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Inledning 
Älvkarleby kommun står inför ett antal viktiga beslut rörande kommunens 

fastighetsinnehav. Att arbeta kontinuerligt, strategiskt, operativt och flexibelt med 

fastigheter och lokaler är därför nödvändigt för att säkerställa effektivt lokalutnyttjande och 

på så sätt äga fastigheter professionellt och med god hushållning av kommunens resurser. 

Kommunen ska arbeta kontinuerligt med lokalförsörjningsplanen och den ska uppdateras 

årligen. 

Uppgifterna i rapporten har samlats in under perioden 2018-03-01 – 2018-06-31. 

Syfte 

Lokalförsörjningsplanen är ett fristående strategiskt dokument och syftar till att peka ut 

överytor, effektiviseringsmöjligheter samt skapa underlag för framtida investeringar. Den 

ska även utgöra ett verktyg för planering av kommande lokalbehov, samt förmedla en så 

komplett bild av kommunens lokalbehov under åren 2018-2029 som möjligt. 

Bakgrund 

Tekniska avdelningen fick uppdraget 2017 av förvaltningschefen på SBN att utforma en 

lokalförsörjningsplan.  

Arbetet med planen började med en lokalinventeringsplan som skrevs löpande 2012-2016 av 

Tekniska avdelningen, samt en rapport från Fasticon. Det arbetet ligger till grund för att 

arbeta strategiskt med lokalförsörjning inom kommunen. Även andra styrande dokument 

och beslut har tagits i beaktande när planen skrevs, till exempel ”Beslut styrprinciper för 

fastighetsstrategi och lokalförsörjning”. 

Fasticons uppdrag 

Fasticon fick i uppdrag att göra en genomlysning av kommunens nuvarande organisation, 

arbetssätt och förutsättningar inom fastighets- och lokalvårdsområdet. Med utgångspunkt 

från nuläget skulle de föreslå eventuella förbättringar. 

Nulägesanalysen gjordes genom ett flertal intervjuer med kommunanställda, vilket ledde till 

ett antal nya processer, bland annat med lokalförsörjningsplanen. 

Nulägesbeskrivning 
Älvkarleby kommun innehar tio st. förskolor, tre st. skolor, en st. Vård- och omsorgsboende, 

25 st. förvaltningslokaler (interna och externa) och fyra st. turist- och fritidsanläggningar 

samt en idrottsanläggning. 

Arbete pågår med att ta fram en långsiktig fastighetsstrategi som behandlar frågor angående 

fastighetsbeståndet; skolor, förskolor och förvaltningslokaler i framtiden. Den ska 

harmonisera med den nya översiktsplanen. 
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Pågående lokalprocesser 2018 

Dessa processer jobbar kommunen med under 2018: 

 Etablering av skolmoduler på Rotskärsskolan 

 Tallmon etapp 2 

 Ny Medborgarservice, entré och säkerhetsanpassning i kommunhuset 

 Rivning av Marma skola. 

 Försäljning av Älvkarleby fiskecamping 

 Internhyreskontrakt Tekniska avdelningen – övriga verksamheter 

 Planering för ombyggnation Brandstation plan 2 

 Planering för omflyttning av Vård och Omsorg och IFO. 

 Planering för nya lokaler för serviceenheten. Tekniska undersöker vilka alternativ 

som finns tillgängliga. 

 Utredning av alternativ för Östangård. Förslag finns att riva, eller att renovera i 

nuläget. 

 Planering av Bodaskolan inför framtiden. 

Fastighetsorganisation 

       

       

 

              
 

   

 

Kommunens fastighetsorganisation består till största delen av medarbetare som tillhör 

Samhällsbyggnadsnämndens tekniska avdelning. 

Politikerna är ett beslutsfattande organ och ska årligen godkänna lokalförsörjningsplanen. 
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Roller och ansvar inom lokalförsörjning 

 

Roll Ansvar 

Interna hyresvärdar  Ansvarig för att kommunens fastighetsinnehav 

utvecklas i enlighet med beslutad 

lokalförsörjningsstrategi och att värdet på 

fastigheterna upprätthålls. 

Lokalsamordnare Ansvarig för att kommunens lokalförsörjning är 

optimal och sker till lägsta möjliga kostnad. 

Fastighetsförvaltare Ansvarig för att förvalta och driva kommunens 

behov av ägda fastigheter och inhyrda lokaler. 

Förvaltning Intern hyresgäst. 

Verksamhet Hyresgäst som är ansvarig för verksamheten i en 

lokal. Verksamheterna kan inte skriva egna avtal 

med externa hyresvärdar, utan endast med 

Tekniska avdelningen. 

Fastighetsadministratör Ansvarig för upprättande av kontrakt, avslutning 

av kontrakt, samt övrigt administrativt arbete. 

Externa hyresvärdar Ansvarig för externa lokaler med skriftliga 

hyresavtal. 

 

Kommundelar i Älvkarleby kommun 

Älvkarleby kommun består av sex stycken kommundelar; Skutskär, Älvkarleby, Älvkarleö, 

Marma, Långsand och Gårdskär. Skutskär är kommunens huvudort. 

Kommunen har ca 9500 invånare, varav ca 6000 bor i Skutskär. 

Älvkarleby har varit kommun sedan 1863. 

Kommunens areal är 235,5 km2, varav 20,3 km2 består av vatten. 
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Generella utgångspunkter 

Politiskt uppdrag 

Det politiska uppdraget lyder: 

”Fastighetsägaren Älvkarleby kommun ska:  

 Tillhandahålla ändamålsenliga och kostnadseffektiva verksamhetslokaler och 

anläggningar för kommunala verksamheter.  

 Säkerställa en aktiv strategisk planering för mark-, bostads- och lokalförsörjning.  

 Förvalta och utveckla kommunens fastighetsinnehav.  

Det sker genom att äga, hyra in, upplåta, utveckla och vid behov förvärva och försälja 

fastigheter. Affärsmässighet och konkurrensneutralitet ligger till grund för genomförande av 

uppdraget.” 

