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INFORMATION FRÅN REFERENSGRUPPEN
Referensgruppen granskar inkomna handlingar och avger yttranden utifrån fastställd
arbetsordning. Arbetsordningen anger bl. a att referensgruppen ska förankra en helhetssyn
på lokalnyttjandet vid stadens skolor, där grund- och gymnasieskolor m fl ses som en
gemensam lokalresurs. Gruppen ska även lägga grunden till en gemensam hållning från
staden i rollen som hyresgäst.
Med anledning av överföring av ansvar för grundskolan, skolbarnomsorgen och särskolan
från stadsdelsnämnderna till utbildningsnämnden från halvårsskiftet finns det skäl att
under en övergångsperiod tillämpa särskilda rutiner gällande beslut om lokaler. Syftet är
att ge utbildningsnämnden rådighet över kostnadsutvecklingen inom sitt
verksamhetsområde.
Enligt anvisningar från SLK, 2006-11-27, ska stadsdelsnämnderna med omedelbar verkan
anmäla och inhämta yttrande från referensgruppen för skollokaler innan åtgärder beställs,
eller beslut fattas, enligt följande:
-

Åtgärder som ska kontantfinansieras (i regel <0,5 mnkr), med förfallodatum
faktura efter 30 juni 2007.
Åtgärder som medför hyrestillägg (i regel >0,5 mnkr), gäller med omedelbar
verkan
Nyförhyrningar i nivå, avseende hyra/hyrestid, att nämndbeslut fordras
(delegation).

Resterande referensgruppsmöte våren 07 är den 25 maj. Ärenden som behandlas skall ha
diarieförts vid utbildningsförvaltningen 14 dagar före sammanträdet. Med anledning av
den ökade ärendemängden gör referensgruppen en förenklad prövning av
stadsdelsnämndernas ärenden.
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Utöver referensgruppens prövning av enskilda ärenden pågår en utredning av
grundskolornas lokaltillgångar i relation till elevantalskapacitet och elevantalsprognoser.
Utredningen har beställts av SLK och utförs av Solving Bohlin och Strömberg.
TYP AV SKRIVELSE
Tjänsteutlåtande från Katarina-Sofia stadsdelsförvaltning till Södermalms
stadsdelsnämnd.
BAKGRUND

I det inriktningsärende gällande ombyggnad av köket i Katarina Norra skola, som
stadsdelsnämnden i Katarina- Sofia behandlade vid sammanträde den 23 november
2006, fick förvaltningen i uppdrag att fortsätta diskussionerna med SISAB om hur
ett fördjupat samarbete genom en arbetsfördelning mellan Katarina Norra skola
och Katarina Södra skola skulle kunna påverka och minska kostnaderna för
mathanteringen i de båda skolorna. Förvaltningen fick vidare i uppdrag att därefter
beställa projektering för ombyggnad av köket som underlag för ett
genomförandebeslut.
STADSDELSFÖRVALTNINGENS SYNPUNKTER

Sedan årsskiftet pågår ett samarbete mellan Katarina Södra skola och Katarina
Norra skola. Köket i Katarina Södra skola är utrustat för tillagning av mat och
leverera idag mat till Katarina Norra skola. Därefter har upphandlingen av kost till
de båda skolorna genomförts och från den 1 april 2007 har de gemensam
leverantör av kost från Carolas Eko AB. Enligt avtalet ska huvudrätten tillsvidare
lagas i köket på Katarina Södra skola i avvaktan på att köket i Katarina Norra
byggs om för att kunna uppfylla kraven som beredningskök enligt
livsmedelslagen.
Förvaltningen har sedan inriktningsbeslutet ytterligare undersökt möjligheten att
låta Katarina Södra skola laga mat och leverera till Katarina Norra skola. Det
skulle innebära tillagning av ytterligare 700 portioner. Katarina södra skolas kök
bedöms inte fullt ut ha den kapaciteten för att långsiktligt kunna säkerställa en så
omfattande leverans. Det finns inte erforderlig plats för leveranser och
uppställning av vagnar för så många portioner. Någon möjlighet att bygga ut köket
i Katarina Södra skola bedöms ej finnas.
KOSTNADER

