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INLEDNING
Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutade den 28 augusti  2018, § 185, att
uppdra till Samhällsbyggnadskontoret att ta fram en lokalresursplan och en

lokalförsörjningsplan.

Lokalresursplanen med innehållande lokalförsörjningsplan beskriver hur utveckling
och modernisering inom fastigheter och verksamheter kan möta framtidens behov

på ett gynnsamt sätt för Sala kommun.

Beredning

Bilaga KS  2019 /141 /1, lokalresursplan Sala kommun

Bilaga KS  2019/ 141/2, missiv  — lokalförsörjning/lokalplaneringsprogram förklaring

till kolumner i lokalförsörjningsplanen

Bilaga KS  2019/ 141 /3, bilaga 1, Lokalförsörjningsplan  2019—2023

Bilaga KS  2019/ 141 /4, bilaga 2, inventering av lokalbehov — Förskolan

Bilaga KS  2019 /141  /  5, bilaga 3, inventering av lokalbehov  — Vård och Omsorg

Bilaga KS  2019/ 141/6, bilaga 4, inventering av lokalbehov Kultur och Fritid

Lokalstrateg Jimmy Haaga föredrar ärendet.

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

&  anta lokalresursplan Sala kommun i enlighet med Bilaga KS 2019/ 141/ 1.
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Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt anta lokalresursplan Sala kommun i enlighet med Bilaga KS  2019/ 141/ 1.

Utdrag
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Missiv gällande lokalförsörjning/lokalplaneringsprogram

Kommunstyrelsens ledningsutskott har  2018-08-28 §  185 beslutat att ge i uppdrag

till samhällsbyggnadskontoret att ta fram en lokalresursplan och en

lokalförsörjningsplan.

Lokalresursplan med innehållande lokalförsörjningsplan skall beskriva hur

utveckling och modernisering inom fastigheter och verksamheter kan möta

framtidens behov på ett gynnsamt sätt för Sala kommun. Underlaget i planen skall

beskriva hur framtidens lokaler skall nyttjas på ett hållbart tillvägagångssätt. Ur

verksamhetens perspektiv (samtliga berörda), ur ett ekonomiskt perspektiv och ur

ett miljöanpassat perspektiv.

Lokalförsörjningsplanen som bilaga är integrerad med kommunens budgetprocess

och investeringsplan. Vi behöver bidra till att skapa en helhetsbild gällande

verksamhet, lokalutnyttjande och över kommande investeringar i Sala kommun.

Vi vill utveckla processer, skapa riktlinjer för planer, underlag och beslut. Där vårt

sätt att jobba med lokalplanering skall ge positiva effekter i verksamheterna.

Förslag till beslut

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsens beslutar att anta

Lokalresursplanen med bilagor.

SALA KOMMUN Besöksadress: Stora Torget 1 Jimmy Haaga

Kommunstyrelsens förvaltning Telefon:  0224—74  70 00 Lokalstrateg

Box 304 Fax: 0224—188  50 Samhällsbyggnadskontoret

733 25 Sala kommun.inf0@sala.se jimmy.haaga@sala.se

www.sala.se Direkt:  0224-74  74 09
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DIREKT: 0224—74  74 09

Barnchecklista avseende FN:s konvention om barnets rättigheter

ÄRENDE
Lokalreusrplan /loka1försörjning

Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar, nu eller  i  framtiden?

På vilket sätt?/ Varför inte?

Se över behovet av nya platser inom barn och ungdomverksamheter. Utformning av

lokaler som bjuder in till utveckling och modernisering. Finansiering som skall

förhoppningsvis ge mer pengar till att lägga inorn verksamheterna.

VID LA SKA DENNA  BARNKONSEKVENSANALYS FYLLAS  l

1.

2.

3.

4.

Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i JA lil

främsta rummet?

På vilket sätt? / Varför inte?

Vi vill utveckla och förbättra deras möjligheter till bättre lokaler och bättre

vistelse under sin verksamhetstid, skapa trygghet och utveckling. Ur ett

samhällsperspektiv vill vi påverka ett hållbart Sala i framtiden med dagens

beslut vi tar idag.

Är beslutet belyst ur barnets perspektiv? JA

På vilket sätt? / Varför inte?

Kan vi få ner kostnader inom vissa områden som rör fastighet, drift, och göra

kloka investeringar. Så vill man kunna få pengar över till personal, inventarie,

studiemedel. Som i sin tur ge elever och personal möjligheter till att utveckla

sin verksamhet och ska pa trygghet för barn och ungdomar. "jag blir sedd, jag

har rätt förutsättnignar, jag utvecklas, jag kan känna mig trygg"

Innebär beslutet att barnets rätt till likvärdiga villkor JA lZ
beaktas med tanke på bland annat kön, etniskt ursprung,

hälsa, funktionshinder, tro eller social ställning?

På vilket sätt? / Varför inte?

Vi vill arbeta och utveckla samtliga kommunala fastigheter och verksamheter

för  barn  och  ungdomar.D'a'r  ingår ALLA.

Har barn och ungdomar fått uttrycka sin mening? JA D

På vilket sätt?  /  Varför inte?

Verksamhetsansvariga för verksamheterna gällande barn tari beaktande

barns utveckling, mijlö, behov. Barnen i utredningen är mellan 1-5 år

Övrigt som bör tas hänsyn till

NEJ l:l

NEJ [l

NEJ l:]

NEJ IX
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Anvisningar för Barnchecklistan
Barnchecklistan används för att  klargöra  vilka  beslut  som kan  beröra  barn och  ungdomar  och  därför

behöver få en  särskild  barnkonsekvensanalys.

Barnkonventionen tar upp barnets  situation ur många synvinklar och ska naturligtvis  främja

helhetssynen på barnen. Enligt FN är alla under 18 år att betrakta som barn.

Barnets  bästa  i främsta rummet (artikel 3, 4  och 6)

Beaktas barnets  rättigheter, främst rätten till trygghet och rätten till liv och utveckling, i

beslutsfattandet?

Har en sammanvägning gjorts av olika intressen?

FN:s barnkommitté har uttalat att principen om barnets bästa alltid ska beaktas och väga mycket tungt.

Det kan dock finnas situationer då andra intressen kan väga tyngre, t.ex. samhällsekonomiska eller

så kerhetspolitiska.

principen om barnets bästa ska ges absolut prioritet när det gäller adoption och rätt till skydd mot

missförhållanden och övergrepp.

beslutsfattare ska enligt barnkonventionen anstränga sig till det yttersta av tillgängliga resurser för att

tillgodose barnets bästa, detta innebär t.ex. att när ett enskilt barns bästa eller en grupp barns bästa

måste ge vika för andra intressen bör kompenserande åtgärder övervägas.

till prioriterade rättigheter hör utveckling/utbildning

Beslutet belyst ur barnets perspektiv

Vilka konsekvenser har beslutet för barnet/barnen och hur kan barn själva tänkas värdera beslutet?

Barns och ungdomars rätt till likvärdiga villkor (artikel 2)

Diskrimineras barnet eller dess föräldrar p.g.a. kön, etniska ursprung, funktionshinder, tro, ställning

etc.?

Har hänsyn tagits till barns särskilda behov på grund av psykiskt/fysiskt funktionshinder? (artikel 23)

all olikhet behöver inte innebära diskriminering, det avgörande är om de kriterier som ligger till grund

för olik behandling är rimliga och objektiva

barn får inte diskrimineras i förhållande till vuxna och inte i förhållande till andra grupper av barn.

ojämlikheten i hälsa vad gäller pojkar/flickor, socioekonomisk och etnisk tillhörighet ökar bland barn och

ungdomar och detta måste hejdas

Överväg effekterna vad gäller fysisk hälsa, psykisk hälsa, social hälsa (artikel 24). Var särskilt

uppmärksam på följande:

allergier drabbar många barn och ökar, idag är ca 40 procent av alla barn och ungdomar drabbade

skador (olycksfall, självmord) — orsakar den högsta dödligheten bland barn

självförtroende

droger och tobak  -  tobak ökar bland flickor, viss tendens att också drogbruket ökar

Barns och ungdomars rätt att uttrycka sin mening -  (artikel 12)

Barnets rätt att komma till tals måste ytterst vara underställt principen om barnets bästa, bedömningen

om vad som kan ses vara ett barns eller en grupp barns bästa i en viss situation ska alltid göras av de

vuxna som har ansvaret för besluten.

FN-kommittén framhåller att detär särskilt viktigt att barn får delta i beslutsfattande på den lokala

nivån.

ange här på vilket sätt ungdomars röst har inhämtats, t ex enkät i en skolklass, remiss till ungdomsrådet,

samråd med ungdomsorganisationer osv.

ifall där beslut berör barn på ett personligt plan — har barnet fått säga sin mening?
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Förklaring till kolumner i lokalförsörjningsplanen ”'“S‘A‘Efi”K’6T\'/IT\71’UT\IT"

Lokalförsörjningsplanen kolumner förklaras nedan. Kommunstyrelsens förvaltning

Ink. 2019 '03- 22o  Prioritet

O  -  Ej beställt man”? ""'"" Aklbllaga »

_  _ , liv) ”% &
1 — Förstudiefas (Uppe för diskussmn)

2 — Utredning (olika lösningsalternativ utreds)

3 — Projekteringsfas (Beslut finns och direktiven för projektet bestäms)

4 — Genomförande (detaljplanering, upphandling, projekt genomförs på plats, står klart)

o  Verksamhet — verksamhetens tillhörande kontor och namnet på verksamheten

.  Behovsspecifikation — kortfattad beskrivning av behovets omfattning och ursprung, eller att

verksamheten har varit uppe för diskussion gällande prioriteringsordning.

'  Tidplan — Uppskattad tidsättning

Prioritet Verksamhet, Vård och omsorg, Behovsspecifikation  — 2019  2020  2021 2022 2023

SÄBO behovets omfattning och

ursprung

2 Jakobsbergsgården/Ålängan Vilken typ av boende ska X

det vara

Jakobsbergsgården/Parklängan 1 Stänga del av avdelning X

Jakobsbergsgården/Parklängan 2

Jakobsbergsgården/Parklängan 3

2 Björkgården Stänga en avdelning X U

2 Ekebygården Vilken typ av boende ska U

det vara

Prioritet Verksamhet, Vård Behovsspecifikation  — 2019 2020 2021 2022 2023

och omsorg LSS behovets omfattning och

ursprung

2 Solgatan gb X

2 Karpgatan 2vän gb X

2 Karpgatan 2 vån 1 Utredning kring 2024

Karpgatan 2 vån 3 2022 U

3 Nytt LSS boende Påbörjat arbete 4

4 Nytt LSS boende 2024



Prioritet

4

Prioritet

2

4

3

4

Prioritet

2

Verksamhet,

förskola

Bellanderska

Ekeby

Ekorren

Gärdesta I och II

Dagbarnvårdarna

Kyrkskolan

Äkra

Ransta

Öppna förskolan

Ny kommunal

förskola

Verksamhet,

Kultur och fritid

Idrottshallen Valla

Lärkan bad &

idrott

Ransta idrottshall

Täljstenen

Sjötorpet

Lärkan NYA

idrottshall

Måns Ols etapp 4
Värdshus

Lärkhallen

Verksamhet

Lindgården

Behovsspecifikation  — 2019 2020  2021 2022

behovets omfattning och

ursprung

Flyttas F

Investering/teknisk livslängd.

2024

Investering/teknisk livslängd

2024

Utbyggd klar

Avyttring?

Utredning

Utveckla? Äkrautredning

Nybyggd klar

Utredning

Utredning/ 2024

><C><'n-n><><

Behovsspecifikation  — 2019 2020 2021 2022
behovets omfattning och

ursprung

Utredas X

Projekt övriga X

lokaler/anläggningar/Vision

Lärkan

klar X

utredning X

KLAR X
Vision Lärkan X

Servicebyggnad P X

Tvingat underhåll/ Nytt golv X

Behovsspecifikation — 2019 2020 2021 2022

behovets omfattning och

ursprung

Försäljning X

2023

2023

2023
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Inledning

Kommunstyrelsen

1 INLEDNING

Kommunstyrelsens ledningsutskott har  2018-08-28 §  185  beslutat  att ge i
uppdrag till  samhällsbyggnadskontoret att ta fram en lokalresursplan och en

lokalförsörjningsplan, för att utreda möjligheter till att skapa en strategisk och

hållbar lösning gällande kommunala verksamhetsfastigheter.

Planering av lokalresurser i Sala kommun utgår från verksamheternas behov och

de gemensamma ekonomiska förutsättningarna.

För att kunna möta tillväxten i Sala kommun och behovet av kommunal service

behöver kommunen ha en tydlig strategi för hantering av fastigheter och service.

Lokalerna ska bidra till en ändamålsenlig, effektiv, sund och säker
verksamhetsmiljö som skapar förutsättning för hög produktivitet och kvalitet hos

kommunens verksamhet. Kostnaderna ska vara så låga som möjligt och med

största möjliga effektivitet. Detta kräver samordning och planering ur ett
övergripande kommunperspektiv. Lokalresursplanen  2019-2  026 är ett steg i att

utveckla kommunens beslutsunderlag.
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Syfte och mål

Kommunstyrelsen

2 SYFTE OCH IVIÄL

Lokalresursplanen syftar till att förse Sala kommun med lokaler som stödjer,

utvecklar och bidrar till att verksamheterna når sina mål. De lokaler som Sala

kommuns verksamheter disponerar skall vara ändamålsenliga, sunda och säkra,

utnyttjas effektivt och produceras till en sund kostnad över tiden. För att detta

ska uppnås krävs delaktighet och engagemang från möjliga aktörer och

samordningar ur ett kommunkoncernperspektiv. Lokalresursplaneringen

genomförs i tre skeden där lokalresursplanen utgör det andra skedet. En

förutsättning för framtagande av lokalresursplanen är att lokalnyttjande

verksamhetskontor årligen genomför en inventering av lokalbehov.

Lokalresursplanen utgör beslutsunderlag för Iokalförsörjningsplanen.

Inventering av
Lokalresursplan Lokalförsörjningsplan

lokalbehov

Inventering av lokalbehov

Inventering av lokalbehov, som är det första skedet, redovisar verksamheternas
lokalresurser, lokalnyttjande, nyckeltal, lokalprojekt, större

verksamhetsförändringar och behov av lokaler. Inventeringen av lokalbehov har

som mål en tioårig planeringshorisont vilken är densamma som kommunens

befolkningsprognos.

Inventering av lokalbehov har genomförts av Iokalstrateg och ansvariga inom

respektive verksamheter och detta ligger till grund för framtagande av denna
lokalresursplan.

Inventeringsrapporter har under hösten 2018 till våren 2019 tagits fram för

följande kommunala verksamheter:

- Barn- och utbildningskontoret

. Kultur- och fritidskontoret

' Vård- och omsorgskontoret

8  (42)



Syfte och mål

Kommunstyrelsen

Lokalresursplan

Lokalresursplanen skall skapa en  samlad  och överblickbar  plan  över kommunens

lokalresurser och identifiera behov av verksamhetslokaler. Planen ska även

utgöra underlag för prioritering och beslut samt kommunens fortsatta
planerings- och budgetarbete. Lokalresursplanen innehåller bl.a.

befolkningsprognoser, verksamheternas utveckling och behov av lokaler,

nyckeltal och statistik för Vägledning och styrning av lokalbehov, faktorer i

omvärlden, kommande detaljplaneomräden och investeringsbehov. Utblicken
skall stämma överens med kommunens långsiktiga befolkningsprognos.

Lokalresursplaneringens övergripande mål är att uppnå en ändamålsenlig,

effektiv, sund och säker verksamhetsmiljö som bidrar till hög produktivitet och

kvalitet hos kommunens verksamheter.

Planen ska ge förutsättning för samplanering av lokalbehov, där kommunnyttan

är i fokus.

Lokalförsörjningsplan

Lokalförsörjningsplan, som är det tredje skedet, är en projektlista med

avgränsade och definierade behov. Planen kan utgöra underlag för fortsatt

planerings- och budgetarbete.

Tidshorisonten i lokalförsörjningsplanen är upp till fem år. Kortare än

lokalresursplanen. Med anledning av att det är svårt att koppla behov på längre

sikt till tydligt avgränsade och specifika projekt.

Förutsättningar och organisation

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att leda och samordna
kommunens behov av lokaler och anläggningar för kommunala

verksamhetslokaler. Respektive kontor ansvarar för sin verksamhets lokalbehov

och bär kostnaderna för nyttjade fastigheter, lokaler och anläggningar.

Omfattningen regleras i hyresavtal.

Inventering av lokalbehov för respektive nämnds verksamheter har tagits fram i

samverkan. Lokalresursplanen har tagits fram av samhällsbyggnadskontoret.

Dessa underlag ska ligga till grund för lokalförsörjningsplanen som tas fram av

samhällsbyggnadskontoret. Fastighetsägare ansvarar för investeringar,
anpassningar, förvaltning, underhåll och drift av lokalerna och anläggningarna.

Inom Sala kommun utövas fastighetsägandet av Fastighetsenheten, Sala bostäder

och enskilda privata aktörer.
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Syfte och mål

Kommunstyrelsen

Lokalanskaffning i  Sala  kommun

Regler  för lokalanskaffning inom Sala kommun grundar sig på att

verksamheterna skall vara beställare av lokalprojekt inom Sala kommun.
Fastighetsägare, i  första hand Fastighetsenheten, är utförare av lokalprojekt.
Fastighetsenheten ansvarar för investeringar, anpassningar, förvaltning,

underhåll och drift av lokalerna och anläggningarna. Utöver det ingår även
blockförhyrning av externa kontrakt, men som även dem går genom
Fastighetsenheten inom Sala kommun.

