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Rapport förstudie Tystberga förskola och skola 
 

Inledning  

Förstudien omfattar: Enl. KS § 340 KK18/734 

- Kartläggning av behov för att möta dagens platsbehov och förväntad 
befolkningsutveckling framöver. 

- Geografisk placering av sammanhållna verksamhetslokaler som är 
ändamålsenliga och effektiva för verksamheterna. 

-  Kalkyl för beräknat investeringsbehov 
- Preliminär tidplan 
- Bilagor: 

o Visualiseringar inne- och utemiljö 

Förstudien omfattar olika förslag till utveckling av Tystberga förskola och 
skola.  

 

Olika förslag beskrivs och analyseras utifrån för- och nackdelar ur olika 
perspektiv (ekonomiskt, verksamhetsmässigt, planeringsmässigt och 
tidsmässigt).  

Förstudien ska ligga till grund för beslut om eventuella förändringar och 
investeringar som rör lokalerna och utemiljön som finns i Tystberga förskola 
och skola.  

Prognos befolkningsutveckling gällande barn i förskoleålder 
Den kommunala förskolan i Tystberga har kapacitet på 80 platser. Under 
hösten 2019 var 60 barn inskrivna. Prognosen visar att behovet är 77 platser 
år 2020 vilket är en differens på 17 barn (enligt aktuell statistik i oktober 2019). 
(Beräkningen är gjord med grund i statistik från föregående år kring hur stor 
andel av barnen i området som väljer kommunal förskola. I beräkningen finns 
också barn som bor i Lästringe, som går i förskola i privat regi. Antalet barn i 
Lästringe förskola varierar mellan 25–30.) 

Prognosen visar att behovet är som störst år 2019 med 79 platser för att 
därefter minska till 73 platser år 2024 och till slut 63 platser år 2030. I 
prognosen är nybyggnationer som väntas öka antalet invånare medräknad. 

 

 



   2/15 
 

 

 
I prognosen är nybyggnationer som väntas öka antalet invånare medräknad. 
 
 

Det finns, baserat på befolkningsstatistiken och antalet befintliga platser, inget 
behov av utökning av platser inom den kommunala förskolan Tystberga-
Lästringe inom de kommande 10 åren.  

Prognos befolkningsutveckling gällande barn i skolålder 
Tystberga skolan har en kapacitet på 180 platser och i december 2019 är 81 
elever inskrivna på skolan. Prognosen visar att under de kommande 10 åren 
kommer behov av platser vara som mest cirka 100 st. Det bedöms därmed 
finnas en överkapacitet av grundskoleplatser i Tystberga och eventuellt kan 
förskolan använda dessa ytor.  

På Tystberga skolområde finns en vakant byggnad (Norrgården) som blir 
tillhåll på kvällar och helger. BUK ser gärna att den rivs alternativt hyrs ut till 
förening eller liknande.  

 

 
 
I prognosen är nybyggnationer som väntas öka antalet invånare medräknad. 
 
  

         
      

Folkmängd 
Tystberga-Lästringe        

      

         
      

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2030       

1-5 136 132 131 129 129 125 109       

Kapacitet 89 89 89 89 89 89 89       

Beräkning 79 77 76 75 75 73 63       

 



   3/15 
 

Alternativa vägar framåt 
 
Olika alternativ som belysts i förstudien, dessa tre alternativ har tagit fram 
utifrån att det skall finnas alternativa vägar framåt, som skall utifrån olika 
aspekter övervägas och finns med som grund till inriktning framåt.:  

A. Att inte genomföra någon förändring 

Ett alternativ som behöver lyftas är att inte genomföra några stora åtgärder, 
utöver de som finns planerade i form av drift- och underhållsåtgärder.   

 
B. Viss tillbyggnad, omställning lokaler förskola, skola samt utemiljö och 

säkerhet. Avser alla byggnader, för skola och förskola. 

Bygga om och bygga till befintlig skolbyggnad kräver en investering om cirka 
10–35 tkr/m2 beroende på åtgärd (underhåll eller nybyggnation). Uppskattad 
yta för tillbyggnad i Tystberga är cirka 35 m² samt ett skärmtak på cirka 10 m². 
Det behövs WC och våtutrymme bl.a. dessa utrymmen tillskapas i förskole 
delen av byggnaden. Dessutom behöver skolgårdsyta inklusive staket och 
lekutrustning utvecklas och byggas i direkt anslutning.  

