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Skollokaler

INLEDNING

Sedan 2015 har Sala  kommun  arbetat  intensivt  med att tillskapa nya lokaler för en

växande skolverksamhet  i  takt med ökat antal elever  i skola, förskola och

gymnasium. Vid årsskiftet 2017 - 2018 upptäcktes också en större vattenskada på

Äkraskolan, vilket medförde att Gärdesta modulskola uppfördes under våren 2018.

Den senaste tiden har det också uppdagats att flera av kommunens befintliga

förskolor har stora och i vissa fall akuta renoveringsbehov. Det har medfört att ett

större antal kortsiktiga lösningar tillskapats, ofta i form av moduler eller

ombyggnationer som löst problem på kort sikt, men medfört negativa konsekvenser

för såväl verksamheternas utförande som ekonomi.

Under 2020 har också prognoserna för elevantalet de kommande åren reviderats

ned kraftigt, samtidigt som det blivit uppenbart att kommunens

investeringsplanering måste förbättras för att kunna vidmakthålla en god

ekonomisk hushållning.

Beredning

Bilaga KS 2020/144/ 1, missiv  från kommunstyrelsens ordförande, 2020-09-14

Skolchef JuneAnn Wincent, utvecklingschef Benny Wetterberg, lokalstrateg Jimmy

Haaga, samhällsbyggnadschef Anders Almroth, verksamhetscontroller Mikaela

Iaredal, verksamhetscontroller Daniel Ahlin och Mathias Goldkuhl,

verksamhetscontroller deltar vid ärendets beredning.

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C) yrkar,

att ledningsutskottet beslutar att uppdra till lokalstrateg,

att i samverkan med Barn- och utbildning och Fastighetsenheten ta fram förslag till

en femårig reinvesteringsplan för förskole- och skollokaler,

atti samverkan med Barn- och utbildning och Fastighetsenheten ta fram förslag till

en tioårig strategisk investeringsplan för förskole- och skollokaler,

att i samverkan med Barn- och utbildning och Fastighetsenheten ta fram förslag till

en kortsiktig plan för förskolelokaler i Sala tätort,

att de fem- och tioåriga investeringsplanerna ska presenteras vid ledningsutskottets

sammanträde i februari 2021, samt

att den kortsiktiga planen för förskolelokaler i Sala tätort ska presenteras vid

ledningsutskottets sammanträde i december 2020.

Utdragsbestyrkande
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BESLUT

Ledningsutskottet  beslutar  att uppdra till lokalstrateg,

a_tt i  samverkan  med Barn- och utbildning och Fastighetsenheten ta fram förslag till

en femårig reinvesteringsplan för förskole- och skollokaler,

a_tti samverkan med Barn- och utbildning och Fastighetsenheten ta fram förslag till

en tioårig strategisk investeringsplan för förskole- och skollokaler,

a_tti samverkan med Barn- och utbildning och Fastighetsenheten ta fram förslag till

en kortsiktig plan för förskolelokaler i Sala tätort,

a_tt de fem- och tioåriga investeringsplanerna ska presenteras vid ledningsutskottets

sammanträde i februari 2021, samt

att den kortsiktiga planen för förskolelokaler i Sala tätort ska presenteras vid

ledningsutskottets sammanträde i december 2020.

Utdrag

Lokalstrateg

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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5  årig plan inom förskoleverksamhet för Sala kommun

Med bakgrund av Ledningsutskottets  beslut, gällande framtagande av en femårig

plan för Sala tätorts förskolor som beslutades  2020-09—17.  Kommer underlag och

möjliga alternativ framställas i denna skrivelse i samarbete med kontoret för Barn

och utbildning, Fastighetsenheten, Ekonomikontoret och Lokalstrateg för Sala

kommun.

Sammanfattning

Antalet barn kommer inte påverkas avsevärt inom Sala tätort inom den femåriga

tidsperioden utifrån de identifierade behoven, gällande nyproduktion. Ett område

som bör bevakas är Skuggan inom planeringsperioden, där vi redan ser överlåtelser

av fastigheter och att flera äldre bor inom området. Det som bör vara gynnsamt är

att under den här tiden planera mer noggrant för nästkommande period, utifrån bl.a.

exploateringsområden som kommer börja inledas. Att förbereda i planer för fler

förskoleverksamheter med hjälp samhällsplaneringen för att kunna ersätta äldre

verksamhetslokaler som kommer kunna bli kostsamma på sikt.