I ”Styrprinciper för lokalförsörjning” har politikerna i SBN tagit beslut om att ett ytmått på 

10-12 m2 lokalarea/ barn ska införas inom förskolor och skolor. Detta införs för att få så 

lokaleffektiva lokaler som möjligt. 

Tillämpliga lagar, förordningar, allmänna råd samt myndighetskrav 

Vid framtagande av plan för lokalförsörjning måste kommunen ta hänsyn till ett flertal lagar, 

förordningar, allmänna råd och myndighetskrav. 

 Skollagen 

 Skolverkets rekommendation om barngruppens storlek 

 Boverkets byggregler 

 Inomhusmiljö 

 Arbetsmiljö 

 Ventilation 

 Nationellt energimål/ kommunens energimål 

 Socialtjänstlagen 

 Hälso-och sjukvårdslagen 

 Nationell värdegrund för äldreomsorgen  

Ansvarsfördelning lokaler 

De lokaler i vilka kommunen bedriver verksamhet ägs antingen av Älvkarleby kommun 

eller extern intressent. I de fall lokalerna är externt ägda, är den största hyresvärden det 

kommunala bostadsbolaget Älvkarlebyhus, som ägs till 100 % av Älvkarleby kommun. Ett 

fåtal andra fastighetsägare förekommer också. 

Arbete pågår med att upprätta avtal för samtliga lokaler för kommunal verksamhet. Dessa 

kommer att hyras ut via Tekniska avdelningen. Se bild nedan. 
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Beskrivning av underhåll 

Fastighetsförvaltaren tar fram underhållsplaner för varje förvaltningsobjekt som uppdateras 

årligen. 

Tekniska avdelningen genomför årligen större planerade underhållsinsatser. Därutöver 

tillkommer reparationer och löpande underhåll. 

I den årliga budgeten planeras även större investeringar in, såsom byggnationer, 

ventilationsbyte, takbyten och renoveringar, stambyten och fasadreparationer. Detta för att 

minska de årliga underhållskostnaderna. 

Underhållsåtgärder och en bra planering av underhållet är viktigt för att bevara kommunens 

fastighetsförmögenhet. 

Statistik 

Befolkningsprognos 

Nedanstående diagram visar den förväntade befolkningsutvecklingen enligt den nya 

prognosen (blå kurva), med 9 855 kommuninvånare vid periodens slut år 2032. Jämförelse 

görs med befolkningsprognoserna från 2008, 2011 och 2015 samt med den verkliga 

befolkningsutvecklingen perioden 2005-2017. 
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Elevantalsprognos 

Dessa tabeller visar de prognostiserande elevantalen per läsår och skola. 

Sammanställning elever/prognos 2017-2023 
   Elevtalen korrigeras per antal 15 februari för innevarande läsår 

  

 

Lå 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 
 

Skola Åk  Antal* Antal Antal Antal Antal Antal Antal 
 

TOTALT F6 106 125 75 106 100 96 92 
 

inkl Älvboda 1 118 106 125 75 106 100 96 
 

 
2 118 118 106 125 75 106 100 

 

 
3 111 118 118 106 125 75 106 

 

 
4 117 111 118 118 106 125 75 

 

 
5 103 117 111 118 118 106 125 

 

 
6 109 103 117 111 118 118 106 

 

 
7 103 109 103 117 111 118 118 

 

 
8 109 103 109 103 117 111 118 

 

 
9 108 109 103 109 103 117 111 

 
Summa F6 

 
106 125 75 106 100 96 92 

 
Summa elever 

 
996 994 1 010 982 979 976 955 

 
Totalt 

 
1 102 1 119 1 085 1 088 1 079 1 072 1 047 

 

         
 

 

  

17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 22/23 

TOT PER SKOLA Antal* Antal Antal Antal Antal Antal Antal 

Sörgärdet 
 

205 240 231 213 200 198 180 

Boda 
 

159 213 219 247 270 273 286 

Rotskär 
 

501 469 462 485 489 503 505 

Älvboda 
 

237 197 173 143 120 98 76 

Totalt 
 

1 102 1 119 1 085 1 088 1 079 1 072 1 047 

 

Statistik över antal äldre i kommunen 

Tabellen visar hur befolkningsmängden utvecklas mellan åren 2013-2030. 

 

I ovanstående befolkningsprognos förväntas kommunen ha en ökande befolkningsmängd de 

kommande åren fram tom 2030. Ju längre prognos, desto svårare är det att prognostisera 

behovet av förskolor, skolor och äldreboenden då befolkningsmängden kan ändras över tid. 

I tabellen kan man även se att antalet äldre över 90 år från och med 2017 minskar fram till 

och med 2022, för att sedan öka igen. Detta har påverkan på behovet av äldreomsorg.  

Man kan även se att antalet personer under 65 år minskar, medan antalet äldre på sikt ökar i 

kommunen. Med hänsyn till detta behöver Älvkarleby kommun arbeta på att locka fler unga 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Under 65 år 7 016 7 023 7 020 7 009 6 992 6 982 6 964 6 949 6 952 6 929 6 902 6 899 6 888 6 869 6 843 6 833 6 805

65-69 år 692 666 636 628 616 604 625 628 608 611 621 600 592 609 612 598 623

70-74 år 540 572 621 620 644 640 619 593 587 578 568 587 590 574 576 586 568

75-79 år 353 364 386 419 435 480 507 549 550 570 568 550 530 525 519 512 529

80-84 år 264 270 265 292 290 286 296 314 341 355 390 412 446 448 464 464 450

85-89 år 189 178 170 159 170 179 184 181 198 198 197 204 217 237 248 273 288

90- år 115 118 121 114 114 111 108 106 98 106 110 111 110 115 120 121 126

9 169 9 191 9 219 9 241 9 262 9 282 9 303 9 320 9 334 9 346 9 356 9 364 9 371 9 378 9 382 9 386 9 389
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till kommunen av flera skäl, bland annat för att få en mer levande kommun. Detta kan göras 

med en mer levande stadskärna och förbättra möjligheter till en bra skolgång.   