C. Nybyggnation av förskola (avser endast förskolans lokaler) samt 
kommande behov att återinvestera i skollokalerna. 

Bygga en ny förskola (90 barn): investering om cirka 45 Mkr. Det innebär 
också en ökad hyreskostnad per år för division Barn Utbildning Kultur i 
jämförelse med nuvarande nivå. Dagens hyresnivå för förskolan i Tystberga är 
ca 550 tkr. En nybyggnation om ca 45 Mkr skulle innebära en årshyra om ca 
2,5 Mkr/år. Innebär också att befintliga förskolelokaler kommer att stå tomma. 
Sedan finns det ett stort underhålls behov kopplat till befintliga lokaler 
tillhörande skolan, dessa uppskattas upp gå till ca 14Mkr åtgärder redovisas i 
Bilaga 1. 
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Konsekvensanalys 
Vad innebär de olika alternativen? 

Följande beskriver de tre alternativen ur olika aspekter: 
lokaleffektivitetsaspekten, kostnadsaspekten, investeringsaspekten och utifrån 
aspekten barnperspektivet. 

 Alternativ A:  

Inte genomföra 
någon 
förändring 

Alternativ B:  

Bygga om och 
bygga till befintliga 
byggnader 

Alternativ C:  

Bygga ny 
förskola 

Lokaleffektivitet Bra. Dock kommer 
vissa funktioner 
saknas vilket gör 
verksamheten 
lidande (exempelvis 
inhägnad utemiljö). 

Bra: effektivt nyttjande av 
befintliga lokaler.  

Dåligt: tillskapande av 
ytor som inte behövs, 
stora ytor som blir 
friställda.  

Kostnader Troligtvis högre 
personalkostnad 
jämför med 
alternativ 1 och 2.  

Möjligtvis något högre 
hyreskostnad. Troligtvis 
lägre personalkostnad. 

Tomställningskostnader 
för Kommunfastigheter. 

Troligtvis högre 
hyreskostnad. 
Troligtvis lägre 
personalkostnad.  

Rivning av befintliga 
byggnader.  

Tomställnings-
kostnader för 
Kommunfastigheter. 

Investerings-
mässigt 

Bra! Ingen 
investering krävs.  

Kostnader för 
ombyggnation som skulle 
behöva läggas på andra 
förskolor (högre prioritet i 
Lokalresursplanens 
revison av samtliga 
förskolor) 

Dåligt. Kräver del av 
investerings-budgeten 
som skulle behövas 
på andra förskolor i 
kommunen. 

Barnperspektiv Mindre bra för 
barnen i Tystberga, 
om inte åtgärder 
planeras och 
genomförs i ute- och 
innemiljö. 

För Tystbergas barn: bra! 
Däremot dåligt för barn i 
andra delar av 
kommunen där behoven 
är större. 

För Tystbergas barn: 
bra! Däremot dåligt för 
barn i andra delar av 
kommunen där 
behoven är större. 
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Konsekvensanalys utifrån Barn Utbildning Kulturs perspektiv 
Följande konsekvensanalys visar vinster och risker med de tre alternativen 
utifrån division Barn Utbildning Kulturs perspektiv: 

A. Att inte genomföra någon förändring 

VINST 
- Kostnader endast för underhåll och mindre åtgärder 

 
RISK 
- Kostnader endast för underhåll och mindre åtgärder 
- Vårdnadshavare reagerar negativt på att ny förskola ej byggs  
- Pedagoger reagerar negativt på att få eller inga satsningar görs på 

Tystberga förskola 
- Förskolan är utspridd i tre hus vilket försvårar samarbete 
- Förskolans lokaler är slitna och i behov av underhåll 
- Förskolans lokaler är inte tillräckliga för att möta platsbehoven på 

tillfredsställande sätt  
- Slitna lokaler samt missnöjda pedagoger och vårdnadshavare försvårar 

möjligheterna till rekrytering av personal 
- Slitna lokaler samt missnöjda pedagoger och vårdnadshavare ökar risken 

för att färre familjer väljer Tystberga skola och förskola 
 
 

