
GRANSKNINGEN AV ALTERNATIVEN FÖR SKOLFASTIGHETERNA I SJUNDEÅ 

 

Bilagor 1-6 

Kompletterande material  Bakgrund 

 

Sjundeå kommuns tekniska väsende producerar de utrymmen som kommu-

nens olika verksamheter har behov av. Det är bildningsväsendet, grund-

trygghetsväsendet, förvaltningen och tekniska väsendet som använder sig 

av kommunfastigheterna. På grund av Sjundeå kommuns utmaningar med 

lokalerna har man beslutat att granska lokalfrågan som en helhet. Eftersom 

de kommande renoveringarna och investeringarna kommer att ha stora kon-

sekvenser för kommunekonomin även på lång sikt, ska de planeras och ge-

nomföras så, att servicenätverket betjänar kommunen så länge och så kost-

nadseffektivt som möjligt. Renoveringarna och investeringarna ska vara i 

proportion till de framtida behoven av lokaler och service.  

 

Fullmäktigeledamöterna, medlemmarna i styrelsen, tekniska nämnden och 

bildningsnämnden var närvarande vid remissdiskussionen om lokalerna 

23.10.2017. Det har beställts en utredning av Tilakonsultit TM2 för utre-

dandet av alternativen för skollokalerna i Sjundeå. Tilakonsultit ska granska 

alternativen. Granskningen ska omfatta en utredning och en jämförelse av 

de alternativa lösningarna för investeringsbehovet för skollösningarna; in-

klusive funktionella, kvalitativa och ekonomiska egenskaper. Syftet med 

granskningen av alternativen är att skapa ett skolnätverk för kommunen 

som är både tekniskt, funktionellt och ekonomiskt sett förnuftigt.  

 

Granskningen har bestått av tre delområden: bildningsväsendets, grund-

trygghetsväsendet och förvaltningens samt andra motsvarande behov av lo-

kaler. Av dessa har man börjat med att bereda bildningsväsendets område 

med beaktande av totalekonomin.  

 

Behandlingen av bildningsväsendets behov av lokaler i organen inleds av 

tekniska nämndens behandling 14.11, utgående från lokalkonsulternas ut-

redningar, bildningsnämndens behandlingar, servicenätverksutredningen, 

befolkningsutvecklingen samt diskussionerna med de olika avdelningarna. 

Målet är att fastställa principiella riktlinjer samt att inleda behandlingen i 

organen. Avsikten är att kommunstyrelsen utgående från tekniska nämn-

dens behandling samt från lokalkonsulternas utredningar ska kunna fatta 

beslut om principiella riktlinjer för skolbyggnaderna 27.11.2017, så att 

kommunfullmäktige kan behandla ärendet 11.12.2017 och avsikten är såle-

des att det fastställs riktlinjer för lokallösningar före utgången av år 2017. 

Målet är att uppgöra behovsutredningarna och projektplanerna under år 

2018. Målsättningen är att det egentliga renoverandet eller byggandet av lo-

kaler skulle kunna inledas så, att man om tre år kunde ta i bruk de förnyade 

lokalerna och avstå från de tillfälliga lokalerna. 

 

Sjundeå kommun har tre skolor: Aleksis Kiven koulu, Sjundeå Svenska 

skola och Päivärinteen koulu. Alla skolor har för tillfället problem med in-

omhusluften. Alla skolor är i behov av renovering och av skolorna är för 

tillfället två verksamma i tillfälliga lokaler. 