Jämförelser med andra kommuner 

Jämförelser har gjorts mellan Falu kommuns och Hagfors kommuns lokalförsörjningsplaner. 

Uppbyggnad och fakta enligt deras förutsättningar har tagits i beaktande. 

Falu kommun är en mycket större kommun än Älvkarleby, så deras lokalbehov kan inte 

jämföras med Älvkarleby kommuns då de har en större organisation samt ett större 

lokalbehov. 

Hagfors kommun är i liknande storlek som Älvkarleby kommun, samt ligger nära en större 

stad, så deras utmaningar liknar Älvkarlebys. 

Ett större samarbete med andra mindre kommuner är önskvärt, för att kunna diskutera 

erfarenheter, lösningar och problem med framförallt skolor och förskolor, då det är den 

största utmaningen inom alla kommuner. Arbete pågår med att börja ett samarbete med Sala, 

Nykvarn, Tierp, Östhammar och Hofors kommun. 

Möjliga risker till avvikelse från prognos 

Risken är att utbyggnad av skolornas kapacitet inte hinner med i takten av ökat lokalbehov 

om det flyttar in fler barnfamiljer etc. ex. Liljebacken och Älvkarleö Bruk. Om det blir stor 

inflyttning i kommunen av yngre par eller barnfamiljer, kommer trycket på skolorna och 

förskolorna öka. I nuläget är varken förskolorna eller skolorna dimensionerade för så stora 

barnkullar. Detta innebär att tillbyggnader eller ombyggnationer av samtliga skolor behövs 

inom en femårsperiod.  

Ytterligare risk finns i att den privata friskolan Älvboda beslutar att stänga sin verksamhet. 

Då riskerar kommunen att få ett överskott av ca 200 barn och ungdomar som behöver plats i 

befintliga skolor, som i nuläget inte finns. 

I den nya översiktsplanen räknar man med en ökning på 1500 bostäder inom loppet av 30 år. 

Detta innebär en stor befolkningsökning, vilket gör att befintliga skolor och förskolor inte 

räcker till och kan ta emot det ökade barnantalet, men kommer att planeras för att läggas i 

investeringsbudgeten i samband med denna lokalförsörjningsplan allt eftersom behoven 

ökar.  
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Förskolor 

 

  

17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 

TOT PER FÖRSKOLA Antal* Antal Antal Antal Antal Antal Antal 

Tallbacken 

 

56   
 

  
 

  
 

Antal platser 

 

76 76 76 76 76 76 76 

Differens 

 

20   
 

  
 

  
 

Marma 

 

19   
 

  
 

  
 

Antal platser 

 

19 19 19 19 19 19 19 

Differens 

 

0   
 

  
 

  
 

Sörgärdet 

 

51   
 

  
 

  
 

Antal platser 

 

57 57 57 57 57 57 57 

Differens 

 

6   
 

  
 

  
 

Trillingboda 

 

57   
 

  
 

  
 

Antal platser 

 

57 57 57 57 57 57 57 

Differens 

 

0   
 

  
 

  
 

Vinkelboda 

 

76   
 

  
 

  
 

Antal platser 

 

76 76 76 76 76 76 76 

Differens 

 

0   
 

  
 

  
 

Jungfruholmen 

 

57   
 

  
 

  
 

Antal platser 

 

57 57 57 57 57 57 57 

Differens 

 

0   
 

  
 

  
 

Boda 

 

57   
 

  
 

  
 

Antal platser 

 

57 57 57 57 57 57 57 

Differens 

 

0   
 

  
 

  
 

Skärgården 
(extern) 

 

14   
 

  
 

  
 

Antal platser 

 

19 19 19 19 19 19 19 

Differens 

 

5   
 

  
 

  
 

Ekbacken (extern) 

 

95   
 

  
 

  
 

Antal platser 

 

114 114 114 114 114 114 114 

Differens   19             

Totalt 

 

482 0 0 0 0 0 0 

Totalt antal platser 

 

532 532 532 532 532 532 532 

Total Differens 

 

50 0 0 0 0 0 0 

1 

  

                                                 
1 Uppgifterna i tabellen är inhämtade från statistiken på sidan 7. Den har erhållits av skolan våren 2018. 



10 (17) 

 

Lokala förutsättningar 

Placeringen av förskolorna är bra, då det finns en eller flera förskolor i varje kommundel. 

Undantag är Långsand och Älvkarleö. I dagsläget finns inget behov av att ha förskolor på de 

orterna för att det finns för få barn i områdena. 

Detta bör dock ses över i samråd med ny översiktsplan om man beslutar att exploatera i de 

här områdena, om kommunen vill locka dit fler barnfamiljer. 

Det har funnits vissa svårigheter med att få fram statistik för antalet barn på förskolorna, då 

den bygger på antalet födda i upptagningsområdena. Detta gör det svårt att uppskatta 

framtida lokalbehov.  

Sammanfattande kommentarer till förskolornas lokalbehov 

Förskolorna är trångbodda och i behov av större och bättre anpassade lokaler för sina 

verksamheter. Tekniska kontoret kommer därför att se över möjligheten att bebygga de 

tomter som är avsedda för förskola och skola. Dessa tomter ligger vid Ekbackens förskola 

och vid Bodaskolan. 

Under 2019 kommer lokalbehovet att undersökas i samband med nyetableringar av 

bostadsområden inom kommunen, framförallt Liljebacken och Älvkarleö Bruk. Även 

Älvkarleby Hus har planer på att bygga ett nytt bostadshus i Skutskärs centrum. 

Förskolornas behov är svårare att förutse, då det är lättare att flytta barn mellan förskolorna 

om en är fullbelagd. 

