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Sammanfattning
Arboga kommun har sedan 2015 årligen arbetat fram en Strategisk
lokalförsörjningsplan som redovisar kommunens samlade lokalbehov.
Syftet är att ge förutsättningar för att med god framförhållning kunna
planera och strukturera kommunens samlade lokalbehov på såväl kort som
lång sikt. Underlaget utgör verktyg för att kunna bedöma framtida
investeringsbehov och lokalkostnader.
Den Strategiska lokalförsörjningsplan som nu presenteras är en revidering av
2017-2022 års plan, med utgångspunkt i befolkningsprognos för åren 20182030.
Befolkningsprognos
Under 2017 växte kommunens befolkning med 31 nya invånare. För
perioden 2018-2020 förväntas befolkningen öka med cirka 50 personer per år.
Att kommunen förväntas få fler invånare kommer främst påverka planeringen av antalet förskoleplatser, ny grundskola samt olika boendelösningar
för nyanlända och ensamkommande flyktingungdomar. Den demografiska
befolkningsutvecklingen pekar även på en ökande andel äldre i behov av
vård och omsorg.
Större pågående eller planerade lokalförändringar under åren 2018-2022
Den Strategiska lokalförsörjningsplanen är ett viktigt planeringsunderlag
inför lokalanskaffningsprocessen. De lokalförändringar som pågår eller
planeras bedöms påverka platskapaciteten genom att uppfylla kommande
behov enligt prognos.
Vissa pågående lokalförändringar genomförs i syfte att förbättra
arbetsmiljön, uppfylla myndighetskrav eller ersätta icke fullvärdiga,
ändamålsmässiga lokaler. Andra lokalförändringar består av hyresgästanpassningar genom upprustning och renovering av lokaler som uppfyllt sin
tekniska livslängd. Under år 2018 pågår arbetet med följande lokalprojekt:
Större pågående lokalförändringar
Vasagymnasiets kök, ombyggnation klar
Ny grundskola på söder, åk F-9 (Gäddgårdsskolan)
Ny förskola på söder (Marknaden)
Götlunda skolas matsal, verksamhetsanpassning för offentlig upplåtelse
Nytt vård- och omsorgsboende, 80 platser, Åbrinken
Norrgårdens förskola, utökning och verksamhetsanpassning klar
*Projekten redovisas utan inbördes prioriteringsordning.
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Förstudier och/eller projektering pågår även för:
Större planerade lokalförändringar 2018
Rådhuset, ombyggnad entré och växel
Gruppboende för yngre med flerfunktionshinder (LSS).

Behov barn- och utbildningsnämnden
Barn och utbildningsnämndens verksamhetsområden har stora utmaningar
de kommande åren. Den ökande befolkningen medför att behovet av
framförallt förskoleplatser och lokaler för grundskola måste tillgodoses.
Platserna ersätter tillfälliga, ej fullvärdiga lokaler samt tar hänsyn till ett ökat
behov enligt prognos. Inom planperioden planeras byggnation av en ny
förskola på söder, ny grundskola F-9 samt att det under 2018 genomförs
utökning och verksamhetsanpassning vid Norrgårdens förskola. En ny
tillfällig förskola har uppförts och tagits i bruk i Götlunda.
Behov socialnämnden
Det finns behov av olika boendelösningar inom socialnämndens
verksamhetsområden. Huvudmålgrupperna omfattas av vård och omsorg,
ensamkommande flyktingungdomar samt socialt utsatta personer med
behov av stöd i boendet. Socialnämnden har ändrat prioritetsordningen
avseende investering i gruppboenden så att gruppboende för yngre med
funktionshinder LSS kommer före gruppbostad med särskild service enligt
LSS och SOL. Projektering för ett nytt gruppboende för yngre med
flerfunktionshinder LSS pågår och beräknas bli klart för inflyttning under år
2019.
Hällbackens äldrecenters lokaler uppfyller inte de krav som ställs idag på ett
särskilt boende. Prognoser visar även att de äldre blir allt fler i Arboga.
Byggnation av ett nytt vård- och omsorgsboende har påbörjats.
Behov fritids- och kulturnämnden
Attraktiva lokaler är en viktig del i att erbjuda kommunens föreningar,
verksamheter och medborgare god service och kulturellt meningsfulla
mötesplatser. Det finns en del behov av lokalanpassningar, men de är i
dagsläget inte prioriterade.
Behov tekniska nämnden
Tekniska nämndens kostavdelning tillagar och distribuerar måltider och
livsmedel till kommunens förskolor, grundskolor, gymnasium och äldre i
särskilt boende. På grund av påtalade brister finns det åtgärdsbehov i
varierande omfattning i några av kommunens kök. För att komma till rätta
med dessa, är det nödvändigt att genomföra ombyggnationer och andra
underhållsåtgärder. Tekniska förvaltningens driftavdelning är i dag förlagd
till ”Centralförrådet” vid Tegelvretsvägen. Husen på fastigheten byggdes
och anpassades för verksamheten under 1970-talet och omfattar
kontorslokaler för administration, arbetsledning, omklädning, möteslokaler,
pausutrymmen, samt maskinhallar. I lokalerna finns behov av åtgärder för
att få ändamålsenliga lokaler, samt en god arbetsmiljö.
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Behov administrationslokaler
Arboga kommun påbörjade under 2015 arbetet med att se över möjligheten
att samlokalisera administrativa verksamheter inom kommunen till
Rådhusets lokaler. Samarbetsmöjligheterna med övriga resurser som finns
placerade i Rådhuset skulle därmed kunna förbättras. Arbetet fortsätter
under planperioden.
I samband med arbetet med Strategisk och ekonomisk plan för åren 20182020 har uppdrogs till förvaltningschefsgruppen att arbeta fram förslag till
lokalinvesteringsplan till ett maximalt utgiftsbelopp på cirka 600 mkr. Nedan
redovisas de då prioriterade lokalinvesteringarna åren 2017-2022:

INVESTERINGSBEHOV

2017

2018

2019

2020

2021-22 SUMMA

Belopp i tkr
Fasanens förskola, modul

Klart

X

Nicolai kulturhus, ventilation

Klart

X

Vasagymnasiet, kök

X

Klart

Ny förskola, Marknaden

X

X

X

X

Gäddgårdsskolan, ny skola

X

X

X

Nybyholmsskolan, ytskikt,kök
Norrgårdens förskola, ny
avdelning + utemiljö

X

X

X

Klart

Nytt vård- och omsorgsboende

X

X

X

X

X

103 900

214 400

Ny gruppbostad för yngre, LSS*
SUMMA INVESTERINGSBEHOV

27 000

X
X
X

X
X
X

X

X
X

190 000

100 000 635 300

*Omprioritering har skett så att gruppbostad med särskild service enligt LSS och SOL har
ersatts med gruppbostad för yngre med flerfunktionshinder LSS. Det har resulterat i att
summa investeringsbehov har ökat med 5 400 tkr.
En uppföljning av lokalinvesteringarna har gjorts efter att mer detaljerade kalkyler har
upprättats. Nedan redovisas de aktuella beloppen för lokalinvesteringar tom år 2022.
INVESTERINGSBEHOV

2017

2018

2019

2020

202122

SUMMA

Belopp i tkr
Fasanens förskola, modul

2 500 000

Nicolai kulturhus, ventilation

6 000 000

800 000

6 800 000

Vasagymnasiet, kök

2 300 000

8 000 000

10 300 000

500 000

20 000 000

Ny förskola, Marknaden

2 500 000

57 500 000

Gäddgårdsskolan, ny skola
Nybyholmsskolan, ytskikt,
Norrgårdens förskola, ny
avdelning + utemiljö
Nytt vård- och
omsorgsboende
Ny gruppbostad för yngre,
LSS*
SUMMA
INVESTERINGSBEHOV

8 400 000

85 900 000

305 000 000

305 000 000

3 500 000

3 500 000

800 000

9 500 000

10 300 000

600 000

48 000 000

139 000 000

101 600 000

14 400 000
12 700 000

89 800 000
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1

Inledning

1.1
Bakgrund
Kommunstyrelseförvaltningen har sedan år 2015 på uppdrag av
kommunstyrelsen tagit fram förslag till Strategisk lokalförsörjningsplan.
Den Strategiska lokalförsörjningsplan som nu presenteras är en revidering av
2017-2020 års upplaga och omfattar kommunens samlade lokalbehov för
åren 2018-2024.
1.2
Syfte
Syftet med Strategisk lokalförsörjningsplan är att ge förutsättningar för att
med god framförhållning kunna planera och strukturera kommunens
samlade lokalbehov i ett nuläge samt i ett långsiktigt perspektiv.
Underlaget utgör verktyg för att kunna bedöma framtida investeringsbehov
och kommunens samlade lokalkostnader. Lokalförsörjningsplanen ska
användas av nämnder och styrelser i det årliga arbetet med Strategisk och
ekonomisk plan.
1.3
Mål
Den Strategiska lokalförsörjningsplanen ska på sikt leda till att:


Balans mellan behov, tillgång och efterfrågan på lokaler för
kommunens verksamheter uppnås.



Kommunens förvaltningar har en gemensam bild av lokalbehovet i ett
ekonomiskt perspektiv och ser kommunen som en helhet på kort och
lång sikt.



Strategisk lokalförsörjningsplan utgör underlag till det kontinuerliga
arbetet med Strategisk och ekonomisk plan.



Ändamålsenligt lokalbestånd.

