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Lokalbehovsplan 2020

Inledning
I lokalbehovsplanen analyserar barn- och utbildningsnämnden behovet av verksamhetslokaler med 
utgångspunkt i befolkningsutvecklingen i olika åldersgrupper. Nämndens analys ligger till grund för den 
inriktning för lokalutveckling som förordas och de önskemål om tidpunkt för färdigställande av aktuella 
åtgärder som anges.

Förvaltningen följer befolkningsutvecklingen och aviserar sådana förändringar som påverkar nämndens 
lokalbehov i den lokalbehovsplan som behandlas under våren. Uppföljning av lokalbehovsplanen sker 
under hösten. Planen omfattar perioden 2020 – 2030.

Den första versionen av lokalbehovsplanen har presenterats vid barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott 2020-03-10. Härefter har förvaltningen fått och analyserat prognosen på 
kommundelsnivå. Den analysen visar ett annat utfall för förskolan än den kommunövergripande 
prognosen, framförallt i södra kommundelen. Följaktligen bedömer förvaltningen att slutsatserna som 
dras i den första version behöver omprövas.

Förvaltningen understryker betydelsen av att vid ett och samma tillfälle presentera allt material när det 
gäller lokalbehovsplanen. Förvaltningen föreslår därför att nästa års beredning av lokalbehovsplanen 
sker när förvaltningen har fått och analyserat kommundelsprognosen.

Sammanfattning
Med utgångspunkt i den senaste befolkningsprognosen ser förvaltningen följande lokalbehov inom:

Förskolan
Norra kommundelen

Nybyggnation av förskola med 8 avdelningar i norra kommundelen. Planerat färdigställande – HT 
2024.

Grundskolan
Norra kommundelen

Nya skollokaler för elever i förskoleklass - årskurs 6 i Bjärehovsområdet är beslutade. 
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Projekteringsarbete pågår. De nya lokalernas planeras tas i drift höstterminen 2022.
Tillkommande lokalbehov till följd av utökad timplan för ämnet idrott och hälsa. Beslut har fattats 
om utbyggnad av ny idrottshall vid Rutsborgskolan. För att fullt ut tillgodose behoven föreslås 
även att lilla Bjärehovshallen ersätts med en ny fullstor idrottshall.

Södra kommundelen
Nybyggnation i Allé- och Pilängsområdet för att skapa en sammanhållen lärmiljö för områdets 
mellanstadieelever. Önskemål om färdigställande - HT 2022.
Tillkommande lokalbehov till följd av utökad timplan för ämnet idrott och hälsa. För att fullt ut 
tillgodose behoven föreslås en ny fullstor idrottshall i Allé - Pilängsområdet.

Kostverksamheten
Norra kommundelen

Anpassning av Löddesnässkolans matsal och kök pågår. Planerat färdigställande HT 2020.
Anpassning av köket på Trollets förskola pågår. Nuvarande kök inte är dimensionerat till den 
produktionsvolym som krävs. Planerat färdigställande – HT 2020.

Grundsärskola
Utredning avseende möjligheten att etablera grundsärskola i Lomma kommun pågår. Slutredovisning 
planeras ske i juni 2020.

Gymnasieskola
Utredning avseende möjligheten att etablera gymnasieskola i Lomma  kommun pågår. 
Slutredovisning planeras ske i juni 2020.

Förskola

Befolkningsprognos

Lomma kommun
Befolkningsprognosen 2020 för kommunen i sin helhet, visar en svagare minskning av antalet barn i 
ålderskategorin 1 - 5 år än prognosen 2019 visade. Antalet barn minskar till och med år 2022. Härefter 
sker en ökning av antalet barn fram till och med år 2026. Därefter sker en gradvis minskning fram till 
prognosperiodens slut.

Lomma kommun
År  1-5 år jfr 19

2019 1 589 0
2020 1 538 -51
2021 1 511 -78
2022 1 481 -108
2023 1 530 -59
2024 1 562 -27
2025 1 570 -19
2026 1 582 -7
2027 1 581 -8
2028 1 563 -26
2029 1 542 -47
2030 1 517 -72

Tabell: Befolkningsprognos – Lomma kommun – åldersgruppen 1 – 5 år. I kolumnen Jfr 19 redovisas 
förändringar i förhållande till år 2019.
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Norra kommundelen
I åldersgruppen 1 – 5 år visar årets befolkningsprognos för norra kommundelen samma vikande 
tendens som den kommunövergripande prognosen. Antalet barn minskar till och med år 2022. Härefter 
sker en ökning av antalet barn fram till prognosperiodens slut.

Norra kommundelen
År 1-5 år jfr 19

2019 673 0
2020 610 -63
2021 600 -73
2022 574 -99
2023 607 -66
2024 623 -50
2025 641 -32
2026 647 -26
2027 653 -20
2028 658 -15
2029 663 -10
2030 666 -7

Tabell: Befolkningsprognos – Norra kommundelen – åldersgruppen 1 – 5 år. I kolumnen Jfr 19 
redovisas förändringar i förhållande till år 2019.

Södra kommundelen
I åldersgruppen 1 – 5 år visar årets befolkningsprognos för södra kommundelen, i motsats till den 
kommunövergripande, ingen minskning utan tvärtom en ökning av antalet barn fram till år 2027. 
Härefter sker en minskning av antalet barn fram till prognosperiodens slut.

Södra kommundelen

År  1-5 år jfr 19  6-15 år
2019 916 0 2 259
2020 928 12 2 297
2021 911 -5 2 362
2022 907 -9 2 368
2023 923 7 2 382
2024 939 23 2 364
2025 929 13 2 362
2026 935 19 2 351
2027 928 12 2 342
2028 905 -11 2 305
2029 879 -37 2 274
2030 851 -65 2 253

Tabell: Befolkningsprognos – Södra kommundelen – åldersgruppen 1 – 5 år. I kolumnen Jfr 19 redovisas 
förändringar i förhållande till år 2019.

Förändrade lokalbehov

En utgångspunkt i förvaltningens analyser av kommande års lokalbehov är ett effektivt 
lokalutnyttjande. När det gäller förskolans lokalbehov väger förvaltningen även in: 
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- Garantin till förskoleplats i enlighet med Skollagens krav.
- Vårdnadshavarnas önskemål.
- Geografisk spridning av förskoleenheterna.
- Kvaliteten på verksamheten.
- Arbetsmiljön för personal.
- Storleken på förskolenheten.
- Byggexpansionen och därmed befolkningstillväxten geografiskt.
- Antalet barn i förskolan skiljer sig markant mellan vår och höst.
- Lokalkostnader.

Norra kommundelen
I april år 2020 bedöms behovet av antalet platser i förskolan i norra kommundelen uppgå till 572. 
Modellberäkningen bygger på andelelen placerade barn i förhållande till det totala antalet barn samt 
ökningen av antalet barn från årsskiftet fram till och med april. Med utgångspunkt i den 
beräkningsmodellen har en prognos gjorts för platsbehovet under planeringsperioden enlig nedan.

