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Den tilltänkta förskolan ska drivas med enskilt 
huvudmannaskap och ägas av en privat aktör. 
Kommunen kommer att upplåta marken med tomträtt. 
Det är viktigt för kommunen att förskolan kommer 
på plats inom en nära framtid, vilket gör att aktörens 
genomförandeförmåga kommer att värderas högt.

VÄSJÖN OCH SÖDERSÄTRA
Väsjön är ett nytt bostadsområde i östra Sollentuna 
där ett före detta fritidshusområde utvecklas till en ny 
stadsdel. Det planeras för ca 4400 nya bostäder med 
varierad bebyggelse i form av villor, parhus, radhus och 
flerfamiljshus med blandade upplåtelseformer. 

INLEDNING
Sollentuna kommun bjuder in till 
en tävling om tomträtt gällande en 
förskoletomt i Södersätra, Väsjön. 
Väsjön är ett nytt bostadsområde 
som är under utbyggnad där det 
idag har flyttat in många barn-
familjer, vilket medför en stor 
efterfrågan på en förskola.

Kommunen planerar även för en skola, förskolor, 
äldreboende och annan social service. Området består 
av 11 olika delområden som idag har nått olika faser. 
Vissa delområden är ännu inte påbörjade, 
i några pågår detaljplanering, medan i andra 
områden pågår inflyttning.

Visionen för stadsutvecklingsområdet Väsjön är 
”en småskalig, variationsrik och naturnära stadsmiljö 
med det aktiva livet i centrum”. Väsjöns läge intill 
sport- och friluftsanläggningar och mitt mellan Törn-
skogens och Rösjöskogens naturreservat ger unika för-
utsättningar för en livsmiljö nära ett aktivt vardagsliv. 
Sjön Väsjön blir den centrala punkten i området med 
torgplatser, parkstråk, strandpromenad och anslutning 
till kringliggande naturreservat.

Södersätra är ett av delområdena inom Väsjön och 
består till störst del av radhus, parhus, och villor men 
också en del flerbostadshus. Området började byggas ut 
under 2014 med helt ny infrastruktur och närmar sig 
idag sitt slutskede. Bostadsbyggnationen pågår för fullt 
och är till stor del färdigställd. När området är färdig-
byggt kommer det finnas ca 400 småhus och ca 600 
lägenheter. Många av de boende i området är barn-
familjer vilket gör att efterfrågan på en förskola är stor. 

Inbjudan till tävling om

Tomträtt gällande förskola 
i Södersätra, Väsjön, Sollentuna

4
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FÖRUTSÄTTNINGAR
Huvudmannaskap & upplåtelseform

Kommunen beslutade i december 2020 att Södersätra 
förskola ska bedrivas med enskilt huvudmannaskap. 
Byggnaden ska ägas av en privat aktör och verksam-
heten ska drivas av enskild huvudman. Kommunen har 
för avsikt att upplåta fastigheten med tomträtt.

Fastigheten

Förskoletomten utgörs av fastigheten Elddonet 1 som 
är i kommunens ägo. Fastigheten är ca 3 400 kvm stor 
och består idag av naturmark samt en äldre byggnad 
som är obebodd. Fastigheten angränsar till gatorna 
Fjätursvägen och Hemmings väg.

Detaljplan

Området omfattas av en detaljplan (se bild på s. 5 samt 
bilaga 1) som vann laga kraft 2014. Det är just nu inte 
aktuellt att ändra detaljplanen. Inom fastigheten 
Elddonet 1 gäller användningen ”Skola och/eller för-
skola” samt ”bostad” för södra delen av fastigheten. I 
denna tomträttsupplåtelse kommer inte någon typ av 
bostad på fastigheten att godkännas. Förskole-
byggnaden får uppföras i två plan till en byggnadshöjd 
på max 8 m för det röda området samt max 7 m i det 
gula området. Inom det röda området får 1/3 av ytan 
bebyggas och inom det gula området får en byggnad 
med max 120 kvm byggnadsarea uppföras plus 40 kvm 
för uthus. För hela fastigheten gäller att byggnaden ska 
placeras minst 4,5 m från fastighetsgräns förutom mot 
gata då byggnad får placeras i inre förgårdslinje.