Avgränsning

Lokalresursplanen hanterar enbart behov av lokaler och anläggningar för
kontorens verksamhet. Behov av exempelvis infrastruktur och teknisk
försörjning, kommersiella lokaler, parker, lekplatser, återvinningsstationer,
parkeringsytor m.m. ingår ej.
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Hyresbestånd

Kommunstyrelsen

3 HYRESBESTÅND

En förutsättning för kommunens verksamheter är att det finns resurser i form av

lokaler. Verksamheternas lokalresurser utgör tillsammans kommunens

hyresbestånd. Kommunen förvaltar omkring 150 byggnader på närmare 150 000

kvadratmeter totalt, utöver det hyrs det in cirka 18 000 kvadratmeter externt.

Utöver servicenyttiga verksamhetslokaler, ingår det omkring 65 stycken övriga

lokaler och byggnader.

Eget bestånd avser lokaler som Sala kommun äger och fastighetsenheten

förvaltar. Inhyrt externt avser externa fastighetsägare, som hyrs av

verksamheterna genom fastighetsenheten.

Enhet Eget bestånd, kr Inhyrt externt, kr Totalt kr

Barn och 67 000 000 13 500 000 80 500 000

utbildning

Kultur och fritid 15 000 000 2 700 000 17 700 000

Vård och omsorg 19 000 000 12 500 000 31 500 000

Totalt 101 000 000 28 700 000 129 700 000

Tabell 1Årshyra verksamhetskontor

Lägenheter

Kommunen hyr in omkring 150 stycken lägenheter från externa hyresvärdar.

Cirka 300 lägenheter är kopplade till kommunens äldreboenden och LSS-

boenden och omkring 30 stycken lägenheter i övriga fastigheter.

Area

Totalt hyr kommunen ca 150 000 kvm inom kommunens egna fastighetsbestånd.

Ytterligare ca  18  000 hyrs in från externa fastighetsägare. Detta ger en fördelning

på ca 89  %  i eget bestånd och ca 11  %  hyrs in externt, avseende area.

Hyra

För kontoren och verksamheterna i tabellen ovan uppgår den totala ärshyran till

ca 130 miljoner kronor, då utgör ca 101 miljoner kr eget fastighetsbestånd och ca

29 miljoner kr inhyrt externt. Detta ger en fördelning på ca 78  %  eget bestånd

och ca 22  %  inhyrt externt, avseende hyra.
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4 BEFOLKNINGSPROGNOS

De finansiella förutsättningarna för landets kommuner  påverkas  i  hög grad av

hur invånarantalet och ålderssammansåttningen förändras.

F olkmängdsutvecklingen har en stor påverkan på kommunernas näringsliv när

det gäller uthyrning av lokaler och lägenheter, handel och service samt inte minst

för kommunernas skatteintäkter.

Varje år när en ny befolkningsprognos tas fram används ett helt nytt

statistikunderlag. Underlag för befolkningsprognoser innehåller uppgifter om

fruktsamhet, in- och utflyttning, dödsrisker, faktisk folkmängd och planerad

bostadsproduktion. Alla dessa uppgifter, förutom faktisk folkmängd och planerad

bostadsproduktion, avser ett genomsnittsvärde för de senaste åren.

Kommunens totala folkmängd var 22 816 personer vid årets slut 2018.Under

2025  beräknas folkmängden överstiga 24 000 personer att jämföra med  2016  års

befolkningsprognos då detta förväntades ske inte förrän år  2029.  Det är en

uppskrivning utifrån tidigare prognos med cirka 1,9 %, eller cirka 450 personer.

Den totala befolkningen i kommunen har ökat de senaste tio åren, under vissa år

har befolkningsutvecklingen gått långsammare. De senaste 6 åren har kommunen

antal invånare ökat i genomsnitt med 200 personer per år.

Befolkningsprognosen för perioden 2018  — 2038  har tagits fram av SCB.

Prognosen utgår från den folkbokförda befolkningen i kommunen per ålder och

kön 31 december 2018.
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Antal

Personer

26 000 _
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Lemnå Är

Figur 1 Befolkningsprognos

4.1 Fördelning av befolkning inom Sala kommun

Sala kommun fungerar som en hel kommun, utan kommundelar. Kommunen har

sen är 2016 en distriktsindelning där befolkningsfördelningen ger det
sammanställda antalet medborgare för kommunen. Distrikten indelas enligt
följande, Sala, Fläckebo, Kila, Kumla, Möklinta, Norrby, Tärna och Västerfärnebo.

Kommunen är till ytan Västmanlands största kommun.
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BEFOLKNINGSFÖRDELNING

åFläckebo,
‘Kila, Kumla,

, ; lVlöklinta,
Sala *

!  Distrikt

.  Tätorten

Figur 3 Befolkningsfördelning Sala kommun, Sala tätort, övriga distrikt

Viktiga åldersklasser

I  befolkningsprognosen finns vissa åldersklasser som har särskilt stor betydelse

för kommunens behovsplanering av verksamhetslokaler. Det avser främst barn  i

åldern 0-18 år samt äldre från 65 och uppåt.

De lägre åldersklasserna som används vid behovsplaneringen är barn 1—5 år som

utgör underlag för förskoleplanering, 6-12 år samt 13-15 år skall vara för

grundskoleplanering och 16-18 år för gymnasieplanering.

De lägre åldersklasserna utgör även ett viktigt planeringsunderlag för

behovsplaneringen av exempelvis idrottslokaler och anläggningar, där 6-12

åringar har en koppling till barnidrott och barn över 13 år mot ungdomsidrott.
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År

Förskolebarn, 0—5 år

Yngre  skolbarn, 6-12 år

Högstadieelever, 13-15 år

Gymnasieelever, 16-18 år

Pensionärer, Ålder 65-79 år

Äldre personer, 80+ år

Kommunens folkmängd

Tabell 2 Befolkningsprognos för enskilda grupper vid årets slut

2019

1 552

1 966

718

748

4233

1 475

23 015

2020

1  582

1 972

771

762

4 304

1 506

Kommunstyrelsen

2021

1 608

1 996

811

773

4 322

1 547

23 213 23 417

2022

1 631

2 011

839

767

4 364

1 600

23 605

Behovsplaneringen för äldreomsorg utgår från befolkningsutvecklingen inom

åldersklasserna från 65 år. ] figurerna 4, 5 och 6 framgår hur det olika klasserna

förväntas öka respektive minska under den aktuella perioden.  0  —5 åringar

förväntas öka med 9 %. Inom kategorin 65  — 79 åringar förväntas ökningen bli 2

%  under planeringsperioden (2018  — 2026). Den största ökningen förväntas dock

ske inom kategorin 80 år och äldre, 36 %.

1700

1650

1600

1550

1500

1450

2018 2019 2020

0—5 år

2021 2022

Figur 4 Befolkningsprognos för barn 0 - 5 år i Sala kommun
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65—79år
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Figur 5 Befolkningsprognos för barn 65  -  79 år  i Sala  kommun
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Figur 6 Befolkningsprognos för barn 80 år och äldre  i Sala  kommun
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5 BOSTADSPRODUKTION

Till underlag för kommunens befolkningsprognos  utgör  bedömning av

bostadsbyggandet en viktig faktor. Nedanstående sammanställning är anpassad

efter det regionala prognoserna utifrån Plan- och utvecklingsenheten med

flertalet projekt som kan träda i kraft inom angiven tidsperiod. Respektive

projekts egna prognos för bostadsbyggande utgör en viktig

planeringsförutsättning, särskilt kring områden som Norrmalm och Ängshagen.
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Bostadsbyggande '.' Bostadsprognos  I  Befolkningsprognos

Figur  7  prognos för bostadsbyggande

5.1 Omvärldsanalys

Sala kommuns planering av lokalresurser påverkas av en rad yttre faktorer som

kommunen har svårt att påverka.

5.2 Osäkerhet i bostadsbyggande

Bostadprognosen och pågående planeringsområden, förutsätter en historiskt hög

bostadsproduktion under de kommande tio åren. Det finns flera indikationer på

18  (42)



Bostadsproduktion

Kommunstyrelsen

att marknaden för nyproducerade bostäder är mer sårbar än vad som antagits de

senaste åren, dvs. att efterfrågan kan komma att falla. Efterfrågan påverkas av

exempelvis utbud, konjunktur, ränteläge, hushållens betalningsförmåga och

förändrade regler avseende amorteringskrav och rånteavdrag. En effekt av detta

kan vara att ett flertal nybyggnadsprojekt avstannar under en period, och att

bostadsproduktionen blir lägre än bostadsantagande. Detta påverkar

inflyttningen och därmed befolkningsutvecklingen i kommunen, särskilt

avseende barn i lägre åldrar.

5.3 Byggkonjunktur

Den goda byggkonjunkturen har de senaste åren inneburit en minskad

konkurrens bland entreprenörer vilket har lett till fortsatt ökade byggkostnader.

Detta är problematiskt då de ökade byggkostnaderna för med sig höga

hyresnivåer för kommunen under lång tid framöver. Historiskt har dock

byggkonjunkturen vänt snabbt. Det kan innebära att där det finns möjlighet att

avvakta med projekt i tid, även finns en potentiell möjlighet att hålla nere

hyresnivåerna över tid. I en sämre byggkonjunktur kan det därför vara mer

fördelaktigt att genomföra lokalprojekt avseende kommunal service.

5.4 Hushållens storlek

Enligt Nordeas rapport "Sverige: myten om bostadsbristen" (2017) beskrivs

hushållens storlek. I Sverige är hushållen mindre än vad de är i övriga EU, 1,8

jämfört med 2,3 personer/hushåll. I rapporten görs antagandet att "det kan inte

uteslutas att de invandrare som bidrar till befolkningstillväxten framöver

kommer att ha acceptans, eller till och med preferenser, för något större hushåll".

Förutom att det är av betydelse för efterfrågan på bostadsmarknaden kan det få

till följd att det kan bli en koncentration av befolkningsökning till befintligt

bostadsbestånd i vissa områden, oavsett bostadsproduktionens volymer. I Sala

kommun ligger hushållen i snitt på 2,1 personer  (22816  stycken personer/10662

hushåll).

5.5 Begränsad rörlighet på bostadsmarknaden

En bidragande faktor till en begränsad rörlighet på bostadsmarknaden brukar

förklaras med olika inlåsningseffekter. Det handlar t.ex. om att folk väljer att inte

flytta på grund av beskattning på kapitalvinsten. Vid ett scenario där

inlåsningseffekterna minskar eller försvinner, skulle det kunna möjliggöra en

större inflyttning i befintliga bostadsområden.
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5.6 Ökad försörjningskvot

Enligt "ekonomirapporten" framtagen av SKL, maj 2018, är en av de Viktigaste

slutsatserna att invånarna blir äldre och yngre, vilket innebär att

försörjningskvoten ökar. Den demografiska utmaningen som innebär att

försörjningskvoten på sikt sannolikt ökar, förväntas leda till ökade kostnader för

den kommunala servicen. Detta får särskilt stor betydelse då investeringar i nya

lokaler genererar en hög hyresnivå över lång tid framöver.

5.7 Migration

Den framtida situationen avseende migration är svårprognosticerade.

Invandringens påverkan på befolkningstillväxten har märkts av inom vissa

områden och åldrar, bl.a. genom ökat behov av förskoleplatser periodiskt. Hur

det påverkar i framtiden är dock svårt att förutse.
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6 INVENTERING AV LOKALBEHOV 2019-2026

Inventering av lokalbehov ska synliggöra kommunens behov av lokaler för

respektive kontors verksamheter vilket utgör grunden i det årliga

inventeringsarbetet.

Inventering av LokalförsörjningsLokalresursplan
lokalbehov plan

Nedan redovisas en sammanfattning för kommunens förskolor, särskilda

boenden för äldre, funktionshinder och bostadsanpassning samt kultur och fritid.

Inventering av grundskola och gymnasiet är exkluderat och återfinns i

dokumentet ”Lokalstrategi 2017-2024", DNR 2016/3 74.
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7 BARN OCH UTBILDNING

7.1 Förskola

Det finns  i  dagsläget  21  förskolor  i Sala kommun, varav  16 stycken  förskolor  är
kommunala  och 5 fristående. Den totala kapaciteten är beräknad till 1227

platser. Behovsinventeringen av  förskoleplatser utgår  från barnunderlaget, som
är beräknat på 91  %  av antalet 1—5 åringar.  I  figur —8  framgår  prognos,

barnunderlag och kapacitet avseende  förskola  i hela kommunen.
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Figur  8  Prognos barn 1-5 år, barnunderlag och kapacitet i förskola i Sala kommun 2017-2026

I  kapaciteten ingår enbart beslutade förändringar, vilket innebär att det endast är

projekt som är under genomförande som är medräknade. Det skulle även
innebära att förskolor med lokaler med tidsbegränsat bygglov endast skulle
inkludera antal platser under bygglovets giltighetstid. Idag har ingen förskola

inom Sala kommun tillfälliga lokaler.
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Projekt Beskrivning

Gärdesta III Utbyggnad  av

förskolan  vid

Gärdesta, ca  60

platser

Figur 9 Pågående förskoleprojekt i Sala kommun

Scenario

Enligt  SCB,

prognos 1—5 år

2018 2019 2020

1280 1300 1327

Tillkommande 1—5 16 8 9

åringar, p.g.a.

bostadsproduktion

Skede

Genomförande

2021 2022 2023

1348 1369 1378

6 48 40

Kommunstyrelsen

Planerat

tillträde

Hösten  2019

2024  2025 2026

1391 1400 1405

27  15 15

Tabell  3  Scenario utifrån dagens prognos för 1-5 åringar, samt ökning p.g.a. tilltänkt

bostadsproduktion

Utöver den befintliga prognosen av 1-5 åringar finns möjligheten till över 180

barn totalt om bedömningen av antal bostäder som kommer att ha påbörjats

respektive år för Sala kommun, 2018-2026.  Där majoriteten kommer befinna sig

inom tätorten.

Total kapacitet,

antal platser för

hela kommunen

Kommunal regi 1025

Fristående 202

förskolor

Totalt: 1227

Inskrivna barn i

oktober  2018

913

201

1114

Tabell  4  Total kapacitet och nyttjandegrad för hela kommunen, förskola

23 (42)

Inskrivna barn

mars  2019

975

203

1178



Barn och utbildning

Kommunstyrelsen

Slutsats  och förslag förskola

Scenariot innebär en underkapacitet under hela planeringsperioden utifrån  hela

barnunderlaget. Det skall tilläggas att vi har en väldigt hög nyttjandegrad inom

Sala kommun utifrån barnunderlaget men även hög beläggning

kapacitetsmässigt, sett över hela kommunen. Majoriteten av planerad

nybyggnation är riktad inom tätorten. Scenariot bygger på befintlig

befolkningsprognos, som visar på ett behov som uppstår av ytterligare platser

inom kommunen kring år  2022.  Vid planeringstidens slut kan det utifrån

antagande ovan saknas omkring 180 stycken förskoleplatser. Det innebär ett

behov av minst en förskola med  6  avdelningar för att kunna möta det ökade

behovet. En kapacitetsökning kan även uppnås genom att lokaler ställs om från

exempelvis grundskola till förskola. Det kan finnas underlag för deti den

kommande utredningen kring Åkraskolan. Det finns även projekt inom fristående

verksamheter som påverkar behovsplaneringen. Det gäller främst områden inom

tätorten.

För att kunna tillgodose det förväntade behovet av förskolelokaler i Sala kommun

föreslås följande:

. En ny förskola inom tätorten, med minst sex avdelningar från  2022

. På sikt se över befintliga förskolors tekniska livslängd och utreda

på behovet av reinvestering kontra bygga nytt.
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8 KULTUR  OCH  FRITID

8.1 Idrott

Sala kommun har ett  starkt  föreningsliv, särskilt när det gäller idrottsföreningar.

Det finns ett stort antal (59 stycken] föreningar i kommunen, men även en bredd

där många olika sporter är representerade. Detta ställer stora krav på kommunen

då föreningarnas behov av ytor och lokaler för verksamhet är mycket stort och

kraven från föreningslivet ofta höga.

Idrottsverksamhet upp till 12 års ålder benämns barnidrott och verksamhet från

13 års ålder benämns som ungdomsidrott.
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—6  — 12 år "barnidrott" 13  f  19  år "ungdomsidrott"

Figur 10 Utvecklingen av antalet 6-12-åringar (potentiella utövare barnidrott) respektive antalet 13-19

åringar (potentiella utövare ungdomsidrott)

Prognosen över antalet potentiella utövare inom barn- respektive

ungdomsidrottens åldersintervall på  6—12 år och  13-19  år utgör ett viktigt

beslutsunderlag för framtida satsningar inom området.

Antalet ungdomar  13-19  år förväntas öka de kommande 4—6 åren till stor del

p.g.a. att barn folkbokförda i kommunen idag övergår i ungdomsålder. Från  2024

förväntas antalet ungdomar och barn vara lika stort till antalet, ca  2000  vardera

vilket framgår av figur  10.  Observera dock att prognosen för 6—12-åringar är mer

osäker p.g.a. att den i större utsträckning är beroende av en bostadsproduktion
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enligt bostadsantagandet. Om bostadsproduktionen skulle följa

bostagsantagandet kommer antalet 6—12-åringar att öka under

planeringsperioden.

Även nyckeltal och jämförelser med andra kommuner kan utgöra ett bra

beslutsunderlag varför detta kan ingå i eventuella förstudier. Det finns

intressanta utvecklingsnyckeltal inom flera områden som rör kultur och fritid.

Idag har Sala kommun flera idrottshallsprojekt igång och även fullbordade som

kommer vara viktiga framöver för medborgarna.