B. Bygga om och bygga till befintliga byggnader 

 
VINST 
- Befintliga lokaler anpassas efter skolans och förskolans behov 
- Friska och fräscha lokaler 
- Ekonomiska satsningar görs med syfte att gynna både förskola och skola 
- Redan befintliga lokaler nyttjas effektivt 
- Hela förskolan under samma tak underlättar samarbete och gynnar en 

jämlik kvalitet 
- Förskola och skola under samma tak underlättar samarbete och gynnar 

vid barnens övergång mellan utbildningarna 
- Tystberga får en ny förskola men i befintliga lokaler, politikerna kan leva 

upp till sitt löfte samtidigt som lokaler och ekonomi nyttjas hållbart 

 
RISK 
- Vårdnadshavare reagerar negativt på att ny förskola ej byggs 
- Viss ombyggnation med medföljande kostnader krävs 
- Maten ska fraktas till de barn som ej äter i matsalen  
- kökspersonalens arbetsmiljö 
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C. Nybyggnation av förskola, avser endast förskolans lokaler 

 

VINST 
- Lokaler anpassade till förskolans behov 
- Friska och fräscha lokaler 
- Nöjda pedagoger och vårdnadshavare 
- Hela förskolan under samma tak underlättar samarbete och gynnar en 

jämlik kvalitet 
 

 
RISK 
- Höga kostnader medför att andra satsningar inom kommunen får stå 

tillbaka  
- Lång process innan förskolan står på plats skapar frustration hos 

pedagoger och vårdnadshavare 
- Tunga maskiner vistas under byggprocessen på förskolans och skolans 

område 
- Lokaler står tomma på grund av att behovet av dem ej längre finns. Detta 

medför ökad risk för skadegörelse 
- Svårt att finna andra nyttjandeområden för tomma lokaler. 

 

 
 
  



   7/15 
 

Nyckeltal - kostnader 
 

Nuläge. Enl. de kontrakt som Barn Utbildning Kultur har idag betalar man ca 
1,74 mkr/år gällande lokaler för skola och förskola. (ej inkl. städ och 
korttidshyra av gymnastiksal) 

Alternativ A: Inte genomföra någon förändring: kräver ingen investering. 
Däremot tillkommer eventuellt ökade kostnader i jämförelse med andra 
förskolor (i drift/underhållsbudget) för åtgärder i ute- och/eller innemiljö, t ex 
staket, skärmtak, etc. vilket innebär att man fortsätter att betala ca 1,74 mkr/år 
i lokalhyra. 

Alternativ B: Bygga om och bygga till befintlig skolbyggnad kräver en 
investering om cirka 10–35 tkr/m2 beroende på åtgärd (underhåll eller 
nybyggnation). Uppskattad yta för tillbyggnad i Tystberga är cirka 35 m² samt 
ett skärmtak på cirka 10 m². Det behövs WC och våtutrymme tillskapas i 
förskole delen av byggnaden. Dessutom behöver skolgårdsyta inklusive staket 
och lekutrustning utvecklas och byggas. Detta innebär en investering om cirka 
16 Mkr inkl. risktillägg. Detta innebär ca 0,85 Mkr i hyresökning per år. Vilket 
innebär att hyran kommer att landa på ca 2,59 mkr/år i lokalhyra. 

För detaljerad beskrivning kring ombyggnation och renovering, se bilaga 1. 

Alternativ C: Bygga en ny förskola (90 barn): investering om cirka 45 Mkr. 
Det innebär också en ökad hyreskostnad per år för division Barn Utbildning 
Kultur i jämförelse med nuvarande nivå. Dagens hyresnivå för förskolan i 
Tystberga är ca 550 tkr. En nybyggnation om ca 45 Mkr skulle landa på en 
årshyra om ca 2,5 Mkr/år bara för förskolan. vilket innebär att Barn Utbildning 
och kultur fortsätter att betala ca 1,74 mkr/år i lokalhyra för övriga skollokaler 
lokaler, samt att inom kort kommer även omfattande renoveringar behövas 
kopplat mor bef. Byggnader vilket beskrivs i alternativ B. Totalt blir det då ca 
4,24 mkr/år. 