 

Bildningsnämnden har 15.3.2017 § 28 gett sin utredning om förvaltningen 

av kommunens fastighetsegendom och om behovsutredningen för lokaler-

na, och konstaterat för den grundläggande utbildningens del att man för 



Aleksis Kiven koulu, Päivärinteen koulu och Sjundeå Svenska skola kom-

mer att ge en separat behovsutredning. Bildningsnämnden har vid samma 

möte § 29 på begäran av kommunstyrelsen behandlat behovet av använd-

ningen av Päivärinteen koulus område i framtiden. I § 29 konstaterar bild-

ningsnämnden bland annat följande: 

 

”Den finskspråkiga grundläggande utbildningens utrymmesbehov enligt be-

folkningsprognosen och elevprognosen Päivärinteen koulus elevupptag-

ningsområde består utöver Kyrkbyns område främst av glesbygd, och be-

folkningsökningen uppskattas vara liten på sådana områden fram till år 

2040. Av den bifogade tabellen som beskriver befolkningsutvecklingen (bi-

laga 2) framgår de områden i vilka befolkningen förväntas öka utgående 

frånkommunens strategiska riktlinjer för markanvändningen och planlägg-

ning. Områdena befinner sig i kommunens centrum och söder om det. Såle-

des hör de till Aleksis Kiven koulus elevupptagningsområde. Eftersom av-

sikten i enlighet med servicenätsutredningen är att placera småbarnspeda-

gogiken för svenskspråkiga barn i åldern 0-5 i Sjundeå Svenska skolans fas-

tighet, står fastighetens lokaler inte längre till förfogande för den finsksprå-

kiga grundläggande utbildningen efter att åtgärderna vidtagits. Således rik-

tas behovet av att öka skolornas storlek till följd av en ökning i befolkning-

en inom den finskspråkiga grundläggande utbildningen mot de fastigheter 

som Aleksis Kiven koulu har till förfogande.” 

 

Till bildningsnämndens behandling 15.3.2017 har bifogats en befolknings-

prognos och enligt prognosen, som grundar sig på en modell med en optim-

istisk utveckling, minskar antalet elever inom den grundläggande utbild-

ningen från nivån år 2014 (898) till år 2040 (ca 800) med ca 100 elever. I 

befolkningsprognosen har man konstaterat att områdena Sjundeå station 

och Störsvik kommer att utvecklas. 

 

Kommunfullmäktige i Sjundeå har 1.2.2016 § 5 godkänt servicenätverksut-

redningen (FCG 16.10.2015), i vilken det ingår åtgärdsförslag för service-

nätverket för den grundläggande utbildningen. Servicenätverksutredningen 

ingår som kompletterande material till denna paragraf. I servicenätverksut-

redningen (16.10.2015) har man bland annat granskat skolornas lokaler 

samt en eventuell utvidgning av AKK för att utveckla centrumområdet, 

bland annat genom att placera biblioteket, ungdomslokalen eller annan 

verksamhet i samband med skolan. I den kommunekonomiska utredningen 

för utvecklingsbilden för markanvändning i Sjundeå kommun (14.6.2011 

FCG) har man konstaterat följande: 

 

 ”4.2.4 Byggandet och underhållandet av skolor 

De kostnader som förorsakas av byggandet av nya skolor och utvidgandet 

av befintliga skolor uppskattades i Sjundeå kommun utgående från behovet 

av att öka antalet elevplatser enligt de olika alternativen för regional be-

folkningstillväxt och utgående från de nuvarande skolornas kapacitet. Med 

en befolkningsökning på endast tre procent uppstår behov av byggande 

endast i kommuncentrum, det vill säga antagandet är, att ökningen i antalet 

elevplatser kan ordnas i de nuvarande skolorna med rätt små tilläggsinve-

steringar. Om den årliga befolkningstillväxten är över tre eller fyra procent 

byggs en skola för de lägre årskurserna i 1- eller 2-serier i Störsvik i alla de 

olika regionala placeringsalternativen. På glesbygdsområden byggs i inget 

granskningsalternativ en egen skola, utan kostnaderna uppstår av utvidgan-

det av skolorna i kommuncentrum. I granskningsalternativen, där det med 



en befolkningstillväxt på fyra och sex procent inte byggs en ny skola i Stör-

svik eller på glesbygdsområdet, räknades kostnaderna för områdena i fråga 

i förhållande till befolkningstillväxten.” 