I kommunen finns utöver de fullstora hallarna även ett antal Sporthallar och

gymnastiksalar. Dessa hallar och salar ligger i eller i anslutning till grundskolor

och utgör därmed ett komplement till de fullstora hallarna. Då särskilt för

barnidrotten. Befintlig fördelning av idrottshallar och -planer på områdesnivå får

ses som relativ god. I tätorten finns majoriteten av de fullstora idrottshallarna

vilket kompletteras av mindre hallar och salar i anslutning. Avseende

nyttjandegraden för Sporthallar och gymnastiksalar så har större hallar en hög

nyttjandegrad medan det finns en viss potential i att öka nyttjandet för de mindre

hallarna och gymnastiksalarna, särskilt avseende sena kvällstider. Dock måste

beaktas att de mindre hallarna och salarna nyttjas särskilt mycket för

barnidrotten. Det finns tre stycken konstgräsplaner på Lärkans sportfält, en 11—

manna och två stycken 7-manna. I Sala kommun finns utöver hallar och planer

även ett antal specialanläggningar som Lärkans simhall och ishall. Samt ett flertal

motionsspår och elljusspår. Dessutom finns en rad anläggningar som inte drivs i

kommunens regi, t.ex. ridklubbar och golfklubbar.
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Lärkhallen

Ranstahallen

Idrottshallen sal 1-2

Kungsängsgymnasiet/ Sporthallen

Salbergahallen

Sporthallen Lärkan

Summa

Storlek

på plan

(m)

42x34,5

20x40

20,8x40

16x44

18x34

20x40

Kommunstyrelsen

Nyttjandegrad Nyttjandegrad

%  måndag- %  lördag-

fredag söndag

100  % 100  %

56  % 32  %

96  % 86  %

88  % 91  %

100 % 77  %

Tillträde  2019  Tillträde 2019

-  09  -  04- -  09  — 04

88  % 77  %

Tabell  5  Nyttjandegraden för kommunens Sporthallar, vardag kl.  17-22  samt helger kl. 9-20

Storlek på

plan (m)

Idrottshallen sal  3 10x20

Idrottshallen sal 4-5 10x20

Idrottshallen sal 6 21x8

Ängshagensskolans 12x16
gymnastiksal

Åkraskolan/stora 9,8x19,8

gymnastiksalen

Vallaskolans 9,5x19,5

gymnastiksalen

Summa:

Nyttjandegrad  %  Nyttiandegrad  %

måndag-fredag lördag-söndag

86% 23%

54% 36%

73% 34%

26% 18%

52% 27%

36% 9%

55% 25%

Tabell 6 Nyttjandegraden  för kommunens mindre hallar och gymnastiksalar, vardag kl.  17-22  samt

helger kl.  9-20
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Anläggning 2015 2016 2017 Medel för

kommuner

med 20 —

29 999 inv.

år 2017

Fritidsgärdar/ungdomsgårdar, 2,19 2,12 2,06 5,46

antal/ 10 000 inv. 0  — 18 är

11—spelsplaner  konstgräs, 0,45 0,45 0,44 0,75

antal/10 000 inv.

Idrottshallar 18x36 m till 0,90 0,89 0,88 1,8

22x42 m, antal/10 000 inv.

Inomhusbassänger 25-49 m. 0,45 0,45 0,44 0,64

antal/ 10 000 inv.

Ishallar, antal/10 000 0,45 0,45 0,44 0,64

Ridhus/ridhallar 20*60m eller 0,90 0,89 0,88 0,47

större, antal/10 000 inv.

Tabell  7  Volymer och utbud, antalet av verksamheter, dividerat med antalet invånare totalt den 31/12

multiplicerat med 10 000

8.2 Kultur

I  kulturspåret ingår utöver verksamhetsområdet kultur även Viss

ungdomsverksamhet. Det största området inom kulturen i Sala är biblioteken.

Kommunens bibliotekbestånd är idag bestående av ett huvudbibliotek centralt i

Sala. Underenheter tillhörande det är bokbussen, Möklinta bibliotek, Ransta

bibliotek och Västerfärnebo bibliotek. Filialerna har en begränsad bemannad

öppettid för medborgarna, och har sin huvudsakliga uppgift att vara riktad mot

förskolan och skolverksamhet.

Av tabell 8 framgår nyckeltal avseende antalet fysiska besök vid kommunala

bibliotek är 2017, antal  /  invånare och även aktiva låntagare.
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Fysiska besök Aktiva  låntagare Antal  besökare
antal/inv. i kommunala på biblioteket,

bibliotek bokslut  2018

antal/1000 inv.

Sala 5,8 238 134 012

Västmanlands läns 6,7 237

kommuner

Kommuner med 6,9 252

20-29  999 inv.

ovägt medel

Liknande 5,4 226

kommuner,

övergripande

Tabell  8  Nyckeltal över antal fysiska besök och aktiva låntagare vid kommunala bibliotek är  2017.
(källa: Kolada.se, KFN strategiska inspel)

8.3 Övriga verksamheter och anläggningar

8.3.1 TÄLISTENEN MED  AGUELIMUSEET

På Täljstenen pågår kulturutövande av olika slag, med bland annat utställningar,
musikevenemang och teater.

Vid sidan av kulturkvarteret Täljstenen med Aguélimuseet i Sala innehåller
kommunens kulturliv c:a 60 ideella kulturföreningar och många fria
kulturskapare som är utspridda över hela kommunen. I området kring Täljstenen
finns ett flertal lokaler att hyra för olika typer av arrangemang, till exempel
konstutställningar, teater, musik, föreläsningar eller möten. Även en fritidsgård
ligger i anslutning.

Sjötorpet vid Måns Ols ägs av Sala kommun. Övriga fastigheter som Kultur och
fritid har verksamhet  i  men som man hyr in sig i är bland annat Missionskyrkan
och Träffpunkten.
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8.4 Framtida prioritering av behov

Behov av lokaler och anläggningar för kultur- och fritidsverksamheter är ofta

förenade med relativt stora investeringskostnader och behov av ökade anslag

vilket gör det nödvändigt att prioritera. Det är svårt att ställa olika behov

gentemot varandra då behoven ser så olika ut och har uppstått av olika

anledningar. För att underlätta framtida prioriteringar kan projekten delas in i

exempelvis ”projekt idrottshallar", "projekt tvingande underhåll”, "projekt vision

Lärkan" samt "projekt övriga lokaler/anläggningar". Behov inom området

”idrottshallar" grundar sig t.ex. i den idag stora efterfrågan och höga

nyttjandegraden av kommunens fullstora Sporthallar. Dock spelar jämförelser

med andra kommuner och ambitionsnivån in som en viktig faktor inför framtida

projekt och prioriteringar. Även befolkningsutvecklingen, demografin och inte

minst barnkullarnas storlek kopplat till de hallar som hänger ihop med planerade

skolor i olika områden (Valla- Ransta- och Åkraskolan) spelar in som en viktig

faktor.

Behov inom området ”tvingande underhåll” är egentligen inga nya behov utan

inrymmer nödvändiga reinvesteringar för att kunna bibehålla nuvarande

ambitionsnivå inom den aktuella verksamheten som berörs. Behov "Vision

Lärkan" är inga nya behov utan en förutsättning för att bibehålla nuvarande

verksamheter och utveckla området. Behoven är direkt kopplade till

områdesutvecklingen vid Lärkanområdet. Detta område är komplext då flera

förvaltningar, behov och visioner skall samsas på samma yta. Området är även

komplext infrastrukturmässigt. Behov inom området ”projekt övriga

lokaler/anläggningar" inrymmer bland annat specialanläggningar som kan

hänföras till att bibehålla eller höja ambitionsnivån kopplat till exempelvis

framtida och historisk befolkningsökning, för Sala kommun är simhallen och

ishallen kopplade till denna grupp. För befintliga specialanläggningar minskar

resursen per invånare i takt med att befolkningen ökar.

Att föra in ett resonemang om vilka områden som är prioriterade före andra är

svårt men nödvändigt i framtida prioritering.
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9 VÅRD  OCH  OMSORG

Nedan  redovisas behov av platser inom verksamhetsområde funktionshinder

respektive äldreomsorg. Rapporten finns i sin helhet i bilaga  "  Inventering av
lokalbehov V00".

9.1 Funktionshinder

Det finns två kategorier av bostad med särskild service enligt lagen om stöd och

service till vissa funktionshindrade (LSS), gruppbostad och servicebostad.

I  nuläget finns i Sala kommun 27 platser i gruppbostad och 48 platser i

servicebostad. Utöver dessa platser finns 12 platser i gruppboendeform (Styrars

och Karpgatan 2, våning 3] samt  4  platser inom korttidsverksamhet (Dalhem).

Dessutom köper kommunen två bostäder med särskild service  9  kap.  9 §  LSS i

annan kommun och en plats hos privat utförare i Sala kommun.

Totalt betalar nämnden alltså för 94 platser inom funktionsnedsättningsområdet.

Av hela kommunens befolkning är det cirka 0.41  %  (94 platser/22816 invånare)

som bor i någon form av LSS-bostad. Nämnden utgår alltid från varje individ då

boendeplaneringen görs och personerna är i regel kända eftersom de har andra

insatser sen tidigare.

Vid ett antagande om en konstant servicegrad, d.v.s. andelen av befolkningen som

har behov av LSS-bostad, skulle behovet fram till  2026  se ut: enligt tabell 9. Vid ett

sådant antagande skulle det behövas Cirka 6  [100-94) nya boendeplatser fram till

är  2026.

Ackumulerat Servicegrad

behov

Total 22816 23015 23213 23417 23605 23782 23950 24105 24253

befolkning

Behov  LSS- 0,41% 94 94 95 96 97 98 98 99 100

Bostad

Tabell 9 Behov av särskilda boenden förutsatt konstant servicegrad

Behovet vid ett antagande om en konstant servicegrad bedöms dock vara något

lägre än det verkliga behovet närmaste åren. Bedömningen grundar sig i
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prognoser, baserat på  underlag från biståndshandläggare och särskolans
elevunderlag, samt kännedom om åldrande brukare  i  befintliga servicebostäder
idag. Att göra beräkningar på ytterligare fem år framåt är svårt då det rör sig om
barn som är små eller inte ens födda idag. Därför är det svårt att förutse framtida
vårdbehov och samtidigt har biståndshandläggarna troligen inte fått kännedom
om samtliga barn som har funktionsnedsättning som kan antas ha behov av
boende i framtiden. Enligt underlag ifrån biståndsenheten och särskolan är de ca
70 personer i Sala kommun i åldrarna  6  till 27 år som omfattas av möjligheten att
söka insatser enligt LSS, där ingen har beslut om insats om boende med särskild
service idag.

Till detta ska även läggas de tillkommande platserna som uppkommer när
befintliga LSS boenden behöver byggas om eller avvecklas för att uppnå de krav i
form av lagstiftning och föreskrifter som finns på LSS-boenden idag. 16  %  av de
boende i gruppbostad är över 60 år, vilket behöver tas i beaktande då det är
troligt att detta kommer leda till ett ökat behov av boendeplatser de kommande
aren.

9.2 Slutsats behov av LSS-boenden

Sammanfattningsvis görs bedömningen att ytterligare nya gruppbostäder
behöver tillkomma utöver den i dagsläget planerade verksamheten, för att täcka
det uppskattade behovet från dagens prognoser och servicegrad till 2024. Även
andra förutsättningar såsom tekniska krav på fastigheterna kan göra att behovet
av nya platser ökar eller befintliga platser anpassas.  I  kommunens framtida
planering bör beaktas huruvida Vård- och omsorgskontoret eller annan aktör
(och i slutändan kunden) ska ha råd med högre hyror inom nybyggda boenden.

9.3 Äldreomsorg

Antalet äldre i kommunen förväntas öka fram till 2026. Gruppen 80 år och äldre
förväntas öka betydligt mer än gruppen 65—79 år under planeringsperioden, 4- %
respektive 36 %. Befolkningsprognosen för varje femårsintervall framgår av figur
11. Gruppen 65 år och äldre kan inte ses som en homogen grupp sett till
befolkningsutvecklingen och till behov av äldreomsorgsboende.
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Figur 11 Befolkningsutveckling i olika åldersintervall, 65 år och äldre

Antalet äldre på  särskilt  boende  i  Sala kommun, är idag omkring 282 personer.

Av dessa är cirka 77 % över 80 är, cirka 22 % är mellan 65- 79 år och cirka 1  %  är

yngre än 65 år. Medelåldern för äldre på särskilt boende i Sala kommun var år

2017, 85 år enligt Koladase. För samtliga kommuner var medelåldern samma år

84,6 år. Beläggningsgraden ligger på närmare 100  %  konstant, med undantag då

lägenheter renoveras och byter ägare.

Vid ett antagande om att servicegraden, d.v.s. andelen av befolkningen som har

hjälp idag, kommer vara konstant kommer det framtida behovet av särskilda

boendeplatser se ut enligt tabell 10.

Ackumulerat Servicegrad

behov

65 är OCh 5643 5708 5809 5869 5965 6046 6125 6190 6237

äldre

Hjälpbehov 4,66 263 266 271 274 278 282 286 289 291

%

Tabell 10 Behov av särskilt boende för gruppen 65 år och äldre

En konstant servicegrad på 4,66  %  skulle generera ett behov av cirka 28 nya
platser i särskilt boende inom äldreomsorg fram till år 2026. Ett antagande om
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att servicegraden förblir  konstant  till 2026 är dock orealistiskt då den grupp (80
år och äldre) som har störst hjälpbehov ökar betydligt mer än gruppen 65 år och
äldre.

Det är mer relevant att separera gruppen  i  två intervaller  65-79  år och 80 år och
äldre. Nuvarande servicegrad  (13,58  %] för gruppen 80 år och äldre skulle

generera ett behov av 70 nya platser i särskilt boende inom äldreomsorg fram till
2026, vilket framgår av tabell  -  11. Nuvarande servicegrad  (1,45  %) för gruppen
65—79 är skulle generera ett behov av  2  nya platser i särskilt boende inom
äldreomsorg fram till  2026, vilket framgår av tabell  -  12.

Genom att separera gruppen äldre i de två huvudgrupperna, 65—79 år respektive
80 är och äldre, blir det uppskattade behovet av nya platseri särskilt boende

inom äldreomsorg fram till  2026  totalt 72 mot 28 vid antagande om konstant
servicegrad för hela gruppen  (65  år och äldre).

Ackumulerat Servicegrad

behov

80åroch 1443 1475 1506 1547 1600 1677 1770 1869 1961

äldre

Hjälpbehov  13,58  %  196  200  204 210 217  228 240  254  266

Tabell  11  Behov av särskilt boende för gruppen  80  år och äldre

Ackumulerat Servicegrad

behov

65 -  79 år 4200 4233 4303 4322 4365 4369 4355 4321 4276

Hjälpbehov 1,45  %  60 61 62  63  63 63 63 63 62

TabeH12BehovavsämkHtboendeförgruppen65-79år

9.4 Slutsats behov av platser inom äldreomsorg fram till

2026

Ur perspektivet som beskrivs ovan bedöms att  72  nya platser inom

äldreomsorgsboende kommer behövas fram till  2026.  För att tillgodose detta
behov föreslås att det, utöver de boendeplatser som kommunen bedriver i egen
regi även ser på möjligheten att upphandla ytterligare platser.
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En möjlig kompletterande strategi som kommunen bör ha i åtanke är att tillskapa
fler platser i form av trygghetsboenden. Att skapa attraktiva kostnadseffektiva
lösningar, som kan komma att skapa flyttkedjor inom kommunen för att på så
sätt ha möjlighet att öka invånarantalet för kommunen.
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10 BEHOV AV KOMMUNAL SERVICE MED
AVSEENDE PÄ LOKALRESURSER

Kommunal service måste planeras utifrån ett långsiktigt behov samt också med
möjligheter till utveckling. Bra kommunal service kräver god tillgänglighet,
säkerhet och en närhet i vardagsmiljön. För att kommunens verksamheter skall
kunna utveckla den service som kommunens invånare efterfrågar så måste
tillgång till mark och lokaler prioriteras och beredas plats tidigt i den
övergripande planeringen.

Genom att planera långsiktigt och identifiera verkliga behov kan vi skapa rätt
kommunal service. Förskolor, LSS och äldreomsorg grundar sina behov i
befolkningsprognoser, servicegrad, behov och planerad bostadsproduktion.

Övrig kommunal service som tillkommer är bl.a. bibliotek, simhall,
familjecentraler, sociala bostäder, kulturlokaler och idrottsanläggningar. För
funktioner som är mer komplexa att beräkna eller som inte alltid har ett lika stort
markanspräk som exempelvis en skola eller en idrottshall, tas ett behov fram
med hjälp av nyckeltal. Det är dock viktigt att dessa funktioner kan öka i relation
till den förväntade befolkningsökningen. Ett sätt att hantera dessa förändringar
är genom att förbereda för en eventuell utbyggnad av befintliga lokaler och
anläggningar, som exempelvis simhallen eller biblioteket. Privata aktörer kan
spela en roll för att tillgodose det framtida behovet av lokaler och verksamhet för
kommunal service inom vissa verksamhetsomräden. Det finns redan idag
verksamheter som bedrivs av privata aktörer, exempelvis finns flertalet

fristående förskolor, LSS-boenden och kommande särskilt boende för äldre.
Privata aktörers omfattning inom olika verksamhetsområden påverkar
kommunens egna behov av verksamhetslokaler och gör det svårare att
prognosticera behovet på sikt. Kommunen kan inte hänvisa invånare till privata
aktörer samtidigt som de privata aktörerna kan välja att ta emot en stor andel
invånare från andra kommuner. Det har dessutom visat sig att privata aktörer
inom vissa verksamhetsomrädet har haft svårt att etablera sig i nyproducerade
lokaler p.g.a. höga hyresnivåer. Därför är det vanligt idag att entreprenörer vill
bygga boende, men där kommunen hyr och står för driften.