År Behov 
april

Platser Skillnad

2020 572 544 -28

2021 519 544 25

2022 510 510 0

2023 488 510 22

2024 516 510 -6

2025 530 510 -20

2026 545 510 -35

2027 550 510 -40

2028 555 510 -45

2029 560 510 -50

2030 564 510 -54

Tabell: Behov av och tillgång till platser i förskolan i norra kommundelen.

Förvaltningens bedömning av platsbehovet i norra kommundelen, efter analys av kommundelssiffrorna, 
är att endast två avdelningar kan återlämnas innan en ny förskola eller andra utbyggnadsalternativ tas i 
drift. Förvaltningen ser att den paviljong som finns vid Tulpangårdens förskola måste återlämnas senast 
2022-03-27 då det tillfälliga bygglovet slutgiltigt upphör. Detta innebär att en avveckling av Lärkans 
förskola inte bedöms kunna ske innan en ny förskola eller andra utbyggnadsalternativ i kommundelen 
tas i drift.

Ny förskola i norra kommundelen
Utbyggnad av bostäder planeras i norra kommundelen i området mellan Bjärred och Borgeby. Beslut 
har fattats om att bygga ny förskola med 8 avdelningar med lokalisering i utbyggnadsområdets närhet.

- Förskola i norra kommundelen 8 avdelningar Tas i drift 2024-08-01
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Utifrån nuvarande planeringsförutsättningar förefaller det som behovet av antalet platser samt 
tidpunkten för färdigställande av ny förskola behöver utredas ytterligare och följas upp i samband med 
handläggning av lokalbehovsplanen hösten 2020.

Södra kommundelen
I april år 2020 bedöms behov av antalet platser i förskolan i södra kommundelen uppgå till 761. 
Modellberäkningen bygger på andelelen placerade barn i förhållande till det totala antalet barn samt 
ökningen av antalet barn från årsskiftet fram till och med april. Med utgångspunkt i den 
beräkningsmodellen har en prognos gjorts för platsbehovet under planeringsperioden enlig nedan.

År Behov 
april

Platser Skillnad

2020 761 806 45

2021 771 806 35

2022 744 806 62

2023 754 806 52

2024 767 806 39

2025 780 806 26

2026 772 806 34

2027 777 806 29

2028 771 806 35

2029 752 806 54

2030 730 806 76

Tabell: Behov av och tillgång till platser i förskolan i södra kommundelen.

Förvaltningens bedömning av platsbehovet i södra kommundelen, efter analys av kommundelssiffrorna, 
är att varken Bildrike förskola eller Alnarps förskola kan avvecklas. Förvaltningen bedömer att en 
avveckling av två avdelningar skulle kunna vara möjlig. En sådan avveckling är dock inte möjlig eftersom 
det i kommundelen inte finns någon förskoleenhet med endast två avdelningar.

Grundskolan

Befolkningsprognos

Lomma kommun
Befolkningsprognosen 2020 för hela Lomma kommun visar att i ålderskategorin 6 - 15 år kommer en 
kraftig ökning av elevvolymen att ske fram till år 2022 med ca 130 elever, därefter planar ökningen ut 
för att till år 2026 hamna på samma nivå som nuvarande, drygt 4100 elever. Härefter minskar antalet 
barn gradvis. År 2030 visar prognosen 144 färre elever än 2019. 



6(10)

Lomma kommun
År  6-15 år jfr 19

2019 4 154 0
2020 4 230 76
2021 4 276 122
2022 4 285 131
2023 4 280 126
2024 4 225 71
2025 4 191 37
2026 4 161 7
2027 4 141 -13
2028 4 100 -54
2029 4 055 -99
2030 4 010 -144

Tabell: Befolkningsprognos – Lomma kommun – åldersgruppen 6 – 15 år. I kolumnen Jfr 19 redovisas 
förändringar i förhållande till år 2019.

Norra kommundelen
I åldersgruppen 6 – 15 år visar årets befolkningsprognos för norra kommundelen inte samma tendens, 
som den kommunövergripande prognosen. I förhållande till år 2019 visar befolkningsprognos en viss 
ökning med 38 under år 2020. Härefter minskar antalet barn gradvis till 2030 då antalet barn är 138 
förre än år 2019.

Norra kommundelen
År  6-15 år jfr 19

2019 1 895 0
2020 1 933 38
2021 1 914 19
2022 1 917 22
2023 1 898 3
2024 1 861 -34
2025 1 829 -66
2026 1 810 -85
2027 1 799 -96
2028 1 795 -100
2029 1 781 -114
2030 1 757 -138

Tabell: Befolkningsprognos – Norra kommundelen – åldersgruppen 6 – 15 år. I kolumnen Jfr 19 
redovisas förändringar i förhållande till år 2019.

Södra kommundelen
I åldersgruppen 6 – 15 år visar årets befolkningsprognos även för södra kommundelen samma 
tendens, som den kommunövergripande prognosen. I förhållande till år 2019 visar befolkningsprognos 
en ökning med 123 barn fram till år 2023. Härefter minskar antalet barn gradvis till 2030 då antalet 
barn är på samma nivå som 2019.
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Södra kommundelen

År  6-15 år jfr 19
2019 2 259 0
2020 2 297 38
2021 2 362 103
2022 2 368 109
2023 2 382 123
2024 2 364 105
2025 2 362 103
2026 2 351 92
2027 2 342 83
2028 2 305 46
2029 2 274 15
2030 2 253 -6

Tabell: Befolkningsprognos – Södra kommundelen – åldersgruppen 6 – 15 år. I kolumnen Jfr 19 
redovisas förändringar i förhållande till år 2019.

Förändrade lokalbehov

Norra kommundelen
Nya skollokaler är beslutade och planeras i Bjärehovsområdet. De nya lokalerna ersätter äldre 
byggnader i området och möjliggör ett effektivare nyttjande av områdets lokaler och att befintlig 
paviljongbyggnad kan återlämnas. De nya lokalernas planeras tas i drift höstterminen 2022.

Södra kommundelen
Barn- och utbildningsnämnden har i lokalbehovsplan 2020 noterat att befolkningsprognosen visar en 
ökning av antalet elever i södra kommundelen. Denna ökning skapar behov av jämnare elevflöden i 
övergångarna mellan olika stadier i Strandskolan, Fladängskolan, Alléskolan och Pilängskolan. 
Skolorganisationen behöver därför anpassas för att skapa en sammanhållen organisation från 
förskoleklass till årkurs 9. För närvarande finns fler klasser i Förskoleklass (F) - 3 än vad som kan tas 
emot i årskurs 4 - 6. Barn- och utbildningsnämnden har, vid sammanträdet 2020-02-25 (BUN § 5/20), 
ställt sig bakom begäran om 65,5 mnkr för investering i om- och tillbyggnad av lokaler i Allé- och 
Pilängsområdet.

Karstorpskolan norra
Sedan projekteringen och uppförandet av en ny skolbyggnad på Karstorpskolan Norra har 
verksamheten utökats med mottagande av nyanlända elever och individintegrerade 
grundsärskoleelever.