1.4
Genomförande
Lokalförsörjningsplanen uppdateras årligen i samband med
budgetprocessen. Inför detta arbete inventerar förvaltningarnas
verksamheter användningen av sina lokaler. Lokalbehovet beskrivs på kort
och lång sikt och bedöms utifrån omvärldsbevakning, befolkningsutveckling
och andra politiskt beslutade dokument.
Kommunstyrelseförvaltningen leder arbetet med lokalförsörjningsplanen.
Tekniska förvaltningen och det kommunala fastighetsbolaget Rådhuset i
Arboga AB bidrar med underlag och analyser. Kommunkansliet presenterar
befolkningsprognoser. Ekonomikontoret bevakar sambandet i samråd med
berörd nämnd/styrelse, mellan Strategisk lokalförsörjningsplan och
kommunens budgetarbete.
Inför beredning i budgetberedningsgruppen lämnar tjänstemannaorganisationen (förvaltningschefsgruppen) förslag till de projekt som ska
prioriteras under kommande år, med förklaringar utifrån den samlade
kunskapen i gruppen. Resultatet presenteras i den Strategiska
lokalförsörjningsplanen. När lokalbehoven ska realiseras, krävs ett
8
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uppföljande arbete och politiska inriktningsbeslut för varje enskilt projekt.
Viktigt att notera är att nämnderna/verksamheterna ansvarar för att över tid
bära sina lokalkostnader.
1.5
Beslutsprocess lokalinvesteringar
I samband med budgetberedningsgruppens förslag till Strategisk och
ekonomisk plan lämnas även förslag till Strategisk lokalförsörjningsplan.
Kommunfullmäktige fattar beslut i juni om Strategisk och ekonomisk plan
för kommande tre år och fattar då även beslut om investeringsram/
upplåningsram alternativt borgensram per år.
I de fall hyreskompensation ska lämnas till nämnderna inarbetas detta i
driftkostnaderna i förslaget till Strategisk och ekonomisk plan.
1.6

Avgränsning

Den Strategiska lokalförsörjningsplanen presenterar kommunens samlade
behov av verksamhetslokaler i ett nuläge fram till och med år 2024. En
sammanställning av lokalbehoven i ett nuläge fram till och med år 2024
redovisas i bilaga 1.
Utifrån en samlad bedömning inom förvaltningschefsgruppen ges förslag på
de större lokalinvesteringsprojekt som prioriteras under verksamhetsåret, se
bilaga 2.

9
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2

Lokalförsörjning

Totalt omfattar kommunens verksamheter ca 132 000 kvm lokalyta.
Arboga kommun förvaltar genom tekniska förvaltningen under 2017 drygt
15 000 kvadratmeter uthyrningsbar lokalyta.
Fastighetsbolaget Rådhuset i Arboga AB bildades 2010 och ägs av Arboga
Kommun. Rådhuset i Arboga AB äger samtliga aktier i dotterbolagen
Arbogabostäder AB och i Kommunfastigheter i Arboga AB. Koncernens
fastighetsbestånd består av kommunala fastigheter, kommersiella lokaler
samt bostäder. Den totala ytan är ca 137 000 kvadratmeter.
Sturestadens Fastighets AB bildades 1992 och har idag tre helägda
dotterbolag. Marieborgs Lagerfastigheter i Arboga AB, Norra skogen
Fastighets AB samt Seniorbostäder i Arboga AB.
Sturestadens Fastighets AB förvaltar omkring 100 000 kvadratmeter
uthyrningsbar lokalyta avsedda för utbildning (Högskolecentrum),
kommunikation och företagsetableringar.
Sedan 2013 arbetar Sturestadens Fastighets AB även med bostadsprojekt.
Under 2016 påbörjades arbetet med byggnation av hyresrätter i kvarteret
Porsen. Inflyttning skedde i december 2017. De flesta lägenheterna är tvåoch trerumslägenheter med balkong i ett hus på sju våningar med hiss.
Resterande 5 000 kvadratmeter hyrs in av externa fastighetsägare.
2.1
Lokalbestånd
Arboga kommun äger och förvaltar genom tekniska förvaltningen
administrationslokaler, kulturhistoriska byggnader, industrilokaler samt
ansvarar för kommunens markreserv.
Därutöver hyr kommunen in lokaler och anläggningar för de kommunala
verksamheterna genom det kommunalägda fastighetsbolaget Rådhuset i
Arboga AB, det kommunalt delägda fastighetsbolaget Sturestadens
Fastighets AB samt ett fåtal externa fastighetsägare. Fördelningen av internt
och externt förhyrda ytor redovisas i diagram 1.
Omkring 33 % används till för barn- och utbildningsförvaltningens
pedagogiska verksamheter. Cirka 17 % används till socialförvaltningens
verksamheter, 11 % används till fritids- och kulturverksamhet och resterande
22 % används till kommunens administration och övriga verksamheter.
Fastigheten Tornet 1 utgör cirka 17 % av de inhyrda ytorna. Se diagram 2,
fördelning av uthyrbara lokaler per användningsområde.
Arbogabostäders bostäder för allmännyttan innefattas inte i ovanstående
siffror. Till de övriga verksamheterna innefattas turistbyrå,
utvecklingscentrum, väntsal, samt bostäder för brottargymnasiets elever.
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För att få fram nya verksamhetslokaler krävs både tid, resurser och politiska
inriktningsbeslut. Ett nybyggnadsalternativ där det saknas detaljplan för
önskat verksamhetsändamål kan ta upp till fyra-fem år att få fram. Ibland
kan det ta längre tid beroende på överklagande av detaljplaner, LOUhanteringen eller långa byggtider.
Nedan redovisas uppskattad tidsåtgång vid genomförande av nybyggnadsalternativ:
Aktivitet

Uppskattad tidsåtgång

Förstudie/Lokaliseringsalternativ

6-12 månader

Detaljplan (standardförfarande)

~ 12 månader

Rumsfunktionsprogram
(genomförs parallellt med detaljplanearbetet i
inledningen av processen).

2-4 månader

Projektering

3-8 månader

Upphandling

2-3 månader

Byggtid

12-24 månader

2.2
Grundprincip för lokalförsörjning och lokalinvesteringar
En grundprincip är att kommunala verksamheter i första hand ska bedrivs i
kommunkoncernens fastighetsbestånd. Extern förhyrning ska endast ske i de
fall lämpliga lokaler inom kommunkoncernen saknas eller i de fall
ombyggnation inte är ekonomiskt försvarbart.
Fastighetsägaren finansierar fastighetsinvesteringar och verksamhetsanpassningar genom hyresintäkter. I de fall myndighetskrav ligger till grund
för investeringen kan berörd förvaltning i vissa fall medges ramtillskott för
hyreshöjning från centrala medel.
Viktigt att notera är att nämnderna ansvarar för att över tid bära sina
lokalkostnader. Planerat underhåll ingår i hyran och leder inte till
hyreshöjning.
Ändrade lokalbehov och större lokalinvesteringar ska inarbetas och
prioriteras i Strategisk lokalförsörjningsplan. En central lokalpott för större
investeringar i lokaler finns för att i vissa fall kompensera för ökad
hyreskostnad.
I samband med arbetet med Strategisk och ekonomisk plan för åren 20182020 uppdrogs till förvaltningschefsgruppen att arbeta fram förslag till
lokalinvesteringsplan till ett maximalt utgiftsbelopp på cirka 600 mkr. Nedan
redovisas de då prioriterade lokalinvesteringarna åren 2017-2022:
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INVESTERINGSBEHOV

2017

2018

2019

2020

2021-22 SUMMA

Belopp i tkr
Fasanens förskola, modul

Klart

X

Nicolai kulturhus, ventilation

Klart

X

Vasagymnasiet, kök
Ny förskola, Marknaden

Klart
X

X

X

X

X

Gäddgårdsskolan, ny skola

X

X

X

Nybyholmsskolan, ytskikt,kök
Norrgårdens förskola, ny
avdelning + utemiljö

X

X

X

X

X

Nytt vård- och omsorgsboende

X

X

X

X

X

103 900

214 400

Ny gruppbostad yngre, LSS*
SUMMA INVESTERINGSBEHOV

27 000

X

X
X

X

X

X
X

190 000

100 000

635 300

*Omprioritering har skett så att gruppbostad med särskild service enligt LSS och SOL har
ersatts med gruppbostad för yngre med flerfunktionshinder LSS. Det har resulterat i att
summa investeringsbehov har ökat med 5 400 tkr.
En uppföljning av lokalinvesteringarna har gjorts efter att mer detaljerade kalkyler har
upprättats. Nedan redovisas de aktuella beloppen för lokalinvesteringar tom år 2022.
INVESTERINGSBEHOV

2017

2018

2019

2020

202122 SUMMA

Belopp i tkr
Fasanens förskola, modul

2 500 000

Nicolai kulturhus, ventilation

6 000 000

800 000

6 800 000

Vasagymnasiet, kök

2 300 000

8 000 000

10 300 000

500 000

20 000 000

Ny förskola, Marknaden

2 500 000

57 500 000

Gäddgårdsskolan, ny skola
Nybyholmsskolan, ytskikt,
Norrgårdens förskola, ny
avdelning + utemiljö
Nytt vård- och omsorgsboende

8 400 000

85 900 000

305 000 000

305 000 000

3 500 000

3 500 000

800 000

9 500 000

10 300 000

600 000

48 000 000

Ny gruppbostad för yngre, LSS*
SUMMA INVESTERINGSBEHOV 12 700 000

139 000 000

101 600 000

14 400 000
89 800 000

210 900 000

14 400 000
415 000 000

2.3
Bedömning av resurser för kommande underhållsbehov
Kommunens fastighetsbestånd är i ett omfattande underhålls- och
renoveringsbehov. Underhållsplaner har tagits fram som planeringsunderlag
inför framtida renoveringar och underhållsarbeten.
För att komma tillrätta med underhållsbehovet i de verksamhetslokaler som
förvaltas av Kommunfastigheter i Arboga AB, har det konstaterats att det
krävs ett årligt tillskott på ca 1,2 mkr per år i fasta priser i ökad hyra. From år
2019 har det årliga tillskottet upphört.
För Kommunfastigheter i Arboga AB bedöms de årliga underhållskostnaderna i genomsnitt, fram till och med 2024, till cirka 20 mkr. Förutom
12
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planerat underhåll tillkommer löpande reparationer i verksamhetsfastigheterna på omkring 3,7 mkr årligen.
I det fall verksamheter avyttras från fastigheter med stort underhållsbehov
kan vissa underhållskostnader avräknas. För exempelvis Gäddgårdskolan
finns ett underhållsbehov som motsvarar ca 4,8 mkr i snitt per år fram till och
med 2023.
En byggnation av Gäddgårdsskolan kommer sannolikt inte komma igång
inom de närmaste åren, och behöver en akut underhållsplan under perioden,
för att upprätthålla samt i flera fall förbättra den eftersatta arbetsmiljön i
lokalerna.