Befintlig byggnad på tomten

På tomten finns en äldre byggnad som tidigare har 
anväts som fritidshus, men som under en längre tid har 
stått tom. Byggnaden kommer att följa med i tomträtts-
upplåtelsen och på grund av detta kommer byggnaden 
även bli ett tillbehör till tomträtten. Därför kommer 
vinnaren att debiteras med en fast kostnad på 650 000 
kr för byggnaden vid tecknandet av tomträttsavtalet, 
utöver tomträttsgälden. Det är sedan upp till 
tomträttsinnehavaren att avgöra om byggnaden ska stå 
kvar eller inte.

Kommunens krav på verksamheten

En ansökan från tilltänkt huvudman för verksamheten 
ska klara de krav som ställs på enskilda huvudmän i 
alla delar enligt utbildningsnämndens godkännande-
process. En ansökan initieras av den enskilda huvud-
mannen i god tid före planerat startdatum. 
Handläggningstiden för ett godkännande kan vara upp 
till tre månader, men går normalt sett fortare, förutsatt 
att alla relevanta underlag finns med i ansökan. 
(läs mer i tillståndsguiden på Sollentuna.se)

Inne- och utemiljö 

Kommunen bedömer att en lämplig storlek på 
förskolan är ungefär 100-140 barn. Som nyckeltal för 
inomhusmiljön bedöms ca 10 kvm BTA/ barn vara 
lämpligt. Vid utformning av förskolans utemiljö ska 
Boverkets riktlinjer för utemiljöer kring förskolor vara 
vägledande. Fastigheten består idag av naturmark och 
en äldre villaträdgård. Fastigheten ligger i närheten av 
stora naturområden med gångavstånd både till 
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Fastigheten  Elddonet 1, bild från detaljplan Fastigheten  Elddonet 1



Törnskogens och Rösjöskogens naturreservat. En 
grönytefaktor på 0,6 ska uppnås på fastigheten i 
enlighet med Sollentuna kommuns mall, se bilaga 5.

Tillfällig lekplats

Inom fastigheten finns också en tillfällig lekplats som 
idag sköts av kommunen. En förutsättning i projektet 
är att lekplatsen ska finnas kvar på befintlig plats och 
vara tillgänglig för allmänheten under hela den tid som 
förskolan byggs. När förskolan är inflyttningsklar 
avvecklas den kommunala lekplatsen och ytan blir 
istället en del av förskolans utemiljö. Då samma princip 
gäller för lekplatsen som för byggnaden kommer även 
en fast summa på 200 000 kr erläggas i samband med 
slutbesiktningen av förskolebyggnaden.

Parkering

Parkering för både bil och cykel ska lösas inom 
fastigheten. Antal parkeringar som krävs redogörs för i 
Sollentunas parkeringsplan som biläggs detta 
dokument, se bilaga 2. Ytor för lastning och lossning 
ska också lösas inom fastigheten.  

Kollektivtrafik 

Det huvudsakliga alternativet för kollektivtrafik 
i Väsjön är buss. Turtätheten för busstrafiken kommer 
att öka allt eftersom Väsjön byggs ut. Busstrafiken 
går i huvudsak längs Frestavägen men en buss-
vändplats inne i Södersätra är under utredning för 
att förbättra tillgängligheten till kollektivtrafik för de 
boende i närområdet. 