Lokalsamordnaren kommer under hösten 2018 starta ett forum där verksamheten kan 

diskutera och lyfta sina lokalbehov. 
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Skolor 

  

17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 

TOT PER SKOLA Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal 

Sörgärdet 

 

205 232 231 213 200 198 180 

Antal platser 

 

325 325 325 325 325 325 325 

Differens 

 

120 85 94 112 125 127 145 

Boda 

 

159 213 219 247 270 273 286 

Antal platser 

 

170 170 170 170 170 170 170 

Differens 

 

11 -43 -49 -77 -100 -103 -116 

Rotskär 

 

501 469 462 485 489 503 505 

Antal platser 

 

650 650 650 650 650 650 650 

Differens 

 

149 181 188 165 161 147 145 

Älvboda (extern) 

 

237 197 173 143 120 98 76 

Totalt 

 

1 102 1 119 1 085 1 088 1 079 1 072 1 047 

Totalt antal platser 1145 1145 1145 1145 1145 1145 1145 

Total Differens 
 

43 26 60 57 66 73 98 

2 

Lokala förutsättningar 

Förutsättningarna är bra för ett tryggt lärande, då kommunen fortfarande är lugn och trygg. 

Placeringen av skolorna är bra fördelad, då skolan i Älvkarleby täcker upp skolbehovet i 

området med omnejd. Skolorna i Skutskär är bra placerade i förhållande till var invånarna 

bor. 

Även skolorna bör anpassas efter den verksamhet som bedrivs och efter dagens krav på 

utbildning. Det blir större behov av mindre barngrupper och därmed fler mindre grupprum/ 

samtalsrum. 

Här kan man se att Bodaskolan får ett ökat lokalbehov de närmaste fem åren. 

Rotskärsskolan kommer däremot att gå ner lite i elevantal ett par år innan det återigen stiger.  

Sammanfattande kommentarer till skolornas lokalbehov 

Dessa anläggningar bör ägas av kommunen och anpassas till den verksamhet som ska 

bedrivas där nu och i framtiden. 

Tekniska kontoret kommer att se över lokalbehovet i samband med nyetableringar av 

bostadsområden inom kommunen, ex. Liljebacken, Älvkarleö Bruk samt nybyggnation i 

Skutskärs centrum.  

Tekniska kontoret kommer att se över det estetiska skicket på skolorna löpande. 

                                                 
2 Uppgifterna i tabellen är inhämtade från statistiken på sidan 7. Den har erhållits av skolan våren 2018. Totalt 

antal platser har räknats ut genom dialog med rektorerna. 
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Lokalbehovet för Rotskärsskolan är i nuläget täckt, dock bör man bygga om byggnad F för 

att få en bättre anpassad lokal för skolverksamhet. 

Skolan behöver anpassas bättre för de lokalbehov som finns, då den är trångbodd i nuläget. 

Det finns en möjlighet till ett ökat elevantal på grund av inflyttningen på Liljebacken, därför 

bör skolan anpassas efter det. 

 

Det pågår ett arbete för att finna en lösning på Bodaskolans kommande lokalbehov. 

Enligt statistiken behöver inte skolorna byggas ut eller byggas om, utan man kan titta på att 

omfördela placeringen av skolelever. Utredning påbörjas under 2019. 
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Vård- och omsorgsboenden 
Älvkarleby är mitt inne i ett stort projekt att bygga ett nytt vård- och omsorgsboende, 

Tallmon. Etapp 1 blev klar i oktober 2017 och etapp 2 beräknas vara klart i oktober 2019. 

Boendet är beräknat till 127 st. boende, vilket går i linje med den statistik som tagits fram. 

Där kan man se att behovet av antalet boendeplatser fylls när Tallmon står klart och behovet 

är fyllt till 2030. 

Lokala förutsättningar 

Placeringen är strategiskt bra i Skutskär då det är huvudorten i kommunen. Placeringen är 

även bra ur transportsynpunkt, det är lätt att komma till och från boendet.  

Sammanfattande kommentarer till lokalbehov för vård- och 

omsorgsboenden 

Arbete pågår att skapa förutsättningar för att flytta ut även hemtjänsten och Rehab till 

Tallmon för att få bättre synergi, samarbete och logistik. Detta vore även bra förutsättning 

för jobbrotation. All kompetens samlas på ett ställe och det finns en trygghet för de boende 

att flytta in på Tallmon, då de oftast känner igen personalen sedan tidigare.  

Detta innebär stora besparingar för kommunen, då man kan ha en gemensam bilpool, 

samordning av arbeten, samt trygghet för de boende på Tallmon, då man kan stationera en 

person från servicegruppen på Tallmon som vaktmästare. 

Fortsatt statistik över antal äldre i kommunen tas fram för att kunna planera framtida behov. 
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Förvaltningslokaler 
Älvkarleby kommun innehar dessa förvaltningslokaler: 

 Kommunhuset 

 Brandstation 

 Östangård 

 Solgläntan 

 Skogsgläntan 

Kommunen hyr även in ett antal lokaler av AB Älvkarlebyhus: 

 VoM, Hemtjänst och Rehab 

 VoM, Gruppbostad LSS, Avlastningsboende funktionsnedsatta barn 

 VoM, Kontor, Servicegruppen, Hantverksgruppen, LSS, Daglig verksamhet 

 VoM, Gruppbostad LSS 

 VoM, Daglig verksamhet för psykiskt funktionsnedsatta 

 VoM, Hemsjukvården 

 IFO, Stödboende för ensamkommande unga, Nätverkshuset 

 IFO, VEGA 

 IFO, Socialen 

 IFO, Drogterapeut 

 IFO, Försörjningsstöd, Administration, Vuxen, Bistånd 

 KunDa, Vuxenutbildning 

 NAI, kontor 

 Serviceenheten, Verkstad och kontor 

Lokala förutsättningar 

I dagsläget är behovet av lokaler i princip uppfyllt. Kommunens olika enheter skulle behöva 

flytta runt för att få bättre anpassade verksamhetslokaler. 