2.4
Planerade underhålls- och reparationsåtgärder 2019
Under planperioden planeras bland annat underhållsarbeten, reparationer
och ombyggnationer för:
Större planerade underhålls- och reparationsåtgärder 2019
Ekbacksbadet, omläggning från inköp el högspänning till el lågspänning
Flertal fastigheter genomgår fasad- och fönstermålning, ytskikt invändigt, renovering in- och utvändig
belysning, dränering husgrund

Budgeterat och planerat underhåll inom fastighetsbeståndet som förvaltas av
Kommunfastigheter i Arboga AB beräknas till ca 16 miljoner kronor. Planerat
underhåll ingår i hyran och leder inte till hyreshöjning.

13
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3

Befolkningsprognos

Befolkningen i Arboga kommun ökade under år 2017 med 31 personer
jämfört med föregående årsskifte. Utvecklingen har de senaste åren varit
stabil med en större ökning under åren 2013-2015.
Befolkningsstrukturen kännetecknas av hög andel äldre och låg andel yngre
personer i jämförelse med länet och riket. Åldersgrupperna från 45 år och
äldre har en befolkningsandel som är högre i Arboga än både i länet och
riket.
I åldersgruppen 0-5 år minskar antalet personer något mellan åren 2016 och
2017. Dock har åldersgruppen i procent under de senaste åren ökat mycket
mer i Arboga än i länet och i riket. Att befolkningen, 0-5 år, ökat de senaste
fyra åren är ett trendbrott i Arboga.
Ett annat trendbrott de senaste två åren är även att invånarna i de fertila
åldersgrupperna ökar i Arboga, vilket kan innebära att det kommer att födas
fler barn i kommunen i framtiden.
Den åldersgrupp som ökar mest är gruppen 80-w år. Samtidigt ökar
åldersgruppen 6-19 år. Båda grupperna innebär stora krav på de kommunala
resurserna.
De befolkningsprognoser som kommunen gjort fram till år 2030, visar på en
kraftig ökning av antalet personer 80 år och äldre med början år 2018.
Åldersgruppen 6-15 år ökar också med början omkring år 2018. I den
fortsatta planeringen har alternativet + 50 invånare/år använts.

14
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4

Kommunens planarbete

Planläggning med detaljplan syftar till att mark och vattenområden används
till de ändamål området är mest lämpat för. Lämpligheten bedöms med
hänsyn till beskaffenhet, läge och behov.
När kommunen tar fram en detaljplan görs det enligt en väl definierad
process som regleras i Plan- och bygglagen. Syftet med processen är att säkra
insyn för berörda, få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att
förankra förslaget.
När kommunen har fattat beslut om att ta fram ett förslag till detaljplan, och
startar en planprocess, väljer kommunen vilket förfarande förslaget ska
handläggas med. Det finns två olika typer av processer, d v s
planförfaranden; ett så kallat standardförfarande och ett utökat förfarande,
se bilder nedan.
Vid val av förfarande tar kommunen hänsyn till ett antal kriterier som
regleras i plan- och bygglagen.
Standardförfarande

Utökat förfarande

Ett beslut om antagande av detaljplan tas vid standardförfarande av tekniska
nämnden och vid ett utökat förfarande av kommunfullmäktige. Efter ett
beslut om antagande följer tre veckors överklagandetid innan detaljplan kan
vinna laga kraft.
4.1
Pågående planarbeten i Arboga kommun
Arbetet med att ta fram nya detaljplaner pågår för ett antal olika fastigheter i
kommunen. Det finns i dagsläget ett tjugotal planprojekt på planlistan.
Projekten är av varierande typ och nedan listas ett urval av projekten.
Åbrinken Etapp 3-4
Fortsatt planläggning för utveckling av bostäder.
Östra Brattberget
Detaljplanearbete syftar till utveckling av bostäder.
15

Strategisk lokalförsörjningsplan 2018-2024

Holmsätter 1:3, 1:28 Götlunda skola
Detaljplanen syftar till en utökning av skolområdet.
Lönnen 1
Detaljplanen syftar till fastighetsreglering samt utveckling av bostäder.
Kvarteret Cypressen
Detaljplanen syftar till en förtätning av bostäder.
Norra Skogen
Detaljplanen syftar till utveckling av bostäder.
Hällarna Etapp 3
Detaljplanen syftar till utveckling av bostäder.

4.2

Utredningsområden för ny bebyggelse enligt översiktsplan för
Arboga 2018
Nedanstående områden saknar detaljplan, men är utpekade utredningsområden för bebyggelse i översiktsplanen. Vissa utredningar har gjorts för en
del av områdena för att utröna om de är aktuella för ny bebyggelse.


Grindberga



Östra Brattberget
Beslut om att påbörja ett planuppdrag samt detaljplanearbete finns.
Den närliggande skjutbanan gör det dock svårt att komma fram med
detaljplaner i området. Planläggningen av en första etapp pågår.



Andra utredningsområden
Silverlingska hagarna, Prästgärdet och Norra skogen.
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5

Exploateringsområden avseende bostäder i Arboga

De senaste åren har befolkningen i Arboga kommun ökat. Arboga har haft
ett positivt flyttnetto i alla åldersklasser utom bland 24–29 åringar och 40-49
åringar. Befolkningsstrukturen förändras mot en allt mer åldrande
befolkning, drygt 25 procent av kommunens invånare är 65 år och äldre.
Det som nu har tillkommit är ett stort antal nyanlända Arbogabor som
påverkar ett flertal verksamheter inom kommunen. Befolkningsförändringar
ställer krav på planering och framförhållning. Utmaningen är att hitta nya
vägar för att klara välfärdsåtagandena.
På längre sikt innebär en befolkningsökning nya eller utvidgade bostadsområden. Arbetet med revidering av översiktsplanen och boendeplanen,
befolkningsprognoser och den strategiska lokalförsörjningsplanen blir
viktiga redskap för kommunenens arbete med de utmaningar som en ökande
befolkning ger.
5.1
Mark för bostäder
Det finns i dagsläget områden med färdiga detaljplaner som medger för
bostadsändamål i varierande utförande.
Säbylund (Norra skogen)
Gällande detaljplan medger friliggande småhus. För närvarande finns ett
fåtal lediga tomter i området.
Lunger 7:35, Lungeråsen
Två nya tomter bedöms kunna tillskapas genom lantmäteriförrättning.
Bejby, Medåker
Gällande detaljplan medger friliggande småhus. För närvarande finns fem
lediga tomter i området.
Holmsätter, Götlunda
Gällande detaljplan medger friliggande småhus. För närvarande finns tre
lediga tomter i området.
Hällarna
Gällande detaljplan medger friliggande småhus. För närvarande finns flera
lediga tomter i området.
Del av Västra Ladubacksgärdena
Gällande detaljplan medger flerbostadshus. Fornlämning finns i området.
Vasastaden
Gällande detaljplan medger flerbostadshus samt gruppbostad.
Abborren 5 (Silon)
Gällande detaljplan medger flerbostadshus. Marken ägs dock inte av Arboga
kommun.
Porsen
Gällande detaljplan medger flerbostadshus. Byggnation av ett flerbostadshus
har genomförts, enligt detaljplanen finns ytterligare utrymme. Marken ägs
dock inte av Arboga kommun.
17
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6

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden fullgör, genom att själv anordna eller genom
att köpa skolplatser, kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet
för barn och ungdomar samt vuxna.
Nämndens ansvar omfattar förskoleklasser, grundskolan/obligatoriska
särskolan, gymnasieskolan/gymnasiesärskolan, brottargymnasium med
riksintag, kommunal vuxenutbildning, vuxenutbildning för personer med
utvecklingsstörning (särvux), svenskundervisning för invandrare (SFI),
yrkeshögskola (YH) högskoleutbildning och uppdragsutbildning.
Elevantalsprognoser och befolkningsprognoser är viktiga verktyg för den
långsiktiga planeringen avseende behovet av lokaler inom barn- och
utbildningsnämndens verksamhetsområde.

Förskolor i Arboga
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6.1
Förskoleverksamhet
Enligt skollagen (2010:800) är varje kommun skyldig att erbjuda förskoleplats
till de vårdnadshavare som har behov av detta. Behoven grundar sig i att
vårdnadshavaren arbetar, studerar eller att barnet har särskilda behov.
Kommunen ansvarar för att ge plats åt barn i behov av förskola inom fyra
månader från det att vårdnadshavaren anmält sitt önskemål. Lagen anger
även att barn bör erbjudas plats på förskola så nära hemmet som möjligt men
att särskild hänsyn ska tas till vårdnadshavarens önskemål.
I Arboga kommun finns 15 förskolor med verksamhet för barn i åldrarna 1-5
år. 14 förskolor bedrivs i kommunal regi och en förskola drivs genom ett
föräldrakooperativ. Från våren 2018 finns det totalt 696 förskoleplatser i
kommunal regi, varav 262 förskoleplatser bedrivs i tillfälliga lokaler och
moduler. Från och med våren 2017 bedrivs även Fasanens förskola i
Götlunda i tillfälliga lokaler (moduler). Från och med december bedrivs
tillfällig förskoleverksamhet i Engelbrektsskolan.
Förskola

Platser

Inskrivna
barn

Tillfälliga
förskolelokaler

Platser

Inskrivna
barn

Bofinken, Medåker

35

35

Bullerbyn

25

25

Norrgården

85

85

Meijerska nedlagd
pga. fuktproblem
Engelbrektsk

35

35

Västergården

96

110

Regnbågen
(moduler)

70

70

Ärlan

35

35

Geddans förskola
(moduler)

35

35

Solrosen

35

35

Fasanen, Götlunda
(moduler)

70

57

Myran

35

35

Totalt

200

222

Biet

35

35

Sörgården

105

105

Junibacken

35

35

496

510

Totalt platser

SUMMA antal
platser i förskola
samt tillfälliga
lokaler

732

Planerade förskolor
2018/2019

SUMMA inskrivna
barn 2018-09-01.