Det finns enl. bilaga 1 åtgärder som inom kort måste genomföras inom 
skollokalerna gällande ex. vis Tak, ytskikt m.m. denna finns med även i 
alternativ B men då finns det vissa tillbyggnads åtgärder som utgår. Denna då 
tillkommande kostnad skulle land på ca 14 mkr inkl. risktillägg vilket skulle 
innebära ca +0,6 mkr/år ytterligare på år. Det innebär då att med en ny 
förskola och renoverad skola kommer totala hyran bli ca 4,84 Mkr/år. 
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Sammanställning av olika kostnader i jämförelse mellan alternativen. *(Nyckeltals baserat i alt. B och C) 

Beräkningar utifrån år 
2030 Alternativ A *Alternativ B *Alternativ C 

Kontrakterad yta (kvm) 2 668 2 455 3 655 
Hyra helår  1 740 000 kr 2 590 000 kr 4 840 000 kr 
Hyra kr/kvm 652 1 055 1 324 

Hyra per barn/elev (163 st) 10 675 kr 15 890 kr 29 693 kr 

Kvm barn/elev 16,4 15,1 22,4 
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Sammanfattning 
Den sammanfattande bedömningen som är gjord utifrån prognosen vad gäller 
befolkningsutveckling i Tystberga fram till 2030, båda konsekvensanalyserna 
samt nyckeltalen som visar en kostnadsbild för de olika alternativen ger att: 

A. Alternativ (inte genomföra någon förändring)  
Alternativet innebär att lokalnyttjandet planeras effektivt och att 
investeringar undviks vilket är att viktigt i en tid då kommunens 
möjligheter att med egna eller lånade medel investera är mycket 
begränsat. 
 

B. Alternativ (bygga om och bygga till befintlig skolbyggnad)  
Som ett andra alternativ föreslås ombyggnation av befintlig 
skolbyggnad på så sätt att förskoleverksamheten samlas under ett tak 
tillsammans med förskoleklass. Utemiljön lyfts och säkerheten höjs i 
och med att förskole gården definieras och avgränsas Skolan 
renoveras och får lokaler som hänger ihop verksamhetsmässigt med 
goda samband och möjlighet till samarbete mellan skola och förskola. 
 

C. Alternativ (bygga ny förskola) renovera skollokalerna. 
För att kunna använda de koncepthandlingar som finns framtagna 
behöver en förskola anpassad för 90 barn byggas om beslut fattas att 
bygga en ny förskola i Tystberga. Det innebär att överkapaciteten inom 
förskoleverksamheten i Tystberga skulle bli mycket stor; nästa 30 
platser i överkapacitet 2030. En nybyggnation av förskola skulle 
innebära att platsen som idag används av skolan för idrott och 
fritidsverksamhet skulle övergå till förskole yta och att de byggnader 
som idag används av förskolan skulle friställas. Vi skulle med andra 
ord skapa en stor överkapacitet i nybyggda lokaler, ineffektiva lokaler i 
befintliga byggnader. Dessutom skulle renoveringar behöva ske som 
skulle kunna lyfta skolans verksamhet.  
 

Baserat på de totala behov som finns i kommunen vad gäller tillskapande av 
nya platser och viljan att öka likvärdigheten Nyköpings kommuns förskolor är 
bedömningen att investeringar och resurser under kommande tioårsperiod 
också behöver prioriteras i andra områden än i Tystberga. Men för att få 
effektiva och anpassade lokaler för verksamheten är Alternativ B det som ses 
som mest fördelaktigt ur ett långsiktigt perspektiv för ekonomi och 
verksamhetens bästa i Tystberga. 
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Bilaga 1. Kostnadsuppskattning Ramböll, exkl. risktillägg m.m. 
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Bilaga 2. Visualiseringar och planlösnignar med 90 barns förskola vid 
nuvarande grusplanen som är en av testade plasterna för placering.  
Film, förskola 90 platser 
 

 
 

 
 

https://oc.nykoping.se/index.php/s/PgzgfWZdcL5zIBa#/files_mediaviewer/video02.mp4
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Planritningar konceptförskola för 90 barn 
Konceptförskola plan 1 

 
Konceptförskola plan 2 

 



   14/15 
 

Omställning av befintlig skolbyggnad enl förslag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Hus A, plan 1: alternativ C 

Hus A, plan 1: alternativ B 

F-6 

F-6 

Förskola 

Hus A, plan 0: alternativ B (visas), i alternativ A så behåller 
förskolan det gröna (Ingen tillbyggnad) och F-6 det blå 
området. I alternativ C har skolan det blå samt gröna.  
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Hus A, plan 2: alternativ A, B och C 

F-6 

Hus B, souterrängplan: alternativ A 

Förskola 

Omklädningsrum gymnastik 

F-6 

Hus B, souterrängplan: alternativ B och C 

Tomställd yta, kan upplåtas till annan verksamhet eller hyresgäst. 

Omklädningsrum gymnastik 
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