En jämförelse mellan samhällsbyggnadsförvaltningen tekniska bedömning av lokalerna visar att skolan 
nu har nått den nivå av antalet elever som bedöms som möjlig ur teknisk synpunkt.

Förvaltningen kommer utreda hur det utökade lokalbehovet långsiktigt kan tillgodoses så att det skapas 
en god studie- och arbetsmiljö för elever och medarbetare.

Utökning av undervisningstid i ämnet idrott och hälsa
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Under 2019 har timplanen för ämnet idrott och hälsa utökats. Utökningen omfattar totalt 100 timmar 
under utbildningstiden i grundskolan, årskurserna F - 9. Dessa timmar fördelas så att 20 timmar 
tillkommer i årskurs 6 och 80 timmar i årskurserna 7 - 9.

Den utökade timplanen/vecka implementeras enligt tabell nedan.

Läsår Årskurs 6 Årskurs 7 Årskurs 8 Årskurs 9 Totalt per 
vecka

2019/2020 1,0 timme 1,0 timme
2020/2021 1,0 timme 1,0 timme 2,0 timmar
2021/2022 0,5 timme 1,0 timme 1,0 timme 1,0 timme 3,5 timmar

Tabell: Implementering av den utökade nationella timplanen/vecka i ämnet idrott och hälsa.

Nuvarande lokaler kan tillgodose lokalbehoven under innevarande läsår. För läsåret 2020/2021 pågår 
planering för hur lokalbehoven för ämnet idrott och hälsa ska tillgodoses. Planeringen kommer 
innebära att en del av elevernas undervisning i det aktuella ämnet kommer att ske i idrottshallar 
utanför skolans närområde. Inför den fullt ut implementerade timplaneförändringen läsåret 2021/2022 
återstår mycket arbete för att tillgodose lokalbehoven i ämnet idrott och hälsa.

För att tillgodose lokalbehovet behövs:
- Ny fullstor idrottshall vid Rutsborgskolan. Beslut har fattats.
- Lilla Bjärehovshallen ersätts med en ny fullstor idrottshall.
- En ny fullstor idrottshall i Allé - Pilängsområdet.

En fullstor idrottshall är beslutad och planerad i Rutsborgsområdet. Idrottshallen kommer att 
tillfredsställa ett lokalbehov på grund av att två halvstora idrottshallar försvann från LBTK-hallen. 
Rutsborgshallen täcker dock inte de behov som uppkommer i kommundelen som helhet med anledning 
av utökad timplan i ämnet idrott och hälsa. Rutsborgshallen täcker endast de behov som 
Rutsborgskolan har. Förvaltningen bedömer därför att ytterligare hallytor behövs. ’

Förvaltningen har noterat att lilla Bjärehovshallen är i dåligt skick och att byggnaden därför behöver 
rivas. När detta sker bör hallen ersättas med en fullstor hall. Bjärehovskolan använder idag lilla 
Bjärehovs idrottshall för undervisning i idrott och hälsa. En ny hall i Bjärehovsområdet skulle ge 
ytterligare plats åt föreningarna i Bjärred så att de kan ta emot de barn och ungdomar som vill träna 
och för den utökade timtiden i ämnet idrott och hälsa (KFN 2018-08-27 § 48/18) 

En fullstor idrottshall i Allé- Pilängsområdet skulle täcka behovet av idrottsundervisning och 
föreningsbehoven, i södra kommundelen.

Grundsärskola

Lomma kommun bedriver för närvarande individintegrerad grundsärskoleverksamhet i egen regi. I 
dagsläget finns åtta elever som har individintegrerad undervisning.

Förvaltningen har fått uppdraget att utreda möjligheten att bedriva både individintegrerad och 
sammanhållen grundsärskoleverksamhet för de elever som läser ämnen, tidigare grundsärskolan. 
Lomma kommun ser även en relativt markant ökning av antalet barn som utreds och får diagnos 
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intellektuell funktionsnedsättning vilket kommer innebära ett ökat behov framöver av 
utbildningsplatser inom grundsärskola. En del i utredningsuppdraget är lokaler för grundsärskolan och 
lokalernas placering. 

Gymnasieskola

Utredning avseende möjligheten att etablera gymnasieskola i Lomma kommun pågår. Slutredovisning 
planeras ske i juni 2020.

Kostverksamheten

Befolkningsprognos
Den befolkningsförändring som lokalbehovsprognosen visar för olika åldersgrupper enligt ovan (se 
under förskola respektive grundskola) bedöms påverka lokalbehoven inom kostverksamheten enligt 
nedan.

Förändrade lokalbehov
Förvaltningen bedömer att några lokaler behöver anpassas. Nedan redovisas de lokaler där sådana 
noteringar gjorts och vilka åtgärder som föreslås.

Trollets förskola
Trollets förskola har ett mottagningskök, vilket försvårar nämndens miljöarbete kopplat till svinn. 
Köket har inte en kapacitet som motsvarar antal barn i verksamheten. Detta påverkar arbetsmiljön i 
förskolan på ett negativt sätt genom att matproduktionen inte har tillräckliga förutsättningar och att 
matvagnar transporteras genom lokalerna där barnen har sin verksamhet. Brister i kökets arbetsmiljö 
har även påtalats när inspektion har genomförts. Nämnden har uttryckt önskemål om att lokalerna 
snarast anpassas för att tillgodose aktuellt behov. Ombyggt kök är beslutat och planeras färdigställas 
HT 2020.

Löddesnässkolan/matsal
Förvaltningen har noterat att lokalerna i Löddesnässkolan inte är ändamålsenliga, när det gäller 
matservering. Kostenheten erbjuder från höstterminen 2016 flexitariankost, det vill säga möjlighet att 
välja mellan två rätter till lunch. En mer traditionell rätt och en helvegetarisk. Erbjudandet om två 
alternativ medför utökat behov av serveringsytor. Sådana serveringsytor finns i samtliga skolor, där 
matsal finns. Löddesnässkolan har inte någon matsal. Detta innebär att det inte finns möjlighet att 
servera dessa två alternativ. Löddesnässkolan är i nuläget därför inte likvärdig med övriga skolor i 
kommunen i detta avseende. Förvaltningen ser även att Löddesnässkolans avsaknad av matsal medför 
att skolan har en högre andel svinn än övriga skolor i kommunen. Förvaltningen föreslår att en matsal 
byggs i Löddesnässkolan. Ny matsal är beslutat och planeras färdigställas till HT 2020.

Löddesnässkolan/kök
Förvaltningen ser att Löddesnässkolan i dag har cirka 300 elever, men skulle kunna inrymma fler elever. 
Skolans kök har inte möjlighet att producera fler portioner och skulle därför behöva byggas ut. 
Ombyggt kök är beslutat och planeras färdigställas till HT 2020.