 

  Granskandet av alternativ och uppskattat lokalbehov 

 

I granskningen har man presenterat tre alternativ för de byggnadsinveste-

ringar som riktar sig mot skolorna i Sjundeå (Aleksis Kiven koulu, Sjundeå 

svenska skola och Päivärinteen koulu). På grund av de ovannämnda utred-

ningarna samt behandlingarna har de preliminära granskningsalternativen i 

lokalkonstulternas projektalternativ varit följande:  

 

Alternativ 1: Omfattande grundrenovering av de befintliga  

   skolbyggnaderna 

Alternativ 2: Kombinerandet av reparationsbyggandet och nybyggandet  

   för att koncentrera verksamheterna 

Alternativ 3: Bildningscampus som genomförs genom nyinvesteringar 

 

I alla alternativ behandlas skolorna som fastigheter och byggnader, inte som 

verksamheter. Således ska det beaktas att i alternativen 2 och 3 avses kon-

centrerande inom fastigheterna inte ändrandet av skolverksamheterna eller 

skolornas tillvaro. Tekniska nämnden kan för sin del endast granska di-

mensioneringsgrunderna för lokalerna, utredningarna gällande behovet av 

lokaler samt byggplanerna, vilka i fortsättningen fungerar som grund för 

bildningsnämndens utredningar. Det ska även observeras att en kommun 

som har såväl finsk- som svenskspråkiga invånare är skyldig att ordna 

grundläggande utbildning samt förskoleundervisning separat för vardera 

språkgruppen (lagen om grundläggande utbildning 4 § 1-4 mom.). 

 

  Uppskattat lokalbehov: 

AKK (ca 4 400 m2) 

▪ lägre årskurserna ca 200 elever (ca 6,5m2/per) = ca 1 300m2 

▪ högre årskurserna ca 200 elever (ca.12,5m2/per) =  

 ca 2 500 m2 

▪ förskola ca 75 elever (ca 8 m2/per) = ca 600 m2 

 

SSS (ca 1 580 m2) 

▪ förskola ca 35 elever (ca 8 m2/per) = ca 280 m2 

▪ lägre årskurserna ca 200 elever (ca 6,5 m2/per) = ca 1300 m2 

 

Päivärinne (ca 910 m2) 

▪ ca 140 elever (ca 6,5 m2/per) = 910 m2 

 

Bibliotek & ungdomslokal (ca 1 000 m2) 

 

Verkstad (ca 240 m2)  

 

 

ALTERNATIV 1: Omfattande grundrenovering av de befintliga skol-

byggnaderna 

 

Alternativ 1. Preliminär beskrivning: Det befintliga skolnätverket bevaras. 

Verksamheten fortsätter i lokaler som motsvarar de nuvarande fastigheterna 

efter en omfattande renovering. I granskningen har också placerandet av 



den svenskspråkiga småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen i 

SSS:s lokaler beaktats. 

 

Alternativ 1. Preliminära åtgärdsgranskningar: 

 

• SSS: Förslaget till renoveringsmetod och kostnadsberäkning-

en för Sjundeå Svenska skola har behandlats bland annat vid in-

vånarmötet gällande inomhusluften i SSS 31.10.2017. Det har upp-

gjorts ett förslag till renoveringsmetod för de problem med inom-

husluften som upptäckts och för de fuktskador som bedömts som 

orsak till dem, samt reparerandet av andra problem som man är 

medveten om. Förslaget till renoveringsmetod är ett planutkast och 

således inte en slutlig renoveringsplan. Enligt denna plan beräknas 

kostnaderna för SSS uppgå till 3 746 278 euro (moms 0 %).  

 

• AKK: Förslaget till renoveringsmetod inklusive kostnadsbe-

räkningen på 2 881 791 euro (moms 0 %). Observera: efter att för-

slaget till renoveringsmetod uppgjordes har det i AKK:s nya del 

(som färdigställdes år 2004) gjorts fortsatta undersökningar som 

ännu inte är färdiga och för delen i fråga finns ingen uppdaterad 

kostnadsberäkning. 