Sammanfattande kommentarer till lokalbehov för kommunens 

förvaltningslokaler 

Både IFO och VoM vill få bättre ändamålsenliga lokaler, som de känner sig säkra och 

trygga i. Det här är viktigt för en bra arbetsmiljö. 

KunDa vill ha tillbaka sina lokaler som de lånat ut till IFO, då de idag inte har plats för alla 

sina elever och behöver fler kurslokaler. 

Verkstad och service är i behov av nya lokaler då verksamheten genomgår en stor 

förändring 2019 med fler personal. 

Tekniska kommer att se över nyttjandet av kommunhuset, så att lokalerna utnyttjas mer 

effektivt.  
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Östangård, Solgläntan och Skogsgläntan är för tillfället vakanta lokaler. Arbete pågår att 

fylla dem. Undantag Östangård, som ska rivas 2019-2020. 

 

Turist- och fritidsanläggningar 
Nedan följer en sammanfattning av kommunens turist- och fritidsanläggningar, såväl egna 

som inhyrda objekt. 

 Ytterboda stall 

 PRO-lokalen 

 Älvkarleby fiskecamping 

 Sportfiskeforum 

 Skutskärs IP 

Lokala förutsättningar 

Kommunen har bra förutsättningar för att driva turist- och fritidsanläggningar, på grund av 

närheten till vatten, skog och mark samt närheten till större städer. 

Sammanfattande kommentarer till turist- och fritidsanläggningarnas 

lokalbehov 

Kommunen bör se över att avyttra en del av sina turist- och fritidsanläggningar, för att få 

bättre lönsamhet i dem. Undantag Skutskärs IP och Ytterboda stall, dessa anläggningar bör 

man istället utveckla. 
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Framtida kompletteringar 
En kartläggning bör göras där för- och nackdelar med små respektive stora förskole- och 

skolklasser jämförs, samt möjliga åtgärder för att undvika nackdelar. 

Kommunen jobbar med att ta fram en konsekvensanalys på vad som händer om 

invånarantalet stiger med 10-20% inom 15 år respektive sjunker med 10-20 % inom samma 

tidsram. Detta för att kunna ta fram lösningar på ett bra sätt. 

Under hösten kommer arbete påbörjas med att upprätta en lokalbehovsplan för framtiden där 

man även tittar på ÖP. 

Fler uppgifter från verksamheterna behöver samlas in för att få bättre underlag till 

lokalbehoven 2019 och framåt. 
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Bilaga 1 

Förskolor 

Tallbackens förskola Egen lokal 

Fakta  

Verksamheter 

Furuvägen 9 

 

Förskoleverksamhet 

BRA (m2) 711  Elevtäthet (m2/elev) 

(711) 

12,7 

Tallbackens förskola 

Nybyggnation 2014. Förberedd för att bygga ut en enhet/ byggnad/ avdelning. 

Förskolan har fyra avdelningar, tre används i nuläget. 

Politiskt beslut finns på 19 barn i varje barngrupp, ålder 1-5 år. 

 

Tallbackens lokalbehov de kommande fem åren: 
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Marma förskola Egen lokal 

  
Fakta  

Verksamhet 

Kronsätersvägen 24 

 

Förskoleverksamhet 

BRA (m2) 300  Elevtäthet (m2/elev) 15,8 

Marma förskola 

Förskolan består av en avdelning med 19 st. barn, fördelad på två våningar. 

Byggnaden som är i två plan är inte tillgänglighetsanpassad och saknar hiss vilket är ett krav 

på offentliga lokaler. 

Förskolegården är upprustad år 2010 och delvis tillgänglighetsanpassad. 

 

Marma förskolas lokalbehov de kommande fem åren: 

Inga synpunkter har kommit in till Tekniska avdelningen från verksamheten om ändrade 

lokalbehov. 
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Sörgärdets förskola Egen lokal 

  
Fakta  

Verksamhet 

Carl Lindholms väg 1 

 

Förskoleverksamhet 

BRA (m2) 610 Elevtäthet (m2/elev) 12,5 

Sörgärdets förskola 

Förskolan består av tre avdelningar med 51 barn. 

Förskolan är i relativt gott skick, delvis nybyggd.  

Förskolans och skolans kök renoverades hösten 2017. 

 

Sörgärdets förskola lokalbehov de kommande fem åren: 

Inga synpunkter har kommit in till Tekniska avdelningen från verksamheten om ändrade 

lokalbehov. 
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Trillingboda förskola Egen lokal 

  
Fakta  

Verksamheter 

Andra tvärgatan 11 

 

Förskoleverksamhet 

BRA (m2) 726 Elevtäthet (m2/elev) 12,7 

Trillingboda förskola 

Förskolan består av tre avdelningar med 19x3 (57) barn. 

 

Trillingboda förskolas lokalbehov de kommande fem åren: 

Inga synpunkter har kommit in till Tekniska avdelningen från verksamheten om ändrade 

lokalbehov. 
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Vinkelboda förskola Egen lokal 

  
Fakta  

Verksamheter 

Långgatan 9 

 

Förskoleverksamhet 

BRA (m2) 765 Elevtäthet (m2/elev) 10,0 

Vinkelboda förskola 

Förskolan består av fyra avdelningar med 19x4 (76) barn. 

 

Vinkelboda förskolas lokalbehov de kommande fem åren: 

Inga synpunkter har kommit in till Tekniska avdelningen från verksamheten om ändrade 

lokalbehov. 
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Jungfruholmens förskola Egen lokal 

  
Fakta  

Verksamheter 

Klamparvägen 1 

 

Förskoleverksamhet 

BRA (m2) 935 Elevtäthet (m2/elev) 16,4 

Jungfruholmens förskola 

Förskolan består av tre avdelningar med 19x3 (57) barn. 