Antalet förskolebarn som befinner sig inom tätorten är fler än vad kommunen kan

erbjuda förskoleplatser. Det innebär att vi är beroende av de fristående

verksamheterna, med över 100 platser  (233  barn är inskrivna hos fristående

verksamheter, inkl. dagbarnvårdare).

Vid en utförbarhet av åtgärdsplaner och planerat underhåll görs en grov

kostnadsberäkning som kan överstiga 54 mkr. Det föreligger även avgörande

bedömningar som stödjer avveckling av enskilda verksamhetslokaler.

Ett alternativ åskådliggör fördelar med att iordningställa Kungsängsgymnasiet C-

hus. Placeringen av C-huset ligger behagligt till geografiskt utifrån

upptagningsområde kopplat till den södra delen av tätorten och nära de centrala

delarnas behovsunderlag. Placeringen kan även vara betydelsefull för exploatering

av Silvervallen.

Ett annat alternativ redogör förslag vid en eventuell uppbyggnad av den nya

Åkraskolan, att då även planera för att bygga ut Äkra förskola. Området kommer ha

elevbehov inom planeringsperioden och vi kan utgå från att större enheter än tre

avdelningar kan bidra till en bättre ekonomisk hushållning, främst när det gäller

personalkostnader. Utifrån ett samhällsperspektiv kan förslaget ha inflytande till en

förbättrad integration, som följaktligen gynnar Sala kommun på sikt. ] samband med

investering och utbyggnad av förskolan, skapas fler platser och vårdnadshavare ges

fortfarande möjlighet att välja en förskola inom området vid en avveckling av

exempelvis Dalhem förskola.

SALA KOMMUN Besöksadress: Stora Torget 1 Jimmy Haaga

Kommunstyrelsens förvaltning Telefon:  0224-74  70 00 Lokalstrateg

Box 304 Fax: 0224-188  50 jimmy.haaga@sala.se

733 25 Sala kommun.info@sala.se Direkt; 022474 74 09

www.sala.se

Bilaga KS  2020/196/1
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Vid tillskapande av fler förskoleplatser inom tätorten ges marginal att på sikt kunna

minska barngrupper utifrån dagens planeringstal, samt tillgodose garantidatum mer

tilltalande. Vid beslut för enskilda verksamheter inom planeringstiden bör man

därefter tidigt planera strategisk hur vi kan utveckla och planera för övriga förskolor

(Turbo, Ekeby, Ekorren, Åby bl.a.) och hanteringen av förskolor inom nya

exploateringsområden.

Underlag och verksamhetsfastigheter

De områden som nämns inom en femårsplanering är bl.a. utifrån identifierade

behov gällande invånarantal vid en möjlig förändring av samhällsstrukturen och

demografin. Utifrån visionsarbetet om att växa som kommun och även att ett större

exploateringsarbete är påbörjat inom Sala kommun jämfört med tidigare perioder.

Den andra aspekten är verksamhetslokalerna som är kopplade till förskolan utifrån

teknisk- ekonomisk livslängd. Där utgångspunkten är främst framtaget genom att se

framtida underhållskostnader per enhet och utifrån det, se möjliga lösningar och

alternativ.

Identifierade och möjliga behov inom Sala tätort

Salas födseltrend inom kommunen är inne just nu i något lägre nivåer, naturligt efter

stigande kurvor 2016-2017. Det rör sig om cirka 30 barn sett över hela kommunen

de senaste två åren i jämförelsetal. Vi vet att inflyttning av familjer sker i större

utsträckning innan barnen har nått skolålder. Vi ser även områden inom tätorten

där vi kan identifiera eventuellt framtida behov. Dels tack vare nyproduktion men

också genom demografiska förändringar.

. Ängshagen  — Nyproduktion

. Norrmalm  — Nyproduktion

. Skuggan  — Nyproduktion och demografiska förändringar,

Utifrån fastighetsägare, befinner sig 34- % mellan  65-79  år och 20  %  är 80+ år

inom Skugganområdet.
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Figur 1  Identifierade  områden som kan påverka ett ökat  behov  avförskola

Plan och utveckling

I dialog med Plan och utvecklingsenheten (Anna Ryf och Martin Röjestål) vill man

från kontoret lyfta fram dessa områden som kan tänkas vara aktuella för att kunna

framställa fler förskoleverksamheter.