683

Förskola på Marknaden
Ersätter tillfälliga
förskolelokaler

Totalt platser

Planerade förskolor
2017/2018

Platser

Norrgården
utbyggnad*Klar
redovisas på Norrgården

19

Inskrivna
barn
15

15

0

Platser

Inskrivna
barn

175
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6.1.1 Befolkningsutveckling barn 1-5 år
En befolkningsprognos är framtagen för Arboga kommun. Enligt prognosen
2017-2030 ökar antalet personer i åldersgruppen 1-5 år, vilket också är
trenden i både länet och riket. Dock har åldersgruppen tidigare i procent
ökat mycket mer i Arboga än i länet och i riket.
Med den beräknade befolkningsutvecklingen kommer förskolan att ha 764
barn år 2019 och omkring 770 barn år 2030.
6.1.2 Behovet av förskoleplatser – prognos
De senaste åren har det varit stor efterfrågan på förskoleplatser, vilket dels
beror på ökad inflyttning och dels på att fler väljer att ha sina barn i
förskolan. Arboga kommun har även högre inskrivningsgrad än jämförbara
kommuner. Förskolan har tidigare planerat för att antalet inskrivna barn
under perioden 2016-2018 i snitt skulle vara cirka 600. Den 1 september 2018
var dock ca 680 barn inskrivna i förskolan.
Behovet av nya förskoleplatser är stort, redan i december 2018 måste nya
avdelningar öppna för att möta behovet. Totalt behöver omkring 50 nya
förskoleplatser skapas inom ett halvår.
Nedan redovisas antalet födda barn per år i kommunen, samt antalet barn i
förskoleålder.
År

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Antal födda
barn

139

146

148

151

150

150

Antal barn 1-5
år, 31.12
respektive år

625

662

674

739

727

725

6.1.3 Större planerade eller pågående lokalförändringar förskolan
För att möta behovet av antalet platser har förskolor öppnats i tillfälliga
lokaler och överinskrivningar har genomförts på befintliga avdelningar. Idag
bedrivs även förskoleverksamhet i externa förhyrningar, gamla lägenheter
och kontorslokaler. Flera av dessa lokaler har tidigare lämnats, för att de inte
uppfyller kraven för en god pedagogisk förskolemiljö. Av de 696 platser som
förskolan har idag är 200 platser, eller 28% att betrakta som temporära där de
flesta är knutna till hyreskontrakt med korta uppsägningstider.
Tillfälliga lokaler för Fasanens förskola, Götlunda
För att möta det akuta behovet av platser i Götlunda, samt ge personal och
barn en bättre arbetsmiljö fram till dess att nya förskolelokaler finns på plats
i Götlunda, bedrivs verksamheten från och med våren 2017 i moduler.
Lokalerna uppfyller kraven på en god pedagogisk miljö och utemiljön är väl
anpassad för verksamheten.
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Norrgårdens förskola
Norrgårdens förskola är nu klar med 15 nya förskoleplatser. Det har även
skapats en bättre arbetsmiljö för personalen. Då förskolans utemiljö inte fått
underhåll på många år innebär det att lekredskap tagits bort eller är gamla.
Bidrag har sökts från Boverket för att även kunna rusta upp den yttre miljön,
ett arbete som inom kort är klart.
Ny förskola på söder, Marknaden
När Marknadens förskola står klar kommer verksamheten vid Sörgårdens
och Geddans förskola att upphöra.
Vidare kvarstår nämndens behov av ytterligare en förskola på norr, detta för
att kunna gå ur modulerna som i dag utgör Regnbågens förskola.

Grundskolor och gymnasium i Arboga
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6.2
Grundskoleverksamhet F-9
Kommunen är skyldig att förse samtliga barn i åldern sex till sexton år, som
är skrivna i Arboga kommun, plats i förskoleklass, grundskola eller
grundsärskola. Grundskolan och grundsärskola är obligatoriska skolformer
som omfattas av skolplikt för alla barn i åldern sju till sexton år.
I kommunen finns sju grundskolor, vilka är fördelade inom Arboga tätort
samt Medåker och Götlunda. Samtliga bedrivs i kommunal regi. Totalt finns
det inom kommunen 1 521 barn (oktober 2018) i åldern 6-15 år,
År

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Antal barn 615 år, 31.12
respektive år

1 474

1 436

1 434

1 427

1 468

1 455

1 486

1 521
Okt.

6.2.1 Befolkningsutveckling barn 6-19 år
Grundskolans elevunderlag visar enligt befolkningsprognoser som
kommunen gjort fram till år 2030, på en stor ökning av antalet personer i
åldersgruppen 6-15 år. Behovet av framtida grundskoleplatser ökar enligt
prognos och antalet elever år 2030 beräknas vara ca 1700.

6.2.2 Större planerade eller pågående lokalförändringar grundskolan
Gäddgårdsskolan har ett omfattande behov av renovering och lokalerna är
inte längre ändamålsenliga ur ett pedagogiskt perspektiv. Under 2016
beslutade barn- och utbildningsnämnden att en ny grundskola F-9 ska
byggas på befintlig plats.
Dagens grundskoleorganisation är ett resultat av tidigare stadieindelningar
och de möjligheter respektive skolbyggnad har haft gällande att ta emot ett
visst elevantal.
Att organisation och lokaler i kommunen anpassas utifrån nu gällande
styrdokument är av central betydelse. Från och med den 1 juli 2018 kommer
en ny stadieindelad timplan att gälla. Nu införs benämningarna låg-, mellanoch högstadium i skollagen. För utbildningen i grundskolan och
grundsärskolan delas de nio årskurserna in i lågstadiet (årskurs 1-3),
mellanstadiet (årskurs 4-6) och högstadiet (årskurs 7-9).
För att komma ur temporära lokaler för grundskoleverksamheten är det av
stor vikt att planera för att hitta långsiktiga, ändamålsmässiga och
verksamhetsanpassade lokallösningar. Den framtida skolorganisationen i
Arboga bör organiseras så att den samstämmer med den nya
stadieindelningen, låg-, mellan- och högstadiet. För att lyckas åstadkomma
detta kan en lösning vara att bygga en ny grundskola på norr samt en
utbyggnad av Ladubacksskolan. BUN kommer att ta ställning till förslag från
förvaltningen om framtida skolorganisation med lågstadium, mellanstadium
och högstadium och om Gäddgårdsskolan även ska omfatta nuvarande
Stureskolans högstadium.
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6.3
Gymnasieverksamhet
I Arboga finns ett gymnasium som drivs i kommunal regi. Allt fler
Arbogaungdomar väljer Vasagymnasiet när det är dags att välja
gymnasieprogram. Omkring 60 % av Arbogaungdomarna (skrivna i Arboga
kommun) söker Vasagymnasiet, denna siffra varierar dock från år till år.
År

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Antal elever på
Vasagymnasiet

330

342

359

365

370

390

405

400
September

Eftersom elever i gymnasieåldern även väljer att studera vid skolor utanför
den egna kommunen bedöms det att en kommande ökning inte bara
kommer att ske på Vasagymnasiet. Dock förväntas antalet ensamkommande
ungdomar vara stort även framöver.
6.3.1 Större planerade eller pågående lokalförändringar gymnasieverksamhet
Vasagymnasiet
För planperioden planeras inga större lokalförändringar för gymnasieverksamheten då lokalbehovet bedöms vara uppfyllt.
Gymnasiesärskolan
Efter att skolplikten upphört har eleven rätt till fortsatt utbildning inom den
fyraåriga gymnasiesärskolan. Gymnasiesärskolan är avgiftsfri och en frivillig
skolform. I Arboga finns ingen gymnasiesärskola.
Prognoser visar att antalet elever inom gymnasiesärskolan kommer att öka
något de närmaste åren. Det kan konstateras att eleverna har fått utökade
möjligheter att söka olika gymnasiesärskolor och fler reser allt längre till sin
utbildningsort. Gymnasiesärskolan kommer att ha väsentligt ökade
kostnader för resor.
6.3.2 Större planerade eller pågående lokalförändringar gymnasiesärskolan
I Arboga kommun finns ingen gymnasiesärskola och därmed planeras inga
större lokalförändringar för verksamheten.
6.4
Vuxenutbildning
Efterfrågan på SFI-utbildning, svenska för invandrare, har varit stor de
senaste åren. Antalet elever som studerar vid SFI är idag 200 att jämföra med
ca 60 under våren 2013. Enligt länsstyrelsens prognoser kommer denna
grupp att fortsätta att öka. Det kan också konstateras att den tid det tar för
studenterna att klara utbildningen tenderar att öka. Verksamheten bedrivs i
delar av Högskolecentrum samt på Engelbrektsskolan. Vid Högskolecentrum
har lokaler anpassats för att möta vuxenutbildningens och Yrkeshögskolans
behov.
6.4.1 Större planerade eller pågående lokalförändringar vuxenutbildning
För planperioden planeras inga större lokalförändringar för vuxenutbildningen då lokalbehovet bedöms vara uppfyllt.
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6.5

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år med rätt till insats
enligt LSS
Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden erbjuder, genom ett
samarbete, korttidstillsyn (ungdomsfritids) efter skoltid vid fastigheten
Solögat. Elevantalet med behov av korttidstillsyn och rätt till insats enligt
LSS ökar och verksamheten börjar bli trångbodd i lokalerna.
6.5.1 Större planerade eller pågående lokalförändringar korttidstillsyn för
skolungdom över 12 år med rätt till insats enligt LSS
Under planperioden bör frågan om en framtida organisation och utökning av
verksamheten utredas.
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7