Enligt ramavtalet med SISAB för förhyrning av skollokaler är stadsdelsnämnden
kostnadsansvarig för den föreslagna anpassningen av köket, då skolan under
senare år har genomgått en genomgripande upprustning och modernisering av
lokalerna. Ramavtalet anger att ombyggnaden ska genomföras till en fast angiven
kostnad. Den hyresgenererande projektkostnaden har beräknats till 5,7 mnkr och
den tillkommande hyran år 1 till ca 0,5 mnkr. Hyrestillägget för ombyggnaden är
beräknat med rak amortering av låneskulden, enligt ramavtalet för skollokaler,
vilket innebär att hyreskostnaderna successivt minskar i den takt låneskulden
betalas av. Den totala investeringen för ombyggnaden utgörs till en relativt stor del
av kostnader som enligt avtalet ska skrivas av på 10 år. Det beräknade
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hyrestillägget efter år 10 har beräknats till drygt 0,2 mnkr. Den nu redovisade
hyreskostnaden är ca 100 000 kr högre än vad som uppskattades i
inriktningsärendet, 250.000-450.000 enl tjänsteutlåtande 06-11-10. Merparten av
den kostnadsökningen kan förklaras av rådande högkonjunktur och att SISAB
anger att de entreprenadanbud som antas idag är drygt 10 % högre än när
underlaget lämnades för inriktningsbeslutet. Vidare gäller en något högre räntenivå
för år 2007.
Beträffande Katarina Norra skolas hyreskostnader kan konstateras att dessa för
närvarande ligger inom ram för den schablontilldelning som skolan erhåller med
nuvarande organisation. Även hyreskostnaderna för den föreslagna investeringen
skulle ligga inom denna ram.
STADSDELSFÖRVALTNINGENS FÖRSLAG
Förvaltningen föreslår mot denna bakgrund att stadsdelsnämnden ger förvaltningen i
uppdrag att beställa ombyggnaden av köket i Katarina Norra skola från SISAB.
YTTRANDE FRÅN REFERENSGRUPPEN
Referensgruppen föreslår stadsdelsförvaltningen att inte förorda en ombyggnation av
Katarina Norra skolas kök. Eftersom Katarina Norras mottagningskök är i gott skick och
saknar myndighetsanmärkningar så finns ingen möjlighet att prioritera den föreslagna
ombyggnationen till tillagningskök.
Referensgruppen har nyligen avslutat Måltidsutredningen. Utredningen föreslår att varje
enskilt köksprojekt ska prövas utifrån ett regionalt perspektiv där ”kökskretsar” kan
bildas. Kökskretsar ska samverka såväl vad gäller kapacitet som upprätthållande av
kompetens. I tidigare ärenden har referensgruppen därför uppmanat
stadsdelsförvaltningar att kartlägga de köksresurser som finns inom det område som kan
vara aktuellt för en kökskrets. Syftet är självfallet att undvika ombyggnation.
I budgeten 2007 har inarbetats ett effektiviseringskrav avseende lokaler och
administration för grundskolan andra halvåret 2007med 33,8 mnkr (halvårseffekt).
Därutöver finns ett generellt besparingskrav om 110,0 mnkr avseende lokaler och
administration för grundskola, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Dessa
besparingskrav tillsammans med kända kostnadsökningar p g a om-ny- och tillbyggnad
gör att referensgruppen är mycket restriktiv när det gäller att förorda nya
ombyggnadsprojekt.
Avslutningsvis konstateras att trots att måltidsutredningen bl a har studerat Katarina
Norras kök och försökt finna en lösning där matlagning ska möjliggöras med begränsade
ombyggnadsåtgärder, så har detta inte lyckats. Det är istället angeläget att söka
alternativa lösningar för att komma tillrätta med de kvalitetsproblem skolan upplevt. En
gemensam lösning för Katarina Södra och Norra förefaller rimlig, även om stadsdelen
konstaterar att Katarina södra inte har plats för de matleveranser som sker till Katarina
Norra. Referensgruppen utesluter dock inte att kökskretsen kan utökas eller
omstruktureras.