Vinstorpskolans lokaler

Vinstorpskolans lokaler delas för närvarande av Centrala barn- och elevhälsa, Lärcentrum och 
Kulturskolan. I lokalerna bedrivs kommunens undervisning i svenska för invandrare (SFI-undervisning). 
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Antalet elever inom SFI-undervisningen har ökat, vilket medför utökade lokalbehov. På grund av ökad 
efterfrågan har kulturskolan, även efter det att deras nya lokaler i Pilängskolan färdigställts, behov av 
att nyttja Vinstorpskolan för sin verksamhet.

Generella överväganden

Förvaltningen önskar att detaljplaner formas så att de ger möjlighet att bygga ut befintliga 
verksamhetslokaler vid behov. Generellt önskar förvaltningen att redan när ny förskola projekteras 
planera markyta och möjlighet till utbyggnad. Förvaltningen bedömer att det finns driftsfördelar i stora 
enheter som ger positiva effekter på kvaliteten, ekonomin och personalplaneringen i verksamheten. 
Detta gör att förvaltningen förordar utbyggnad av befintliga förskolor så att de bildar större 
sammanhållna enheter i stället för mindre och mer sårbara enheter. Förskolor med 8 – 12 avdelningar 
har sådana driftsfördelar. Förvaltningen föreslår därför att förskolor, redan i projekteringsstadiet, 
planeras för 12 avdelningar även om de initialt byggs för 8 avdelningar. På så sätt skapa förutsättningar 
för framtida utbyggnad av verksamhetslokaler. Motsvarande utbyggnadsmöjligheter föreslås beaktas 
när det gäller utbyggnad av grundskolor, så att tillkommande klasser och ytterligare parallella spår kan 
etableras.

Förvaltningen ser även att det är viktigt att de lokaler som byggs alltid formas på ett sådant sätt att de 
kan användas av olika verksamheter över tid. Detta innebär att lokalerna behöver vara flexibla och 
kunna omställas.

Utveckling av metod för behovsanalys

Förvaltningen kommer under 2019 att ytterligare förstärka arbetet med analyser av lokalbehoven. Det 
aktuella utvecklingsarbetet innebär att analysen kommer att byggas upp som en arbetsmodell där 
lokalbehoven kopplas samman med lokalernas möjligheter och verksamhetens förutsättningar. I 
föreliggande lokalbehovsplan bifogas den kartläggning av nämndens verksamhetslokaler som kommer 
att vara utgångspunkten för kommande lokalbehovsanalyser. Den nya modellen kommer att innebära 
att lokalbehovsanalyserna kommer att ske med fem utgångspunkter:

- Befolkningsprognos
- Bedömning av lokalernas och verksamhetens möjligheter
- Ekonomisk hushållning
- Underhåll
- Lärmiljöer
- Vårdnadshavares efterfrågan på plats

Befolkningsprognos
Förvaltningens bedömning av verksamheternas lokalbehov har utgångspunkt i prognostiserad 
befolkningsutveckling. Med stöd i aktuell prognos görs bedömning av hur befolkningsutvecklingen 
under planeringsperioden skapar behov av nya lokaler på kort och lång sikt i respektive kommundel.

Bedömning av lokalernas och verksamhetens möjligheter
När förvaltningen ser att lokalbehov uppkommer undersöks i första hand vilka möjligheter befintliga 
lokaler har för att tillgodose behoven. Denna undersökning görs med stöd i 
samhällsbyggnadsförvaltningens sammanställning av lokalernas tekniska kapacitet. Härefter bedöms 
hur väl aktuella lokaler kan tillgodose det uppkomna lokalbehovet, ur ett verksamhetsperspektiv där 
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hänsyn tas till hur barn- och elevgrupperna är sammansatta för att nå uppsatta mål enligt aktuell 
läroplan.

Ekonomisk hushållning
För att den lokalbehovsplanering som sker ska präglas av en god ekonomisk hushållning övervägs 
kostnader för de lokaler som analyseras. Kostnaderna för de olika lokalerna är en parameter när val av 
lokaleffektivisering görs.

Underhåll
Samsyn om lokalernas underhåll är sammankopplat med bedömningen av hur lokalerna kan användas. 
Verksamhetsföreträdare och samhällsbyggnadsförvaltningen kommer därför att göra bedömning av 
underhållsbehovet i samtliga lokaler så att underhållsåtgärder kan vidtas.

Lärmiljöer
Förvaltningen genomför en kartläggning av om verksamheternas lokaler är ett stöd som lärmiljö. I 
kartläggningen gör respektive verksamhet en bedömning av hur väl de egna lokalerna är ett stöd i 
arbetet med att nå de mål som anges i läroplaner och i fastställd nämndsplan. I den bedömning som 
görs kommer verksamheterna att skatta sina respektive inne- och utemiljöer.

Vårdnadshavares efterfrågan på plats
I förvaltningens bedömning av lokalbehov beaktas vårdnadshavares efterfrågan på plats i förskolan.
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Formell prövning 

Barnkonsekvensanalys för förskola  
Är en metod att bedöma barnets bästa med utgångspunkt i en övergripande åtgärd eller 
frågeställning. 

En prövning av vilka åtgärder som är barnets bästa för gruppen barn: 

___________________________________________________________________________ 

Förskola:__________________________    Utredare/titel:___________________________ 

Datum:___________________________    Chef:___________________________________ 

☐ indirekt prövning ☐ direkt prövning

BAKGRUND 
Anledning till utredning? Vem har beslutat? Historik? Nulägesbeskrivning? Vad är 
frågeställningen? Vad har fungerat? Vad behöver fungera bättre? Vem berörs av beslutet? 
Vilka förslag på lösningar finns?  

FÖRVALTNING FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID
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KARTLÄGGNING OCH BESKRIVNING 
För att kunna göra en analys och bedömning behöver information och kunskap inhämtas. 
Perspektiven individ, grupp och organisation ska beaktas.   

Lagstiftning och styrdokument 
- Vilka rättigheter i barnkonventionen är aktuella? Vad säger dessa? 
- Vilken lagstiftning är aktuell?  Vad säger denna? 
- Vilka styrdokument finns? Vad säger dessa? (Läroplaner, Skolverket, 

Skolinspektionen.) 
- Vad är kommunens viljeriktning och mål? 

Tillgodoses barnets rättigheter enligt Barnkonvention artiklar - vilka är relevanta för 
frågan? 

☐ 2, Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras. 
☐ 3, Vid alla beslut som för barn ska i första hand beaktas det som bedöms vara barnets bästa. 
☐ 6, Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. 
☐ 12, Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till 
barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad. 

☐ Skollag XXXX 
☐ Läroplansmål 
☐ Nämndmål 
☐ Övrigt 

FÖRVALTNING FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID
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Forskning, kunskap och omvärldsbevakning 
- Vilken forskning och kunskap finns? Vad säger denna? 
- Vilka erfarenheter finns i verksamheten som kan vara till nytta i ärendet? 