Norrmalm  — Programarbetet är i ett tidigt skede och i dagsläget finns
det inte en planerad förskola inom området. Man kan möjliggöra för
en förskola i planen för de norra delarna av Norrmalm. Utformning
av området, stadsbild diskuteras, för att sen kunna bevaka kvalitén

utifrån ett barnperspektiv gällande förskola.

Östaberg —Ett område där det kan planeras in en förskola om man
lyfter frågan inom närtid till Plan och utvecklingsenheten.

Emmylund  — Vissa grönytor är planlagda som parkområde men som
kan göras om till eller ses över för förskola i planen.

Lärkanområdet  — Placering runt och omkring Lärkanområdet. Med
utredningar kring förslag som ligger till grund. Även en
samhällsutveckling som kan påverka antalet invånare inom området.

Ängshagen — I dagsläget är det förberett för att kunna bygga ut vid
den befintliga skolan vid behov. Det tre andra alternativen (mindre
markeringarna) är förslag i ett tidigt skede i planen och kan även
sträcka sig längre än fem år.
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Figur 2 Placering över  möjliga alternativ  till nyförskola från Plan och  utveckling inom  5  är

Placering av förskola

Vid placering av  förskolor  finns det önskemål från Skolkontoret och erfarenhet av

hur placering bör ske, utifrån områdets uppbyggnad och sammansättning. Förskolor

bör placeras centralt inom områden där bostadsområden utvecklas och vid

exploatering av tilltänkta områden.

Elevunderlag förskola

Uppfattningen idag enligt BOU när det gäller förskoleplatser inom tätorten är att det

finns utrymme  i  våra verksamhetslokaler under återstående  2020.  Man kommer

troligtvis även klara av beläggningen för våren  2021  när det gäller barn och platser.

Utifrån verksamhetsperspektiv och planering arbetar man strategisk och inriktat

mot enskilda enheter som innebär mindre grupper på vissa avdelningar. Något som

kan komma ge utrymme till våren  2021  när beläggningen är som högst.

Trots något vikande barnafödande så visar det sig inte markant ännu inom

förskoleverksamheten. Då bland annat kullstorleken från  2017  som är utmärkande,

befinner sig just nu  inne  inom planeringsperioden. Samtidigt är Sala kommun

beroende av de privata verksamheternas förskoleplatser inom tätorten, även vid

vikande barnafödande.

I  dialog med  Barn  och Utbildning (Benny Wetterberg och Magdalena Sundström)

presenteras "prognos av platsbehov", där två olika scenarion presenteras likt nedan.
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Prognosen gäller barn som är folkbokförda i Sala.  I  praktiken visar det sig att 20-30

barn tillkommer under planeringsperioden. Under 2020 har man från Barn och

utbildningskontoret  märkt en trend att föräldrar söker förskoleplats när barnen är

yngre, än vad man tidigare gjort. 57  %  av barn födda 2019 har förskoleplats i

oktober 2020, mot normalt 49 %. Det kan  bero  på att man behöver arbeta, studera

eller söker arbete  i  större utsträckning.

Utifrån trender inom tätortens inskrivna barn ser underlaget ut som nedan.

Prognos av platsbehov i tätorten

25-26  1  okt J. april platsbehov oktober

A. Prognos utifrån nuläge fsk 5 är 180 183 fsk 5 år 99%

födda/år 214 fsk4 år 174 177 fsk4år 9953

varav 1 och nära tätort 160 fsk  3  är 165 168 fsk 3 år 97%

inflytt/kull varje år 6 fsk  2  år 154 160 fsk 2 år df'a'

fsk 1 år 79 126 fsk 1 år 5095

fskoår 0 17 fskoår 0

Totalt 753 832 Totalt

8. Prognos utifrån tidigare läge

födda/år 240 25-26 1okt 1 april platsbehov april

varav i och nära tätort 179 fsk  5  år 207 211 fsk 5 år 99%

inflytt/kull varje år 8 fsk4år 199 203 fsk4ér  9990'

fsk 3 år 187 191 fsk 3 år 9796

fsk 2 år 174 181 fsk 2 år 96.50

fsk  1  år 91 141 fsk 1 år 7890

fskoår 0 13 fskDår 16

Totan 858 941 Totah

Figur 3 Prognos av platsbehov inom tätorten, Sala kommun

Inskrivna barn inom tätorten

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

::;wEIever i tätorten hösten —o-Elever i tätorten våren

 

Figur  4  Trender över inskrivna barn inom tätorten terminsvis
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Fastighetsenheten

Samtliga belopp är uppskattade och beräknade utifrån nyckeltal och

erfarenhetssiffror och ska därför inte ses som precisa. Redovisade kostnader för det

planerade underhållet avser perioden 2021—2026.