Dagvatten

Hantering av dagvatten ska ske inom fastigheten i 
enlighet med kommunens dagvattenpolicy. 
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Fjädergunga vid Bygatans förskola. Foto:  Paulina Westerlind Foto:  Emma Sekhon- Johnér 

Fastigheten  Elddonet 1, med tillfällig lekplats markerad



KRAV & UTVÄRDERING
Bedömningen i tävlingen sker både utifrån ett antal 
grundkrav som varje anbudslämnare måste uppfylla 
samt utifrån utvärderingskriterier i fråga om pris, 
gestaltning och pedagogisk verksamhet som utgör 
underlag för bedömning av förslaget. Precisering av 
krav och utvärderingskriterier presenteras nedan.

GRUNDKRAV SOM SKALL UPPFYLLAS:

• Beskrivning av verksamhetsutövare & förvaltare
En beskrivning ska lämnas in över hur och av vem  
förskolan ska ägas och drivas. Stor vikt läggs vid 
stabila aktörer och ett gott samarbete förväntas mellan 
en långsiktig förvaltare och en verksamhetsutövare.
Verksamhetens hyreskostnader och lokalkostnad per 
barn ska redovisas i tävlingsbidraget. Presentation av 
bolaget ska skickas in (se mer under ”Handlingsför-
teckning på s. 8) samt referensobjekt över två tidigare 
genomförda projekt ska redovisas.

• Beskrivning av pedagogisk inriktning & platser
I tävlingsbidraget ska anbudsgivarens vision och mål 
med förskolan kortfattat beskrivas. Det skall framgå 
hur många förskoleplatser  förskolan planeras för samt 
inomhusyta per barn angivet i kvm LOA och utomhus-
yta per barn angivet i kvm. Verksamhetens 
pedagogiska ambition och inriktning ska beskrivas. 
Baserat på anbudsgivarens beskrivning kommer det 
att bedömas huruvida anbudet har förutsättningar att 
klara ett godkännande, samt hur väl föreslagen lösning 
motsvarar kommunens behov. I tävlingsbidraget ska det 
framgå personaltäthet per barn samt andel utbildade 
pedagoger i verksamheten.

• Lösning för parkering samt lastning & lossning
En beskrivning och skiss ska finnas med över hur bil- 
och cykelparkering ska lösas inom fastigheten. Det ska 
också tas fram en skiss och beskrivning över hur 
angöring för leveranser m.m. ska lösas. 

• Miljökrav
Kommunen har en hög ambition i fråga om hållbart 
byggande och förvaltande. Den vinnande aktören 
förbinder sig till att ta stor hänsyn till den totala miljö-
belastningen och människors välbefinnande vid 
materialval, dagvattenlösning och val av energisystem, 
samt vid soretring av byggavfall under produktions-
skyddet. För att visa på detta är ett krav att förskole-
byggnaden uppförs i enlighet med miljöcertifierings-
systemet Svanen eller motsvarande. En beskrivning av 
hur byggnaden uppfyller dessa krav samt bolagets 
miljöpolicy ska presenteras i inlämning av förslag.

• Tidplan
Kommunen lägger stor vikt vid ett snabbt 
genomförande eftersom behovet av en förskola i 
området är stort. Kommunen vill att förskolan ska 
vara inflyttningsklar så snart som möjligt, dock senast 
i början av 2023. En tidplan över byggtiden fram till 
inflyttning ska därför redovisas. Tidplanen kommer 
senare säkerställas genom vite i genomförandeavtalet. 

UTVÄRDERINGSKRITERIER: 

Bedömning av anbud kommer att ske utifrån 
utvärderingskriterierna pris, förutsättningar för god 
pedagogisk verksamhet och gestaltning som 
viktas likvärdigt. Utvärderingen kommer att göras av 
en grupp tjänstepersoner inom Sollentuna kommun. 
Kriterierna beskrivs närmare nedan:

• Pris 33 %
Tomträttsavgälden ska presenteras som den totala 
ersättningen per år och ska gälla i tio år framöver. 

