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GEMENSAM SERVICE/TEKNISKA ENHETEN

Handläggare: Magnus Johansson
Telefon: 08-508 08 090

Till
Kungsholmens stadsdelsnämnd
Sammanträde 2008-06-02

Kv Skogslandet 1, ombyggnad av administrationslokaler till förskola
Genomförandebeslut
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden föreslår nämnden att inrätta en ny förskola i kv. Skogslandet 1, med adress Rålambsvägen 44.
2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören att omförhandla hyresavtalet
och låta bygga om administrationslokalerna i kv. Skogslandet 1 till förskolelokaler.

Anders Carstorp
stadsdelsdirektör

Birgitta Dahlin
avdelningschef

Sammanfattning
Kungsholmens stadsdelsnämnd har ett fortsatt stort behov av förskoleplatser. Förvaltningen har i dagsläget cirka 600 barn i förskolekön.
Även det långsiktiga behovet bedöms vara omfattande. Fler förskoleplatser är också en förutsättning för att målet att minska antalet barn i förskolegrupperna skall
kunna uppnås. Nya intagningsriktlinjer med ökade möjligheter att söka förskoleplats i andra stadsdelar kan också medföra en ökad efterfrågan på förskoleplatser i
innerstaden. Nämnden har härutöver behov av att hitta nya och större lokaler för
en grupp barn som är mycket infektionskänsliga och dessutom till del har olika
rörelsehinder.
Stadsdelsnämnden hyr sedan många år en lokal om 230 kvm, av Brf HSB Fredhäll
på Rålambsvägen 44. Lokalen har de senaste åren använts i förvaltningens administration. Förvaltningen har prövat möjligheterna till att använda lokalen i barnomsorgsverksamheten och beräknat anpassningskostnaden till ca 1,8 mnkr.
Mot bakgrund av det stora behovet av förskoleplatser föreslår förvaltningen
nämnden uppdra åt förvaltningen att låta anpassa lokalen för förskoleverksamhet
för mycket infektionskänsliga barn.
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Bakgrund
Kungsholmens stadsdelsnämnd har fortsatt akut behov av fler förskoleplatser. För
närvarande finns det totalt 600 barn i kö till de kommunala förskolorna på Kungsholmen och Essingeöarna. Det finns för närvarande inga tendenser till ett minskat
intresse för förskola inom stadsdelsområdet, snarare tvärt om.
Nämnden har härutöver stort behov att hitta ersättningslokaler för förskolan ”Trollet” som är en specialavdelning för mycket infektionskänsliga barn. ”Trollet” är
inrymt i små lokaler som inte håller den standard som krävs i dag utan står inför
en större upprustning. Lokalerna kan användas för högst sex barn vilket är alldeles
för få för att det skall vara möjligt att driva verksamheten med rimliga ekonomiska
förutsättningar.
Stadsdelsnämnden hyr sedan 1998 en lokal i kv. Skogslandet 1 med adress Rålambsvägen 44. Lokalen hyrdes från början som lekskolelokal men används sedan
många år som administrationslokal för hörsel- och dövförskoleverksamheten. Delar av denna verksamhet har nu överförts till landstinget och nämndens behov av
administrationslokalerna har därmed förändrats.
Då nämnden har ett stort behov av barnomsorgslokaler prövar förvaltningen regelmässigt möjligheterna att utnyttja alla lediga lokaler till förskoleverksamhet.
Förvaltningens har funnit att de aktuella lokalerna kan iordningställas så att de
fyller gällande krav på förskolelokaler och låtit ett av förvaltningens ramavtalsupphandlade företag beräkna iordningställandekostnaden. Företaget BTH Bygg
har gjort en kalkyl som uppgår till 1 795 000 kronor.
Ekonomi
Förvaltningen hyr lokalerna på ett korttidskontrakt med tre månaders löpande uppsägning i avvaktan på beslut om inrättandet av förskolan. Den föreslagna förskoleenheten kommer att få 10-12 platser på en yta om 230 kvm. Årshyran är nu
204 000 kronor per år vilket motsvar ca 900 kronor per kvm och år. Budgeterad
kostnad för iordningställandet uppgår till 1,8 mnkr vilket motsvarar ca 7 800 kronor per kvm. Förutsatt att nämnden kan teckna ett nytt hyresavtal med hyra motsvarande dagens hyresnivå, och om anpassningskostnaderna hyresförs på en användningstid om 10 år blir den fiktiva hyran ca 1 800 kr/kvm vilket är i nivå med
förvaltningens övriga förskolehyror.
Nämnden bör notera att den tänkta hyreskostnaden, strax under 35 000 kronor per
barn, som följer av den relativt stora ytan om ca 20 kvm per barn är högre en vad
som vanligen godtas av kommunstyrelsens ekonomiutskott. Stadsdelsförvaltningens uppfattning är dock att ytbehovet väl kan motiveras och är rimlig med hänsyn
till den mycket speciella brukarkategorin.
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Enligt gällande regler utgår stimulansbidrag om 400 000 kronor per nyinrättad
förskoleavdelning efter hemställan i tertialrapport och beslut av ekonomiutskottet.
Förvaltningens bedömning och förslag till beslut
Stadsdelsnämnden har omedelbart behov av nya förskoleplatser för att täcka det
akuta behovet. Nämnden har också ett långsiktigt behov av bra permanenta platser
och nya platser för en grupp barn som är mycket infektionskänsliga och dessutom
till del rörelsehindrade.
Stadsdelsförvaltningen gör bedömningen att den föreslagna förskolan är nödvändig för att minska det omedelbara platsbehovet, och den brist på förskoleomsorgsplatser som väntas i det längre perspektivet. Fler förskoleplatser är också en förutsättning för att målet att minska antalet barn i förskolegrupperna skall kunna uppnås. Nya intagningsriktlinjer med ökade möjligheter att söka förskoleplats över
hela staden kan också medföra en ökad efterfrågan på förskoleplatser i innerstaden.
Enligt förvaltningens uppfattning kan behovet för en svårplacerad barngrupp tillgodoses till en rimlig kostnad i de föreslagna lokalerna samtidigt som den nya
förskolan ger nämnden ett välkommet tillskott av nya förskoleplatser.
Förvaltningen anser att den sammanvägda kostnaden för inrättandet är rimlig och
föreslår nämnden att uppdra åt stadsdelsdirektören att omförhandla hyresavtalet
och beställa anpassning av lokalerna.
___________