Socialnämnden

Socialnämnden fullgör kommunen uppgifter enligt socialtjänstlagen, hälsooch sjukvårdslagen, lag om stöd och service för vissa funktionshindrade,
alkohollagen, skuldsaneringslagen, lag om färdtjänst och lag om
riksfärdtjänst.
Nämnden ska inom individ- och familjeomsorgen erbjuda tjänster inom
vård, behandling, rådgivning, service och sysselsättning. Verksamheten
riktar sig till de boende i kommunen.
Vidare tillhandahåller nämnden inom äldreomsorgen särskilda boenden
samt hemtjänst. Insatser beviljas med stöd av socialtjänstlagen. Hälso- och
sjukvård ges till de boende inom särskilda boendeformer samt ordinärt
boende.
Nämnden erbjuder även olika insatser till personer med funktionshinder.
Insatser sker i form av boenden, daglig verksamhet, personlig assistans,
kontaktperson och fritidsverksamhet.
Nämnden har ansvar för samhällsorientering i samband med
flyktingmottagande, del av ungdomskontakten, del av familjepedagogverksamheten i Köpings, Arboga och Kungsörs kommuner samt för
kommunens åtgärder för arbetslösa inom det arbetsmarknadspolitiska
området.
Socialnämndens verksamheter har relativt stora lokalbehov. De olika
boendeformerna varierar utifrån den enskildes behov.
7.1
Inriktningar inom särskilt boende
Särskilt boende kan erhållas efter biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen
(SoL). Det finns olika inriktningar på särskilt boende så som vård- och
omsorgsboende, demensboende, korttidsboende, trygghetsplats samt
växelvård. För verksamhetslokalerna inom Arboga kommun är definitionen:
Vård- och omsorgsboende: Särskilt boende för personer med stora
omvårdnadsbehov dygnet runt. Personen har egen bostad och tillgång till
gemensamma utrymmen. Personal finns dygnet runt.
Demensboende: Särskilt boende för personer med demenssjukdom.
Personen har egen bostad och tillgång till gemensamma utrymmen. Personal
finns dygnet runt.
Korttidsboende: Kan erbjudas vid tillfälliga behov och som komplement till
hemtjänst och annat stöd. Behov av korttidsvistelse kan till exempel uppstå
när personer har vistats på sjukhus och behöver vård innan hemgång.
Växelvård: Kan erhållas efter biståndsbeslut om det finns behov av tillfällig
vård och omsorg för den som vanligtvis bor i ordinärt boende där anhörig
vårdar den enskilde eller för den som har behov av tillsyn och omsorg under
en begränsad tid.
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7.2
Äldreomsorg – Särskilt boende för äldre (SäBo)
Särskilt boende för äldre är till för personer med stora omvårdnadsbehov
dygnet runt. För att få ett boende inom SäBo krävs biståndsbeslut. Särskilt
boende beviljas personer som har behov av dagliga, omfattande vård- och
omsorgsinsatser och tillsyn dygnet runt eller under stor del av dygnet.
Behovet ska inte vara övergående.

Vård- och omsorgsboenden i Arboga
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I Arboga kommun finns fem äldreboenden med totalt 196 platser.
Äldreboende

Platser
totalt

Strömsborg

42

Trädgården

35

Götgården

35

Strandgården

40

Hällbackens
äldrecenter

44

Totalt platser

196

Serviceboende

Vård- och
omsorg

Demensvård

Boende
sept.
2018

Tom
okt. 2018

42

42

0

27

8

35

0

27

8

35

0

40

0

44

0

40

40

22

22

(18)

76

80

(18)

Summa boende
oktober 2017
Personer i kö

196
16

Demens

6

Omsorg
SUMMA boende
och kö

Korttidsvistelse

25
212

Summan av antalet boende och köande till äldreboende i september 2018 var
212 personer. Av dessa var det 31 personer i kö. 6 personer stod i kö till
demensplats och 25 personer stod i kö till äldreboende.
7.2.1 Befolkningsutveckling och prognos för 65-79 år samt för 80 – w år
Befolkningen över 80 år minskar något mellan åren 2011 och 2017 för att
sedan öka med 11 % till år 2020, med 42 % till år 2025 samt med 66 % till år
2030. Befolkningen i åldern mellan 65-79 år har ökat med 10 % åren 20112017 och kommer enligt prognosen att öka mellan åren 2017-2030 med 2 %.
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7.2.2 Större planerade eller pågående lokalförändringar (SäBo)
Nytt vård- och omsorgsboende, Åbrinken
Hällbackens äldrecenters lokaler uppfyller inte de krav som ställs idag på ett
särskilt boende. Prognoser visar även att de äldre blir allt fler i Arboga,
framförallt ökar behovet av demensplatser och platser finns inte att erbjuda.
Kommunstyrelsen har beslutat att ett nytt vård- och omsorgsboende med 80
platser ska byggas vid kvarteret Åbrinken i Arboga. Ambitionen är att det
nya boendet ska vara inflyttningsklart våren 2021.
Boendet ska ge plats för att ersätta omsorgs- och demensplatser vid
Hällbacken, befintlig obalans mellan behov och platser samt ökat behov av
platser med hänsyn till den demografiska utvecklingen.
I en andra etapp kan det bli aktuellt att bygga om Hällbacken till ett modernt
vård- och omsorgsboende för att täcka framtida behov av fler platser.
Hällbackens äldrecenter
Hällbacken är i akut behov av viss upprustning och det gäller då främst
ytskikt i en del bostäder och allmänna utrymmen.
Socialförvaltningen har av socialnämnden fått i uppdrag att tillsammans
med de resurser som krävs inom kommunkoncernen, undersöka möjligheten
att anpassa befintliga lokaler i Hällbackens äldrecenter till ett modernt vårdoch omsorgsboende. Undersökningen ska klargöra hur många platser som
kan inrymmas i befintliga lokaler.
Med hänsyn till befolkningsutvecklingen fram till och med år 2030 kan då
ytterligare vårdplatser byggas i takt med att dessa behov uppstår.
7.3
Hemtjänst
Antalet brukare med behov av hemtjänst ökar i takt med att de äldre blir fler
samt att vårdtyngden ökar. Palliativ vård i hemmet blir allt mer efterfrågat.
I samband med att personalgruppen förstärks med personal, finns behov av
större eller utökade lokaler. För närvarande anses dock nuvarande lokaler
som tillräckliga.
7.3.1 Större planerade eller pågående lokalförändringar hemtjänst
Inga planerade utökningar.
7.4
Verksamheten för funktionshinder
Verksamheten för funktionshinder lyder under ”lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade” (LSS). LSS innehåller bestämmelser om insatser
för särskilt stöd och särskild service åt personer med:


Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.



Betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning
eller hjärnskada i vuxen ålder orsakad av yttre våld eller kroppslig
sjukdom.
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Andra varaktiga fysiska eller psykiska nedsättningar som inte
uppenbart beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar
betydande svårigheter i det dagliga livet och därmed ett omfattande
behov av stöd eller service.

Det kommunala uppdraget omfattar att tillhandahålla ändamålsmässiga
bostäder för målgruppen i form av ”bostäder med särskild service”.
Bostäderna ska uppfylla den standard som anges i Boverket byggregler
(BBR) och kan dessutom behöva anpassas till hyresgästens enskilda behov.
Det finns två typer av bostäder med särskild service (LSS-boende).


Gruppbostad
Med gruppbostad menas bostäder med gemensamhetsutrymmen och
där service och vård ska ges alla tider på dygnet. Gruppbostaden ska
vara ett bostadsalternativ för personer med funktionsnedsättning, som
har så omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att det behövs
tillgång till personal dygnet runt. Syftet med gruppbostaden är att
vuxna med funktionsnedsättning som inte klarar ett eget boende ska
ha möjlighet att skapa ett eget hem och lämna föräldrahemmet.



Servicebostad
Med servicebostad avses ett sådant boende som ger tillgång till
gemensam service i form av måltider, personlig service, eller
omvårdnad. Lägenheterna kan vara samlade i samma byggnad eller
vara spridda i närliggande fastigheter. Serviceboende kan för vissa
personer med funktionsnedsättning vara en lämplig mellanform av
bostad – mellan ett helt självständigt boende i egen lägenhet och en
gruppbostad.

7.4.1 Större planerade eller pågående lokalförändringar (LSS)
Gruppboende för yngre med flerfunktionshinder (LSS)
På grund av ökning av beviljade LSS insatser är kommunen i behov av att
bygga upp nya verksamheter. Alla barn och vuxna har rätt till boende,
sysselsättning, fritid och kulturella aktiviteter. Ett fortsatt resurstillskott till
uppbyggnad av verksamheten är en förutsättning för att tillgodose alla
medborgares rättigheter och behov i Arboga kommun.
I Arboga kommun finns fem gruppbostäder enligt lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS). Vid två gruppbostäder är åldersgruppen
blandad från unga vuxna till medelålders. Vid de övriga gruppbostäderna är
åldersgruppen från medelålders till gamla. En av dessa gruppbostäder är
inte fullvärdig enligt de normer som råder för ett boende enligt LSS.
Personer som bor i gruppboende lever längre precis som alla andra. Det gör
att platsbehovet ökar.
Prognos och platsbehov, målgrupp yngre personer med funktionsnedsättning

Antal personer

Personer som beviljats stöd genom LSS med extern placering

3

Personer som lämnat intresseanmälan för LSS boende

4

Yngre personer som beviljats stöd genom LSS boende som ej kan tillgodoses.