 

• Päivärinteen koulu: Päivärinteen koulu besår av tre delar: hu-

vudbyggnaden (år 1961/63, utvidgning 2003), nedre byggnaden (år 

1950, utvidgningar 1976 och 2003) samt träskolan (år 1939). För 

Päivärinteen koulus del har det uppgjorts en utredning gällande re-

noveringsbehovet för stenbyggnaden och matsalsbyggnaden 

(31.7.2016). Enligt det förslag till renoveringsmetod som FCG fär-

digställt 31.10.2016 är kostnadsberäkningen följande: enligt försla-

get till renoveringsmetod för matsalsbyggnaden uppskattas kostna-

derna uppgå till 402 151 euro (moms 0 %). Enligt förslaget till re-

noveringsmetod för stenbyggnaden uppskattas kostnaderna uppgå 

till 600 436 euro (moms 0 %). För träskolan har det inte uppgjorts 

något förslag till renoveringsmetod.  

 

Alternativ 1. Observationer: 

 

• Det nuvarande skolnätverket kvarstår: bevarandet av  

 skolfastigheterna både i kommuncentrum och i norra Sjundeå 

   samt de möjligheter till fritidsintressen och livskraft som 

   de erbjuder. 

 

• Effektiverandet av användningen av de nuvarande lokalerna 

till maximal volym (i Sjundeå Svenska skola är det rymligt, där 

finns för tillfället Päivärinteen koulus tillfälliga lokaler och i dessa 

lokaler kunde bl.a. den svenskspråkiga småbarnspedagogiken utgå-

ende från de tidigare utredningarna placeras). 

 

• lokallösningar förblir som förut 

 

• bibliotekets hyresavtal fram till utgången av år 2019,  

   planeringen av lösningarna för bibliotekets behov av   

   lokaler ska beaktas 

 



• den stora andelen som ska renoveras - ekonomiska och 

 tekniska risker 

 

• i detta alternativ har renoveringskostnaderna, utan  

   uppdaterandet av ytor samt konstruktioner, beaktats. 

 

Alternativ 1. Ekonomi (bilaga)  

 

I alternativ 1 förblir balansvärdena på samma nivå och det finns inga behov 

för nedskrivningar. De interna hyrorna samt städningskostnaderna förblir på 

samma nivå i alternativet (bl.a. underhållskostnader, el, värme, vatten, städ-

ning).  

 

Reparationskostnaderna, inklusive räntor (uppskattad ränta 1,064), för al-

ternativ 1 är ca 8 119 017,98 euro, varav den årliga låneamorteringen är 

231 971,94 euro. Därtill är avskrivningarna för byggnaderna totalt 

190 766,40 per år. 

 

 

ALTERNATIV 2: Kombinerandet av reparationsbyggande och nybyg-

gande för att koncentrera verksamheterna 

 

Alternativ 2. Preliminär beskrivning: Kombinerandet av byggandet av nytt 

och renoverandet av gammalt. Målet är att utnyttja en så stor del av det 

gamla byggnadsbeståndet som möjligt. För SSS innebär detta att delarna G, 

E och H kunde renoveras, och för övriga delar borde de gamla delarna för-

nyas. I granskningen ingår också beaktandet av biblioteket, ungdomsloka-

len och verkstadsverksamheten samt granskandet av placeringen av den 

svenskspråkiga småbarnspedagogiken i samband med SSS. Om man till 

följd av alternativet strävar efter att koncentrera skolverksamheten, innebär 

detta i praktiken att man avstår från Päivärinteen koulus nuvarande fastig-

het (obs: inte från skolverksamheten). För alternativ 2 kommer de praktiska 

genomförandena att bedömas och utformas i ett senare skede av behand-

lingen samt i projektplanen. 