 

Jungfruholmens förskolas lokalbehov de kommande fem åren: 

Inga synpunkter har kommit in till Tekniska avdelningen från verksamheten om ändrade 

lokalbehov. 
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Boda förskola Egen lokal 

  
Fakta  

Verksamheter 

Teggatan 10 

 

Fritids- och förskoleklass 

BRA (m2) 374 Elevtäthet (m2/elev) 6,6 

Boda förskola 

Förskolan består av tre avdelningar med 19x3 (57) barn. 

Byggnaden är sammanbyggd med Bodaskolan och möjligheten finns att skolan tar över 

lokalen.  

Förskoleverksamheten har flyttat till Ekbacken. De överlämnade lokalerna används nu av 

grundskolan. 

 

Boda förskolas lokalbehov de kommande fem åren: 

Inga synpunkter har kommit in till Tekniska avdelningen från verksamheten om ändrade 

lokalbehov. 

 

 

 

  



8 (33) 

 

Skärgårdens förskola Inhyrd lokal 

  
Fakta  

Verksamheter 

 

 

Förskoleverksamhet 

BRA (m2) 235 Elevtäthet (m2/elev) 16,8 

Skärgårdens förskola 

Byggnaden ägs av AB Älvkarlebyhus. Förskolan består av en avdelning med 14 barn. 

I kostnaden ingår inte hushållsel. 

 

Skärgårdens förskolas lokalbehov de kommande fem åren: 

Inga synpunkter har kommit in till Tekniska avdelningen från verksamheten om ändrade 

lokalbehov. 
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Ekbackens förskola Inhyrd lokal 

 
 

Fakta  

Verksamheter 

Östra vägen 37 

 

Förskoleverksamhet 

BRA (m2) 2 500 Elevtäthet (m2/elev) 26,3 

Ekbackens förskola 

Byggnaden ägs av Hemsö Fastigheter AB. 

Kommunen har egna abonnemang på el, värme, VA. 

Förskolan utrustas med ny lekutrustning för utemiljö 2018. 

Förskolan består av 5 avdelningar. 

Stora delar av lokalerna står tomma eller utnyttjas på fel sätt, framåt behöver man optimera 

lokalutnyttjandet och även titta på att fylla upp lokalerna med annan verksamhet. 

 

Ekbackens förskola lokalbehov de kommande fem åren: 

 Inga synpunkter har kommit in till Tekniska avdelningen från verksamheten om ändrade 

lokalbehov. 
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Skolor 

Rotskärsskolan Egen lokal 

  
Fakta  

Verksamheter 

Brovägen 4 

 

Skolverksamhet F-9 

BRA (m2)   10 515 Elevtäthet (m2/elev) 20,8 

Rotskärsskolan 

Rotskärsskolan består av 540 elever och har en del avsatt för särskolan, F-årskurs 9. 

 

Rotskärsskolans lokalbehov de kommande fem åren: 

Skolmoduler etableras 2018 för att tillgodose lokalbehov för F-6, då skolan varit trångbodd i 

ett antal år.  

Framåt bör man se över att bygga ut eller bygga om hela skolan för att få mer effektiva 

lokaler.  Diskussioner förs med skolchef om detta. 
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Bodaskolan Egen lokal 

  
Fakta  

Verksamheter 

Teggatan 10 

 

Skolverksamhet F-5 

Förskoleverksamhet 

BRA (m2) 3 477 Elevtäthet (m2/elev) 20,0 

Bodaskolan 

Av skolans yta är ca 325 m2 gymnastiksal och omklädningsrum och räknas inte in i m2/elev. 

 

Bodaskolans lokalbehov de kommande fem åren: 

Tekniska tittar på att hyra in skolmoduler för skolan till våren 2019 för att tillgodose 

framtida ökande elevantal. 

Tekniska undersöker möjligheten att bygga ut eller bygga om skolan på befintligt 

skolområde, alternativt bygga en ny skola på angränsande område för att skolan är i dåligt 

skick på grund av bristande underhåll. 
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Sörgärdets skola Egen lokal 

  
Fakta  

Verksamheter 

Carl Lindholms väg 1 

 

Skolverksamhet F-5 

BRA (m2) 4697 Elevtäthet (m2/elev) 16,9 

Sörgärdets skola 

Sörgärdets skola består av 175 elever samt fritidsverksamhet. 

Av skolans yta är ca 1100 m2 gymnastiksal och omklädningsrum. 

 

Sörgärdets skola lokalbehov de kommande fem åren: 

Inga synpunkter har kommit in till Tekniska avdelningen från verksamheten om ändrade 

lokalbehov. 
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Vård- och omsorgsboende 

Tallmon Egen lokal 

  
Fakta  

Verksamheter 

Tallmovägen 2-10 

 

Vård- och Omsorgsboende (demens) 

BRA (m2)  Antal platser 127 

Tallmons äldreboende 

Första etappen, Tallmovägen 2 består av 20 lägenheter, gemensamma utrymmen samt 

personalutrymmen. Inflytt skedde 2017-10-01.  

Etapp 2, Tallmovägen 8-10, består av 80 lägenheter, påbörjades i februari 2018.  Etappen 

beräknas vara klar i september 2019. 
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Förvaltningslokaler 

Kommunhus Egen lokal 

 
 

Fakta  

Verksamheter 

Centralgatan 5 

 

Kommunhus 

BRA (m2) 2505 Täthet (m2/personal)  

Kommunhuset 

Kommunhuset är en äldre lokal med sämre planlösning för kontor. Lokalerna är väl nyttjade, 

men många av kontoren är för stora. 

Tekniska föreslår en övergripande ombyggnation för att utnyttja lokalerna bättre och för att 

optimera tätheten. 

 

Kommunhusets lokalbehov de kommande fem åren: 

Kommunen har behov av ett godkänt arkiv. 
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Brandstation Egen lokal 

 
 

Fakta  

Verksamheter 

Centralgatan 3 

 

Kontor, Polis, Räddningstjänst, Sotare, 

Ambulans 

BRA (m2) 1933 Täthet (m2/personal)  

Brandstation 

Klassisk brandstation som innehåller såväl räddningstjänst, ambulans, polismyndighet och 

sotare. Trygghetens hus. 

