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Till
Kungsholmens stadsdelsnämnd
sammanträde 2006-03-23

Ny fyra avdelnings förskola i kv. Eden på nordvästra
Kungsholmen
Genomförandeärende
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att inrätta en ny förskola
om fyra avdelningar i kvarteret Eden.
2. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott
om stimulansbidrag med 1,8 mnkr varav 0,2 mnkr för inrättandet av
förskolan, 1,2 mnkr för att täcka särproduktionskostnader och 0,4
mnkr för startkostnader.
3. Stadsdelsnämnden godkänner att hyreskontrakt tecknas och uppdrar åt
stadsdelsdirektören att teckna avtal på huvudsakligen de villkor som
redovisas i ärendet.

Göran Månsson
stadsdelsdirektör

Birgitta Dahlin
verksamhetschef

Sammanfattning
Stadsdelsnämnden uppdrog, vid sitt sammanträde 2004-11-25 åt förvaltningen att fullfölja planeringen av en ny förskola i kvarteret Eden i stadsutvecklingsområdet på nordvästra Kungsholmen. Kommunstyrelsens ekonomiutskott beviljade vid sitt sammanträde 2005-01-12 nämnden stimulansbidrag med 0,6 mnkr för beställarstöd och projektering av förskolan.
JM AB som bygger huset för en bostadsrättsförenings räkning har på
stadsdelsnämndens uppdrag projekterat förskolan. Lokalerna omfattar 891
kvm och offereras till en bashyresnivå om 1 790 kr/kvm och år.
Projekteringen är i princip färdigställd och förutsatt att vägverkets överklagan avseende buller- och partikelnivåerna från Essingeleden avvisas av
regeringen under våren kan byggandet i kvarteret påbörjas till hösten, och
förskolan färdigställas till årsskiftet 07/08.
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Förvaltningen föreslår nämnden att hyra lokalerna och inrätta förskolan.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom förvaltningens avdelningar Gemensam service
och Barn och ungdom.
Bakgrund
Utbyggnad av stadsutvecklingsområdet på nordvästra Kungsholmen innebär att omkring 2 000 nya bostadslägenheter kommer till i området innan
den nya förskolan kan tas i bruk. Härutöver kommer sannolikt ytterliggare
1 800 bostäder att byggas i området. Enligt gällande planer kommer de
sista bostäderna att färdigställtas omkring år 2012.
Det är alltid svårt att bedöma hur många barn som kommer att finnas från
början i ett nybyggt bostadsområde. Många sådana prognoser har slagit fel
under årens lopp. Man kan tänka sig att 2 000 lägenheter genererar ca
4 500 boende varav ca 10 % eller omkring 450 kanske är barn i förskoleåldern. Behovet av nya barnstugor i nybyggnadsområdet är i så fall stort.
Noteras skall att stadsdelsförvaltningen utöver denna förskola planerar för
utbyggnad av ytterliggare förskolor och samt kombinerad förskola/skola
på nordvästra Kungsholmen.
Hyresavtalet
Den föreslagna förskolan rymmer fyra avdelningar på en yta om 891 kvm
och har projekterats i enlighet med stadens standardprogram. Bashyran är
1 790 kr per kvm och år eller totalt ca 1,6 mnkr per år. Utöver hyran får
nämnden och förvaltningen kostnader för hyresbikostnader som exempelvis el, sopor, fastighetsskatt och moms.
Då bullerfrågor på senaste tiden aktualiserats av arbetsmiljöverket har förvaltningen valt att höja ljuddämpningen i tak en klass. Förvaltningen kommer också låta studera de akustiska förhållandena i den nya förskolan närmare innan slutgiltigt beslut om väggbeklädnader och andra akustikpåverkande faktorer fattas. Förvaltningens avsikt är att betala tillkommande
kostnader som uppkommer vid ökat bullerskydd kontant varför hyresnivån
inte påverkas av standardökningen.
Förvaltningens bedömning och förslag till beslut.
Stadsdelsförvaltningen har tidigare redovisat ett behov av 2-3 nya förskolor för att täcka behovet av förskoleplatser i det aktuella området med närområdena kvarteren Lustgården och Gångaren.
Stadsdelsförvaltningen bedömning är att den förändrade utbyggnadsplanerna i området, åtminstone i det korta perspektivet, inte påverkar behovet
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av barnomsorg.
Förutsatt att sökta stimulansbidrag beviljas och kan utnyttjas för att reducera kostnaderna för inrättandet kommer, enligt förvaltningens bedömning, kostnaderna för projektet att bli acceptabla.
Stadsdelsförvaltningen gör bedömningen att den aktuella förskolan i kvarteret Eden är nödvändig för tillgodose den efterfrågan på barnomsorgsplatser som det ökande antal barn som förväntas ge upphov till efter utbyggnaden på nordvästra Kungsholmen.
Förvaltningen finner vidare redovisade hyresvillkor acceptabla och föreslår nämnden och föreslår att nämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören att
teckna hyresavtal.
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