• Förutsättningar för god pedagogisk
       verksamhet 33 %
Förslaget kommer utvärderas utifrån lokalkostnad per 
barn. Lokalkostnaden per barn ska vara så låg som 
möjligt för att skapa utrymme för personal och 
därigenom förutsättningar för hög produktivitet och 
kvalitet i verksamheten. Utöver det kommer en helhets-
bedömning göras utifrån verksamhetens pedagogiska 
inriktning samt utformningen av lokaler och utemiljö.

• Gestaltning av byggnad och utemiljö 33 %
Gestaltningen av byggnaden ska vara av hög kvalitet 
och anpassas till områdets karaktär och den småskaliga  
bebyggelse som Södersätras villabebyggelse utgörs av. 
Byggnadens gestaltning kommer bedömas utifrån hur 
väl den passar in i omgivningen. En bedömning av för-
skolans rumsliga disponering och planlösning kommer 
att göras på en övergripande nivå. Förskolans utemiljö 
kommer att bedömas utifrån hur väl den bjuder in till 
aktivitet och lek samt vilka gröna naturvärden som 
finns på tomten. Förskolegården ska ha en 
grönytefaktor på 0,6 som räknas fram med hjälp av 
Sollentuna kommuns mall. (Se bilaga 5)  

Följande ska presenteras i anbudet: 

• Situationsplan över disponeringen av fastigheten
• En skiss över hur byggnaden kommer att se ut, 

samt en beskrivning av övergripande gestaltnings-
principer

• Byggnadens planlösning och en beskrivning av den 
rumsliga disponeringen.

• Beskrivning och illustration av förskolans utemiljö
• Presentation av grönytefaktor.
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AVTAL
När tävlingen om tomträtt är avgjord kommer 
kommunen att teckna ett genomförandeavtal med 
vinnaren.Genomförandeavtalet ger en ensamrätt för 
vinnaren att, under en begränsad tid och under givna 
villkor, få teckna ett tomträttsavtal med kommunen 
och uppföra en förskola på fastigheten Elddonet 1.

Tomträttsavtal tecknas efter att vinnaren erhållit 
bygglov och därmed visat att den kommande 
bebyggelsen uppfyller det som presenterats i det 
vinnande anbudet, se utkast tomträttsavtal i bilaga 3.

Tomträtten kommer att upplåtas mot en årlig avgäld, 
som för första avgäldsperioden (10 år) ska anges 
i anbudet. 

HANDLINGSFÖR-
TECKNING INLÄMNING
• Kortfattad beskrivning av anbudsgivarens vision 

och mål med förskolan samt beskrivning av den 
pedagogiska inriktningen.

• Principöverenskommelse med den förskoleaktör 
som ska driva verksamheten. Förskolans tänkta 
huvudman ska garantera att de har förutsättningar 
att leva upp till kommunens riktlinjer för god-  
kännande och rätt till bidrag. En 

       prövning av huvudmannens ansökan om att 
       bedriva förskoleverksamhet kommer att 
       genomföras enligt gängse förfarande.

• Redovisning av hur många förskoleplatser          
förskolan planeras för. Total yta för förskolan ska 
framgå, och inomhusyta per barn angivet i kvm 
LOA samt utomhusyta per barn angivet i kvm.

• Presentation av två referensobjekt på tidigare  
byggda förskolor som är pågående alternativt      
genomförda under de senaste 10 åren. 

• Tidplan för projektering och utbyggnad fram till 
inflyttning.

• Förslag till byggnadskoncept med byggnadens 
area, rumsfunktioner, fasadritningar, planritning 
och beskrivning av hur förslaget förhåller sig till 
omgivningens karaktär.

• Förslag till gårdsmiljö med situationsplan 
        över fastigheten. 

• Redovisning av hur parkering, transporter, 
       leveranser och avlämning ska lösas 
       inom fastigheten.

• Redovisning av hur dagvatten ska hanteras. 