Tekniska avdelningens administrativa enhet och kostverksamheten hyr lokalerna på plan 2. 

De externa hyresgästerna är nöjda med sina lokaler. 

 

Lokalbehov för lokalerna på Brandstationen 
Tekniska undersöker möjligheten till att bättre anpassa befintliga lokaler för tekniskas 

arbetsstyrka och ev. nya serviceenheten. 
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Östangård Egen lokal 

 
 

Fakta  

Verksamheter 

Östanåvägen 77 

Förråd/ Vakant 

BRA (m2) 2 369 Tom yta (m2) 2369 

Östangård 

Östangård var ett äldre- och demensboende med 21 lägenheter. Ingen verksamhet bedrivs 

från och med 2016. För närvarande används byggnaden som förråd av Vård och Omsorg 

under perioden som det nya vård- och omsorgsboendet byggs. 

 

Östangårds lokalbehov de kommande fem åren 
Arbete pågår med att ta fram kostnadsförslag för rivning av byggnaden. 
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Solgläntan Egen lokal 

 
 

Fakta  

Verksamheter 

Östanåvägen 77 

 

Vakant 

BRA (m2) 550 Tom yta (m2) 550 

Solgläntan 

Solgläntan var t o m 2016-03-01ett äldre- och demensboende med 9 lägenheter.  

Solgläntan var tom 2018-03-31 ett boende för ensamkommande flyktingbarn. 

 

Solgläntans lokalbehov de kommande fem åren 
Tekniska undersöker möjligheten att fylla lokalen med kommunal verksamhet.  

Diskussioner förs med olika verksamheter. 
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Skogsgläntan Egen lokal 

 
 

Fakta  

Verksamheter 

Östanåvägen 77 

 

Vakant 

BRA (m2) 550 Tom yta (m2) 550 

Skogsgläntan 

Skogsgläntan var t o m 2016-03-01 äldre- och demensboende med 9 lägenheter.  

Fram tom 2018-03-31 var det boende för ensamkommande flyktingbarn. 

 

Skogsgläntans lokalbehov de kommande fem åren 
Tekniska undersöker möjligheten att fylla lokalen med kommunal verksamhet.  

Diskussioner förs med olika verksamheter. 
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Kultur och Fritid Inhyrd lokal 

 
 

 

 

Fakta  

Verksamheter 

Ågatan 7 

 

Bibliotek och fritidskontor 

BRA (m2) 969 Täthet (m2/personal)  

Bibliotek 

Byggnaden ägs av Älvkarlebyhus. De hyrs ut till Kultur och Fritid. 

 

Bibliotekets lokalbehov de kommande fem åren 
Inga synpunkter om nya lokalbehov har inkommit från Biblioteket. 
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Vård- och omsorg Inhyrd lokal 

 

 

 

 

 

  

Verksamheter 

Lillängsgatan 8A 

Lillängsgatan 8 

Lillängsgatan 2 

 

Hemtjänsten kontor (nedre våningen) 

Hemtjänsten kontor (nedre våningen) 

Rehabenheten kontor 

BRA (m2) 

Lillängsgatan 8A 

Lillängsgatan 8 

Lillängsgatan 2 

 

428 

549 

305 

Täthet (m2/personal)  

Vård- och omsorg 

Lokalerna ägs av Älvkarlebyhus. De hyrs ut till Vård- och omsorg. 

 

 



21 (33) 

 

 

Vård- och omsorg Inhyrd lokal 

 

 
  

Verksamheter 

Hårstagatan 7A 

Hårstagatan 10E 

 

Gruppbostad, Funktionsnedsättning LSS 

Skärboda/ Avlastning funktionsnedsatta 

barn 

BRA (m2) 

Hårstagatan 7A 

Hårstagatan 10E 

 

427 

125 

Täthet (m2/personal)  

Vård- och omsorg 

Lokalerna ägs av Älvkarlebyhus. De hyrs ut till Vård- och omsorg. 

 

 

 

 

  



22 (33) 

 

Vård- och omsorg Inhyrd lokal 

 

 
  

Verksamheter 

Tebogatan 1A 

 

Tebogatan 3C 

 

Kontor/ chefer boendestöd, pers. stöd 

m.m.  

Servicegruppen, hantverksgruppen, 

Funktionsnedsättning LSS 

Daglig verksamhet 

BRA (m2) 

Tebogatan 1A 

Tebogatan 3C  

 

30 

1817 

Täthet (m2/personal) 
 

 

Övrigt:  Tebogatan 3C kallas Fyrklövern i folkmun. 

Vård- och omsorg 

Lokalerna ägs av Älvkarlebyhus. De hyrs ut till Vård- och omsorg.  
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Vård- och omsorg Inhyrd lokal 

 

  

Verksamheter 

Borgsgatan 6 

 

Gruppbostad LSS, funktionsnedsättning 

 

BRA (m2) 

Borgsgatan 6 

 

365 
Täthet (m2/personal)  

Övrigt: Avtalet har sagts upp för omförhandling. 

 

Vård- och omsorg 

Lokalerna ägs av Älvkarlebyhus. De hyrs ut till Vård- och omsorg. 
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Vård- och omsorg Inhyrd lokal 

 
  

Verksamheter 

Västervägen 31 

 

Daglig verksamhet för psykiskt 

funktionsnedsatta 

BRA (m2) 

Västervägen 31 

 

 
Täthet (m2/personal)  

Vård- och omsorg 

Lokalerna ägs av Älvkarlebyhus. De hyrs ut till Vård- och omsorg. 