 

Alternativ 2. Preliminära åtgärdsgranskningar: 

 

Projektet skulle genom grundläggande renovering och nybyggande förverk-

liga funktionellt och tekniskt sett moderna undervisningslokaler på AKK:s 

och SSS:s skoltomter. De åtgärder som riktar sig mot biblioteket, ung-

domslokalen och bollhallen avgörs noggrannare i ett senare skede av pro-

jektplaneringen. Det svenskspråkiga daghemmet skulle eventuellt placeras i 

SSS:s byggnad, behovet av lokaler avgörs i projektplaneringsskedet.  

 

 

• SSS: De tilläggsdelar som färdigställts 2013 skulle fortsätt-

ningsvis användas av småbarnspedagogiken och förskoleundervis-

ningen. För skolan skulle med undantag av musikklassen byggas 

nya lokaler. För genomförandet användes beräkningen ca 200 ele-

ver, 6,5 m2/elev, 2300 e/m. De totala kostnaderna för SSS:s gamla 

delar skulle uppgå till ca 3 000 000 euro. Nedskrivningen för de 

gamla delarnas del är ca 668 150,41 euro och avskrivningsandelen 

är 27 610,61 euro. Därtill kommer rivningskostnaderna som uppgår 

till ca 300 000 euro.  



 

Exempel på utkastalternativ av fastighetshelheterna: 

o SSS & sv. daghem & sv. förskola 

o SSS & sv. daghem & sv. förskola & Päivärinne 

o SSS & sv. daghem & sv. förskola & Päivärinne & bibliotek 

 

 

• AKK: Nybyggandet av den gamla delen, 1990 m2. Kostna-

derna för renoverandet av de nya delarna, 2970 m2 (tillämpad enligt 

den tidigare uppgjorda beräkningen av de totala kostnaderna) be-

räknas uppgå till ca 1,5 miljoner euro. Nedskrivningen av AKK:s 

gamla delar är 228 189,85 euro. Kostnaderna för byggandet av nytt 

(ca 3000 m2) x 2300 e/m2 = 6 900 000 euro. Således beräknas de 

totala kostnaderna uppgå till 8 400 000 euro. Rivningskostnader 300 

000 euro (tillägg). 

 

Exempel på utkastalternativ av fastighetshelheterna: 

o AKK 

o AKK & bibliotek/ungdomslokal 

o AKK & Päivärinne 

o AKK & Päivärinne & bibliotek/ungdomslokal 

o AKK & Päivärinne & bibliotek/ungdomslokal & verkstad 

 

Observationer: 

 

• I den kommunekonomiska utredningen för utvecklingsbilden 

för markanvändning i Sjundeå kommun (14.6.2011 FCG) har man 

konstaterat följande: Med en befolkningsökning på endast tre pro-

cent uppstår behov av byggande endast i kommuncentrum, det vill 

säga antagandet är, att ökningen i antalet elevplatser kan ordnas i de 

nuvarande skolorna med rätt små tilläggsinvesteringar.  

 

• I servicenätverksutredningen (16.10.2015) har man bland an-

nat granskat skolornas lokaler samt en eventuell utvidgning av AKK 

för att utveckla centrumområdet, bland annat genom att placera 

biblioteket, ungdomslokalen eller annan verksamhet i samband med 

skolan. I Sjundeå Svenska skolas nuvarande skolfastighet är det 

rymligt och avsikten är att i fastigheten fortsätter utöver den svensk-

språkiga grundläggande utbildningen även den svenskspråkiga för-

skoleundervisningen.  

 

• Effektiverandet av användningen av de nuvarande  

   lokalerna till maximal volym (ny LP). 

 

• Minskning i brukskostnaderna inklusive städning, underhåll, 

 värme, vatten, el m.m. 

 

• Möjligheten att effektivera energianvändningen i fastigheterna 

  samt utnyttja förnybara energikällor. 