Samnyttjande av lokaler i framtiden kommer vara väldigt viktigt för hur man
planerar boende men också verksamhetslokaler genom att skapa möjligheter för
t.ex. att äldres aktiviteter kan delas med lokaler från skolan. Det kan handla om
slöjdsalar, matsalar, hemkunskapssalar som får en större nyttjandegrad utifrån
ett samarbete mellan skola och vård och omsorg.
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11 FÖRSLAG TILL UTVECKLING AV SALA

KOMMUN VAD GÄLLER LOKALRESURSER

För att kunna möta behoven som kommunen kommer ha inom och även efter

planeringstiden föreslås följande:

. Formulera policy för lokalförsörjning,

' Utforma strategier för kommunens fastighets- och lokalinnehav.
Genom en gemensam struktur för lokalresursplanering och
utformning av strategiska planer kan planeringshorisonten
förlängas uppemot 10 år,

- Upprätta ett funktionsprogram som åstadkommer effektivare
lokaler för samtliga kontors verksamheter. Exempelvis avseende
ytor för skolor, förskolor, äldreboenden och kontor,

. Säkerställ möjlighet till integrerad förskola och äldreboende i
framtida detaljplanering, främst vid nya exploateringsområden,

. För investeringsbeslut inom lokalresurser upprätta utredningar
där kalkyler ingår som bedömer lönsamheten samt

0 Att skapa en funktion som har mandat att driva
effektiviseringsarbetet inom lokalförsörjning.
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12 LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN 2019 — 2023

För att Sala kommuns budgetprocess ska kunna ges en god möjlighet till
framförhållning gällande investeringar avseende lokalresurser sammanställs en

lokalförsörjningsplan för perioden  2019-2023.  Planen utgår från rapporterna
"inventering av lokalbehov" samt det långsiktiga behovet i lokalresursplanen.
Lokalförsörjningsplanen är en projektsammanställning som utgör underlag för

kommunens fortsatta planerings— och budgetarbete. Prioritering i planen
behöver bearbetas vidare inför framtida beslut.

Inventering av L ok alr e sur splan Lokalförsörjnings
lokalbehov plan

Tidshorisonten i lokalförsörjningsplanen är kortare, än för inventering av
lokalbehov och lokalresursplan. Detta med anledning av att detär svårt att

koppla samman behov på längre sikt till avgränsade och specifika projekt.

Lokalförsörjningsplan  2019-2023  framgår av bilaga 2.

12.1 Beredning

Det finns flera parametrar som påverkar projekten i lokalförsörjningsplanen.
Förutom ekonomi och tidplan är vissa behov framställda i ett så tidigt skede att
flera alternativa lösningar behöver studeras. Detta kan innebära att flera projekt
kan samordnas eller utföras i en viss följd för att nå en så bra lösning som möjligt.

Typiska parametrar som påverkar eventuellt genomförande år till exempel
behovsspecifikationen, behovens inverkan på varandra, kommunens rådighet
över mark och fastigheter, tillgängligheten på resurser i projektens olika skeden,
behov av förändrade detaljplaner samt kommunens ekonomi och prioriteringar.
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12.2 Omfattning

Lokalförsörjningsplanens omfattning är begränsad till de behov som är beslutade
och som sannolikt medför en betydande investering utöver normal
fastighetsdrift. Det innebär att följande exempel på behov inte är medtagna:

' Hyresgästanpassningar d.v.s. av kontoren/hyresgästernas beslut av
ombyggnad till följd av verksamhetsförändringar, innehas ansvaret
normalt av berörda verksamheter och sköts internt inom ramen för
fastighetsförvaltning,

' Reinvesteringar i befintliga byggnader och kringliggande lokaler
som inte kan planeras i det planerade underhållet. Exempel, utbyte
av el-, värme-, ventilation-, samt vatten och sanitetsinstallationer,

- Investeringar i byggnader för lägre energiförbrukning eller andra
investeringar för ökad miljöhänsyn,

' Investeringar i byggnader till följd av myndighetskrav i- på
fastigheten samt

' Investeringar för bättre arbetsmiljö.

Sala kommun har fastigheter där behovet av planerat underhåll och
reinvesteringar är omfattande. Att sammanställa det för att skapa en helhetsbild
av det totala investeringsbehovet hade varit gynnsamt ur flera perspektiv.
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Förklaring till kolumner i lokalförsörjningsplanen

Lokalförsörjningsplanen kolumner förklaras nedan.

Prioritet

0  -  Ej beställt

1  -  Förstudiefas (Uppe för diskussion)

2  -  Utredning (olika lösningsalternativ utreds)

3  -  Projekteringsfas (Beslut finns och direktiven för projektet
bestäms)

4  -  Genomförande (detaljplanering, upphandling, projekt
genomförs på plats, står klart)

Verksamhet  -  verksamhetens tillhörande kontor och namnet på
verksamheten

Behovsspecifikation  -  kortfattad beskrivning av behovets
omfattning och ursprung, eller att verksamheten har varit uppe för
diskussion gällande prioriteringsordning.

Tidplan  — Uppskattad tidsättning
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13 BILAGOR

Bilaga 1: Lokalförsörjningsplan  2019-2023

Bilaga 2: Barn och ungdom, lnventering av lokalbehov, Förskolan

Bilaga 3: Vård och omsorgskontoret, Inventering av lokalbehov, LSS och SÄBO

Bilaga 4: Kultur och fritidskontoret, Inventering av lokalbehov
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Inventering av lokalbehov

Kommunstyrelsens förvaltning

1 INLEDNING

Kommunstyrelsens ledningsutskott har  2018-08—28  §  185  beslutat  att ge i
uppdrag till  samhällsbyggnadskontoret att ta fram en lokalresursplan och en
lokalförsörjningsplan, för att utreda möjligheter till att skapa en strategisk och
hållbar lösning gällande kommunala fastigheter.

Planering av lokalresurser i Sala kommun utgår från verksamheternas behov och
de gemensamma ekonomiska förutsättningarna. Detta dokument skall ses som
underlag riktat mot förskolan inom lokalförsörjningsplan.

För att kunna möta tillväxten i Sala kommun och behovet av kommunal service
behöver kommunen ha en tydlig strategi för hantering av fastigheter och service.

Samhällsbyggnadskontoret skall redovisa den första lokalförsörjningsplanen som
ska fastställas av kommunstyrelsen. Planen bygger på Inventering av lokalbehov
och en lokalresursplan och innehåller olika verksamhetsområden inom de olika
nämndernas verksamhetsbehov. Lokalstrategen har med stöd av den kommunala
lokalgruppen, samhällsbyggnadschefen, fastighetsenheten, barn och

utbildningskontoret, planering och utvecklingsenheten, vård och
omsorgskontoret samt kultur och fritidskontoret.
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SYFTE

Lokalresursplanen syftar till att förse Sala kommun med lokaler som stödjer,

utvecklar och bidrar till att verksamheterna när sina mål. De lokaler som Barn

och utbildning disponerar ska vara ändamålsenliga, sunda och säkra, utnyttjas
effektivt och produceras till en sund kostnad över tiden. För att detta ska uppnås

krävs delaktighet och engagemang från möjliga aktörer och samordningar ur ett

kommunkoncernperspektiv.

Inventering av Lokalresursplan Lokalförsörjnings

lokalbehov plan

Inventering av  lokalbehov  ska synliggöra kommunens behov av lokaler

för respektive verksamhetsområde vilket utgör grunden i det årliga

inventeringsarbetet och leder fram till kommunledningskontorets

lokalresursplan.

Lokalresursplan skall skapa en samlad och överblickbar plan över

kommunens lokalresurser och identifiera behov av verksamhetslokaler.

Planen ska även utgöra underlag för prioritering och beslut samt

kommunens fortsatta planerings- och budgetarbete. Lokalresursplanen

innehåller bl.a. befolkningsprognoser, verksamheternas utveckling och

behov av lokaler, nyckeltal och statistik för vägledning och Styrning av
lokalbehov, faktorer i omvärlden, planerade planområden och

investeringsbehov. Utblicken skall stämma överens med kommunens

långsiktiga befolkningsprognos.

Tidshorisonten i lokalförsörjningsplanen är 3+5 år. Kortare än
lokalresursplanen. Med anledning av att det är svårt att koppla behov på

längre sikt till tydligt avgränsade och specifika projekt.
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3 PLACERING AV FÖRSKOLOR

Inom Sala kommun finns idag 18 verksamheter inom kommunal regi, riktad för
barn i lägre åldrar. 16 stycken förskolor och dagbarnvårdare (5 stycken till
antalet) samt öppen förskola. Sju (7) stycken förskolor finns på landsbygden och
de resterande verksamheterna (10 st.) finns inom  tätorten.

 

3.1 Placering av förskolor på landsbygd
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3.2 Placering av förskolor  i  tätort
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4 FÖRSKOLOR

Inom Sala kommun finns idag 18 verksamheter  i  egenregi, riktad för barn i lägre
åldrar. 16 stycken förskolor och dagbarnvårdare samt öppen förskola. Sju (7)
stycken förskolor  firms  på landsbygden och de resterande verksamheterna (11
st.) finns inom tätorten.

4.1 Bellanderska

Bellanderska förskola ligger centralt i Sala i närheten av city. Förskolan har 1,5
avdelning, fördelat på en stycken småbarnsavdelning (1-3 år) som genererar 15
stycken platser och en syskonavdelning (3-5 år) som ger plats för 13 barn. Det
ger en kapacitet på 28 stycken platser totalt.

4.2 Dalhems förskola

Dalhems förskola ligger vid den nordvästra infarten till Sala på området Dalhem.
Förskolan har fyra stycken avdelningar totalt, fördelat på två stycken
småbarnsavdelningar (1-3 år) och två syskonavdelningar (3-5 år). Det ger en
kapacitet på 72 stycken platser totalt.

4.3 Ekeby förskola

Ekeby förskola ligger centralt intill stadsparken i Sala, på Åkraområdet.
Förskolan har fyra avdelningar totalt, fördelat på en stycken småbarnsavdelning
(1-3 år), 2  stycken syskonavdelning (3-5 år) och en anpassad avdelning för
särskilt behov av stöd. Det ger en kapacitet på 60 stycken platser totalt.

4.4 Ekorrens förskola

Ekorrens förskola ligger centralt inom Åkraområdet. Förskolan har 4 avdelningar
totalt, fördelat på två stycken småbarnsavdelningar (1-3 år) och två stycken
syskonavdelningar (3-5 år). Det ger en kapacitet på 72 platser totalt.

4.5 Emmylunds förskola

Emmylunds förskola ligger i bostadsområdet Kungsängen i södra delen av Sala.
Förskolan har 5 avdelningar totalt, fördelat på två stycken småbarnsavdelningar
(1-3 år) och tre stycken syskonavdelningar (3-5 år). Det ger en kapacitet på 93
platser totalt.
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4.6 Gärdesta förskola  1 och  2

Gärdesta  förskola  ligger på området Gärdesta, centralt  i  Sala. Förskolan har 8
avdelningar totalt, fördelat på fyra stycken småbarnsavdelningar (1-3 år) och
fyra stycken syskonavdelningar (3-5 år). Det ger en kapacitet på 144 platser
totalt.

4.7 Turbo  förskola

Turbo  Förskola ligger vid södra infarten till Sala. Förskolan har 4 avdelningar
totalt, fördelat på två stycken småbarnsavdelningar (1-3 år] och två stycken
syskonavdelningar (3-5 år). Det ger en kapacitet på 72 platser totalt.

4.8 Åkra förskola

Åkra förskola ligger på Åkraområdet i Sala i anslutning till stadsparken.
Förskolan har 3 avdelningar totalt, fördelat på en stycken småbarnsavdelningar
(1-3 år) och två stycken syskonavdelningar (3-5 år). Det ger en kapacitet på 57
platser totalt.

4.9 Ängshagens förskola

Ängshagens förskola ligger i södra delen av Sala tätort. Förskolan har 4
avdelningar totalt, fördelat på två stycken småbarnsavdelningar (1-3 år) och två
stycken syskonavdelningar (3-5 år). Det ger en kapacitet på 72 platser totalt.

4.10 Dagbarnvårdarnas lokal i Bryggeriet (Sala bostäder)

Familjedaghem  /  dagbarnvårdare är en form av pedagogisk verksamhet som
bedrivs till största delen i dagbarnvårdarens hem, med egna förutsättningar och
med inriktning på vardagspedagogik. Man har även tillgång till en lokal på
Bryggerigatan i centrala Sala som kommunen hyr av Sala Bostäder för
gemensamma träffar.

4.1 1 Kilbo förskola

Kilbo förskola ligger i Sala kommuns nordvästra del i Västerbykil. Förskolan har
2  avdelningar totalt, fördelat på en stycken småbarnsavdelningar (1-3 år) och en
stycken syskonavdelningar (3—5 år). Det ger en kapacitet på 36 platser totalt.
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4.12 Åby förskola

Åby förskola ligger  i Saladamm, en  knapp mil  norr  om Sala. Förskolan har 1
avdelning totalt, fördelat på en stycken syskonavdelningar (1 -5 år). Det ger en
kapacitet på 20 platser totalt.

4.13 Salbo förskola

Salbo förskola ligger i Salbohed, i den västra delen av kommunen och c:a två mil
från Sala. Förskolan har 2 avdelningar totalt, fördelat på en stycken
småbarnsavdelningar (1-3 år) och en stycken syskonavdelningar (3-5 år). Det ger
en kapacitet på 36 platser totalt.

4.14 Sätra Brunn förskola

Sätrabrunns förskola ligger i Sätrabrunn, i den sydvästra delen av Sala kommun.
Förskolan har 3 avdelningar totalt, fördelat på en stycken småbarnsavdelningar
(1-3 år] och två stycken syskonavdelningar (3-5 år). Det ger en kapacitet på 57
platser totalt.

4.1 5 Klockarbo förskola

Klockarbo förskola ligger i Västerfärnebo i Sala kommuns Västra del och ligger i
anslutning till Västerfärnebo skola. Förskolan har 3 avdelningar totalt, fördelat på
en stycken småbarnsavdelningar (1-3 år) och två stycken syskonavdelningar (3—5
år). Det ger en kapacitet på 57 platser totalt.

4.16 Kyrskolans förskola

Kyrkskolans förskola ligger i Möklinta, i Sala kommuns norra del. Förskolan har 2
avdelningar totalt, fördelat på en stycken småbarnsavdelningar (1-3 år) och en
stycken syskonavdelningar (3-5 år). Det ger en kapacitet på 36 platser totalt.

4.17 Ransta förskola (Rivs i början på 2019)

Ransta förskola ligger i Ransta, i den södra delen av Sala kommun. Ny förskola
beräknas vara klar 2019.
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4.18 Öppna förskolan

Öppna förskolan är en mötesplats för föräldrar, mor- och farföräldrar och barn
där man kan lära känna andra barn och vuxna tillsammans. Man vänder sig till
barn upp till sex år och deras vårdnadshavare (eller annan vuxen) som följer med
barnet. Man är idag på ett utgående hyreskontrakt från Regionen. Lokalutredning
pågår.
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5 LOKALERNAS ÄNDAMÄLSENLIGHET

Flera förskolor inom Sala kommun är  byggda  sent 70- tal, men även tidigare.
Dessa är präglade av  olika  sätt att se på förskolan i samhällsplaneringen och det
pedagogiska arbetes förändring. Förutom att ha tillräckligt med lokaler för den
verksamhet som bedrivs är det viktigt att lokalerna är ändamålsenliga.
Förskolorna har i allmänhet betydligt fler barn i grupperna än tidigare vilket
ställer högre krav på flera faktorer. Både tekniska lösningar men också när det
gäller personaltäthet. Vissa av lokalernas standard kan uppfattas som låg
invändigt. [ samband med större upprustningar som kan behövas göras finns
förutsättningar att planera för lokaler bättre anpassade till förskolans utökade
uppdrag när det gäller barns lärande men också bättre entréer, kapprum,
hygienutrymmen, generella ytskikt etc. Idag uppmärksammas och betonas vikten
av stimulerande utevistelse för förskolebarn. Så gott som samtliga förskolegårdar
i Sala kommun är planerade mycket väl och ger utrymme för lärande, utveckling
och ger möjlighet till en bra motorisk utveckling hos barnen.
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6 TEKNISK STATUS

Generellt har byggnader uppnått sin tekniska livslängd efter 40 år. Teknisk
livslängd är den tidsperiod under vilken en byggnad med normalt underhåll kan
användas för avsett ändamål.

Med de förskolor inom kommunen som börjar nå upp till de åren, så vet man att
isolering av tak, väggar, fönster kan medföra en onödigt hög energiförbrukning.

Fukt och dräneringsproblem är svåra att komma åt då enskilda byggnader är
byggda med platta på mark. Stammar och rörsystem äri regel av gjutjärn och kan
ligga under plattan i en fuktig miljö, vilket kan förkorta deras livslängd. Det kan
finnas andra tekniska lösningar som har nackdelar från tidigare konstruktioner.
Till exempel finns det byggnader som konstruerades med inbyggda och ingjutna
träbjälkar som är impregnerade för att röta skall undvikas. När dessa
impregnerade trädetaljer hamnar i en fuktig miljö utsöndras en lukt som kan leda
till en dålig arbetsmiljö för barn och pedagoger.  I  dagsläget skall det finnas
godkända OVK protokoll på samtliga förskolor i Sala kommun. Ventilationen
uppfyller lagkraven som råder  (OVK) men det säger inte att dagens
nybyggnadskrav på luftflöden uppfylls.