Barngruppens åsikter? 
Hur har åsikterna inhämtats? Via skolpersonal, via vårdnadshavare. Nulägesbeskrivning? Vad 
fungerar bra? Vad skulle kunna fungera bättre? När har det fungerat bra? Hur påverkas 
barnen på kort och lång sikt? Om barnens bästa inte kan tillgodoses, vilka kompenserande 
åtgärder behöver vidtas? Hur ska barnets åsikter beaktats? 

FÖRVALTNING FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID
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Det sociala nätverkets åsikter 
Hur har vårdnadshavares åsikter inhämtats? Andra viktiga personer för barnen? 

Förskolepersonalens åsikter 
Hur har förskolepersonalens åsikter inhämtats? Nulägesbeskrivning? Vad kan fungera 
bättre? När har det fungerat bra? Har förskolan gjort extra anpassningar? 

Andra relevanta aktörers åsikter i ärendet 
Hur har åsikterna inhämtats och vad gav det? 
Exempelvis: 

- Region Skåne 
- Centrala barn- och elevhälsan 
- Förvaltningar i kommunen 

Intressekonflikter? 
Exempelvis: 

- Andra barns intressen 
- Ekonomiska förutsättningar 
- Organisatoriska förutsättningar (tillgång till salar) 
- Personal 
- Arbetsmiljö 

FÖRVALTNING FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID
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ANALYS OCH PRÖVNING AV ÅTGÄRDER
Behövs en riskanalys göras? Ja ☐ Nej ☐ 
Frågor som kan analyseras: 

- Vilket och/eller vilka barn berörs? 
- Vilka förslag till lösningar finns i frågan? 
- Vilka problem och/eller intressekonflikter finns i ärendet? 
- Tillgodoses barnens rättigheter enligt artikel 2, 3, 6 och 12 samt andra aktuella 

rättigheter? 
- Hur ska barngruppens åsikter beaktas? 
- Hur påverkas barnet/barnen på kort och lång sikt? 
- Om barnets bästa inte kan tillgodoses, vilka kompenserande åtgärder behöver 

vidtas? 
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Bedömning och förslag till beslut (från utredaren) 

Återkoppling till barngruppen 
Hur, när och av vem ska återkoppling ske? 

Konsekvensutvärdering 
Hur och Datum?  

Chef:_________________________________________________________________ 

_______________________________ ____________________________________ 

Datum      Underskrift 

Barnkonsekvensanalys - prövning av barnets bästa 
Enligt barnkonventionen och svensk lagstiftning enligt socialtjänstlagen, LVU (lag med 
särskilda bestämmelser om vård av unga), föräldrabalken, utlänningslagen, skollagen samt 
LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) skall vid beslut och åtgärder som 
rör barn, barnets bästa beaktas.  
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Formell prövning 

Barnkonsekvensanalys för förskola  
Är en metod att bedöma barnets bästa med utgångspunkt i en övergripande åtgärd eller 
frågeställning. 

En prövning av vilka åtgärder som är barnets bästa för gruppen barn: 

___________________________________________________________________________ 

Förskola:__________________________    Utredare/titel:___________________________ 

Datum:___________________________    Chef:___________________________________ 

☐ indirekt prövning ☐ direkt prövning

BAKGRUND 
Anledning till utredning? Vem har beslutat? Historik? Nulägesbeskrivning? Vad är 
frågeställningen? Vad har fungerat? Vad behöver fungera bättre? Vem berörs av beslutet? 
Vilka förslag på lösningar finns?  

FÖRVALTNING FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID
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KARTLÄGGNING OCH BESKRIVNING 
För att kunna göra en analys och bedömning behöver information och kunskap inhämtas. 
Perspektiven individ, grupp och organisation ska beaktas.   

Lagstiftning och styrdokument 
- Vilka rättigheter i barnkonventionen är aktuella? Vad säger dessa? 
- Vilken lagstiftning är aktuell?  Vad säger denna? 
- Vilka styrdokument finns? Vad säger dessa? (Läroplaner, Skolverket, 

Skolinspektionen.) 
- Vad är kommunens viljeriktning och mål? 

Tillgodoses barnets rättigheter enligt Barnkonvention artiklar - vilka är relevanta för 
frågan? 

☐ 2, Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras. 
☐ 3, Vid alla beslut som för barn ska i första hand beaktas det som bedöms vara barnets bästa. 
☐ 6, Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. 
☐ 12, Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till 
barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad. 

☐ Skollag XXXX 
☐ Läroplansmål 
☐ Nämndmål 
☐ Övrigt 

FÖRVALTNING FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID
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Forskning, kunskap och omvärldsbevakning 
- Vilken forskning och kunskap finns? Vad säger denna? 
- Vilka erfarenheter finns i verksamheten som kan vara till nytta i ärendet? 

Barngruppens åsikter? 
Hur har åsikterna inhämtats? Via skolpersonal, via vårdnadshavare. Nulägesbeskrivning? Vad 
fungerar bra? Vad skulle kunna fungera bättre? När har det fungerat bra? Hur påverkas 
barnen på kort och lång sikt? Om barnens bästa inte kan tillgodoses, vilka kompenserande 
åtgärder behöver vidtas? Hur ska barnets åsikter beaktats? 

FÖRVALTNING FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID
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Det sociala nätverkets åsikter 
Hur har vårdnadshavares åsikter inhämtats? Andra viktiga personer för barnen? 

Förskolepersonalens åsikter 
Hur har förskolepersonalens åsikter inhämtats? Nulägesbeskrivning? Vad kan fungera 
bättre? När har det fungerat bra? Har förskolan gjort extra anpassningar? 

Andra relevanta aktörers åsikter i ärendet 
Hur har åsikterna inhämtats och vad gav det? 
Exempelvis: 

- Region Skåne 
- Centrala barn- och elevhälsan 
- Förvaltningar i kommunen 

Intressekonflikter? 
Exempelvis: 

- Andra barns intressen 
- Ekonomiska förutsättningar 
- Organisatoriska förutsättningar (tillgång till salar) 
- Personal 
- Arbetsmiljö 

FÖRVALTNING FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID
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ANALYS OCH PRÖVNING AV ÅTGÄRDER
Behövs en riskanalys göras? Ja ☐ Nej ☐ 
Frågor som kan analyseras: 

- Vilket och/eller vilka barn berörs? 
- Vilka förslag till lösningar finns i frågan? 
- Vilka problem och/eller intressekonflikter finns i ärendet? 
- Tillgodoses barnens rättigheter enligt artikel 2, 3, 6 och 12 samt andra aktuella 

rättigheter? 
- Hur ska barngruppens åsikter beaktas? 
- Hur påverkas barnet/barnen på kort och lång sikt? 
- Om barnets bästa inte kan tillgodoses, vilka kompenserande åtgärder behöver 

vidtas? 
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Bedömning och förslag till beslut (från utredaren) 

Återkoppling till barngruppen 
Hur, när och av vem ska återkoppling ske? 

Konsekvensutvärdering 
Hur och Datum?  