 

• Det ska observeras att en kommun som har såväl finsk- som 

svenskspråkiga invånare är skyldig att ordna grundläggande utbild-

ning samt förskoleundervisning separat för vardera språkgruppen 

(lagen om grundläggande utbildning 4 § 1-4 momentet). 



 

• Päivärinteen koulus fastighet: avstå från den nuvarande bygg-

naden (obs. inte från skolverksamheten). Detta skulle innebära en 

nedskrivning på en halv miljon för Päivärinteen koulus nuvarande 

byggnad. För Päivärinteen koulus byggnaders del skulle nedskriv-

ningen vara 693 863,37 euro.  

 

Ekonomi: (bilaga) 

 

(Beräknad enligt det maximala alternativet, i vilket både Päivärinne, 

biblioteket/ungdomslokalen och verkstaden har beaktats) 

 

I alternativ 2 blir de interna rengöringskostnaderna samt hyreskostnaderna 

lägre än för tillfället. I detta maximala alternativ försvinner från driftskost-

naderna bland annat bibliotekets externa hyra, städningskostnaderna samt 

övriga driftskostnader, totalt ca 120 655,94 euro i året. För renoverings-

kostnadernas del beräknas investeringen uppgå till ca 11 700 000 euro. Lå-

net inklusive räntor har då beräknats till 12 488 800 euro och den årliga 

amorteringen skulle då uppskattas till 355 680 euro. Avskrivningsandelarna 

för hela helheten skulle totalt vara 322 128,80 euro i året. Avskrivningsand-

elen för renoveringslånet ersätter denna, 292 500,00 euro i året. Av bygg-

naderna nedskrivs de delar som rivs, den extraordinära posten blir totalt 

1 590 203,63 euro. Fastigheterna, dvs. tomternas balansvärden hålls på 

samma nivå som tidigare.  

 

ALTERNATIV 3: Bildningscampus som genomförs genom nyinveste-

ringar 

 

Preliminär beskrivning: Ett fullständigt nytt fastighetscampus, bildnings-

campus, genom nyinvesteringar, i vilket alla kommunens tre skolor skulle 

placeras. I praktiken skulle detta innebära ett gemensamt fastighetcampus 

med separata skolverksamheter. I samband med detta campus skulle even-

tuellt även biblioteket, ungdomslokalen och verkstadsverksamheten samt 

andra möjliga verksamheter inom bildningen vara verksamma. Den svensk-

språkiga förskolan och småbarnspedagogiken fortsätter i de delar av SSS 

som färdigställts år 2013.  

  

AKK & SSS & Päivärinne (ca 8130 m2) 

• Lokaler som behövs: 

o AKK (ca 4 400 m2) 

o SSS (ca 1 580 m2) 

o Päivärinne (ca 910 m2) 

o Bibliotek & ungdomslokal (ca 1 000 m2) 

o Verkstad (ca 240 m2) 

 

Observationer: 

• I servicenätverksutredningen (16.10.2015) har man bland an-

nat granskat skolornas lokaler samt en eventuell utvidgning av AKK 

för att utveckla centrumområdet, bland annat genom att placera 

biblioteket, ungdomslokalen eller annan verksamhet i samband med 

skolan.  

 

• Möjligheten att effektivera användningen av lokalerna,  



   energianvändningen i fastigheterna samt att utnyttja   

   förnybara energikällor.  

 

• Minskning i brukskostnaderna inklusive städning,  

 underhåll, värme, vatten, el m.m. 

 

• Köks- och matutdelningsverksamheten koncentrerad. 

• Koncentrerande av ett funktionellt och tekniskt sett   

 modernt bildningscampus på ett ställe. 

• Friare och effektivare lokallösningar. 

• Genom att bygga nytt undviker man riskerna med   

 reparationsbyggandet. 

• Dyrast som engångsinvestering och kasserar en betydande 

 del av egendom som bundits till de nuvarande byggnaderna. 

• Päivärinne: träskolan skyddad, de övriga byggnadernas 

 framtid? 