Det finns i kommunens flera exempel på förskolor där det inre underhållet är
mindre tillfredställande som följd av för få investeringar historiskt.

Med hjälp av Fastighetsenheten underhållsplan för yttre underhåll, bör man
kunna förlänga några förskolors tekniska status. Det kan komma innebära större
reinvesteringar på enskilda befintliga förskolor, se bilaga 2.

Sala kommun kan behöva i några enskilda fall ta ställning om det bästa ur ett
ekonomiskt perspektiv och för verksamhetens utveckling vara att ersätta
befintliga byggnaderna med nya inom rimlig tid. Detta ställningstagande måste
göras inom en snar framtid.
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7 FASTIGHETSENHETEN

Fastighetsenheten i Sala kommun står ansvarig för samtliga kommunala
fastigheter. Man står som ägare för samtliga hyreskontrakt inom kommunen,
internt och externt. Förvaltningen ansvarar för drift, teknisk förvaltning och
ekonomisk förvaltning.

Utför besiktningar och service inom kommunens anläggningar. Ansvarar för
kommunens investeringar och majoriteten av samtliga om- och nybyggnationer.
Utförande av enskilda lokalanpassningar, hyresförhandlingar, hyressättningar,
felanmälan/kundtjänst bl.a. Man har även ansvaret för utredningar, mätningar
gällande kommunens fastigheter.

Fastighetsenheten arbetar utifrån en yttre underhållsplan för kommunens
förskolor.

7.1 Planerat underhåll avklarat senaste åren, förskolor

År Verksamhet/ förskola Aktivitet

2014 Salbo förskola Gjordes en tillbyggnad för verksamheten,

ett extrarum.

2015 Turbo förskola Gjordes en tillbyggnad av ett fläktrum

20 16 Åby förskola Byte av all utvändig fasadpanel.

20 16 Åby förskola Byte av alla fönster på fastigheten.

20 17 Åby förskola Målade om förskolan utvändigt.

2017 Emmylund förskola Målade om träfasaden utvändigt.

2017 Bellanderska förskola ' Samtliga fönster ommålade.

2018 Ängshagens förskola Målade hela fasaden utvändigt.

2018 Turbo förskola Bytte ut delar och målade om hela fasaden
utvändigt, inkl. fönster.
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8 BARN  OCH  UTBILDNING

Verksamhet för förskolebarn från och med ett år till och med hösten det år barnet börjar förskoleklass
(1-5 år) erbjuds i form av förskola och pedagogisk omsorg. Det finns kommunalt drivna förskolor och
fristående förskolor. Pedagogisk omsorg är skollagens samlingsnamn på andra former än förskola. I
Sala kommun finns pedagogisk omsorg i form av dagbarnvårdare, både i kommunal och enskild regi.

Skollagen anger att alla barn ska erbjudas förskola från ett års ålder om familjen/barnet uppfyller
kraven för plats (arbete, studier, föräldraledig, arbetslös, egna/ särskilda behov). Från och med hösten
det år barnet fyller tre år ska allmän förskola erbjudas alla barn. Idag erbjuds alla barn i kommunen
placering enligt skollagens krav.

Framtida lokalbehov påverkas av flera saker: befolkningsutvecklingen, i vilken takt nya
bostadsområden byggs och in- och utflyttning. Men även i vilken utsträckning fristående förskolor
utvecklas. Ökar etableringen av fristående förskolor kan det finnas en överetablering av kommunala
lokaler. En minskning av denna efterfrågan påverkar behovet av mer kommunal förskola, eftersom det
är denna verksamhet som kommunen har skyldighet att erbjuda. Ytterligare en faktor som kan
påverka framtida lokalbehov är politiska beslut om antal barn per avdelning/ grupp. Regeringen gav
skolverketi uppdrag 2015  att återinföra riktmärke för barngruppernas storlek i förskolan, så kallat
planeringstal. Riktmärket är satt till 6—12 antal barn i åldern 1—3 år respektive  9-15  antal barn i åldern
4-5 år. Riktmärket ska relateras till ett antal faktorer såsom personalens utbildning och kompetens,
personaltäthet, barngruppens sammansättning (bakgrund, ålder och kön] samt förskolans fysiska
miljö (lokalernas storlek och miljöns utformning). Sala kommuns planeringstal är idag 15 antal barn
per avdelning 1-3 år, samt 21 antal barn på syskonavdelning (3-5 år]. Det finns en samstämmighet
inom forskningen (Pia Williams, Sonja Sheridan, Ingrid Pramling Samuelsson., 2016-01-13) om att
frågan är komplex och att det är många faktorer som styr när en barngrupp är lagom stor.
Planeringstalet skall anges som riktmärke för kommunens förskolor.

Förskolor med 1,5 -2 avdelningar (omfattar 28 — 36 barn) kan ur flera aspekter anses vara mindre
effektiva att driva. Vad gäller lokalvård och måltider, men också personaltäckning som följd. Med tanke
på hur kommunens demografi ser ut. Så behöver man förmodligen ha den här flexibla modellen
gällande antal avdelningar per enhet, främst på landsbygden. I det syftet kan planeringstalet vara ett
riktmärke som underlättar att ha fortsatt bra möjligheter till förskolor på landsbygden. Då
befolkningsutvecklingen är relativt stabil på landsbygden och man har platser för att tillgodose
medborgarnas önskemål gällande förskoleplats inom sitt närområde.
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9 BEFOLKNINGSPROGNOS

De finansiella förutsättningarna för landets kommuner påverkas i hög grad av hur invånarantalet och
ålderssammansättningen förändras. Folkmängdsutvecklingen har en stor påverkan på kommunernas
näringsliv när det gäller uthyrning av lokaler och lägenheter, handel och service samt inte minst för
kommunernas skatteintäkter.

Varje är när en ny befolkningsprognos tas fram används ett helt nytt statistikunderlag. Underlag för
befolkningsprognoser innehåller uppgifter om fruktsamhet, in-och utflyttning, dödsrisker, faktisk
folkmängd och planerad bostadsproduktion. Alla dessa uppgifter, förutom faktisk folkmängd och
planerad bostadsproduktion, avser ett genomsnittsvärde för de senaste åren.

En viktig utgångspunkt för planering av våra förskolor är kommunens befolkningsprognos inklusive
nybyggnadsplaner. Sala kommun använder sig av SCB:s (Statistiska centralbyrån) underlag när det
gäller befolkningsstatistik, genom månads- och kvartalsrapporter på kommunnivå och kön. Barn och
utbildningskontoret använder sig även av kommuninvånarregistret (KIR).

Prognosers säkerhet minskar när man bryter ner dem på lägre geografisk nivå och enskilda åldrar. Det
beror på en naturlig variation, det vill säga även om förutsättningarna är samma så kommer antalet att
variera från år till år och en prognos beskriver utvecklingen i genomsnitt. KIR kan göra mätningar
varje vecka, där man sammanställer medelvärde över period när man räknar folkmängd. Uppgifter kan
ändras eftersom sena inrapporteringar registreras i efterhand. SCB redovisar folkmängd totalt varje
månad med cirka fem veckors eftersläpning. Kommuninvånarregistret är ett administrativt register
som är till för att ge grundinformation till ett flertal kommuners verksamhetssystem.

Sala kommun har haft en jämn folkökning av medborgare de senaste fem åren, lägsta och högsta
antaleti folkökning under perioden är 156 — 244 personer. Födelseöverskottet har de senaste sex åren
ett snitt på — 16 (minus) personer (födda  — döda). Att utläsa av statistiken som finns idag och fem år
tillbaka är det främst nettoflyttningen som påverkar befolkningsstatistiken för Sala kommun.

Enligt SCB:s prognoser ser befolkningen ut att öka i jämn takt för Sala kommun, en prognos som visar
~175 personer om året i snitt. För Sala är det viktigt att skapa en gemensam befolkningsprognos,
baserad på SCB:s statistik och för kommunens planer/prognoser av nybyggnation gällande bostäder
inom kommunen.
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9.1

Inventering av lokalbehov

Kommunstyrelsens förvaltning

Pågående planeringsområden

Enheten Plan och utvecklings uppgifter kan i stora drag delas in i följande områden: fysisk planering,
utvecklingsfrågor, mark- och exploateringsfrågor, bredband samt samhällsbetalda resor.
Bostadsförsörjningsprogrammet utgör riktlinjer för kommunens ambition om expansion och
utveckling och bostadsbyggandets omfattning. Tillsammans tar kontoret nu fram nya stadsdelar,
planområden, där Sala kommun ges möjlighet till att utvecklas och växa.

Planerad expansion utifrån bostadsförsörjningsprogrammet. lnnehållande villor, radhus, parhus,
flerbostadshus

År/Onnäde 2019 2020 2021

Tätort 52 48 28

Landsbygd 15 15 15

Totalt 67 63 43

Pågående planeringsområden från Plan och utveckling som påverkar framtidens situation i förskolan,
med eventuella byggår inom parentes.

. Kvarteret "Räven” på Ängshagen, där man planerar för 13 stycken villatomter, 5 stycken
flerbostadshus, 24  stycken  hushåll (2019-2020).
Silvervallen, där man planerar för 97 stycken hushåll (2022-2025)
Norrmalm, etapp 1—2, 22 lägenheter, etapp 3, 46 lägenheter, etapp 4-5, 49 lägenheter (2021-
2023)
Norrmalm, 600 hushåll (2025-2030).
Mamre, 10 stycken parhus (2019-2020).
Mamre, 50  stycken  lägenheter (2022)
Östaberg, 20 stycken villatomter (2019-2021).
Skuggan— Banelund 30 hushåll, villor och kedjehus (2019-2021).
Ransta, 40 tal villa tomter (2020-2023)

Det är viktigt att utbyggnadstakten av förskoleplatser håller jämna steg med planerad nybyggnation,
utifrån bl.a. prognoser och nyckeltal.
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10 OlVlVÄRLDSANALYS

Sala kommuns planering av  lokalresurser  påverkas av en rad yttre faktorer som kommunen har svårt
att påverka.

10.1 Osäkerhet  i  bostadsbyggande

Bostadsantagandet som befolkningsprognosen och pågående planeringsomräden är baserat på,
förutsätter en historiskt hög bostadsproduktion under de kommande tio åren. Det finns flera
indikationer på att marknaden för nyproducerade bostäder är mer sårbar än vad som antagits de
senaste åren, dvs. att efterfrågan kan komma att falla. Efterfrågan påverkas av exempelvis utbud,
konjunktur, ränteläge, hushållens betalningsförmåga och förändrade regler avseende amorteringskrav
och ränteavdrag. En effekt av detta kan vara att ett flertal nybyggnadsprojekt avstannar under en
period, och att bostadsproduktionen blir lägre än bostadsantagande. Detta påverkar inflyttningen och
därmed befolkningsutvecklingen i kommunen, särskilt avseende barn i lägre åldrar.

10.2 Byggkonjunktur

Den goda byggkonjunkturen har de senaste åren inneburit en minskad konkurrens bland
entreprenörer vilket har lett till ökade byggkostnader. Detta är problematiskt då de ökade
byggkostnaderna för med sig höga hyresnivåer för kommunen under lång tid framöver.
Historiskt har dock byggkonjunkturen vänt snabbt. Det kan innebära att där det finns möjlighet
att avvakta med projekti tid, även finns en potentiell möjlighet att hålla nere hyresniväerna över
tid.  I  en sämre byggkonjunktur kan det därför vara mer fördelaktigt att genomföra lokalprojekt
avseende kommunal service.
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11 FÖRSKOLOR

Sala har som övriga Sverige  flera  äldre förskolor. Flera förskolor är  byggda  från sent 70—tal, och det
finns även förskolor som nyttjas i ännu äldre anläggningar, bl.a. i gamla skollokaler. Den senaste
förskolan som kommun står som ägare är Gärdesta 11 än 2012. Sätrabrunns förskola invigdes januari
2017, men där står kommunen endast för driften av verksamheten.

Gällande planeringstalen på förskolorna så är det riktlinjer från skolverket, förenade med vad
kommunen anser själva vilka tal man skall använda. Flera kommuner har vidtagit åtgärder för att
minska barngrupperna inom förskolan. Sala har en positiv trend, men differensen mellan Sala och
övriga svenska kommunala förskolor ackumulerar.

Barngrupp, antal barn per avdelning, kommunal regi
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Barn och utbildningskontoret har som ambition att barnstorlekarna skall minska i antal inom Sala
kommuns förskolor. Utifrån dagens platser som finns till förfogande och utifrån en växande
befolkningsmängd kan det komma att bli komplicerat.
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Differens  i antal barn  i förhållande till

födselantal

l  Antal födda Sala kommun Differens, antal inskrivna barn födda samma år, mätning augusti 2018
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För att illustrera ett eventuellt flyttnetto för årskullarna visar bilden skillnaden i antal barn, utifrån

antalet födda i Sala kommun (blått), antalet folkbokförda barn totalt födda samma år i augusti 2018
(gult) .

Att utifrån framställda prognoser för kommunens befolkning, är de gula stapeln till antalet inte
prognoserade som elevunderlag. Här ser man över trendanalyser. Om barn och utbildningskontoret
skall ha möjlighet att tillgodose platser till eventuellt fler nyinflyttade barn och familjer, genom
framtida planerade planområden, behöver arbetet utvecklas. För att ge barn och utbildningsenheten
möjligheter att kunna tillgodose plats inom förskolan genom skolverkets krav.
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12 ANTAL BARN OCH PLATSER

Förskola Antal 1-3 år - 3-5  Total Inskrivna Inskrivna

avd. år platser Kapacitet barn  okt- barn mars-
2018 2019

Bellanderska förskolan 1,5 15  +  13 28

Dalhems förskola 4 30  +  42 72

Ekeby förskola inkl. Stacken 4 15 + 42  +  4 61

Ekorrens förskola 4 30  +  42 72

Emmylunds förskola 5 30  +  63 93

Gärdesta förskola 1 och 2 8 60  +  84 144

Turbo förskola 4 30  +  42 72

Ängshagens förskola 4 30  +  42 72
Dagbarnvårdarna 1 25 25

Kilbo förskola 2 15  +  21 36

Klockarbo förskola 3 15  +  42 57

Kyrskolans förskola 2 15  +  21 36

Salbo förskola  /  fd skola 2 15  +  21 36

Sätra Brunn förskola 3 15  +  42 57

Åby förskola 1 20 20
Åkra förskola 3 15 +  42 57
Ransta förskola (rivs 2019) 5 45  +  42 87

Totalt kommunal regi 51,5 1025 913 975

Privata förskolor

Abrakadabra 26 26

Bråstabacke 1 34

Bråstaborg, Lilla Academia 4 15 x  4 60

Naturligtvis, ! ur och skur 3 20  +  42 62

Regnbågen 1 1 20

Totalt privat regi 202 201 203

Totalt i kommunen 1227 1114 1178

Sala kommun hari dagsläget 1025 platser inom den kommunala barnomsorgen.  I  oktober 2018 var
det totalt 913 barn inskrivna i kommunala förskolor vid en behovsinventering.
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Med tanke på att inskolning sker kontinuerligt på förskolorna och att femåringarna inte sällan lämnar
verksamheten innan maj-juni-juli. Med möjligheter fram till dess av nya inskolningar har man använt
sig av 89  %  av sin egna kapacitet gällande förskoleplatser (i oktober 2018). Fördelningen mellan
antalet inskrivna barn, fördelas inom kommunala förskolor och privata förskolor för 2017, 77  % i
kommunal regi och 13  %  i privat regi (Skolverket). När behovsinventeringen görs i oktober är andelen
totalt inskrivna barn i Sala kommun 84 % av barnen i åldern 1-5 år.

Totalt inskrivna barn i oktober 2018 är 1114 stycken barn. 89 stycken barn över kommunens
möjligheter till antal platser i kommunal regi.
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* Totalt tillkommande barn mellan mätningen i oktober och fram till mars 2019 är 64 stycken barn.
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13 EFTERFRÅGAN  PÅ  FÖRSKOLA  OCH  PEDAGOGISK OMSORG

Nedanstående  diagram  visar en utveckling som beräknas på den senaste prognosen gällande
befolkningsutvecklingen samt en uppskattning till en nivå som riktar in sig mot våren, då barnantalet
är som störst inom förskolan. Utgångspunkten är att lika många barn som  2018  fortsatt har plats i
fristående förskolor eller pedagogisk omsorg.