Chef:_________________________________________________________________ 

_______________________________ ____________________________________ 

Datum      Underskrift 

Barnkonsekvensanalys - prövning av barnets bästa 
Enligt barnkonventionen och svensk lagstiftning enligt socialtjänstlagen, LVU (lag med 
särskilda bestämmelser om vård av unga), föräldrabalken, utlänningslagen, skollagen samt 
LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) skall vid beslut och åtgärder som 
rör barn, barnets bästa beaktas.  
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Formell prövning 

Barnkonsekvensanalys för förskola  
Är en metod att bedöma barnets bästa med utgångspunkt i en övergripande åtgärd eller 
frågeställning. 

En prövning av vilka åtgärder som är barnets bästa för gruppen barn: 

___________________________________________________________________________ 

Förskola:__________________________    Utredare/titel:___________________________ 

Datum:___________________________    Chef:___________________________________ 

☐ indirekt prövning ☐ direkt prövning

BAKGRUND 
Anledning till utredning? Vem har beslutat? Historik? Nulägesbeskrivning? Vad är 
frågeställningen? Vad har fungerat? Vad behöver fungera bättre? Vem berörs av beslutet? 
Vilka förslag på lösningar finns?  

FÖRVALTNING FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID



Lomma kommun   |   Hamngatan 3   |   234 81 Lomma 
tel: 040-641 10 00   |   e-post: info@lomma.se   |   www.lomma.se 

KARTLÄGGNING OCH BESKRIVNING 
För att kunna göra en analys och bedömning behöver information och kunskap inhämtas. 
Perspektiven individ, grupp och organisation ska beaktas.   

Lagstiftning och styrdokument 
- Vilka rättigheter i barnkonventionen är aktuella? Vad säger dessa? 
- Vilken lagstiftning är aktuell?  Vad säger denna? 
- Vilka styrdokument finns? Vad säger dessa? (Läroplaner, Skolverket, 

Skolinspektionen.) 
- Vad är kommunens viljeriktning och mål? 

Tillgodoses barnets rättigheter enligt Barnkonvention artiklar - vilka är relevanta för 
frågan? 

☐ 2, Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras. 
☐ 3, Vid alla beslut som för barn ska i första hand beaktas det som bedöms vara barnets bästa. 
☐ 6, Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. 
☐ 12, Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till 
barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad. 

☐ Skollag XXXX 
☐ Läroplansmål 
☐ Nämndmål 
☐ Övrigt 

FÖRVALTNING FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID
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Forskning, kunskap och omvärldsbevakning 
- Vilken forskning och kunskap finns? Vad säger denna? 
- Vilka erfarenheter finns i verksamheten som kan vara till nytta i ärendet? 

Barngruppens åsikter? 
Hur har åsikterna inhämtats? Via skolpersonal, via vårdnadshavare. Nulägesbeskrivning? Vad 
fungerar bra? Vad skulle kunna fungera bättre? När har det fungerat bra? Hur påverkas 
barnen på kort och lång sikt? Om barnens bästa inte kan tillgodoses, vilka kompenserande 
åtgärder behöver vidtas? Hur ska barnets åsikter beaktats? 

FÖRVALTNING FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID
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Det sociala nätverkets åsikter 
Hur har vårdnadshavares åsikter inhämtats? Andra viktiga personer för barnen? 

Förskolepersonalens åsikter 
Hur har förskolepersonalens åsikter inhämtats? Nulägesbeskrivning? Vad kan fungera 
bättre? När har det fungerat bra? Har förskolan gjort extra anpassningar? 

Andra relevanta aktörers åsikter i ärendet 
Hur har åsikterna inhämtats och vad gav det? 
Exempelvis: 

- Region Skåne 
- Centrala barn- och elevhälsan 
- Förvaltningar i kommunen 

Intressekonflikter? 
Exempelvis: 

- Andra barns intressen 
- Ekonomiska förutsättningar 
- Organisatoriska förutsättningar (tillgång till salar) 
- Personal 
- Arbetsmiljö 

FÖRVALTNING FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID



Lomma kommun   |   Hamngatan 3   |   234 81 Lomma 
tel: 040-641 10 00   |   e-post: info@lomma.se   |   www.lomma.se 

ANALYS OCH PRÖVNING AV ÅTGÄRDER
Behövs en riskanalys göras? Ja ☐ Nej ☐ 
Frågor som kan analyseras: 

- Vilket och/eller vilka barn berörs? 
- Vilka förslag till lösningar finns i frågan? 
- Vilka problem och/eller intressekonflikter finns i ärendet? 
- Tillgodoses barnens rättigheter enligt artikel 2, 3, 6 och 12 samt andra aktuella 

rättigheter? 
- Hur ska barngruppens åsikter beaktas? 
- Hur påverkas barnet/barnen på kort och lång sikt? 
- Om barnets bästa inte kan tillgodoses, vilka kompenserande åtgärder behöver 

vidtas? 
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Bedömning och förslag till beslut (från utredaren) 

Återkoppling till barngruppen 
Hur, när och av vem ska återkoppling ske? 

Konsekvensutvärdering 
Hur och Datum?  

Chef:_________________________________________________________________ 

_______________________________ ____________________________________ 

Datum      Underskrift 

Barnkonsekvensanalys - prövning av barnets bästa 
Enligt barnkonventionen och svensk lagstiftning enligt socialtjänstlagen, LVU (lag med 
särskilda bestämmelser om vård av unga), föräldrabalken, utlänningslagen, skollagen samt 
LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) skall vid beslut och åtgärder som 
rör barn, barnets bästa beaktas.  