Observera att perioden avser den efterfrågade 5-årsperioden. Det betyder att

underhållsåtgärder som är planerade för är sex  (2027) och framåt inte redovisas i

underlaget samt att det planerade underhållet endast skall upprätthålla befintlig

standard.

Flertalet av byggnaderna har konstaterats ha allvarliga problem vad gäller

innemiljö, luftkvalité samt fukt- och konstruktionsproblematik.  I  några förskolor

står sedan en tid inhyrda luftrenare utplacerade för att hålla luftkvaliteten på

godkänd nivå. Detta är en kostsam men helt nödvändig åtgärd för att lokalerna

överhuvudtaget ska kunna användas.

De flesta förskolorna uppfyller i ett eller flera avseenden inte dagens

nybyggnadsregler. Det gör att det behov av åtgärder som finns i byggnaderna i vissa

fall kommer att medföra att hela eller stora delar av byggnaderna kommer att ställas

inför samma krav som vid nyproduktion.  I  dessa fall kommer därför stora och

omfattande åtgärder i byggnaderna behöva göras vilket då även medför betydligt

större ekonomiska kostnader än att enbart åtgärda de specifika felen.

Ur ett fastighets- och ekonomiskt perspektiv har i vissa fall en bedömning gjorts att

byggnaderna bör avvecklas och ersättas med andra lokaler eftersom omfattningen

av nödvändiga renoveringar och ombyggnationer i dessa byggnader inte kan anses

ekonomiskt försvarbara.
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Dalhem förskola
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Figur  5 —152  barn i  ålder 1-5 är, 22 nollåringar, över 240förskoleplatser (Dalhemsförskola markerad)

237 inskrivna barn 201015

Fastigheten:

4 avdelningar

Byggår 1976

935 m2

1-plan

2,5 m invändig takhöjd

Platta på mark

Träfasad

Energiförbrukning:

2012:  363  kWh/mZ/é’tr

2020:  388  kWh/mZ/e‘ir

Ökningen beror på längre drifttider p.g.a. problem i lokalerna.

Kostnader:

Totalt exkl. markarbeten: 12 300 tkr

Ventilation: 1 622 tkr

PLU Utvändigt: 371 tkr [exklusive mark och trafik)

Bokfört värde: 1 133tkr

Kapitaltjänstkostnad för åtgärder: 550 tkr (33 är och 1,25%  ränta)

Hyreskostnad luftrenare: 80 tkr/månad

7(18)
2020093
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Kommentar:

Fastigheten har genomgående och betydande byggnadstekniska problem. På grund

av dålig luftkvalité gjordes en utredning av Dalhems förskola under våren 2020.

Utredningen påvisar skador i hela fastigheten vilka går att härleda till markfukt och

därmed fuktvandring i konstruktionen. Luftrenare är idag placerade i hela

byggnaden för att garantera en säker luftkvalité. Detta är i högsta grad en tillfällig

lösning. Omfattande åtgärder krävs samt om- och tillbyggnad av fläktrum inklusive

byte av ventilationsaggregat och kanalisation är nödvändigt. Sammantaget gör det

att hela byggnaden bedöms komma att falla under gällande nybyggnadsregler med

stora kostnader som följd.

Fastighetsenheten gör bedömningen att byggnaden bör avvecklas.

Sammanfattning:

För området i sig så kommer de befintliga kommunala förskoleverksamheterna

(Dalhem och Gärdesta) säkerligen tillfredsställa behovet inom de närmaste fem åren

utifrån nuvarande demografi. Faktorer som skall tas med i beräkningen är en

sannolik utbyggnad av Skuggan (30 tomter med en genomförandetid på 5år från

den dagen planen vinner laga kraft) och en möjlig demografisk förändring av

fastighetsägare kring Skugganområdet. Bedömningen av Dalhem förskolas tekniska

status kan innebära en problematik att kunna placera barn inom

förskoleverksamheten. En avveckling kommer innebära ett större tryck på

närliggande förskoleverksamheter, främst Gärdesta som kommer mot förmodan

inte klara det fullständiga behovet av barn på sikt efter  5  år. Det kommer behövas

fler platser än vad Gärdesta förskola kan tillhandahålla. Övriga aspekter att beakta

är utvecklingen kring Mäns Ols och tänkbara risker kring dammvallar.