Andelen barn i ålder 0-5 år har legati det närmaste oförändligt på 6,7  %  av Salas befolkning. Det
bygger på Skatteverkets folkbokföringsregister, hämtat via Registret över totalbefolkningen  (RTB) hos
SCB. Vid en framskrivning av en förväntad andel barn i åldern 0 -  5  år är tabellen beräknad på 7%
andel barn mellan  0  — 5  är av befolkningsprognosen. Framskrivningen är baserat på tilltänkta
planområden, Vilken typ av bostäder, antal boende per hushåll och skall ses som ett rörligt tal över tid,
allteftersom nya planområden planeras och utifrån de variabler som kan tänkas ha betydelse.
Nyttjandegraden av förskolor i Sala, från Skolverkets statistik indikerar att andelen inskrivna barn
(1 — 5  år) oavsett regi ligger i snitt på 79  %  de senaste  5  åren. Den mätningen görs i oktober månad.
När man gör inventeringen inom Salas förskolor hösten  2018,  ligger vi på en nyttjandegrad på 84  %
för samtliga förskolor inom kommunen. Tidigare statistik gör gällande, vid våren (mars, april, maj] är
den totala nyttjandegraden av förskolor över 90 %. Tabellen visar en beräkning på 91 %.
I  kapaciteten ingår enbart beslutade förändringar, vilket innebär att det endast är projekt som är
under genomförande som är medräknade. Kommunala- totalt antal platser, visar de kommunala
förskoleplatser utifrån dagens planeringstal, med utbyggnader av Ransta förskola med 20 platser,
samt Gärdesta förskola III med cirka 60 platser. Totalt antal platser inkluderar förskoleplatseri privat
regi.
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Nyttjandegrad och kapacitet
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Situationen idag visar att vi har en kapacitet för att kunna tillgodose närmare 84  %  av dagens
förskolebarn en förskoleplats. Vi har en underkapacitet med platser för Sala kommun och är beroende
av de privata platserna som erbjuds. De privata förskolorna rymmeri dagsläget närmare 200 platser
och är fullbelagda. Med den nuvarande utvecklingstakten gällande folkmängd för Sala kommun, kan
det bli kritiskt år 2022 med antal platser inom de kommunala verksamheterna. Tabellen har inte tagit i
beaktande planerade områden från Plan och utvecklingsenheten.
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14 NÄSTA FÖRSKOLA

Att jämföra utifrån verksamhetshetsnyckeltal inom förskolan, finns det utvecklingspotential inom Sala
kommun. Vi har och kommer  högst  troligtvis även att ha underlag för att se utbyggnader av fler
förskolor inom Sala tätort inom det närmaste åren. Nyttjandegraden av förskolan idag är högre än vad
officiell statistik medger. Vilket gör att, utifrån dagens nyttjandegrad på närmare 90  %  på vårterminen.
Kan det på sikt komma skapa nödläge i förhållande till antal platser och vad skollagens krav säger
gällande att erbjuda alla barn i kommunen placering.

Det finns fyra-fem förskolor idag som kan behövas se över inom rimlig tid. Både när det gäller teknisk
livslängd, ekonomisk bärighet och med tanke på hur Sala expanderar i framtiden. Sala kommuns
gällande översiktsplan har bedömts vara inaktuell, och därför har arbetet med att ta fram en ny
översiktsplan inletts. Översiktsplanen ska ange kortsiktiga och långsiktiga riktlinjer för en rad
ämnesområden, däribland skola och utbildning. I dagens planerade planområden finns det flera
bebyggelseprojekt som riktar sig mot norr, söder och väster inom tätorten. Här kommer
upptagningsomräde, befolkningstillväxt vara beroende av hur man tänker kring vart nästa förskola
kan placeras. Men även hur nästa förskola kan anpassa sig för att möta framtida behov, alternativt
ersätta befintliga förskolor. Av att döma utifrån dagens planering av bebyggelseomräden så bör en
förskola placeras i de områdena av tätorten i samband med projektering av bostadsbyggande.

Genom trendanalyser utöver olika perioder på året kommer det bli mer påtalande att vi i dagsläget har
en underkapacitet inom förskolan, kopplat till nyttjandegraden.
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15 SAMMANFATTNING AV FÖRSKOLOR  l  SALA KOMMUN

Underlageti  detta  dokument omfattar  samtliga  förskolor inom Sala kommun. Framtagna nyckeltal i
detta  dokument är  baserat  på  statistik  inom vissa områden från 2011till 2018.Genom att skapa en
samsyn  mellan flera enheter och förvaltningar så  skapas  en sund helhetsbild om vart vi befinner oss  i
dagsläget.

Vi har en ansträngd situation när det gäller antal barn inom förskolan, främst efter årsskiften och vi är
beroende av våra privata verksamheter redan under höstterminen. Planeringstalet som Sala innefattar
skall ses som ett riktmärke, med en ambition om att få ner antal barn i barngrupperna, på så sätt öka
personaltätheten. Som våra befolknings- och byggprojektprognoser visar och för den ekonomiska
hållbarheten inom kommunen behöver man se över utvecklingsmöjligheterna gällande förskolan.

Tillsammans med befolkningsstatistiken och genom trendanalyser för både kommun i stort, men även
inom mindre områden bör man kunna utveckla visionen för den strategiska utvecklingen för
förskolan, både inom verksamheterna men även fastigheterna. Vi behöver skapa ett sådant tydligt och
konkret underlag som möjligt, gällande behov, tillsammans med kalkyler för driftkonsekvenser och
underhållskonsekvenser. För att kunna räkna och se vilken typ av investeringar som är mest
ekonomiskt hållbara och som kan vara mest utvecklande för våra verksamheter och dess anspråk.
Både operativa åtgärder med befintliga anläggningar och verksamheter, men även strategisk och
långsiktigt.

Det övergripande verksamhetsmålet bör ligga till grund för en bedömning av vilka typer av
investeringar som är viktigast att prioriteras. Denna del av prioriteringar grundar sig i strategiska
överväganden av hur verksamhetsmålet lämpligen skall uppnås. Med visioner och planerade
planområden inom Sala kommun, bör en verksamhet med målet att tillhandahålla service till en
växande folkmängd ge en stark prioritet åt expansionsinvesteringar. Men också att vi utför
bedömningar av vårt nuvarande bestånd av förskoleverksamheter. Där reinvesteringar kan skapas
utifrån prioriteringar som år gynnsamma utifrån verksamhetsutnyttjande, ekonomiska
förhållningssätt, och strategiska perspektiv.

Nyckeltalet i dokumentet på 7  %  är en framskrivning med 0,3  %  av hela kommunens
befolkningsunderlag. Diagrammen visar prognosen där in— utflytt räknas in i de 7  %  som nyckeltal.

Genom att ta fram fler nyckeltal gällande behov av förskola kopplat till tätort respektive landsbygd,
kan vi använda de som riktlinjer både internt men också externt vid exempel byggande av nya
bostadsområden. Att utifrån fler trendanalyser per specifik del av Sala kommun, kopplat till
befolkningsunderlaget kan vi skapa fler strategier som skapar en hållbarhet som är kopplat till en mer
ekonomisk hållbarhet.

Våra investeringar för våra samtliga anläggningar bör vara kopplade till både en yttre- och inre
underhållsplan.
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Denna fördjupade del av Lokalresursplan riktad mot förskolan, ligger som grund för framtida
Lokalresursplanen för Sala, och skall vid behov revideras och ses över årligen. Utifrån
verksamhetsmålen, Sala kommuns mål och visioner, befolkningsprognoser, omvärldsanalyser,
ekonomisk tillväxt och berörda enheters viljeinriktning.

Bilagor

Bilaga 1, Översiktstabell förskolor
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16 KÄLLFÖRTECKNING

Samtliga  enhetscheferförförskolor inom Sala kommun

Privata förskolor, Abrakadabra, Bråstabacke, Brästaborg, Lilla Academia, Naturligtvis, 1  ur och  skur  och
Regnbågen

Barn och utbildningsförvaltningen

Fastighetsenheten

Ekonomikontoret

Plan och utvecklingsenheten

Skolverket

Statistiska centralbyrån

Kommuninvånarregistret, KIR

Kolada

Ekonomifakta

Västerås Stad

Enköping kommun

Barngruppens storlek i förskolan: konsekvenser för utveckling och kvalitet, Pia Williams, Sonja Sheridan,
Ingrid Pramling Samuelsson, Natur  &  KulturAkademisk, ISBN  9789127146440

Kalkylerför ojentligfastighetsverksamhet, SKL, ]onas Fjertorp och Anna Thomasson, 2014, lSBN:978-91-
7585-123-5
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1 INLEDNING

Kommunstyrelsens ledningsutskott har 2018—08—28 § 185 beslutat att ge i uppdrag till

samhällsbyggnadskontoret att ta fram en lokalresursplan och en lokalförsörjningsplan, för att utreda

möjligheter till att skapa en strategisk och hållbar lösning gällande kommunala fastigheter.

Planering av lokalresurser i Sala kommun utgår från verksamheternas behov och de gemensamma

ekonomiska förutsättningarna. Detta dokument skall ses som underlag riktat mot kommunala verksamheter

inom lokalförsörjningsplan.

För att kunna möta tillväxten i Sala kommun och behovet av kommunal service behöver kommunen ha en

tydlig strategi för hantering av fastigheter och service.

Samhällsbyggnadskontoret skall redovisa den första lokalförsörjningsplanen som ska fastställas av

kommunstyrelsen. Planen bygger på Inventering av lokalbehov och en lokalresursplan och innehåller olika

verksamhetsområden inom de olika nämndernas verksamhetsbehov. Lokalstrategen har med stöd av den

kommunala lokalgruppen, samhällsbyggnadschefen, fastighetsenheten, barn och utbildningskontoret,

planering och utvecklingsenheten, vård och omsorgskontoret samt kultur och fritidskontoret.
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SYFTE

Lokalresursplanen syftar till att förse Sala kommun med lokaler som stödjer, utvecklar och bidrar till att

verksamheterna när sina mål. De lokaler som verksamheterna disponerar ska vara ändamålsenliga, sunda

och säkra, utnyttjas effektivt och produceras till en sund kostnad övertiden. För att detta ska uppnås krävs

delaktighet och engagemang från möjliga aktörer och samordningar ur ett kommunkoncernperspektiv.

Inventering av lokalbehov utgör grunden i det årliga inventeringsarbete och leder fram till

samhällsbyggnadskontorets lokalresursplan 2019. Denna plan är ny och ger bättre förutsättningar för en

strategisk kommunövergripande lokalförsörjningsplan. Syftet med förändringen är att stärka och

effektivisera samarbetet inom lokalresursplanering med kommunnyttan ifokus.

inventering aV Lokalresursplan Lokalförsörjningsplan
lokalbehov

Inventering av lokalbehov ska synliggöra kommunens behov av lokaler för respektive

verksamhetsområde vilket utgör grunden i det årliga inventeringsarbetet och leder fram till

kommunledningskontorets lokalresursplan.

Lokalresursplan skall skapa en samlad och överblickbar plan över kommunens lokalresurser och

identifiera behov av verksamhetslokaler. Planen ska även utgöra underlag för prioritering och beslut

samt kommunens fortsatta planerings— och budgetarbete. Lokalresursplanen innehåller bl.a.

befolkningsprognoser, verksamheternas utveckling och behov av lokaler, nyckeltal och statistik för

vägledning och styrning av lokalbehov, faktorer i omvärlden, planerade planområden och

investeringsbehov. Utblicken skall stämma överens med kommunens långsiktiga befolkningsprognos.

Tidshorisonten i lokalförsörjningsplanen är 3+5 år. Kortare än lokalresursplanen. Med anledning av

att det är svårt att koppla behov på längre sikt till tydligt avgränsade och specifika projekt.
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FÖRUTSÄTTNINGAR

Vård- och omsorgsnämnden har det politiska ansvaret för stöd, service och omvårdnad till äldre och till

personer som har funktionsnedsättning samt för de kommunala hälso- och sjukvården i särskilda boenden
och dagverksamheter för äldre samt i boenden och daglig verksamhet för personer med

funktionsnedsättning.

Vård- och omsorgsnämnden anlitar olika utförare för att ge stöd, service eller vård och omsorg till

kommunens invånare vid behov.

Ansvarsområden som medför ett lokalbehov:

Myndighetsutövning inom funktionshinder, äldreomsorg och bostadsanpassning

Särskilt boende för äldre

Bostad för särskild service för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning

Biståndsbedömd dagverksamhet för äldre

Korttidsboende

Dagligverksamhet
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4 FUNKTIONSHINDER

Vård- och omsorgskontoret ansvarar för insatser till personer med funktionshinder. Insatser beviljas enligt
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). LSS är en rättighetslag och vänder sig till den

som omfattas av någon personkrets enligt 1§ LSS. Funktionshinderområdet står inför en rad utmaningar. Nya

ansökningar om bostad med särskild service inkommer löpande. En del av ansökningarna kommer från barn
som har insatser från vård— och omsorgskontoret och som nu har uppnått vuxen ålder (d.v.s. personer som

redan är kända för kontoret). En del av ansökningarna avser inflyttning till kommunen och så kallade

”förhandsbesked" men även utskrivningar från andra verksamheter.

Allt fler av de som ansöker har komplexa behov, vilket ställer större krav på våra verksamheter.

4.1 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Det finns två kategorier av bostad med särskild service enligt lagen om stöd och service till vissa

funktionshindrade (LSS), gruppbostad och servicebostad.

4.2 Gruppbostad

Gruppbostad är en boendeform som består av 5—6 lägenheter i direkt anslutning till gemensamma

utrymmen. Gruppbostaden ska vara ett bostadsalternativ för personer med så omfattande tillsyns- och

omvårdnadsbehov att det behövs tillgång till personal dygnet runt. inspektionen för vård och omsorg (IVO)

ger inte tillstånd för mer än sex boende i en gruppbostad.

4.3 Servicebostad

Servicebostad är en boendeform där lägenheterna ligger nära varandra och som ger den boende tillgången
till gemensam service och individuella insatser. En servicebostad inrymmer mellan 6—10Iägenheter, plus en

servicebas. len servicebostad bor personer som klarar av ett mer självständigt boende. Även i servicebostad
finns dock tillgång till personal dygnet runt om behov finns.

4.4 Daglig verksamhet

Verksamhetens uppdrag är att ordna med meningsfull sysselsättning som bl.a. skall leda till delaktighet i

samhället för de som har beslut om insatsen. Verksamheten har under flera år arbetat med att öka

möjligheten att skapa sysselsättning på den privata arbetsmarknaden samt på andra arbetsplatser inom våra

kommunala arbetsplatser inom kommunala verksamheter.
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5 NULÄGESBESKRIVNING

l nuläget finns i Sala kommun 39 platser i gruppbostad och 48 platser i servicebostad och 4 platser inom

korttidsverksamhet (Dalhem). Dessutom köper man två bostäder med särskild service 959 LSS i annan

kommun och en plats hos privat utförare i Sala kommun. Totalt betalar nämnden alltså för 94 platser inom

funktionsnedsättningsområdet. Omsättningen är låg på LSS—boenden då insatsen ofta är livslång. Viktigt att

beakta är att det idag bor ett mindre antal äldre personer inom Salas LSS-boenden, ca 16  %  av de som bor i

kommunens gruppbostäder är över 60 år. lservicebostäderna är siffran något högre, närmare 23  %  är över

60 år.

Servicebostad Gruppboende Totalt Hyresvärd

Jakobsberg 7 7 Extern

Jakobsberg 6 6 Intern

Dalhem 8 8 Extern

Solgatan 5 5 Extern

Johannesberg 8 8 Extern

Hyttgatan 12 12 Extern

Josefdalsvägen 6 6 Intern

Fredsgatan 7 7 Extern

Karpgatan 6 6 Extern

Karpgatan 5 5 Extern

Karpgatan 5 5 Extern

Karpgatan 5 5 Extern

Styra rs 7 7 Intern

Totalt 48 39 87

* Kortishemmet (Skräddargränd, 4 platser, 9 stycken korttidsboende beslut) och 3 externa kunder har

exkluderats i tabellen.

Av hela kommunens befolkning är det cirka 0.41 % (94 platser/22816 invånare) som bor i någon form av LSS—

bostad. Nämnden utgår alltid från varje individ då boendeplaneringen görs och personerna är i regel kända

eftersom de har andra insatser sen tidigare.
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5.1 Prognos för framtida behov 2019—2026

Vid ett antagande om en konstant servicegrad d.v.s. andelen av befolkningen som har behov av LSS—bostad

är densamma, skulle behovet fram till 2026 se ut enligt figur 1 och 2 (tabeller). Den första är en ackumulerad

bild och den andra är en årlig behovsbild fram till 2026. Statistiken bygger på Sala kommuns

befolkningsprognos för perioden 2018—2026. Prognosen utgår från den folkbokförda befolkningen i

kommunen per ålder och kön 31 december 2018.

Ackunuflerat Servkegrad

behov

22816 23015 23213 23417 23605 23782 23950 24105 24253

0,41  % 94 94 95 96 97 98 98 99 100

*Figurl

Årlig BoriLSS

behovsbild idag

94 94 95 96 97 98 98 99 100

94 2 2 3 4 5 6 6 7 8

* Figur 2 —Tabell Behov av särskilda boenden förutsatt konstant servicegrad

Behovet vid ett antagande om en konstant servicegrad bedöms dock vara något lägre än det verkliga

behovet närmaste åren. Bedömningen grundar sig i prognoser, baserat på underlag från

biståndshandläggare och särskolans elevunderlag, samt kännedom om åldrande brukare i befintliga

servicebostäder idag. Att göra beräkningar på ytterligare fem år framåt anses inte görligt då det rör sig om

barn som är små idag där det är svårt att sia om framtida vårdbehov samtidigt som biståndshandläggare

troligen inte fått kännedom om samtliga barn som har funktionsnedsättning som kan antas ha behov av

boende.

Till detta ska även läggas de tillkommande platserna som uppkommer när befintliga LSS boenden behöver

byggas om eller avvecklas för att uppnå de krav i form av lagstiftning och föreskrifter som finns på LSS—
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boenden idag. Som nämnts ovan är ca 16  %  av de boende i gruppbostad över 60 år, vilket behöver tas i

beaktande då det är troligt att omsättningen på boendena kommer att reduceras eller vara likvärdigt inom

de befintliga LSS—bostäderna de kommande åren.

Servicegrad och prognos

106

Antal personer
I—‘r—‘H

kDLDkDKDOOO
ON-JäO'lOOONJä

00
00

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Är

B Elever från gymnasiesärskola som kan tänkas söka bostad med särskild service

Årlig behovsbild utifrån dagens befolkning och servicegrad 0,41  %

* Figur 3  — behovsbild utifrån dagens servicegrad, med beaktning av prognos från Vård och omsorg,

Strategisk inspel 2018.