2

Yngre personer i åldern 22-25 år som bor hos föräldrar

10
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Yngre personer i åldern 16-19

12

Aktuellt behov av boendeplatser idag

6-10

Behovet av gruppbostad för yngre personer med flerfunktionshinder är stort.
Projekt för att bygga en gruppbostad med sex platser pågår. Platserna
kommer att fyllas direkt när bygget står klart. I målgruppen ”Yngre personer
i åldern 20-25 som bor hos föräldrar ”finns det även personer som kan
komma att söka boende i annan kommun, utifrån att de gått
gymnasiesärskola på annan ort. Det finns även de som kan ha behov av
servicebostad istället för gruppbostad.
Gruppboende med särskild service enligt LSS och SoL
Målgruppen är vuxna individer med livslångt behov av boende och stöd
dygnet runt. Det handlar främst om psykiskt funktionsnedsatta och/eller där
rättspsykiatrivård har givits eller där individen har behov av stödboende
utan att för den delen omfattas av LSS. Individerna har behov av boende i
gruppbostad då vård- och stödbehovet är omfattande och livslångt. Bostaden
erbjuder utöver den egna lägenheten gemensamhetsutrymmen samt service
och vård alla tider på dygnet.
Verksamheten ser behov av att starta upp ett gruppboende med sex platser
för målgruppen. Behovet tillgodoses idag genom externa placeringar som är
mycket kostsamma.
Åbrinkens gruppbostad (LSS)
Åbrinkens gruppbostad, är idag lokaliserad i en del av Strandgården.
Lägenheterna är i behov av ombyggnation för att bli fullvärdiga bostäder,
med möjlighet att laga mat i den egna lägenheten, enligt kraven i LSS. Ur
arbetsmiljösynpunkt är det för trånga utrymmen i boendes badrum för att
personal ska kunna ge stöd på rätt sätt. Det saknas även personalutrymmen i
lokalen vilket har gjort att en boendelägenhet har fått tagits ur bruk i det
syftet. Det innebär att boendeplatserna har minskat från fem till fyra.
Ett möjligt scenario är att Åbrinkens gruppbostad flyttas till Hällbackens
tomställda lokaler efter ombyggnation utifrån verksamhetens behov och
krav enligt LSS.
Verksamheten skulle därmed på sikt kunna lämna Strandgårdens lokaler.
7.5
Verksamheten för individ- och familjeomsorg
Socialförvaltningens individ- och familjeomsorg ska svara för uppsökande
och förebyggande verksamhet. Alla kommuninvånare ska garanteras en
skälig levnadsnivå genom socialt och ekonomiskt stöd. Människor med
problem ska få kvalificerad hjälp, antingen som direkt stöd av
socialförvaltningen eller genom förmedling till andra behandlingsinsatser.
Individ- och familjeomsorgen ska också verka för myndighetsinsatser när
behov uppstår för barn som far illa eller vuxna missbrukare samt verka för
att den totala alkoholkonsumtionen minskar.
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7.5.1 Större planerade eller pågående lokalförändringar (IFO)
Sedan år 2016 bedriver socialförvaltningen stödboendeverksamhet och HVB
HVB-boendet stängdes sommaren 2018, idag bor 20 st i stödboende
Tornets lokaler. Under 2017 har även startats ett Motivations-boende. Totalt
förhyrs 45 lägenheter i Tornets lokaler för verksamheterna.
7.6
Arbetsmarknadsverksamheten (AMV)
Socialförvaltningens arbetsmarknadsenhet (AMV) är idag förlagd till
industrifastigheten Uttern 8, vid Köpingsvägen. Fastigheten ägs och förvaltas
av Sturestadens fastighets AB. Lokalen omfattar ca 3000 kvm (exklusive
leasad sektionshall) och är väl anpassad till den verksamhet som bedrivs i
lokalen.
7.6.1 Större planerade eller pågående lokalförändringar (AMV)
För att klargöra förutsättningarna inför de politiska beslut som behöver tas
för Tornets framtida användning, har kommunala verksamheters möjlighet
för att flytta till delar av fastigheten undersökts. I första hand har
kommunala verksamheter som bedrivs i externt förhyrda lokaler varit
intressanta för utredningen, däribland AMV.
Verksamheten som idag bedrivs vid Köpingsvägen skulle möjligen kunna
flyttas till industridelen av Tornet 1. Industridelen omfattar ca 4500 kvm per
våningsplan. Lokalerna behöver dock anpassas för verksamheten.
Detaljplanen för Tornet 1 har vunnit laga kraft och medger industriverksamhet på del av fastigheten.
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8

Fritids- och kulturnämnden

Under fritids- och kulturnämndens ansvarsområde ligger fritids- och
kulturverksamheter så som ungdomsverksamhet (fritidsgårdar), föreningar,
bidrag, idrottsanläggningar, friluftsanläggningar, Ekbacksbadet, bibliotek,
kulturskola samt konstsamling.
Fritids- och kulturförvaltningens uppgift är att arbeta för att förverkliga
fritids- och kulturnämndens grundsyn som utgår från alla människors lika
rättigheter och lika värde. Alla människor ska därför ha lika rätt och
möjlighet till delaktighet i fritids- och kulturlivet och att vara med i
skapandet av detsamma.
Behovet av mötesplatser som bibliotek, fritidsgårdar och anläggningar ökar.
Kulturen är oerhört viktigt för en god livsmiljö, likaså har föreningslivet stor
betydelse. I Arboga utvecklas våra föreningar snabbt. De visar intresse för att
engagera sig i våra anläggningar. Många ideella krafter finns som skapar ett
rikt föreningsliv i Arboga.
Föreningsstöd och bidrag är viktiga uppgifter såväl som drift och skötsel av
idrotts- och friluftsanläggningarna. Tekniska förvaltningens driftavdelning
sköter sedan 2015 driften vid anläggningarna. Kommunen hyr ut ett antal
idrottshallar och gymnastikhallar till bland annat föreningslivet.
Attraktiva lokaler är en viktig del i att erbjuda kommunens föreningar och
verksamheter god service. Placeringen av kulturlokaler med attraktiva lägen
har stor betydelse för att säkerställa att medborgarna enkelt kan besöka
verksamheterna.
8.1.1 Större planerade eller pågående lokalförändringar
Fritidsgårdarna Gluggen/Brandsta
Gluggen/Brandsta har problem med arbetsmiljön i lokalerna. Det termiska
klimatet i byggnaderna är bristfälligt vilket till största del beror på att
fönstren är dåliga. Det är även problem med tillgängligheten i lokalerna.
Hiss saknas och husens övervåning är därför inte tillgänglig. Det saknas
även handikappvänliga toaletter.
Inför verksamhetsanpassning är det nödvändigt att genomföra en förstudie
för att klargöra behoven inför en ombyggnation.
Biblioteket
Bibliotekets hiss är otillräcklig men uppfyller dagens krav på tillgänglighet.
Hissen klarar till exempel inte permobiler. En tillgänglighetsanpassning
kräver installation av en ny hiss, vilket medför större ingrepp i fastigheten.
Servicebyggnad och omklädningsrum vid Ekbackens IP
Under 2014 togs den nya konstgräsplanen i bruk vid Ekbackens IP.
Långsiktigt behöver något göras åt baracken där det är omklädningsrum.
Önskemålet är att bygga nytt servicehus för föreningarnas behov av
omklädningsrum.
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Samlingssal Götlunda
Förvaltningschefsgruppen har gett lokalstrategen och representanter för
fritids- och kulturförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen i
uppdrag att tillsammans med Abo utreda möjligheten att iordningsställa en
samlingssal i Götlunda.
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9