Äkraområdet
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Figur 6 -  1  76 barn i ålder  1-5,  33 nollåringar, totalt 190 förskoleplatser, 82 privataförskoleplatser.
Mamre exkluderar. 148 inskrivna barn 201 01  5
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Ekorrens förskola

Fastigheten:

4 avdelningar

Byggår  1968

750 m2

1-plan

2,5 m invändig takhöjd

Platta på mark

Träfasad

Energiförbrukning:

2014:  208 kWh/mz/fir

2020: 257 kWh/mz/år

Ökningen beror på att ventilationen körts dygnet runt i perioder p.g.a.

kvalsterproblem.

Kostnader:

Totalt exkl. markarbeten: 12 200 tkr

Ventilation:  1  980 tkr

PLU Utvändigt: 661 tkr (exklusive mark och trafik)

Bokfört värde: 919 tkr

Kapitaltjänstkostnad för åtgärder: 635 tkr [33 år och 1,25  %  ränta)

Kommentar:

Utredning kring byggnadens luftkvalité och innemiljö pågår under hösten 2020.

Betongplattan är dåligt isolerad vilket gör att det finns risk att markfukt tränger upp

i vägg och golvkonstruktion. Följdeffekten av detta kan komma att bli fuktrelaterade

problem i byggnaden med behov av omfattande åtgärder och stora kostnader som

följd.

Förebyggande åtgärder ses över.

Byggnaden har till viss del direktverkande el som värmekälla. Byte av

ventilationsaggregat samt kanalisation är nödvändigt dä befintlig anläggning inte

har återvinnig.

Trafiksituationen behöver ses över för att transporter till köket ska kunna ske

säkert. I dag löper cykel och gångbana förbi mellan förskolan och vändplan för

transporter.

Takhöjden uppfyller inte dagens nybyggnadskrav.

Fastighetsenheten gör bedömningen att invänta rapport från pågående

miljöutredning för att avgöra status.
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Sammanfattning

Behovet av förskoleplatser kommer att finnas i och omkring området. Närområdets

karaktär innebär barnfamiljer med vanligen flera barn i hushållet generellt och

kommer med stor sannolikhet hålla jämna nivåer av barnantal framöver.

Nuvarande ålder på fastigheten [52 år) och de underhållskostnader som kan tänkas

utfalla med hänsyn av beskedet från utredningen för att upprätthålla befintlig

standard kan behöva klargöras utifrån ett ekonomiskt fastighetsperspektiv.

Förskolan kan tänkas bli avskriven tidigast efter totalt 85 verksamhetsår. För

avseende med att invänta miljörapporten blir följden sannolik en strategisk

utvärdering som kan avgöra fastighetens framtid.

Ekeby förskola

Fastigheten:

3  avdelningar samt avd. ”Stacken" för barn med särskilda behov (ca  5  barn).

Byggår  1978

700 m2

1  plan

2,5 m invändig takhöjd

Platta på mark

Träfasad

Energiförbrukning:

2014:  166  kWh/mZ/ér

2020:  140 kWh/mz/ér

Minskningen beror på energibesparingar genom justering av drifttid och styr.

Kostnader:

Totalt exkl. markarbeten: 4 850 tkr

Ventilation: 0 tkr

PLU Utvändigt:  1  204 tkr (exklusive mark och trafik)

Bokfört värde:  1  739 tkr

Kapitaltjänstkostnad för åtgärder: 259 tkr (33 år och  1,25 %  ränta)

Kommentar:

Delar av Ekeby förskola genomgår för närvarande  (2020) en större renovering på

grund av en fastighetsskada. Detta gäller de 230 m2 som inhyser kök,

personalutrymmen samt avdelningen "Stacken”.
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Betongplattan är dåligt isolerad vilket gör att det finns risk att markfukt tränger upp

i vägg och golvkonstruktion. Följ deffekten av detta kan komma att bli problem i

resterande delar av byggnaden med behov av omfattande åtgärder och stora

kostnader som följd. Förebyggande åtgärder ses över.