5.2 Bedömningen av framtida behov

Utöver antagandet av konstant servicegrad och prognoser framtagna av biståndsenheten och särskolan finns

det osäkerhetsfaktorer som kan komma att visa sig vara svåra att förutspå.

. Förändringar av lagstiftning och eller dess tillämpning.

. Det kan finnas personer som skulle kunna vara berättigade till insatser men som inte söker.

0  Det är svårt att förutse hur stor andel av den inflyttande befolkningen som kan vara aktuella för

insatser.

Vi ser en ökning inom flera områden när det gäller nyckeltal inom LSS. Andelen invånare med insatser enligt

LSS har ökat i förhållande till den totala andelen av invånare. Från år 2014 till 2017 är ökningen 0,72  %  till

0,87 %. Det är en ökning med ca 34 personer. Gruppen är berättigad serviceboende, gruppboende,

korttidsboende eller alternativt daglig verksamhet.
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Pågående planeringsområden

Enheten Plan och utvecklings uppgifter kan i stora drag delas in iföljande områden: fysisk planering,

utvecklingsfrågor, mark— och exploateringsfrågor, bredband samt samhällsbetalda resor.

Bostadsförsörjningsprogrammet utgör riktlinjer för kommunens ambition om expansion och utveckling och

bostadsbyggandets omfattning. Tillsammans tar kontoret nu fram nya stadsdelar, planområden, där Sala

kommun ges möjlighet till att utvecklas och växa.

Planerad expansion utifrån bostadsförsörjningsprogrammet. innehållande villor, radhus, parhus,

flerbostadshus

Är/Område 2019 2020 2021

Tätort 52 48 28

Landsbygd 15 15 15

Totalt 67 63 43

Pågående planeringsområden från Plan och utveckling som påverkar framtidens befolkningsutveckling, med

eventuella byggår inom parentes.

Kvarteret "Räven" på Ängshagen, där man planerar för 13 stycken villatomter, 5 stycken

flerbostadshus, 24 stycken hushåll (2019—2020).
Silvervallen, där man planerar för 97 stycken hushåll (2022—2025)

Norrmalm, etapp 1-2, 22 lägenheter, etapp 3, 46 lägenheter, etapp 4—5, 49 lägenheter (2021-2023).

Norrmalm, 600 hushåll (2025-2030).

lVIamre, 10 stycken parhus (2019—2020).

lVlamre, 50 stycken lägenheter (2022)

Östaberg, 20 stycken villatomter (2019—2021).

Skuggan— Banelund 30 hushåll, villor och kedjehus (2019—2021).

Ransta, 40 tal villa tomter (2020—2023)

Sala Bostäder Josefsdalsvägen 80 lgh 2018—2019

Vid lasarettet i Sala, är detaljplanen under arbete.
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STRATEGI FÖR ATT OIVIHÄNDERTA BEHOV FRAM TILL 2026

Den goda byggkonjunkturen har inneburit att priserna på att  bygga  nya boenden har ökat de senaste åren.

Här har Sala kommun ingått i partnering inom de två senaste LSS—boenden. Där man har märkt av

reducerade kostnader tack vare mer erfarenhet och effektivare tillvägagångssätt. I och med konjunkturen

kan riskerna med dyra boenden innebära att hyrorna blir orimligt höga för kunden. För Vård och omsorg har

kostnaderna gått upp marginellt inom området, men man har fortsatta positiva kostnadsvärden iförhållande

till bruttokostnad av lokaler per brukare. En faktor är bl.a. att invånare med insatser enligt LSS har ökat.

Alternativet för att minska kostnaderna att bygga i kommunal regi kräver sannolikt antingen mer yteffektiva

och kostnadseffektiva lösningar eller att byggkonjunkturen vänder, alternativt en kombination av båda delar.

Olika lösningar kring nya gruppboenden har diskuterats. Externa aktörer som bygger och kommunen står för

driften, alternativt att kommunen köper platser av externa aktörer som både bygger och står för driften.

Riskerna med att låta externa båda bygga och stå för driften kan innebära att kommunen förlorar rådigheten

och exempelvis riskerar att gå miste om boendeplatser då aktörer kan erbjuda platser till individer från andra

kommuner.

ldagsläget finns de tre kommunägda fastigheter som verkar inom funktionsnedsättning ca 21  %  av

beståndet, samtidigt som man ser över detaljplaner för att bygga ett nytt LSS boende (6 platser). Resterande
i ägandet av lokaler är Sala bostäder med ca 57 %. Övriga fastighetsägare är ca 21 %.

Vad avser servicebostäder är det oftast inkluderade i bostadskvarter, vilket är uteslutande externa aktörer

som står för ägandet för fastighet och lokal. Med stigande priser på bostäder inom Sala kommun har det inte

varit aktuellt med att förvärva bostadsrätter för servicebostäder. Detta blir särskilt tydligt när priserna ligger
mellan 15- 20 000 kr/kvm för befintligt skick, vilket skulle ge orimliga hyror för de boende och kostnader för

Vård och omsorgskontoret. Alternativet att förvärva bostadsrätter ses därför inte som en bra strategi i

dagsläget.

Ett alternativ till att förvärva bostadsrätter är ett utökat samarbete och genom avtal komma överens med

externa fastighetsägare vid nyproduktion att få till stånd nya servicebostäder och eventuellt även

gruppbostäder. I detta arbete krävs fokus på att hitta yteffektiva lösningar med lägsta möjlig hyra.

Exempelvis finns dem möjligheterna när man etablerar bostäder kring Norrmalm och Silvervallen.

Ett mål när det gäller framtida avgifter för de serviceboenden vi har inom Sala Bostäder, borde vara att bygga

en strategi tillsammans med Sala bostäder. Idag finns det strategiska kommentarer gällande tilldelning av

lägenheter till socialtjänsten. Men vid framtida nyproduktion bör det vara fördelaktigt att redan vid
detaljplaneändring se till behovet av servicebostäder. Dagens kommunala verksamheter inom Sala Bostäder,
där majoriteten vid Karpgatan har i dagsläget inget större renoveringsbehov som kan påverka avgifterna

nämnvärt.

En strategi vid nyproduktion av LSS- boenden kan vara att man upphandlar tre stycken åtgången, för att på

så sätt skapa en möjlighet till ”mängdrabatt", för att sen bygga efter behov under så lång tid som avtalet
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löper. Den framförhållningen kan skapa förutsättningar för ändring av detaljplaner, VA nät,

fjärrvärmeanslutning, eventuella trafiklösningar m.m. i en tillfredställande planering.
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6 SLUTSATS BEHOV AV LSS—BOENDEN FRAM TILL 2026

Sammanfattningsvis görs bedömningen att två nya gruppbostäder behöver tillkomma utöver den i dagsläget
planerade verksamheten, för att täcka det uppskattade behovet från dagens prognoser och servicegrad till
2024. Men att man även gör bedömningen att det finns gruppbostäder idag, som inte uppfyller lagkrav som
gör att beroende på behovet av platser kommer det fortfarande att behövas nya tilltänkta LSS—bostäder.

! kommunens framtida planering bör beaktas huruvida Vård— och omsorgskontoret eller annan aktör (ochi
slutändan kunden) ska ha råd att bära tillkommande högre hyror för nybyggda boenden.
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Vård— och omsorgskontoret har det yttersta ansvaret för den vård och omsorg som tillhandahålls enligt

Socialtjänstlagen samt den del av hälso— och sjukvård som ska finnas på särskilda boenden och

biståndsbedömd dagverksamhet.

Nulägesbeskrivning

Vård och omsorgskontoret har idag totalt 282 platser i kommunen för särskilt boende för äldre. Fördelat på

263 platser inom särskilt boende för äldre, samt 19 platser inom korttidsverksamhet.

Jakobsbergsgården/Ålängan

Jakobsbergsgärden/Parklängan 1

Iakobsbergsgården/Parklängan 2

Jakobsbergsgården/Parklägan 3

Björkgården

Ekebygården

Johannesbergsgatan 2

Bryggeriet

Totalt

Särskilt boende äldre

37

19

19

42

34

80

32

263

Korttidsverksamhet

19

19

Totalt

282

Hyresvärd

Intern

Intern

Intern

Intern

Intern

Intern

Intern

Extern

Antalet äldre på särskilt boende i Sala kommun, är cirka 282 stycken personer. Av dessa är cirka 77  %  över 80

är, cirka 22  %  är mellan 65— 79 år och cirka 1  %  är yngre än 65 år. Medelåldern för äldre på särskilt boendei

Sala kommun var år 2017, 85 år enligt Koladase. För samtliga kommuner var medelåldern samma år 84,6 år.

Beläggningsgraden ligger på närmare 100  %  konstant, med undantag då lägenheter renoveras och byter

ägare.
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8 PROGNOS FÖR FRAMTIDA BEHOV 2019—2026

Att utifrån SCBs (statistiska centralbyrån) senaste statistik från 2018, kan man beräkna en
befolkningsprognos för perioden 2019—2026. Prognosen utgår från den folkbokförda befolkningen i
kommunen per ålder och kön 31 december 2018.

Av figur 4 och 5 (tabell och diagram) framgår det att antalet äldre i Sala kommer att öka de kommande sju
åren. inom 80+ ser vi en ökning med över 500 personer mellan 2018 och 2026.

Ålder 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
19- 64 år 12276 12323 12317 12359 12392 12405 12419 12456 12520
65- 79 år 4200 4233 4303 4322 4365 4369 4355 4321 4276
80+ 1443 1475 1506 1547 1600 1677 1770 1869 1961
65 år och äldre 5643 5708 5809 5869 5965 6046 6125 6190 6237

*  Figur 4  — Tabell Befolkningsprognos 65 år och äldre

Prognos åldersintervall
12550 

5000

12500 . Aff", 4500
400012450

3500
12400 - 3000

12350 
2500

12300 
2000
150012250

1000
12200 

500

12150 
02018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

mmam1964år amww6549år 80+

* Figur 5 — Diagram Befolkningsprognos 19—64 år och 65 år och äldre. 65 — 79 år samt 80+ går efter den
sekundära axeln.
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Av figur 5 (diagram) är det anmärkningsvärt att gruppen 65 — 79 år ökar som max 4  %  under perioden, för att

sen sjunka med 2  %  medan den äldre målgruppen, som har ett större hjälpbehov 80+ år och äldre under

samma period väntas öka med hela 36 %. Tittar man ännu närmare på äldersintervaller visar det sig att

åldern 70 — 74 är den som minskar under perioden.

Detta kommer med största sannolikhet att resultera i ett utökat behov av särskilda boendeplatser de

kommande tio åren.

Ackumulerat Servicegrad

behov

5643 5708 5809 5869 5965 6046 6125 6190 6237

4,66  %  263 266 271 274 278 282 286 289 291

Årlig Har

behovsbild hjälpbehov nu

263 266 271 274 278 282 286 289 291

263 O 3 8 11 15 19 23 26 28

* Figur 6  — Tabell Behov av särskilda boenden förutsatt konstant servicegrad.

Ett antagande om att servicegraden förblir konstant till 2026 är dock orealistiskt då den grupp (80 år och

äldre) som har störst hjälpbehov ökar betydligt mer än gruppen 65 år och äldre i stort. En konstant

servicegrad på 4,66 % skulle generera ett behov av cirka 28 nya platser i särskilt boende inom äldreomsorg

fram till år 2026.

Sala kommun har dock en högre servicegrad än vad kommuner i genomsnitt har haft. Enligt Koladase låg
den genomsnittliga servicegraden på 4,1  %  för 2016. Skillnaden mot Sala kommuns snitt på 4,66  %  skulle inte

göra någon större skillnad för det framtida behovet, den demografiska utvecklingen spelar större roll.

Servicegraden kan komma att påverkas något med det nytillkomna boendet vid Östra kvarteren.

Det är mer relevant att separera gruppen i två intervaller 65—79 år och 80 år och äldre. Med nuvarande

servicegrad räknat på 13,58  %  för gruppen 80 år och äldre skulle denna grupp generera ett behov av 70 nya

platser i särskilt behov boende inom äldreomsorg fram till 2026 vilket framgår av figur 7 (tabell). Med

nuvarande servicegrad på 1,45  %  för gruppen 65—79 år skulle denna grupp generera ett behov av 2 nya

platser i särskilt boende inom äldreomsorg fram till 2026 vilket framgår av figur 8 (tabell).

Genom att separera gruppen äldre i de två huvudgrupperna, 65—79 år och 80 år och äldre, blir det

uppskattade behovet av nya platser i särskilt boende inom äldreomsorg fram till 2026 totalt 72 mot 28 vid

antagande om konstant servicegrad för hela gruppen (65 år och äldre).
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Ackumulerat Servicegrad

behov

1443 1475 1506 1547 1600 1677 1770 1869 1961

135896 196 200 204 210 217 228 240 254 266

Figur 7 — Tabell Behov av särskilt boende för gruppen 80 år och äldre

Ackununerat Secegrad

behov

4200 4233 4303 4322 4365 4369 4355 4321 4276

L4596 60 61 62 63 63 63 63 63 62

Figur 8 — Tabell Behov av särskilt boende för gruppen 65—79 år
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9 STRATEGI FÖR ATT OIVIHÄNDERTA BEHOV FRAlVl TILL 2026

Sammanfattningsvis uppskattas Sala kommun ha ett tillkommande behov fram till 2026 på mellan 28 och 72
nya platser inom äldreomsorg. Ett stort intervall beroende på hur man ser på servicegraden inom de olika
åldersgrupperna. Tilläggas bör att vårdkön inom SÄBO har haft ett snitt på 22,4 stycken personer de senaste
tre åren.

Tidigare beslut har lett till slutsatsen att tillkommande behov bör kunna täckas av befintliga boenden samt
de boenden som kommunen har eller kommer ha avtal med. Detta antagande kan bli svårt att bibehålla
realistiskt då servicegraden antas öka p.g.a. att gruppen 80 år och äldre väntas öka med 36  %  fram till 2026.

För att lösa det tillkommande behovet av platser till 2026 skulle det med nuvarande servicegrad för 65—79
åringar inklusive 80 år och äldre behövas minst 30 platser. För att täcka hela behovet vid separerad
servicegrad för 65—79 år och 80 år och äldre behövs det ca 80 platser till 2026. Ska vi komma vidare och
åtgärda vårdkön bör vi formulera oss i diskussioner som handlar om närmare 100 platser till 2026.

Alternativt att förlita sig mer till aktörer som kommunen kan komma att ha LOV-avtal med ska tillgodose
dessa platser. Risken finns att aktören kan erbjuda individer i andra kommuner dessa platser och antalet
platser i kommunen kan därmed variera över tiden.

En möjlig kompletterande strategi som kommunen bör ha i åtanke är att tillskapa fler platser i
trygghetsboenden*. Att skapa trygghetsboenden vid relativt centrala lägen med bra tillgång till hemtjänst
kan bli ett attraktivt tillskott på boendemarknaden för äldre och därmed ett komplement till särskilt boende.
På detta sätt är det trots en åldrande befolkning möjligt att reducera behovet av platser i särskilt boende på
sikt. Här finns det alternativ att omvandla Ålängan inom det egna beståndet till ett trygghetsboende. Det
finns även andra aktörer som inriktar sig på denna typ av boendeformer. Kaplanen fungerar idag som ett
trygghetsboende inom Sala kommun.

Nya trygghetsboenden kan byggas med fördel inom nya planerade områden, t.ex. Mamre, Norrmalm och
Ängshagen. Men även mot Skugganområdet kan man se över möjligheterna. Nya attraktiva boenden i dessa
områden ger äldre en möjlighet att bo kvar i sitt område och dessutom förbli hemmaboende längre med
eller utan hemtjänst. Men även att områden utvecklas med en dynamik som är viktigt ur ett
samhällsperspektiv. Därmed skulle behovet av särskilt boende minska på sikt. Bra boenden för äldre skapar
också flyttkedjor vilket är positivt.

En möjlighet som bör utredas är atti kommunal regi bygga, alternativt låta privata aktörer bygga ett större
kombinerat hus för exempelvis äldreboende och förskola. Detta skulle vara kostnadseffektivt såväl ur ett
byggnadstekniskt som ur ett hyres—/driftsmässigt perspektiv. Exempelvis kan då storkök, samlingslokaler,
angöringsytor och utemiljöer samnyttjas av olika kommunala verksamheter. Dessutom finns det positiva
mjuka värden som att integrera de äldres vardag med barnens pedagogiska utveckling, exempelvis genom
uteservering för de äldre i anslutning till barnens utemiljö, eller gemensam örtträdgård.

Ett lämpligt område för ett kombinerat äldreboende och förskola är Norrmalm/Mamre.  I  den utvecklingen
som planeras där kommer behovet av förskoleplatser att tillkomma under en 10—15 års period.
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Förutsättningar för att möjliggöra ett sådant hus bör finnas med framtida planarbete och framtida
översiktsplan.

Samnyttjande av Iokaler i framtiden kommer vara väldigt viktigt för hur man planerar boende men också
verksamhetsutövande inom Vård och omsorg. Att skapa möjligheter för t.ex. att äldres aktiviteter kan delas
med lokaler från skolan. Det kan handla om slöjdsalar, matsalar, hemkunskapssalar som får ett större
nyttjandegrad utifrån ett samarbete mellan skola och Vård och omsorg.