	Ärende 2- Förslag till beslut om Lokalbehovsplan 2020

	En prövning av vilka åtgärder som är barnets bästa för gruppen barn: på Alnarps förskola, fyra avdelningar.
	Förskola: Alnarps förskola
	Utredaretitel: Maria Wimmerstedt, rektor
	Datum: 2020-03-17
	Rektor: Thomas Kvist
	Vilka förslag på lösningar finns: Lomma kommun har utifrån data i befolkningsprognosen ett överskott på förskoleplatser i norra kommundelen. Förslaget till barn- och utbildningsnämnden är att ta bort Alnarps förskola, en minskning i södra kommundelen med 4 avdelningar.Kvaliteten på verksamheten är mycket god och förskolan har visat ett positivt ekonomiskt utfall de senaste åren. Förskolans pedagoger och barn använder närmiljön var dag i utbildningen och placeringen i Alnarps parken är existentiell för förskolans innehåll.Det finns en hög grad av nöjdhet hos både vårdnadshavare och barn vilket också belyses i förskolebarometern och kvalitetsrapporter från förskolan.Vid eventuell nedläggning kommer 68 barn, deras vårdnadshavare och 12 medarbetare att direkt beröras. Inför ev nedläggning krävs att barnen erbjuds platser inom andra förskolor. Då det finns en överkapacitet inom förskolan i södra kommundelen torde detta vara möjligt. Det finns ett antal utmanande frågeställningar för hur överflyttningarna skall ske för att tillvarata barnens rättigheter och barnens bästa. Dessa är bland annat i vilken mån vårdnadshavarna har möjlighet att påverka överflyttningen, om barngruppen skall flytta intakta eller integreras in i andra barngrupper m fl.  Dessa frågor bör behandlas av förvaltningen inför ev överflyttning.
	Rektor 1: Thomas Kvist
	indirekt: Ja
	direkt: Ja
	2: Ja
	3: Ja
	6: Ja
	Skollag: Ja
	Läroplansmål: Ja
	Övrigt: Off
	Nämndmål: Ja
	Tillgodoses barnets rätt: Rättigheter i barnkonventionen som är tillämpligaArtikel 2, 3, 6. 12Aktuell lagstiftningSkollagen 8 kapitlet 2 § - Utbildningens syfteFörskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.
	Forskning: Befintlig befolkningsprognos visar att antalet barn i förskoleåldern 1 – 5 år kommer att minska de närmaste åren. Det finns samlad erfarenhet av nedläggning och omplacering vid ett antal tidigare tillfälle. Dessa erfarenheter delas av förvaltning, rektorer, fackliga organisationer och medarbetare inom organisationen.- 2016 lades förskolan Båten ner.- 2017 lades Strandpaviljongens förskola ner- 2018 lades Majas förskola ner- 2019 lades Emils förskola nerErfarenheter vid tidigare överflyttningar ger att barnens trygghet, omsorg, lärande och utveckling bör säkerställas och beaktas i kommande planering.  Forskning av Pramling Samuelsson pekar på att kvaliteten i förskolan hög grad avgörs av medarbetarnas kunskaper, kompetens och bemötande vilket föranleder att personalens erfarenheter bör beaktas för huruvida barnens behov kan tillgodoses vid överflyttningen. 
	Barngruppens åsikter: På grund av barnens ringa ålder har barnens åsikter har inte inhämtats i samband med planering av aktuell verksamhetsförändring.Barnens perspektiv inhämtas närmast från den erfarenhet som erhållits genom avveckling av tidigare förskolor. Uppfattningarna bygger dels på rektors erfarenhet som verksam förskollärare och rektor vid tidigare nedläggningar och överflyttningar och dels på de erfarenheter som delas av medarbetare i Lomma kommuns organisation. Genom att efterfråga personalens kunskaper och analyser av tidigare utvärderingar från nedläggningar kan till viss del kompensera att barnen och deras vårdnadshavare inte erbjudits lämna sina åsikter. Genom att göra medarbetarna delaktiga i processen kan de vara ett stöd i att beakta barnens rättigheter till god utbildning och undervisning och välmående.
	Det sociala nätverkets: Då beslutet är politiskt kommer vårdnadshavare att kommuniceras när beslut är fattat. Förvaltningens målsättning är att i möjligaste mån vara lyhörda för vårdnadshavares önskemål.
	Förskolepersonalens åsikter: Då beslutet är politiskt kommer personal att kommuniceras när beslut är fattat. Förvaltningen är då angelägen om att vara lyhörd för medarbetarnas professionella bedömningar och inhämta den kunskap och erfarenheter om barn som finns. 
	Andra relevanta: Då beslutet ännu inte är kommunicerat har ännu inga externa aktörer bjudits in för att lämna åsikter. Inför verksamhetsförändring kommer avstämning med verksamhetschef för Centrala barn- och elevhälsan och närvarande specialpedagog att ske för att samla erfarenheter och kunskap för att underlätta inför förändringen avseende barnens bästa.
	Intressekonflikter: Genom verksamhetsförändringen kommer samtliga barn på Alnarps förskola att påverkas. Genom överflytt till andra förskolor kommer även andra barngrupper påverkas och en bra planering och introduktion för barnen vid nya förskolor måste prioriteras för att övergången skall gå bra. Medarbetarna kommer att vara en viktig aktör för en lyckad verksamhetsförändring. 
	12: Ja
	Ja: Ja
	Nej: Off
	Analys och prövning: Direkt berördaSamtliga barn vid Alnarps förskola är direkt berörda och samtliga kommer att behöva erbjudas en ny förskoleplats. Indirekt berördaBarn vid de enheter dit barnen erbjuds placering, LösningarDå förskolan avvecklas skall inga anpassningar ske på Alnarps förskola. De enheter där barn blir placerade blir berörda utifrån organisatoriska förutsättningar och sociokulturella anpassningar kommer att påverkas.Problem/IntressekonflikterAtt organisera utbildningen i de aktuella förskolorna så att barngruppernas sammansättning blir adekvat och möjliggör kvalitativ utbildning.Kompenserande åtgärderAtt söka lösningar där barn ges möjlighet att placeras på en ny förskola tillsammans med kamrater om vårdnadshavare och personal anser detta vara av stor vikt för barnens välmående. Att möjliggöra att känd personal, om de så önskar, följer med barn in i nya verksamheter.En kvalitativ kommunikation mellan enheter vid överlämning till nya förskolor för att skapa goda förutsättningar för ett bra mottagande i den nya förskolan.
	Bedömning och förslag:  Utredning överlämnas till barn- och utbildningsnämnden utan egen ställningstagande.
	Återkoppling:  Ej relevant p g a berörda barns ålder.
	Konsekvensutvärdering: Avstämning chefsgrupp förskola, torsdagen den 10 september 2020
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	En prövning av vilka åtgärder som är barnets bästa för gruppen barn1: på Lärkans förskola (två avdelningar)
	Förskola1: Lärkans förskola
	Utredaretitel1: Mia Björnsson, rektor
	Datum1: 2020-03-17
	Rektor1: Thomas Kvist
	Vilka förslag på lösningar finns1: Lomma kommun har utifrån data i befolkningsprognosen ett överskott på förskoleplatser i norra kommundelen. Förslag hos barn- och utbildningsnämnden finns att ta bort Lärkans förskola med två avdelningar. En förskola med endast två avdelningar är svår att bedriva på ett kostnadseffektivt sätt. Kvaliteten på verksamheten är god, men genom sin litenhet är verksamheten ur kostnadssynpunkt sårbar då stordriftsfördelar saknas. Lokalerna bedöms dessutom kunna användas till annan kommunal verksamhet.Vid eventuell nedläggning kan barn som inte går vidare till förskoleklass flyttas till Regnbågens förskola. Personal från Lärkans förskola flyttas också till Regnbågens förskola och någon för barnen känd personal kommer att ingå även i de nya barngruppssammansättningarna.Direkt berörda av beslutet är barn, personal och vårdnadshavare.