Takhöjden uppfyller inte dagens nybyggnadskrav.

Fastighetsenheten gör bedömningen att byggnaden efter återställning av

fastighetsskada är i funktionsdugligt skick.

Sammanfattning för Äkraområdet

Vid eventuell avveckling av en  (1) förskola (Dalhem, Ekeby, Ekorren) är förslaget

utifrån behov av förskoleplatser, en utbyggnad av befintlig Äkra förskola i ett första

skede. Tre (3) avdelningar, på cirka 600 m2 totalt, skulle kunna skapa möjlighet till

minst 60 förskoleplatser.

För att en sådan byggnation ska bli mest effektiv både vad gäller kostnader, tid,

funktion, etc. bör denna uppföras i samband med nybyggnationen av nya

Åkraskolan. Utifrån nyckeltal och erfarenhetssiffror uppskattas en sådan byggnation

kosta omkring 18 000 tkr.

De fristående förskolor som befinner sig närheten är lågfrekventa val av

vårdnadshavare inom Äkraområdet.

Turbo Förskola

Fastigheten:

4 avdelningar

Byggår  1979

980 m2

1  plan

2,37  m invändig takhöjd

Platta på mark

Tråfasad

Energiförbrukning:

2012: 189  kWh/mZ/år

2020:  116 kWh/mZ/år

Minskningen beror på installation av ny ventilation, ny styr samt kanalrengöring.
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Kostnader:

Totalt exkl. markarbeten: 13 000 tkr

Ventilation:  0  tkr

PLU Utvändigt:  0  tkr [exklusive mark och trafik)

Bokfört värde: 469 tkr

Kapitaltjänstkostnad för åtgärder: 556 tkr (33 är och 1,25%  ränta)

Kommentar:

Kökets placering och storlek är inte optimalt för att fungera bra som tillagningskök.

Leveranser till köket sker via personalingång vilket inte är lämpligt ur hygien och

arbetsmiljösynpunkt. Trafik- och logistiksituationen med säkra transporteri

kombination med parkering samt för att hämta/lämna har stora brister.

Utredning kring byggnadens luftkvalité pågår under hösten  2020.

Takhöjden (idag endast  2,37  m) uppfyller inte dagens nybyggnadskrav.

Fastighetsenhetens gör bedömningen att byggnaden är i funktionsdugligt skick.

Sammanfattning

Utifrån elevunderlag är förskolan bra placerad geografiskt med hänsyn till

upptagningsomräde. Det finns inga planer på nyproduktion inom området som kan

påverka den demografiska bilden gällande förskoleplatser. Beskrivningen av

elevtäthet (bild nedan) och faktiskt antal barn som finns inom området visar på ett

stort behov av förskoleverksamheter i och omkring Turbo. Elevtätheten är endast

några enheter lägre än Åkraomrädet. En utredning kring luftkvalité är under

genomförande och utifrån den bör man kunna se över alternativ vad som är mest

gynnsamt för områdets möjlighet till en förskola i närheten.

()

iii}
.:, / . _ >  ;

/"
<

< /

_, V X lö *.,.J=:H

xxx/kx

Figur  7  Beskrivning av elevtäthetför aktuellt område, markeradeförskolor (röd : kommunala, grön :

fristående) totalt 225,1-5 åringar och 25 nolläringar.
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Emmylund Förskola

Fastigheten:

5 avdelningar

Byggår  1978

1  070 m2

1  plan

2,5  m  invändig takhöjd

Platta på mark

Tegel-/Träfasad

Energiförbrukning:

2012:  176 kWh/mz/år

2020:  111 kWh/mZ/år

Minskningen beror på installation av nytt radiatorsystem.