 

Vård- och omsorg Inhyrd lokal 

 
  

Verksamheter 

Roosvägen 2C 

 

Hemsjukvården 

BRA (m2) 

Roosvägen 2C 

 

195 
Täthet (m2/personal)  

Vård- och omsorg 

Lokalerna ägs av Älvkarlebyhus. De hyrs ut till Vård- och omsorg. 
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Individ- och familjeomsorg Inhyrd lokal 

 

 
  

Verksamheter 

Tebogatan 4B 

Tebogatan 3A 

 

Stödboende för ensamkommande unga 

Nätverkshuset, öppenvård med 

familjebehandlare 

BRA (m2) 

Tebogatan 4B 

Tebogatan 3A 

 

- 

- 

Täthet (m2/personal)  

IFO 

Lokalerna ägs av Älvkarlebyhus. De hyrs ut till IFO. 
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Individ- och familjeomsorg Inhyrd lokal 

  
 

  

Verksamheter 

Bergsvägen 1B 

 

VEGA/ Verksamhet ensamkommande unga 

BRA (m2) 

Bergsvägen 1B 

 

406 
Täthet (m2/personal)  

Övrigt: Avtalet har sagts upp för omförhandling 2018-03-31. 

IFO 

Lokalerna ägs av Älvkarlebyhus. De hyrs ut till IFO. 

 

Individ- och familjeomsorg Inhyrd lokal 

 

 

 

 
  

Verksamheter 

Centralgatan 10C 

 

Barn- och familj/ Socialen 

BRA (m2) 

Centralgatan 10C 

 

240 
Täthet (m2/personal)  

Övrigt: Avtalet har sagts upp för omförhandling 2018-03-31. 

IFO 

Lokalen ägs av Älvkarlebyhus. De hyrs ut till IFO. 
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Individ- och familjeomsorg Inhyrd lokal 

 
  

Verksamheter 

Hårstagatan 6A 

 

Drogterapeut 

BRA (m2) 

Hårstagatan 6A 

 

- 
Kostnad (kr/år) 

- 
Kr/ m2 

- 

Övrigt:  

IFO 

Lokalen ägs av Älvkarlebyhus. De hyrs ut till IFO. 
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Individ- och familjeomsorg Inhyrd lokal 

 
  

Verksamheter  

Försörjningsstöd, admin, Vuxen, Bistånd 

BRA (m2) 

Lillängsgatan 8 (övervåningen) 

 

428 
Täthet (m2/personal)  

IFO 

Lokalen ägs av Älvkarlebyhus. De hyrs ut till IFO. 

 

KunDa Inhyrd lokal 

 
 

  

Verksamheter 

Centralgatan 10, Centralgatan 10A 

 

Vuxenutbildning 

BRA (m2)                           1008 Täthet (m2/personal)  

Kunda 

Lokalerna ägs av Älvkarlebyhus som hyr ut dem till KunDa. 

Lokalbehov för KunDa 

KunDa har lyft behov av att få tillgång till del av de lokaler som IFO hyr. Då skulle Kunda 

ha en anpassad lokalyta för sin verksamhet. 

Arbete pågår. 
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Näringsliv, arbetsmarknad, integration 

(NAI) 

Inhyrd lokal 

  

  

Verksamheter 

Centralgatan 10 

 

Kontor 

BRA (m2) 543 Täthet (m2/personal)  

NAI 

Lokalerna ägs av Älvkarlebyhus. De hyrs ut till NAI. 

 

Verkstad och service Inhyrd lokal 

 
 

  

Verksamheter 

Siggebodavägen 3 

 

Verkstad och serviceenheten 

BRA (m2) 

Siggebodavägen 3 

 

121 
Täthet (m2/personal)  

Verkstad och service 

Lokalen ägs av Älvkarlebyhus. De hyrs ut till Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
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Turist- och fritidsanläggningar 

 

Ytterboda stall Egen lokal 

  

  

Verksamheter 

Ytterboda 4 

 

Stall 

BRA (m2) 884   

Ytterboda stall 

Ytterboda stall rustades 2009 och lokalerna är därmed i bra skick. 

 

Stallet är föreningsskött av Älvkarleby Ridklubb vilket innebär att föreningen själva står för 

drift- och underhållskostnader. 
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F.d. Vävstuga, Östanån, PRO-lokalen Egen lokal 

 
 

  

Verksamheter 

Skolgatan 1 

 

PRO 

BRA (m2) 150   

Vävstugan 

Före detta vävstugan i Östanå hyrs ut till PRO. Tekniska avdelningen föreslår att avyttra 

fastigheten. 

 

Rotskärs sporthall Egen lokal 

 
 

  

Verksamheter 

Rotskärsvägen 37 

 

Sporthall, Galaxen Gym, Fritidsgård, 

Kulturskolan, Tennisklubben, Innebandy 

m.m. 

BRA (m2) 3190   

Rotskärs sporthall 

Rotskärs sporthall är en relativt gammal byggnad. 

 

Lokalbehov för Rotskärs sporthall 

Utökade lokaler för Galaxen Gym önskas. 
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Älvkarleby fiskecamp Egen lokal 

 
 

  

Verksamheter 

Campingvägen 1 

 

Konferens, stuguthyrning, camping 

BRA (m2) 910   

Älvkarleby fiskecamp 

Fiskecampen drivs från och med 2016 av en arrendator. Östanå Bysamfällighet äger marken 

som kommunen arrenderar. 

Beslut om försäljning har tagits våren 2018 och arbete pågår med att avyttra verksamheten. 

 

Sportfiskeforum Egen lokal 

 
 

  

Verksamheter 

Forskarstigen 14 

 

Butik, kontor 

BRA (m2) 200   

Sportfiskeforum 

Inga kända åtgärdsbehov. 

 



33 (33) 

 

 

Skutskärs IP Egen lokal 

  
  

Verksamheter 

Idrottsvägen 11 

 

Idrottsplats, kontor, förråd 

BRA (m2) 5210   

Skutskärs IP 

Föreningsdriften på IP bör ses över då den inte fungerat tillfredsställande. Nya avtal med 

föreningarna tecknas årligen. 

 

 

 