*  Trygghetsboende är vanliga bostäder där ägaren hyr eller köper på eget initiativ och som inte kräver
biståndsbeslut. Men som är funktionellt utformade och boendet skall ha gemenskapslokaler för måltider,
samvaro, hobby och rekreation. Det skall även finnas bovärd på angivna tider, därutöver kan de boende köpa
hushållsnära tjänster eller ansöka om hemtjänst som i vilken bostad som helst.
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10 SLUTSATS BEHOV AV PLATSER INOM ÄLDREOMSORG FRAM
TILL 2026

Sammanfattningsvis görs bedömningen att 28—72 nya platser inom äldreomsorg kommer att behövas fram
till 2026. Detta med tyngdpunkt åt 72 platser enligt resonemang ovan. För att tillgodose detta behov föreslås
att det, utöver de boenden som kommunen har eller kan komma att ha LOV—avtal med, även planeras för ett
nytt boende inom Sala tätort, förslagsvis lVIamre/Norrmalm, med fördel integrerad med en förskola inom
samma anläggning.

En möjlig kompletterande strategi som kommunen bör ha i åtanke är att tillskapa fler platser i form av
trygghetsboenden. Att skapa attraktiva kostnadseffektiva lösningar, som kan komma att skapa flyttkedjor
inom kommunen för att på så sätt ha möjlighet att öka invånarantalet för kommunen.
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1 INLEDNING

Kommunstyrelsens ledningsutskott har 2018—08—28 § 185 beslutat att ge  i  uppdrag till

samhällsbyggnadskontoret att ta fram en lokalresursplan och en lokalförsörjningsplan, för att utreda

möjligheter till att skapa en strategisk och hållbar lösning gällande kommunala fastigheter.

Planering av lokalresurser i Sala kommun utgår från verksamheternas behov och de gemensamma

ekonomiska förutsättningarna. Detta dokument skall ses som underlag riktat mot kommunala verksamheter

inom Iokalförsörjningsplan.

För att kunna möta tillväxten i Sala kommun och behovet av kommunal service behöver kommunen ha en

tydlig strategi för hantering av fastigheter och service.

Samhällsbyggnadskontoret skall redovisa den första lokalförsörjningsplanen som ska fastställas av

kommunstyrelsen. Planen bygger på inventering av lokalbehov och en lokalresursplan och innehåller olika

verksamhetsområden inom de olika nämndernas verksamhetsbehov. Lokalstrategen har med stöd av den
kommunala lokalgruppen, samhällsbyggnadschefen, fastighetsenheten, barn och utbildningskontoret,

planering och utvecklingsenheten, vård och omsorgskontoret samt kultur och fritidskontoret.

Inventering av Iokalbehov

Kommunstyrelsens förvaltning

SALA KOMMUN

Telefon: 0224—74 70 00  l  E—post kommun.info@sala.se  l  Postadress Box 304, 733 25 Sala
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SYFTE

Lokalresursplanen syftar till att förse Sala kommun med lokaler som stödjer, utvecklar och bidrar till att

verksamheterna når sina mål. De lokaler som verksamheterna disponerar ska vara ändamålsenliga, sunda

och säkra, utnyttjas effektivt och produceras till en sund kostnad över tiden. För att detta ska uppnås krävs

delaktighet och engagemang från möjliga aktörer och samordningar ur ett kommunkoncernperspektiv.

Inventering av lokalbehov utgör grunden i det årliga inventeringsarbete och leder fram till

samhällsbyggnadskontorets Iokalresursplan 2019. Denna plan är ny och ger bättre förutsättningar för en

strategisk kommunövergripande lokalförsörjningsplan. Syftet med förändringen är att stärka och

effektivisera samarbetet inom Iokalresursplanering med kommunnyttan ifokus.

Inventering av Lokalresursplan Lokalförsörjningsplan
lokalbehov

Inventering av lokalbehov ska synliggöra kommunens behov av lokaler för respektive

verksamhetsområde vilket utgör grunden i det årliga inventeringsarbetet och leder fram till

kommunledningskontorets Iokalresursplan.

Lokalresursplan skall skapa en samlad och överblickbar plan över kommunens Iokalresurser och

identifiera behov av verksamhetslokaler. Planen ska även utgöra underlag för prioritering och beslut

samt kommunens fortsatta planerings— och budgetarbete. Lokalresursplanen innehåller bl.a.

befolkningsprognoser, verksamheternas utveckling och behov av lokaler, nyckeltal och statistik för

vägledning och styrning av lokalbehov, faktorer i omvärlden, planerade planområden och

investeringsbehov. Utblicken skall stämma överens med kommunens långsiktiga befolkningsprognos.

Tidshorisonten i lokalförsörjningsplanen är 3+5 år. Kortare än Iokalresursplanen. Med anledning av
att det är svårt att koppla behov på längre sikt till tydligt avgränsade och specifika projekt.
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3 BEFOLKNINGPROGNOS

De finansiella förutsättningarna för landets kommuner påverkas i hög grad av hur invånarantalet och

ålderssammansättningen förändras. Folkmängdsutvecklingen har en stor påverkan på kommunernas

näringsliv när det gäller uthyrning av lokaler och lägenheter, handel och service samt inte minst för

kommunernas skatteintäkter.

Varje år när en ny befolkningsprognos tas fram används ett helt nytt statistikunderlag. Underlag för

befolkningsprognoser innehåller uppgifter om fruktsamhet, in-och utflyttning, dödsrisker, faktisk folkmängd

och planerad bostadsproduktion. Alla dessa uppgifter, förutom faktisk folkmängd och planerad

bostadsproduktion, avser ett genomsnittsvärde för de senaste åren.

Kommunens totala folkmängd var 22 816 personer vid årets slut 2018. Under 2025 beräknas folkmängden

överstiga 24 000 personer att jämföra med 2016 års befolkningsprognos då detta förväntades ske inte förrän

år 2029. Det är en uppskrivning utifrån tidigare prognos med cirka 1,9 %, eller cirka 450 personer.

Den totala befolkningen i kommunen har ökat de senaste tio åren, under vissa år har

befolkningsutvecklingen gått långsammare. De senaste 6 åren har kommunen antal invånare ökat i

genomsnitt med 200 personer per år.

Befolkningsprognosen för perioden 2018 — 2038 har tagits fram av SCB. Prognosen utgår från den

folkbokförda befolkningen i kommunen per ålder och kön 31 december 2018.

Antal

 

19 000 I  I  i l  l  l l I  I  i I i l l  l  i l l l i l  I  I l  "__l  i  I  "l i  l

I
' 200_5___2,91_0_2_0l2__2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038

FolkmänggT Är

  

Figur 1 Befolkningsprognos, SCB, Statistiska centralbyrån
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Till underlag för kommunens befolkningsprognos utgör bedömning av bostadsbyggandet en viktig faktor.

Nedanstående sammanställning är anpassad efter det regionala prognoserna utifrån Plan och

utvecklingsenheten med flertalet projekt som kan träda i kraft inom angiven tidsperiod. Respektive projekts

egna prognos för bostadsbyggande utgör en viktig planeringsförutsättning, särskilt kring områden som

Norrmalm och Ängshagen.
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ungdomsidrott)
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4 IDROTT

Sala kommun har ett starkt föreningsliv, särskilt när det gäller idrottsföreningar. Det finns ett stort antal (59
stycken) föreningar i kommunen, men även en bredd där många olika sporter är representerade. Detta
ställer stora krav på kommunen då föreningarnas behov av ytor och lokaler för verksamhet är mycket stort
och kraven från föreningslivet ofta höga.

Barn— respektive ungdomsidrottens utövare har olika behov. Barnidrotten är t.ex. mer beroende av närhet till
små anläggningar, planer och hallar men har inte samma behov av större anläggningar. Ungdomsidrotten har
behov av större anläggningar men är inte lika beroende av inom vilket område de finns. Däremot är det
positivt om större hallar och anläggningar placeras strategiskt och centralt med goda kommunikationer.

Prognosen över antalet potentiella utövare inom barn— respektive ungdomsidrottens åldersintervall på 6-12
år och 13—19år utgör ett viktigt beslutsunderlag för framtida satsningar inom området. Antalet ungdomar
13—19 år förväntas öka de kommande 4-6 åren till stor del p.g.a. att barn folkbokförda i kommunen idag
övergår i ungdomsålder. Från 2024 förväntas antalet ungdomar och barn vara lika stort antalet, ca 2000
vardera vilket framgår av figur 12. Observera dock att prognosen för 6-12—åringar är mer osäker p.g.a. att
den i större utsträckning är beroende av en bostadsproduktion enligt bostadsantagandet. Om
bostadsproduktionen skulle följa bostagsantagandet kommer antalet 6—12—åringar att öka under
planeringsperioden.
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4.1 Nyckeltal och jämförelser

Anläggning 2015

Fritidsgårdar/ungdomsgårdar, 2,19

antal/ 10 OOO inv.  0 — 18 år

11—spelsplaner konstgräs, 0,45

antal/10 000 inv.

idrottshallar 18x36 m till 0,90

22x42 m, antal/10 000 inv.

Inomhusbassänger 25-49m. 0,45

antal/ 10 000 inv.

Ishallar, antal/10 000 0,45

Ridhus/ridhallar  20*60m  eller 0,90

större, antal/10 000 inv.

2016

0,45

0,89

0,45

0,45

0,89

2017

2,06

0,44

0,88

0,44

0,44

0,88

Inventering av lokalbehov

Kommunstyrelsens förvaltning

Medel för

kommuner med 20

— 29 999 inv. år

5,46

0,75

1,8

0,64

0,64

0,47

Tabell  1  Volymer och utbud, antalet av verksamheter, dividerat med antalet invånare totalt den 31/12-18
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Sporthallar, mindre hallar och salar nyttjas i regel av skolidrotten vardagar mellan kl. 8—16. Därefter är de
bokningsbara för i första hand till föreningsliv mellan kl. 17—22 vardagar samt kl. 9—20 helger, Kultur- och
fritidskontoret hanterar Iokalbokningarna. Nedan framgår nyttjandegraden för kommunens bokningsbara
Sporthallar och gymnastiksalar.

Lärkhallen

Ranstahallen

Idrottshallen sal 1—2

Kungsängsgymnasiet/Sporthallen

Salbergahallen

Sporthallen Lärkan

Summa

Storlek på plan (m)

42X34,5

20x40

20,8X4O

16x44

18x34

20x40

Nyttjandegrad  %  måndag-

fredag

100  %

56%

96%

88%

100  %

Tillträde 2019 — O9  — O4

88%

Tabell  2  Nyttjandegraden för kommunens bokningsbara hallar och salar, minst 18x34  meter

Storlek på plan (m)

Idrottshallen sal 3 10x20

Idrottshallen sal 4-5 10x20

Idrottshallen sal 6 21x8

Ängshagensskolans 12x16

gymnastiksal

Äkraskolan/stora 9,8x19,8
gymnastiksalen

Vallaskolans 9,5X19,5

gymnastiksalen

Summa:

Nyttjandegrad  %  måndag-

fredag

13(18)

86%

54%

73%

26%

52%

36%

55%

Nyttjandegrad  %  lördag-

söndag

100 %

32%

86%

91%

77%

Tillträde 2019  -  O9  -  04

77%

Nyttjandegrad  %  lördag—

söndag

23%

36%

34%

18%

27%

9%

25%
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6 SPECIALANLÄGGNINGAR  —  NYCKELTAL OCH JÄMFÖRELSER

Sala kommun finns det utöver hallar och planer även ett antal specialanläggningar. Det handlar bland annat
om simhallen, ishallen, motionsspår, minigolf och friidrottsanläggningen.

Specialaniäggning Status

Minigolf Bangolf med 18 banor

Simhall Lärkans familjebad

ishall Intill Lärkans Sportcenter och öppen mellan september och mars.

Elljusspår, motionsspår Ett flertal spår, både inom Sala tätort och inom övriga tätorter
och hälsospår

Friidrottsanläggning Lärkans sportfält

Tabell  3  Förteckning över specialanläggningar

i anslutning till ishallen finns även en curlinghall som bedrivs av en förening. Därutöver finns det en rad
anläggningar som inte drivs i kommunens regi, t.ex. ridklubbar och golfklubbar.

Nyckeltal avseende simbassänger och ishallar redovisas nedan. Nyckeltal för specialaniäggningar beror till
stor del på befolkningsutvecklingen då det oftast bara finns någon enstaka anläggning av respektive slag.
Ökar befolkningen blir således nyckeltalet lägre med åren så länge inga nya anläggningar tillkommer.

Sala, 2015 Sala, 2016 Sala, 2017 Liknande kommun,

övergripande 2017

Inomhusbassänger 0,45 0,45 0,44 0,64

Ishallar 0,45 0,45 0,44 0,77

Tabell 4 Nyckeltal över antalet ishallar samt inomhusbassänger, antal/10 000 inv. (Kolada.se)

År 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Antal 90 455 89 051 98 540 83 469 80 493 83 724
besökare

Tabell 5 Besöksstatistik för simhallen, Sala kommun
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7 KULTUR OCH IVIÖTERSPLATSER

l  kulturspåret ingår utöver verksamhetsområdet kultur även viss ungdomsverksamhet. Det största området
inom kulturen iSala är biblioteken.

Kommunens bibliotekbestånd är idag bestående av ett huvudbibliotek centralt i Sala. Underenheter
tillhörande det är bokbussen, lVlöklinta bibliotek, Ransta bibliotek och Västerfärnebo bibliotek. Filialerna har
en begränsad bemannad öppettid för medborgarna, och har sin huvudsakliga uppgift att vara riktad mot
förskolan och skolverksamhet.

Av tabellen framgår nyckeltal avseende antalet fysiska besök vid kommunala bibliotek år 2017,
antal/invånare och även aktiva låntagare.

Fysiska besök antal/inv. Aktiva låntagare i Antal besökare på
kommunala bibliotek biblioteket, bokslut 2018
antal/1000 inv.

Sala 5,8 238 134 012

Västmanlands läns 6,7 237

kommuner

Kommuner med 20— 6,9 252

29 999 inv. ovägt medel

Liknande kommuner, 5,4 226

övergripande

Tabell  6  Nyckeltal över antal fysiska besök och aktiva låntagare vid kommunala bibliotek är 2017. (källa: Kolada.se, KFN
strategiska inspel)

7.1 Strategi för framtiden bibliotek

Regeringen har bett Kungliga biblioteket i uppdrag att ta fram en nationell biblioteksstrategi. Den ska ge svar
på hur de svenska biblioteken långsiktigt ska utvecklas. Den ska bland annat belysa om bibliotekens roll i
samhället, vilka behov användarna har och vad den tekniska utvecklingen kan komma att innebära. Arbetet
ska vara klart 2019.
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7.2 Mötesplatser

Bygdegårdar, lägergårdar och samlingslokaler är lokaler för social och kulturell verksamhet som finns  i  första
hand på landsbygden. Dessa drivs  i  regel av ideella föreningar anslutna till Bygdegårdarnas Riksförbund. i Sala
kommun finns även samlingslokaler som drivs av andra föreningar eller organisationer.

Träffpunkten

Träffpunkten vänder sig till seniorer. Träffpunktens verksamhet ger äldre människor tillfälle att möta andra
människor och få ett rikt socialt liv. Träffpunkten är öppen för alla seniorer, inga beslut eller speciella krav
finns, man kommer och går som man vill. Man delar lokal med Anhörigcentrum och fastighetens lägenheter
fungerar som trygghetsboende.

Fritidsgården

Ungdomslokalen—Lokal 17 är en träffpunkt för ungdomar mellan 13—19 år. Lokalen ligger vid området
Täljstenen och är den enda verksamheten i kommunen som fungerar som samlingsplats för ungdomar.
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8 PROJEKT l LOKALFÖRSÖRJNINGSPLANEN

Inom ramen för kultur— och fritidskontorets verksamhet pågår ett stort antal projekt. Projekten befinner sig i
olika faser och på sikt påverkar det kapacitet, nyckeltal och hyresutveckling allt eftersom de färdigställs.

Projekt Färdigställs år

Ranstahallen 2019

Sporthallen 2019

Lärkhallen (golv) 2019

Sjötorpet 2019

8.1 Pågående utredningar med prioritet i lokalförsörjningsplanen
En pågående prioritet 1 på Lärkans simhall har kopplats ihop i lokalförsörjningsplanen. Simhallen återfinns i
en nulägesanalysrapport gjord (löpnummer: 3359/2018). Lärkans nya ldrottshall har pågående prioritet 4
vilket innebär genomförande av projekt är och/eller beräknas stå klart 2019. Iden äldre delen av Lärkhallen
redovisas prioritet 4 där ett nylagt golv beräknas vara klart 2019 bl.a.

0 - Ej beställt

1 - Förstudiefas (Uppe för diskussion)

2 - Utredning (olika lösningsalternativ utreds)

3  — Projekteringsfas (Beslut finns och direktiven för projektet bestäms)

4 — Genomförande (detaljplanering, upphandling, projekt genomförs på plats, beräknas stå klart)

8.2 Framtida prioritering av behov

Behov av lokaler och anläggningar för kultur- och fritidsverksamheter är ofta förenade med relativt stora
investeringskostnader och behov av ökade anslag vilket gör det nödvändigt att prioritera. Det är svårt att
ställa olika behov gentemot varandra då behoven ser så olika ut och har uppstått av olika anledningar. För
att underlätta framtida prioriteringar kan projekten delas in i exempelvis "projekt idrottshallar", ”projekt
tvingande underhåll", "projekt vision Lärkan" samt ”projekt övriga lokaler/anläggningar". Behov inom
området ”idrottshallar" grundar sig t.ex. i den idag stora efterfrågan och höga nyttjandegraden av
kommunens fullstora Sporthallar. Dock spelarjämförelser med andra kommuner och ambitionsnivån in som
en viktig faktor inför framtida projekt och prioriteringar. Även befolkningsutvecklingen, demografin och inte

17 (18)



Inventering av Iokalbehov

Kommunstyrelsens förvaltning

minst barnkullarnas storlek kopplat till de hallar som hänger ihop med planerade skolor i olika områden
(Valla— Ransta— och Åkraskolan) spelar in som en viktig faktor.
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