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	Tillgodoses barnets rätt1: Rättigheter i barnkonventionen som är tillämpligaArtikel 2, 3, 6. 12Aktuell lagstiftningSkollagen 8 kapitlet 2 § - Utbildningens syfteFörskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.
	Forskning1: Befintlig befolkningsprognos visar att antalet barn i förskoleåldern 1 – 5 år kommer att minska de närmaste åren.Våren/sommaren - 2016 lades förskolan Båten ner.- 2017 lades Strandpaviljongens förskola ner- 2018 lades Majas förskola ner- 2019 lades Emils förskola nerBarn och personal överflyttats till annan förskola. Erfarenheten från den anpassningen är att barnens trygghet kunde bibehållas under hela processen.
	Barngruppens åsikter1: Barnens åsikter har inte inhämtats i samband med aktuell verksamhetsförändring. Barnens perspektiv har istället inhämtats från den erfarenhet som skapats genom avveckling vid tidigare förskolor. Uppfattningen bygger på rektorers och pedagogers erfarenheter.
	Det sociala nätverkets1: Då beslutet är politiskt kommer vårdnadshavare att kommuniceras när beslut är fattat. Då kommer förvaltningen i mån av möjlighet att vara lyhörda för vårdnadshavares önskemål. Platsgaranti på annan förskola än Regnbågens förskola kan inte garanteras.
	Förskolepersonalens åsikter1: Då beslutet är politiskt kommer personal att kommuniceras när beslut är fattat. Då kommer förvaltningen i mån av möjlighet att vara lyhörda för personalens åsikter. Att bibehålla arbetslagen på Regnbågens förskola kan inte garanteras.
	Andra relevanta1: Då beslutet ännu inte är kommunicerat har ännu inga externa aktörer bjudits in för att lämna åsikter. Inför verksamhetsförändring kommer avstämning med verksamhetschef för Centrala barn- och elevhälsan och närvarande specialpedagog att ske för att samla erfarenheter och kunskap för att underlätta inför förändringen avseende barnens bästa.
	Intressekonflikter1: Förändringen bottnar i att använda de tilldelade ekonomiska medlen resurseffektivt. Barnen går idag i en välfungerande verksamhet på Lärkans förskola, vilket även kommer att vara fallet på Regnbågens förskola. Frigörs lokalerna för Lärkans förskola uppstår möjlighet för Lomma kommun att bedriva annan verksamhet i dessa lokaler, vilket i slutändan blir mer ekonomiskt gynnsamt för kommunen.
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	Analys och prövning1: Direkt berörda- De barn som flyttas från Lärkan. Indirekt berörda- Barn som är inskrivna i på Regnbågens förskola den verksamhet som tar emot barnen från Lärkan.Lösningar- Organisera verksamheten i enlighet med nya förutsättningar.Problem/Intressekonflikter - Att organisera verksamheten för de olika åldersgrupperna.Kompenserande åtgärder - Känd personal som arbetar med barnen.
	Bedömning och förslag1: Flytta förskoleverksamheten från Lärkans förskola till Regnbågens förskola.
	Återkoppling1: Ej relevant.
	Konsekvensutvärdering1: Avstämning chefsgrupp förskola, torsdagen den 10 september 2020
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	En prövning av vilka åtgärder som är barnets bästa för gruppen barn2: på Tulpangårdens förskola (paviljongen, två avdelningar av totalt nio)
	Förskola2: Tulpangårdens förskola
	Utredaretitel2: Johanna Hallberg, rektor
	Datum3: 2020-03-17
	Rektor2: Thomas Kvist
	Vilka förslag på lösningar finns2: Lomma kommun har utifrån data i befolkningsprognosen ett överskott på förskoleplatser i norra kommundelen. Förslag hos barn- och utbildningsnämnden finns att ta bort paviljongen på Tulpangårdens förskola (två avdelningar av totalt nio).Kvaliteten på verksamheten är god och genom att ha totalt nio avdelningar finns tydliga stordriftsfördelar, bland annat genom kostnadseffektiv bemanning, inköp etc. Tulpangårdens förskola har en temporär paviljong med två avdelningar, som har tillfälligt bygglov t o m 2022-03-27.Vid eventuell nedläggning kan barn som inte går vidare till förskoleklass stanna kvar på Tulpangårdens förskola. Personalgruppen minskas genom att inte förlänga tidsbegränsade tjänster. Direkt berörda av beslutet är barn, personal och vårdnadshavare.
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	Tillgodoses barnets rätt2: Rättigheter i barnkonventionen som är tillämpligaArtikel 2, 3, 6. 12Aktuell lagstiftningSkollagen 8 kapitlet 2 § - Utbildningens syfteFörskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.
	Forskning2: Befintlig befolkningsprognos visar att antalet barn i förskoleåldern 1 – 5 år kommer att minska de närmaste åren.Våren/sommaren - 2016 lades förskolan Båten ner.- 2017 lades Strandpaviljongens förskola ner- 2018 lades Majas förskola ner- 2019 lades Emils förskola nerBarn och personal överflyttats till annan förskola. Erfarenheten från den anpassningen är att barnens trygghet kunde bibehållas under hela processen.
	Barngruppens åsikter2: Barnens åsikter har inte inhämtats i samband med aktuell verksamhetsförändring. Barnens perspektiv har istället inhämtats från den erfarenhet som skapats genom avveckling vid tidigare förskolor. Uppfattningen bygger på rektorers och pedagogers erfarenhet.
	Det sociala nätverkets2: Då beslutet är politiskt kommer vårdnadshavare att kommuniceras när beslut är fattat. Då kommer förvaltningen i mån av möjlighet att vara lyhörda för vårdnadshavares önskemål. Platsgaranti på Tulpangårdens förskola för berörda barn kan ges.
	Förskolepersonalens åsikter2: Då beslutet är politiskt kommer personal att kommuniceras när beslut är fattat. Då kommer förvaltningen i mån av möjlighet att vara lyhörda för personalens åsikter.
	Andra relevanta2: Då beslutet ännu inte är kommunicerat har ännu inga externa aktörer bjudits in för att lämna åsikter. Inför verksamhetsförändring kommer avstämning med verksamhetschef för Centrala barn- och elevhälsan och närvarande specialpedagog att ske för att samla erfarenheter och kunskap för att underlätta inför förändringen avseende barnens bästa.
	Intressekonflikter2: Om aktuella paviljong tas bor kommer förskolans organisatoriska förutsättningar att påverkas genom att förskolan i sin helhet behöver organiseras om. Vissa lokalanpassningar bedöms behövas i befintliga lokaler. Det är viktigt för barnens trygghet att befintlig personal stannar kvar i verksamheten,
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	Analys och prövning2: Direkt berörda- De barn som flyttas till ny lokaler. Några av de barn som flyttas har flyttas förra året då verksamhetsanpassning gjordes.Indirekt berörda- Barn som är inskrivna i den förskola som tar emot barn från den avvecklade verksamheten.Lösningar- Organisera verksamheten i enlighet med nya förutsättningar.Problem/Intressekonflikter - Att organisera verksamheten för de olika åldersgrupperna.Kompenserande åtgärder - Känd personal som arbetar med barnen.
	Bedömning och förslag2:  Utredning överlämnas till barn- och utbildningsnämnden utan egen ställningstagande.
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	Konsekvensutvärdering2: Avstämning chefsgrupp förskola, torsdagen den 10 september 2020
	Datum22: 2020-03-26
	Skollagstext2: 


