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Flytt av förskola inom kv. Klamparen 9
Inriktningsärende
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden uppdrar till förvaltningen att fullfölja planeringen för
avveckling av förskolan Scheele, Scheelegatan 38 B och inrättande av en ny
förskola i samma kvarter, Klamparen 9.

Karin Norman
Stadsdelsdirektör

Lisbeth Boman
avdelningschef

Sammanfattning
Kungsholmens stadsdelsnämnd har fortsatt omfattande behov av förskoleplatser.
Förvaltningen har i dagsläget drygt 800 barn i kö, varav 365 är ”garantibarn”.
Även det långsiktiga behovet bedöms vara omfattande. Fler förskoleplatser är
också en förutsättning för att målet med minskat antal barn i förskolegrupperna
skall kunna uppnås. Förslag till nya intagningsriktlinjer med ökade möjligheter att
söka förskoleplats i andra stadsdelar kan också medföra en ökad efterfrågan på
förskoleplatser i innerstaden.
Mot bakgrund av det stora behovet av förskoleplatser föreslår förvaltningen att
nämnden uppdrar till förvaltningen att gå vidare med planeringen genom att, i
samarbete med fastighetsägaren, utreda förutsättningarna för att inrätta en förskola
i lokalerna samt att förhandla fram en bindande hyresoffert för en förskola i en del
av fastigheten Klamparen 9.
Bakgrund
Kungsholmens stadsdelsnämnd har akut behov av förskoleplatser. För närvarande
finns totalt cirka 1660 inskrivna barn och drygt 800 barn i kö, varav 365 är
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”garantibarn”, till de kommunala förskolorna på Kungsholmen och Essingeöarna.
Många önskar plats inom östra Kungsholmen där kv. Klamparen ligger.
Trots tidigare genomförd och nu planerad utbyggnad behövs de föreslagna
platserna för att barnomsorgsgarantin skall kunna hållas och att minskade
barngrupper skall kunna uppnås.
Förvaltningen hyr sedan många år tillbaka en lokal om 440 kvm av Bostadsrättsföreningen Klamparen 9 på Scheelegatan 38 B. Lokalen, som ligger på tredje
våningen, är inrättad som förskola för 46 barn. Stadsdelsförvaltningen har
erbjudits byta lokalen till en större lokal, i samma kvarter, beläget i markplan med
direkt utgång till den lekgård förskolan utnyttjar i dag. Förvaltningens preliminära
bedömning är att en rimlig ersättningsförskola utökas till att omfatta ca 80 platser
och att därmed hyra ca 800m2.
Ekonomi
Bostadsrättsföreningen, som är ägare, har presenterat en principskiss för
lokallösning och gjort inplaceringstest av förvaltningens lokalprogram. Utifrån
dessa handlingar har förvaltningen bedömt att det, med vissa modifieringar, bör
vara möjligt att åstadkomma bra barnomsorgslokaler inom de tillgängliga ytorna.
Föreningen har för sin del preliminärt bedömt att det att iordningställa lokalerna
och att hyra ut på marknadsmässiga villkor.
Enligt gällande regler fattas beslut om större inhyrningar i två steg, först tas ett
inriktningsbeslut i vilket nämnden tar ställning till om ett förslag är tillräckligt
intressant för att lägga tid och pengar på. I nästa skede då hyra, eventuella
investeringar och övriga förutsättningar är kända tar nämnden ställning till om
projektet skall genomföras. Om de slutliga kalkylerna visar att investeringen för
en anpassning kan bli större än 10 mnkr eller att hyreskostnaden kan bli högre än 1
mnkr per år skall stadsdelsnämnden inhämta kommunstyrelsens ekonomiutskotts
medgivande till investeringen innan avtal träffas.
Hittills förda samtal indikerar att årshyran för den nya förskolan beräknas till ca
1,6 mnkr, vilket motsvarar ca 2 000 kr per kvm och år. Till det kommer
förvaltningens kostnader att utrusta lokalerna ca 0,6 mnkr, motsvarande ca 700
kronor per kvm.
Förskolan planeras för 80 barn och hyreskostnad per barn blir ca 20 000 kronor.
Vid en yta på 800 kvm som fördelas mellan kontor, förråd och mottagningskök
blir barnytan uppskattningsvis 9 kvm.
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För att kostnaderna skall bli rimliga innehåller förslaget till ombyggnation ett
mottagningskök. Förvaltningen planerar att leverera mat från det närliggande
förskoleköket på Serafimergränd. Det köket, som byggs nu, får en viss
överkapacitet i förhållande till den egna förskolans matbehov.
Utöver den direkta hyran får förvaltningen ökade kostnader för hyresbikostnader
som exempelvis elektricitet och sophämtning om projektet genomförs.
För närvarande utgår stimulansbidrag för inrättande av nya förskolor med 0,8
mnkr per avdelning. Det är för närvarande inte klarlagt om stimulansbidrag
kommer att beviljas för hela förskolan eller om projektet kommer att betraktas
som en utvidgning av nuvarande förskola. Är det fråga om en utvidgning kommer
enbart tillkommande platser att vara bidragsberättigade. Under förutsättning att
reglerna inte ändras innan projektet slutförts och att det är fråga om en utvidgning
kommer nämnden att erhålla 1,6 mnkr i stimulansbidrag. Bidraget utbetalas när
förskoleavdelningarna tas i bruk. Kan del av stimulansbidraget användas för att
kontantbetala någon del av investeringen bör det vara möjligt att diskutera en lägre
hyresnivå.
Förvaltningens bedömning och förslag till beslut
Stadsdelsnämnden har förutom ett omedelbart behov av nya förskoleplatser för att
täcka det akuta behovet även ett långsiktigt behov på östra Kungsholmen av
platser.
Fler förskoleplatser är också en förutsättning för att målet att minska antalet barn i
förskolegrupperna skall kunna uppnås. Förslag till nya intagningsriktlinjer med
ökade möjligheter att söka förskoleplats i andra stadsdelar kan också medföra en
ökad efterfrågan på förskoleplatser i innerstaden
Stadsdelsförvaltningen gör bedömningen att den aktuella förskolan är nödvändig
för att minska både det omedelbara behovet av och den brist på barnomsorgsplatser som förutses i det långa perspektivet.
Förvaltningen anser att de preliminära hyresvillkor och uppskattad hyreskostnad är
rimlig och föreslår att nämnden uppdrar till förvaltningen att fortsätta planeringen.
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