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ansvarar för kommunens gator, parker, skogar och mark,
vatten- och avloppsverksamhet samt den fysiska planeringen som består av
att ta fram detaljplaner och områdesbestämmelser. Nämnden medverkar i
arbetet med den översiktliga planeringen av mark och vatten samt i arbete
med långsiktig boendeplanering och fullgör kommunens uppgifter enligt
fastighetsbildningslagen utom vad gäller myndighetsuppgifter.
Till tekniska nämndens ansvarsområde hör kommunens kostverksamhet
som tillagar och distribuerar måltider och livsmedel till kommunens
förskolor, grundskolor, gymnasium och äldre i särskilt boende.
Nämnden leder och samordnar trafikpolitiken och verkar för en
tillfredställande trafikförsörjning samt ansvarar för trafikuppgifter som
avges i lagen om nämnder för vissa trafikfrågor.
Nämnden förvaltar kommunens fasta egendom, utarrenderar, hyr ut eller
upplåter på annat sätt fasighet som tillhör kommunen. Förvaltningen
ansvarar för kommunens lokalvård samt drift och underhåll av det
kommunala gatu- och vägnätet inklusive allmänna platser. I nämndens
uppdrag ingår även ansvaret för mark- och exploateringsärenden.
9.1
Samhällsplanering på kort och lång sikt
Den demografiska utvecklingen i kommunen, befolkningsmängd och
befolkningsstruktur, påverkar samhällsplaneringen både på kort och lång
sikt bland annat genom påverkan av vilka projekt, program och detaljplaner
som prioriteras. Ett varierat byggnadsbestånd och en positiv stadsutveckling
kräver en strategi som tar hänsyn till befolkningsprognoserna och ser till att
planberedskap för kommande behov finns.
9.2
Livsmedelslokaler i Arboga kommun
Inom kostverksamhet tillagas, distribueras och serveras måltider och
livsmedel till kommunens verksamheter utifrån livsmedelslagen,
arbetsmiljölagen och politisk beslutade riktlinjer för måltidsverksamhet.
Västra Mälardalens Myndighetsförbunds miljö- och hälsoskyddsenhet är
tillsynsmyndighet och utför offentlig livsmedelskontroll i kommunens
livsmedelslokaler. På grund av påtalade brister finns det åtgärdsbehov i
varierande omfattning i kommunens kök.
För att komma till rätta med bristerna, är det nödvändigt att genomföra
ombyggnationer och andra underhållsåtgärder. En strategisk plan för
kommunens tillagnings- och mottagningskök med större investeringsbehov
finns inarbetat i Strategisk lokalförsörjningsplan.
Flera förvaltningar är inblandade vilket kräver samordning.
Kommunfastigheter i Arboga AB äger fastigheten, tekniska nämnden
ansvarar för verksamheten och socialnämnden eller barn- och
utbildningsnämnden innehar i de flesta fall hyreskontrakt i köket och
beställer tjänsten.
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I de fall tekniska nämnden är hyresgäst i köket sker finansiering av
ombyggnation och den hyreskonsekvens som uppstår genom att priset för
mat höjs, vilket belastar beställande nämnd.
9.2.1 Större planerade eller pågående lokalförändringar i livsmedelslokaler
som påverkar barn- och utbildningsnämnden
Gäddgårdsskolans livsmedelslokal
I Gäddgårdskolans produktionskök tillagas cirka 1 000 portioner per dag.
Flera hygien- och arbetsmiljöproblem finns och underhållsbristerna i köket
försvårar för personalen att leverera säkra måltider.
Det är inte möjligt att genomföra en enklare renovering av livsmedelslokalen
vid Gäddgårdsskolan. Beslut om byggnation av en ny grundskola F-9 har
tagits, där även livsmedelslokal innefattas.
Vasagymnasiets livsmedelslokal
Vasagymnasiets kök var tidigare ett mottagningskök där måltidens
huvudkomponent tillagats vid och skickas från Gäddgårdsskolans
tillagningskök.
Ombyggnation av Vasagymnasiets kök från att vara ett mottagningskök till
att bli tillagningskök har slutförts 2018. Köket är anpassat för produktion av
cirka 450 portioner. Ombyggnationen möjliggör att Gäddgårdsskolans kök
har avlastas med ytterligare ca 450 portioner.
Nybyholmskolans livsmedelslokal
Nybyholmskolans kök är idag ett mottagningskök där måltidens
huvudkomponent tillagas vid och skickas från Gäddgårdsskolans
tillagningskök.
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har beslutat att Arboga kommun
ska göra en åtgärdsrapport om brister i underhållet vid Nybyholmskolans
kök. Flera hygien- och arbetsmiljöproblem finns och underhållsbristerna i
köket försvårar för personalen att leverera säkra måltider.
Tekniska förvaltningen har utrett olika alternativa lösningar och bedömer att
köket kan ställas om till ett serveringskök. Åtgärden skulle kräva en mindre
ombyggnation och ytskiktsrenovering samt nya maskiner och
köksinventarier.
Varm måltid med servering i nära anslutning till tillagningskök medför en
högre kvalitet för gästerna, samt anpassning till livsmedelslagens och
arbetsmiljölagens regelverk.
Ytskiktsrenovering och omställning till serveringskök vid Nybyholmskolans
kök projekteras under hösten 2018, våren 2019 samt åtgärdas sommaren
2019.
Åtgärdsbehov i övriga kök
Hällbackens kök finns behov avseende ytskiktsåtgärder.
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10

Administrationslokaler

Kommunens administration finns på flera platser i kommunen. Den största
administrativa arbetsplatsen är i Rådhuset. Under 2016 genomfördes
underhållsarbeten genom takrenoveringsarbeten samt byte av ventilation i
delar av Rådhuset. Posthanteringen omlokaliserades även för att skapa en
bättre tillgänglighet och närhet till Rådhusets entré.
Under planperioden fortsätter arbetet med att se över möjligheten att
samlokalisera delar av kommunens administrativa verksamheter.
10.1.1 Större planerade eller pågående lokalförändringar i Rådhuset
Rådhusets administrationslokaler
I Strategisk och ekonomisk plan 2010-2012 fick kommunstyrelsen i uppdrag
att under planperioden utreda möjligheten till en samlad reception för ökad
tillgänglighet med turistbyrå och medborgarkontor. Kommunfullmäktige
beslutade i oktober 2012 att avsluta utredningsuppdraget med anledning av
att ekonomiska möjligheter saknades.
I samband med kommunstyrelsens beslut om mål och budget för år 20162018 beslutades att uppdraget att utreda tillgängligheten till Rådhuset på
något annat sätt ska inarbetas i Strategisk lokalförsörjningsplan.
En tillgänglighetsanpassning med skapande av ett väntrum i anslutning till
växeln vid Rådhusets entré skulle vara möjlig att genomföra genom en
mindre ombyggnation. Åtgärden skulle medföra att Rådhusets entré gjordes
mer välkomnande för besökande. Byggnation pågår och beräknas bli klar
under 2018.
10.2 Barn- och utbildningsförvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningens administration och ledning är förlagd
till Högskolecentrums lokaler som ägs och förvaltas av Sturestadens
fastighets AB.
Verksamheten bedrivs i väl anpassade lokaler som medger möjlighet till
samarbete med Högskolecentrum. Arbetsplatserna bedöms utifrån dagens
organisation och uppdrag vara tillräckliga inom planperioden.
10.3 Socialförvaltningen
Socialförvaltningens administration och ledning är förlagda till bland annat
Rådhusets lokaler, Garvaregården, Västerlånggatan, Tornet och Ekbacken.
10.3.1 Större planerade eller pågående lokalförändringar
Socialförvaltningens biståndshandläggare har under 2016 flyttats till
tillfälliga lokaler i Tornet 1, för att möjliggöra en utökning av SFIverksamheten vid Engelbrektsskolan. En långsiktig lösning för verksamheten
behöver tas fram under planperioden.
Socialförvaltningen bedriver handläggarverksamhet samt administration i
externt förhyrda kontorslokaler i anslutning till Ekbacken. Fastigheten ägs
och förvaltas av Byggnadsfirman Lund AB. Verksamheten omfattar bland
annat kontor samt handläggning av ärenden avseende verksamheten för
funktionshindrade samt daglig verksamhet för målgruppen. Då
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verksamheten bedrivs i externt förhyrda lokaler bör det under planperioden
utredas om det finns lämpliga/alternativa lokaler inom kommunkoncernen.
10.4 Fritids- och kulturförvaltningen
Under 2016 omlokaliserades fritids- och kulturförvaltningens ledning och
administration till Rådhuset i syfte att öka tillgängligheten samt öka
samarbetsmöjligheterna med övriga resurser som finns placerade i Rådhuset.
Verksamheten bedrivs i väl anpassade lokaler och arbetsplatserna bedöms
utifrån dagens organisation och uppdrag vara tillräckliga inom
planperioden. Dock skulle fritids- och kulturförvaltningens
administrationslokaler behöva samma uppfräschning av ytskikten (golv,
lister och målning) som större delen av Rådhusets övriga kontorslokaler har
fått på senare år. I dagsläget finns misstankar om att personal får allergiska
reaktioner på golvmaterialet eller det som ligger under befintligt golv.
10.5 Kommunstyrelseförvaltningen
Kommunstyrelseförvaltningen biträder kommunstyrelsen med övergripande
samordning av kommunens verksamheter. Kommunledningskontoret och
den politiska majoriteten samt oppositionen är lokaliserade till Rådhusets
lokaler. Utvecklingscentrum med näringsliv och turism är förlagda till
Arboga station, som ägs och förvaltas av Sturestadens Fastighets AB.
Kommunstyrelseförvaltningen bistår även de fackliga företrädarna med
lokaler.
10.5.1 Större planerade eller pågående lokalförändringar
Fackliga företrädare, behov av lokaler
Kommunstyrelseförvaltningen bistår de fackliga företrädarna med lokaler.
Lärarförbundet och Kommunal saknar i dagsläget en långsiktig lösning.
Utvecklingscentrum
Utvecklingscentrum är Arboga kommuns enhet för utveckling av näringsliv,
turism och marknadsföring samt Arboga turistbyrå. Utvecklingscentrum är
placerad vid Arboga station. Fastigheten ägs och förvaltas av Sturestadens
fastighets AB. Lokalen används som mötesplats även för företagsfrämjande
aktörer i länet.
Verksamheten ser fördelar i att lokalerna är centralt förlagda och kan
tillhandahålla plats för flera företagsfrämjande aktörer. Lokala näringslivet
upplever att det finns stora vinster i att aktörerna är samlade då det blir bra
informationsöverföring och en god tillgänglighet. En lokal som innebär en
känsla av sekretess/diskretion är även viktig för företagen när de besöker
Näringslivscentrum.
En samlokalisering av kommunstyrelseförvaltningens verksamheter skulle
sannolikt öka samarbetsmöjligheterna med de övriga resurser som finns
placerade i Rådhuset. Det finns i dagsläget överkapacitet genom tomställda
kontorslokaler, vilket möjliggör en omlokalisering av Utvecklingscentrum till
Rådhuset.
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Verksamhetsanpassning, kök, Medborgarhusets annex för att möjliggöra
framtida mötesarena
I samband med de renoveringsarbeten som genomförts i de publika delarna
av Medborgarhuset har lokalerna blivit mer attraktiva som mötesarena.
Lokalerna är redan idag väl anpassade och har bra planlösning. Det centrala
läget med närhet till resecentrum och parkering underlättar för exempelvis
dagkonferenser. Det är en unik historisk plats som inbjuder till inspirerande
konferenser vilket gör att det finns goda skäl för att fortsätta utveckla
Medborgarhuset till en framtida mötesarena.
Medborgarhuset står i huvudsak tomt dagtid och det finns bra
förutsättningar att arrangera dagkonferenser utan att påverka övriga
hyresgäster i huset. Lokalutnyttjandet skulle även påverkas positivt om flera
verksamheter samnyttjar lokalerna.
Medborgarhusets annex skulle i ett framtidsperspektiv kunna utvecklas som
mötesarena för medborgare och föreningar. Ombyggnation av befintligt kök
krävs för att möjliggöra catering.
Ekonomikontor
Det finns påtalade problem med luftkvalitén i Ekonomikontorets lokaler i
Rådhuset. Behovet av åtgärder bör utredas och åtgärdas under 2019.
10.6 Tekniska förvaltningen
Tekniska förvaltningens ledning och administrativa personal är förlagd till
Rådhuset, och driftavdelningen är förlagd till ”centralförrådet” vid
Tegelvretsvägen.
10.6.1 Större planerade eller pågående lokalförändringar
Arbetsplatser för den administrativa personalen bedöms utifrån dagens
organisation och uppdrag vara tillräckliga inom planperioden.
Underhållet vid centralförrådet är eftersatt och vissa åtgärder och
anpassningar har genomförts under 2016. För att tillgodose behoven av
beredskapsrum/mötesrum, vilrum samt utrymmen för omklädningsrum för
den utökade personalgruppen krävs tillbyggnad av befintliga lokaler.
Ventilationen är även bristfällig i tvätthall samt trä-/målarverkstad och
kräver på sikt åtgärd.
10.7 Rådhuset i Arboga AB
Det kommunägda fastighetsbolaget Rådhuset i Arboga ABs ledning och
administrativa personal har under 2016 omlokaliserats från Rådhusets
lokaler till tillfälliga lokaler i fastigheten Tornet 1. Då det inom kommunens
administrativa verksamheter finns behov av de friställda lokalerna i
Rådhuset, kan inte fastighetsbolaget erbjudas att flytta tillbaka.
De tillfälliga lokalerna i Tornet är väl anpassade för verksamheten, dock är
läget mindre bra för besökande. Med ett långsiktigt perspektiv skulle ett
publikt läge underlätta för fastighetsbolagets hyresgäster att besöka sin
hyresvärd. Spontana möten med verksamhetsansvariga inom kommunen
uteblir.
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10.7.1 Större planerade eller pågående lokalförändringar
Kommunen och Rådhuset i Arboga AB skulle sannolikt ha fördelar av att
verksamheten lokaliserades i ett centralt läge med närhet till Rådhuset, och
därigenom öka samarbetsmöjligheterna med de övriga resurser som finns
inom förvaltningarna placerade i Rådhuset.
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11