•  Den svenskspråkiga förskolan och småbarnspedagogiken

 fortsätter i de delar av SSS som färdigställts år 2013. 

• Byggrätterna i den gällande planen 

o AKK 6550 m2 (tomtens areal ca 1 ha) 

o SSS 6700 m2 (tomtens areal ca 1,4 ha)  

 

 

Ekonomi (bilaga)  

 

I förhållande till de nuvarande interna hyres- och renhållningskostnaderna 

minskar kostnaderna i alternativ 3. Investeringen är ca 19 299 000 euro, 

med räntor 20 534 139 euro. Den årliga låneamorteringen är 586 689,60 

euro. Avskrivningarna kan i detta alternativ minskas med sammanlagt 

438 906,23 euro i året. Avskrivningsandelen för investeringslånet ersätter 

denna, 482 475,00 euro i året. Byggnader skulle sammanlagt nedskrivas för 

7 680 632,35 euro. Kostnaderna som försvinner från driftsekonomin, inklu-

sive underhålls- och hyreskostnader, är ca 488 406,21 euro i året. 

 

Processen för behandlingen i organen 

 

Ärendet har beretts i samarbete mellan tekniska avdelningen, ekonomien-

heten, bildningsavdelningen samt förvaltningsavdelningen.  

 

Granskningen av alternativen har gjorts i samarbete mellan avdelningarna. 

Sjundeå kommun har fattat ett preliminärt beslut om gemensamma verk-

samhetssätt för den preliminära bedömningen av bedömningen av konse-

kvenserna. Avsikten är att identifiera konsekvenstyperna, skapa beslutsal-

ternativ, jämföra alternativen, uppgöra ett beslutsförslag samt följa upp be-

slutet. Som konsekvenstyper granskas konsekvenserna för kommuninvå-

narna, konsekvenserna för miljön, konsekvenserna för organisationen och 

personalen samt konsekvenserna för ekonomin.  

 



Tekniska nämnden för en remissdiskussion i ärendet och gör ett preliminärt 

beslutsförslag för fortsatt behandling i kommunstyrelsen och som grund för 

en noggrannare analys av alternativen. Tekniska nämnden ger sitt utlåtande 

ur fastighets- och byggnadssynvinkeln.  

 

 

 

Tidtabell för Tilakonsultti TM2 Oy:s granskning av alternativ: 

• Kapacitetsgranskning och preciserande av alternativen,  

 veckorna 44-45 

• Preliminär ram för granskningen av alternativ, vecka 46 

• Precisering av granskningen av alternativ, vecka 47-48 

  

Utgående från granskningen av lokalkonsulterna framskrider behandlingen 

i organen och innehållet i alternativen preciseras.  

 

  Preliminär processtidtabell  

 

1. Remissdiskussion: fullmäktigeledamöter, medlemmarna i  

 styrelsen, tekniska nämnden och i bildningsnämnden 

    23.10.2017 

 

2. Preliminära diskussionerna med lokalkonsulterna samt  

 preliminär bedömning av konsekvenserna: tekniska  

   avdelningen, bildningsavdelningen, förvaltningsavdelningen 

   och ekonomienheten 

 

3. Tekniska nämnden inleder behandlingen av alternativen för 

 skolfastigheterna i organen 14.11 utgående från  

   lokalkonsulternas utredningar, bildningsnämndens   

   behandlingar, servicenätverksutredningen,   

   befolkningsutvecklingen samt diskussionerna med de  

   olika avdelningarna. Målet är att fastställa principiella 

   riktlinjer samt att inleda behandlingen i organen.  

 

4. Lokalkonsulternas granskningar av alternativ färdigställs  

 och preciseras (veckorna 46-48). 

 

5. Kommunstyrelsen behandlar de principiella riktlinjerna  

 för skolbyggnaderna utgående från tekniska nämndens  

   behandling och från lokalkonsulternas granskning av   

   alternativ 27.11.2017. 