Kostnader:

Totalt exkl. markarbeten: 12 400 tkr

Ventilation:  1  100 tkr

PLU Utvändigt:  1  100 tkr [exklusive mark och trafik)

Bokfört värde:  1  717 tkr

Kapitaltjänstkostnad för åtgärder: 625 tkr (33 år och  1,25  %  ränta)

Hyreskostnad luftrenare: 150 tkr/månad

Kommentar:

Fastigheten har genomgående och betydande byggnadstekniska problem. På grund

av dålig luftkvalité utreddes Emmylunds förskola under våren  2020.  Utredningen

påvisar omfattande skador i hela fastigheten vilka går att härleda till markfukt och

därmed fuktvandring i konstruktionen. Luftrenare är idag placerade i hela

byggnaden för att garantera en säker luftkvalité. Detta är en i högsta grad tillfällig

lösning. Byte av ventilationsaggregat och kanalisation är nödvändigt. Omfattande

åtgärder behöver vidtas, vilket gör att hela byggnaden bedöms komma att falla

under gällande nybyggnadsregler.

Trafik— och logistiksituationen med transporter, parkering samt plats för att

lämna/hämta har stora brister.

Takhöjden uppfyller inte dagens nybyggnadskrav.

Fastighetsenheten gör bedömningen att byggnaden bör avvecklas.
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Sammanfattning av  södra  tätorten

Utifrån elevunderlag är förskolan bra placerad geografiskt med hänsyn till

upptagningsområde. Det finns inga planer på nyproduktion inom området som kan

påverka den demografiska bilden gällande förskoleplatser.

Utifrån den tekniska bedömningen från Fastighetsenheten gällande Emmylund

förskola, berör det en kapacitet på över 90 barn i dagsläget. I och omkring området

finns alternativ till fristående enheter på uppemot 90 platser totalt, som är

fullbelagda till stor del. Utifrån ett behovsunderlag är en förskola i området av

Emmylund betydelsefull.

Det övervägandet alternativet av möjlig kommunal förskoleverksamhet inom

området bör vara C—huset vid Kungsängsgymnasiet.

För C-huset är bedömningen att nio (9) förskoleavdelningar samt tillagningskök bör

kunna inrymmas. Här finns även goda förutsättningar för iordningsstållande av

gårdar med lekutrustning och andra vistelseytor. Utifrån nyckeltal och

erfarenhetssiffror beräknas kostnaden för en sådan ombyggnation till omkring

11 000 tkr exklusive gård, etc.
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Figur  8  Prioriteringsordning för eventuell avveckling (Fastighetsenheten) 1. Emmylund 2. Ekorren

(Beroende på svar om status kan även Ekorren behöva prioriteras som l:a) 3.  Dalhem  4. Ekeby och Turbo.
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Lokalstrateg

Utifrån  ett lokalstrategiskt perspektiv gällande förskoleplatser finns det alternativ

och möjligheter som grundar sig på behov, ekonomi, hållbarhet och

samhällsutveckling.

Utifrån de parametrarna anses den bästa lösningen för att etablera flera

förskoleplatser och nya förskolelokaler vara inom C—huset. Att iordningställa

verksamhetslokaler inom perioden för att kunna avyttra Emmylunds förskola.

Behovet av förskoleplatser  firms inom  upptagningsområdet (se bild nedan). Planer

för etablering av bostäder kring Silvervallen får närmare alternativ till förskola. Idag

är närmaste alternativ fristående verksamheter, men bl.a. pedagogisk inriktning

eller driftform. Något som skapar en begränsning för vårdnadshavare vid val av

förskoleplats inom närområdet.

Fastighetsenhetens bedömning av Emmylunds förskola och möjliga kostnader för

att kunna ens bedriva verksamhet i befintlig standard till en ökad årshyra på över

600 tkr anses inte ekonomiskt hållbart.

C-huset ägs av kommunen och kommer stå tomt om inget annat beslut kommer tas i

närtid. Vid en tänkbar försäljning av fastigheten och potentiella köpare med intresse

av att driva förskoleverksamhet finns det en begränsning. Fastigheten anses vara för

omfattande för flera fristående aktörer som har blivit tillfrågade. Det finns även en

begränsning gällande aktörer inom Vårdboende  (LSS) då fastigheten ligger nära en

skola.

Det finns goda förutsättningar kring utevistelse, lekutrustning samt utveckling av
befintligt kök vid behov.

Tomten för Emmylund förskola kan tas med i resonemanget kring nya LSS-boenden.
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Figur  9  Markerat blått område berör 81, 1-5 åringar och 14,  0  åringar. Silvervallens planer ligger inom
området. Röd cirkel: kommunal verksamhet, grön cirkel  :  Fristående, svart cirkel  :  Emmylundförskola,
blå cirkel: C-huset
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Det andra scenariot om det skulle ske en avyttring, av  exempelvis  Dalhem förskola

är alternativet att bygga ut avdelningar kring befintlig förskola på Äkra.