• Redovisning av grönytefaktor.

• Beskrivning av hur byggnaden ska uppnå 
       miljöcertifiering enligt Svanen eller motsvarande.

 OM BYGGAKTÖREN

• Registreringsbevis, högst tre månader gammalt, 
och redovisning av hela ägarkedjan/koncernen upp 
till slutlig ägare.

• Senaste årsredovisningen godkänd av revisor.
• Presentation av VD samt andra viktiga 

    bolagsföreträdare med beskrivning av bakgrund           
    och kompetenser (CV).

• Namn på byggaktörens kontaktperson med 
       telefonnummer och e-postadress.
• Ratingintyg, högst tre månader gammalt, 
        enligt Upplysningscentralens soliditets-
        /likviditetsbedömning.
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Cykelställ vid Bygatans förskola. Foto: Paulina Westerlind 

       miljöcertifiering enligt Svanen eller motsvarande. 

PRELIMINÄR TIDPLAN
• Utskick av tävlingsinbjudan 31 maj 2021
• Sista dag att ställa frågor 16 augusti 2021
• Inlämning av anbud 23 augusti 2021
• Vinnande anbud presenteras september 2021
• Tecknande av genomförandeavtal oktober 2021
• Inlämning av  bygglov november 2021
• Godkänt bygglov Q1 2022
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KONTAKT & FRÅGOR
Vid frågor kontakta Sara Hultqvist, 
Områdesansvarig stadsutvecklare Väsjön. 
e-post: sara.hultqvist@sollentuna.se

Samtliga frågor under tävlingstiden ska ställas 
skriftligen till ombudet per e-post.

Frågor, svar och eventuell kompletterande information 
så som bilagor till tävlingsinbjudan publiceras löpande 
på kommunens webbplats. 

Sista dagen för frågor är 16 augusti 2021.

INLÄMNING
Inlämning av anbud sker per e-post till 
samhällsbyggnadsavdelningens registratur 
på följande adress: registrator.sba@sollentuna.se 
senast den 23 augusti 2021.

UPPHOV & NYTTJANDE
Insamling av handlingar innebär att Sollentuna 
kommun ges rätt att utan ersättning till upphovsman 
eller anbudsgivare ställa ut och/eller publicera förslagen, 
samt mångfaldiga det för behandling inom kommunen 
för projektet och på så sätt som inte strider mot 
upphovsrättsliga regler.

BILAGOR
• Bilaga 1: Detaljplan för Södersätra 
       och Kastellgården
• Bilaga 2: Parkeringsplan för Sollentuna kommun
• Bilaga 3: Utkast tomträttsavtal
• Bilaga 4: Kommunens dagvattenpolicy
• Bilaga 5: Mall för framräkning av grönytefaktor

Ersättningsnivåer för förskola 
(check- och pengbelopp 2021), Sollentunas regler för 
utbetalning av kommunalt ekonomiskt bidrag för barn-
omsorg, samt regler och rekomendationer för fristående 
huvudmän finns i Sollentuna författningssamling på 
Sollentuna.se. 

Fastigheten Elddonet 1 med  nuvarande bebyggelse. Foto: Sollentuna kommun



INSPIRATION- EXEMPEL PÅ BEBYGGELSE I VÄSJÖN

10

Foton: Paulina Westerlind 



INSPIRATION- EXEMPEL PÅ NYBYGGDA SKOLOR/ 
FÖRSKOLOR I SOLLENTUNA

Bygatans förskola Mallas förskola

Tegelhagens skola Gärdesskolan

Tegelhagens förskola
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Väsjön - En ny del av Sollentuna
Visionen för Väsjön är en småskalig, variations-
rik och naturnära stadsmiljö med det aktiva 
livet i centrum. På sikt finns möjlighet för över 
4 000 bostäder i form av flerbostadshus, stads-
radhus och villor.

Foto:  Maskot bildbyrå AB- Johnér