6. Kommunfullmäktige behandlar ärendet 11.12.2017,  

 riktlinjer för lokalerna före utgången av år 2017. 

 

7. Målet att uppgöra behovsutredningarna och projektplanerna 

 under år 2018. 

 

8. Målet är att bygga före utgången av år 2020. 

 

 

 

 

 



Bilagor och kompletterande material: 

- Bilagor: 

 

o Bilaga 1: Preliminär ekonomisk jämförelsegranskning 

o Bilaga 2: Preliminär granskning av processbeskrivning:  

 Utredningen av Tilakonsultit TM2 Oy (delas ut på bordet) 

o Bilaga 3.1: Förslaget för renoveringsmetod för Aleksis  

 Kivenkoulu (FCG 23.2.2017)  

o Bilaga 3.2: Sammandrag av kostnadsberäkning för  

 Aleksis Kiven koulu (FCG 8.3.2017) 

o Bilaga 4: Förslag till renoveringsmetod för Sjundeå  

 Svenska skola och kostnadsberäkning (FCG 28.8.2017) 

o Bilaga 5: Förslag för renoveringsmetod för  

 Päivärinteen koulu, matsalsbyggnaden (FCG 31.10.2016) 

o Bilaga 6: Förslag för renoveringsmetod för  

 Päivärinteen koulu, stenbyggnaden (FCG 31.10.2016) 

 

- Kompletterande material: 

o Servicenätverksutredning 16.10.2015 FCG 

o Bildningsnämndens beslut 15.3.2017 § 28 och 29 

o Befolkningsprognos i Sjundeå 2020-2040  

 

Föredragande: teknisk chefen Markus Moisio, tfn 044 386 1099,  

e-post: fornamn.efternamn@sjundea.fi 

 

Förslag:  Tekniska nämnden beslutar som principiell riktlinje föreslå för kommunsty-

relsen och vidare för kommunfullmäktige att kommunen framskrider för 

skolbyggnadernas del enligt alternativ 2, och strävar efter att förena byg-

gandet av nytt med renoverandet av gammalt samt att koncentrera sitt 

byggnadsbestånd. Noggrannare planer och lösningar kommer att göras ut-

gående från remissdiskussionerna, behandlingarna i organen och projekt-

planen. 

 

Paragrafen justeras på mötet. 

 

Behandling:  På mötet delades processbeskrivningen som uppgjorts av Tilakonsultit TM2 

Oy ut på bordet. Därtill delades de ändrade kalkyltabellerna på sidorna 6 

och 7 i bilaga 1 ut på bordet. 

 

  De ändringar som föredraganden har gjort i beskrivningsdelen har beaktats i 

protokollet.  

 

 Nämnden diskuterade ärendet och gjorde ett enhälligt ändrat beslutsförslag: 

 

Ändrat förslag:  Tekniska nämnden beslutar som principiell riktlinje föreslå för kommunsty-

relsen och vidare för kommunfullmäktige att kommunen framskrider för 

skolbyggnadernas del enligt alternativ 2, och strävar efter att förena byg-

gandet av nytt med renoverandet av gammalt samt att koncentrera sitt 

byggnadsbestånd. Villkoret för den principiella riktlinjen i alternativ två, är 

att man i alternativ 2 i detta skede inte tar ställning till antalet skolfastighet-

er och att det för byggandet av Päivärinteen koulus skolfastighet på nytt, 

uppgörs en livscykelmodell för noggrannare granskning, på motsvarande 

sätt som för de övriga skolfastigheterna. Noggrannare planer och lösningar 



kommer att göras utgående från remissdiskussionerna, behandlingarna i or-

ganen och projektplanen. 

 

  Man beslutar justera paragrafen på mötet. 

 

Beslut:  Enligt det ändrade förslaget. 

 

  Förvaltningsdirektör Niko Kannisto avlägsnade sig efter behandlingen av 

paragrafen, kl. 20.15.  

   = = = 