Konsekvenser för trafikmiljön

Tekniska förvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen har i en
gemensam skrivelse till tekniska nämnden samt barn- och
utbildningsnämnden, år 2007, konstaterat att trafiksituationen på och intill
förskolor och skolor/fritidshem inte är bra. Inför arbetet med förbättring av
trafikförhållandena har även beslut om riktlinjer för trafikmiljön tagits.
Barn- och utbildningsnämnden presenterade, under år 2008, en
prioriteringsordning för de förskolor, skolor/fritidshem som stod högst i
prioritet gällande förbättring av trafikmiljön.
I samband med genomförande av projekt i enlighet med lokalförsörjningsplanen är det av stor vikt att trafikmiljön på och omkring förskolor,
skolor/fritidshem åtgärdas i samband med om- eller nybyggnation.
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12

Lokalinvesteringsvolymer 2018-2024

Nedan redovisas en sammanfattning av uppskattad lokalinvesteringsvolym
för åren 2018-2024 baserat på nämndernas behov. För detaljerad information
hänvisas till respektive nämnds kapitel.
I de fall där det är av strategisk vikt att äga och uppföra lokaler i kommunal
regi krävs både tillgång till mark och investeringsmedel. Det är då viktigt att
i tid ta hänsyn till de ekonomiska konsekvenser som behoven av nya lokaler
och platser medför, i Strategisk och ekonomisk plan, så att investeringsmedel
och driftmedel finns tillgängliga när behovet ska realiseras.
Driftkostnaderna i form av hyra, (drift- och underhåll) samt kostnader för
nya inventarier följer med under lång tid framöver. Det är också viktigt att
beställning sker i god tid, då projekttid för en nyproduktion beräknas till
omkring tre till fem år för att få fram inflyttningsklar lokal. En förutsättning
är att förstudien har genomförts innan beställning.
Om behovet av platser och lokaler som redovisas fram till år 2019 skulle
lösas genom nyproduktion i egen regi skulle investeringsvolymen enligt
schablontal uppskattningsvis hamna kring:


200 förskoleplatser a´ 330 000 kr/plats ger en investeringsvolym på
cirka 86 miljoner kronor. (Ersätter befintliga förskolor samt tar höjd
för ett ökat platsbehov 0-6 år.)



400 grundskoleplatser a´ 445 500 kr/plats ger en investeringsvolym på
cirka 178 miljoner kronor. (Ersätter icke fullvärdig grundskola och tar
höjd för befolkningsutveckling).



80 nya vård- och omsorgsplatser a´ 2,6 miljoner kr/plats ger en
investeringsvolym på cirka 260 miljoner kronor. (Ersätter Hällbackens
äldrecenter och tar höjd för befolkningsutveckling till år 2020.)

Investeringsvolymerna är baserade på schablontal och ska enbart ses som en
indikation för möjligt investeringsbehov. Det verkliga investeringsbehovet
och driftkostnaderna redovisas i det enskilda projektet.
Projekteringskostnader, kostnader för utemiljö, markförvärv och andra
byggherrekostnader innefattas ej.
Nyckeltal för antal kvadratmeter/barn uppgår för skola till 13,5 kvm/elev
och för förskola 10 kvm/barn beräknat på LOA. Byggnadskostnaden
33 000 kr/kvm har använts som jämförelsetal. (Lokalarean (LOA) är summan
av de rum och utrymmen som krävs för att kunna bedriva själva
verksamheten i en förskola eller skola.)
Utöver ovanstående finns ytterligare behov av nyproduktion, verksamhetsanpassningar och upprustning samt renovering av lokaler som uppfyllt sin
tekniska livslängd.
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BILAGA 1
Sammanställning av lokalbehov 2018-2024
Ett x markerar vilket år lokalen enligt tidigt uppskattad tidplan kan vara
klar. När lokalbehoven ska realiseras, krävs ett uppföljande arbete och
politiska inriktningsbeslut för varje enskilt projekt.
Statusförklaringar:
F = förstudiefas
U = upphandlingsfas
P = projekteringsfas
E = entreprenadfas
- = ej påbörjat

Barn- och utbildningsnämnden

TN ansvarar för verksamheten i nedanstående kursiverade livsmedelslokaler. BUN:s omprioriteringar (O) 20170421, fet stil.
Verksamhet

2018

Vasagymnasiets livsmedelslokal (ombyggnation)

Klart

Grundskola på söder, F-9, med tillagningskök

F

Götlunda skolas matsal, verksamhetsanpassning för offentlig
upplåtelse

P/E

Norrgårdens förskola, ombyggnation, personalutrymmen
och utemiljö

Klart

X

Grundskola norr, Ladubacksskolan verksamhetsanpassning

2020

2021

20222024

F

E

E

E

E

E

O/E

Förskola på söder (Marknaden)

Nybyholmsskolans kök, ytskiktsrenovering

2019

E

Klar

Fasanens förskola, Götlunda, med tillagningskök

O

Förskola på norr

X
O

Stureskolan, verksamhetsanpassning samt ROT

X
X

Socialnämnden
Verksamhet

2018

2019

2020

Nytt vård- och omsorgsboende, med tillagningskök (SäBo)

E

E

X

Gruppboende för yngre med flerfunktionshinder (LSS)

X

Gruppbostad med särskild service enl. LSS och SOL, Tornet
AMV, behov av verksamhetsanpassning vid omlokalisering
Tornet

2021

20222024

X
X

Åbrinkens gruppbostad, ombyggnation och omlokalisering

X

Ombyggnation vård- och omsorgsboende Hällbackens
äldrecenter

X
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Fritids- och kulturnämnden
Verksamhet

2018

2019

2020

2021

Omklädningsrum, servicebyggnad/garage, Ekbackens IP

2022
X

Brandsta/Gluggen tillgänglighetsåtgärder

X

Tekniska nämnden

BUN är beställare av lokalinvesteringar i nedanstående kursiverade livsmedelslokaler.
Verksamhet

2018

Gäddgårdsskolans kök, (ingår i ny grundskola)
Avlastning sker genom ombyggnation vid Vasagymnasiets
livsmedelslokaler.

Klart

Vasagymnasiets livsmedelslokal (ombyggnation)

Klart

Nybyholmsskolans livsmedelslokal (ytskiktsåtgärder)

2019

P

X

2018

2019

Rådhusets entré, tillgänglighetsåtgärder

E

E

Verksamhetsanpassning, kök, Medborgarhusets annex för
att möjliggöra framtida mötes arena

F

F

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Övriga Administrationslokaler
Verksamhet

Utvecklingscentrum, omlokalisering Rådhuset

X

Rådhuset, ventilation, Ekonomikontor

X
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BILAGA 2
Sammanställning större pågående lokalförändringar under åren
2018-2024
Den Strategiska lokalförsörjningsplanen är ett viktigt planeringsunderlag
inför lokalanskaffningsprocessen. De lokalförändringar som pågår eller
planeras bedöms påverka platskapaciteten genom att uppfylla kommande
behov enligt prognos.
Vissa pågående lokalförändringar genomförs i syfte att förbättra arbetsmiljön
eller ersätta icke fullvärdiga, ändamålsmässiga lokaler. Andra lokalförändringar består av hyresgästanpassningar genom upprustning och
renovering av lokaler som uppfyllt sin tekniska livslängd. Under år 2018
pågår arbetet med följande lokalprojekt:
Större pågående lokalförändringar
Vasagymnasiets kök, ombyggnation, klar
Ny grundskola på söder, åk F-9 (Gäddgårdsskolan)
Ombyggnad kök Nybyholmsskolan
Norrgårdens förskola, utökning och verksamhetsanpassning, klar oktober
Ny förskola på söder (Marknaden)
Götlunda skolas matsal, verksamhetsanpassning för offentlig upplåtelse
Nytt vård- och omsorgsboende, 80 platser, Åbrinken
Rådhusets entré, tillgänglighetsåtgärder
*Projekten redovisas utan inbördes prioriteringsordning.

Förstudier och/eller projektering pågår även för:
Större planerade lokalförändringar
Gruppboende för yngre med flerfunktionshinder (LSS)
Gruppbostad med särskild service enl. LSS och SOL, Tornet
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