Förmodligen med en längre genomförandetid och ökade kostnader per

förskoleverksamhet. Äkra ligger i topp när det gäller lokalkostnader per avdelning

och barn. Kostnad per avdelning inom tätortens skolor kostar i snitt 356 000 kr/år.

Åkra förskola kostar idag 579 000 kr/år per avdelning. Fördelaktigt utifrån ett

samhällsperspektiv är att kunna motverka segregering inom området och

verksamheter. De förmodligen utvidgade kostnaderna kan ses som investering kring

integrationsarbete på sikt för Sala kommun.

I  dagsläget arbetar man med att ta fram en ny översiktsplan för Sala kommun. Det

kommer vara betydelsefullt att ge utrymme för etableringsmöjligheter för

förskoleverksamheter vid aktuella områden där man planerar utifrån visionsarbete

och beslutade områden för exploatering. Områden som bör ses som aktuella inom

planeringsperioden är Mamre och söder om Ängshagen. Att utreda möjligheter

gällande vårdboende och förskola i samma fastighet inom dessa områden anses vara

angeläget.
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Figur 10 Förslag på områden gällande investeringsbehov och utifrån nyetableringar

En sammanställning av vad som påverkar förslagen beskrivs nedanstående.

.  Utifrån var familjer med yngre barn är bosatta inom tätorten

'  Utifrån Fastighetsenhetens bedömningar av befintliga fastigheter

' Utifrån ekonomiska aspekter, äga, bygga nytt, investera i befintlig

. Hur visionsarbetet och exploateringsarbetet yttrar sig inom tätorten

'  Utifrån ett tidigt skede som kan överensstämma med framtida ÖP'n.
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Ekonomikontoret

I nuläget har vi ett antal förskolor  i  kommunen som har ett stort investeringsbehov.

I  tabellen nedan finns en sammanställning över Skolnämndens nuvarande

hyreskostnad för ovannämnda förskolor, samt framtida hyreskostnad om de

investeringar tidigare nämnts genomförs. Sammanlagt, om alla förskolor skulle

byggas om för att fortsätta vara funktionsdugliga, handlar det om en

investeringsvolym om ca 55 mkr.

Hyresökning

Antal Befintliga Nuvarande Summa efter Uppskattad ny

Enhet avdelningar Befintlig hyra åtgärder totalkostnad* investeringar investering hyreskostnad

Dalhems
4 836 960 1 796 12 300 550 1  386

förskola

Ekorrens
4 578 - 578 12 200 635 1 213

förskola

Ekeby förskola 3 785 170 955 4 850 259 1 044

Åkra förskola 3 1 584 - 1 584 _ - 1 584

Turbo förskola 4 757 - 757 13 000 556 1 313

Emmylund
5 775 1 800 2 575 12  400 625 1  400

förskola

Summa [tkr] 23 5 315 2  930 8 245 54 750 2  625 7  940

Figur 11  *  Inkl, befintliga åtgärder, såsom luftrenare

Om man valde att prioritera de förskolorna som är i bäst skick, samt bygga nya

avdelningar pä Åkra samt i C-huset i enlighet med ovan, skulle framtida

hyreskostnader istället se ut enligt nedan. Den totala investeringskostnaden skulle i

stort sett bli oförändrad mot scenariot ovan, men med bättre anpassade lokaler för

verksamheten samt färre byggnader att fortsätta underhålla.

Hyreskostnaden för C-huset är uppskattad till  2  000 tkr, utifrån att nuvarande hyra

för C-huset är ca 1 600 tkr och framtida kapitaltjänstkostnader uppskattas till 500

tkr.

Hyreskostnaden för Äkra förskola är uppskattad till  3 084  tkr, utifrån att nuvarande

hyra är 1 584 tkr och en uppskattad hyresökning på 1 500 tkr för de nya

avdelningarna.
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Avtal Summa Framtida

Enhet avdelningar investeringar hyreskostnad

C-huset 9 11 000 2 000

Äkra förskola 6 25 000 3 084

Turbo 4 13 000 1 313

Ekeby 3 4 850 1044

Summa (tkr) 22 53 850 7 441

Figur 12 Möjliga kostnader efter investering och avyttring av verksamheter


