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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

2015-03-30

Barn- och utbildningsnämnden

Er referens:
Vår referens:
Direkttel:
Direktfax:
E-postadress:
Diarienr:

Lokalbehovsplan 2015
Ärendebeskrivning
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
2015 – 2030.
I föreliggande uppföljning av lokalbehovsplanen belyses aktuell projektplanering i förhållande till befolkningsprognosen. I uppföljningen kommenteras arbetet
med de olika projekt kommunstyrelsens utbyggnadsprogram och barn- och utbildningsnämndens lokalbehovsplan initierat. De tidpunkter för färdigställande som anges i bilagan följer tekniska förvaltningens bedömning avseende respektive projekt.
Överväganden

Södra kommundelen
Befolkningsprognos
Planering med inriktning på utökat antal bostäder samt nya utbyggnadsprojekt i södra kommundelen, medför att befolkningsprognosen visar fler barn i både förskoleoch skolåldern. I åldersgruppen 1 – 5 år visar prognosen för år 2015 en ökning av
antalet barn till och med år 2016. Härefter visar prognosen en trend med ett minskat
antal barn fram till år 2030. Motsvarande trend noteras i prognosen för åldersgruppen 6 – 15 år, med en ökning av antalet barn fram till och med år 2021 Återgång av
antalet barn noteras efter år 2023. Mellan 2014 och 2021 är ökning 482 barn i denna
åldersgrupp.
Planerad utbyggnad
Barn- och utbildningsnämnden har, vid sammanträdet 2015-01-13 (BUN § 19/15),
beslutat översända beställning avseende följande utbyggnadsprojekt till tekniska förvaltningen:
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•
•
•
•

Förskola 8 avdelningar – Norra delen av Lerviksområdet - Klart Vt 2018.
150 platser, fritidshem samt lokaler för idrott och hälsa – Karstorpskolan Klart Ht 2017.
200 platser, fritidshem samt lokaler för idrott och hälsa – Området där Strandpaviljongens förskola i dag är belägen - Klart Ht 2017.
Åtgärder – Vinstorpskolan (3 klasser 2015/16 och ytterligare 3 klasser
2016/17) – Vinstorpskolan - Klart Ht 2015.

Det tillväxtrelaterade utbyggnadsbehovet i södra kommundelen bedöms, vara tillgodosett, när de lokaler som beställts, tas i drift.
Kommentarer
Förskola i södra kommundelen
När den utbyggnad av förskola med 8 avdelningar som planeras är klar kan de paviljonger där Strandpaviljongens förskola respektive paviljonger för Öppen förskola/familjedaghem i Pilängsområdet samt de lokaler där båtens förskola finns sägas
upp. Öppen förskola och familjedaghemsverksamheten har även fortsättningsvis behov av centralt lokaliserade lokaler.
Om den planering som SLU-Alnarp gör medför att de lokaler Alnarps förskola
nyttjar (4 avdelningar), inte längre kan användas kommer ersättningslokaler att behövas. Förvaltningen bevakar den planering SLU-Alnarp gör och återkommer till
nämnden om eventuella förändringar i Alnarpsområde påverkar förskolans verksamhet.
Lokal används i dag i Strandkyrkan, intill Strandängens förskola. Denna lokal
används för särskilt ändamål och kommer att fortsätta disponeras.
Grundskola i södra kommundelen
Förvaltningen ser ett behov av att kommunen planerar för att utveckla Pilängskolans
lokaler, av pedagogiska skäl. Enligt Tekniska förvaltningen finns det dessutom lokaler i Pilängsområdet som är av sådant tekniskt skick att åtgärder behöver vidtas. Utredning av lämpliga åtgärder pågår därför, inom tekniska förvaltningen. Denna utredning omfattar även möjligheter för ytterligare verksamheter att samutnyttja områdets lokaler. Förvaltningen ser också behov av anpassning av Pilängskolans utemiljö, efter elever i mellanstadiet.
Resurs- och lärcentrum
Resurs- och lärcentrums kommer att flytta till nya lokaler i Vinstorpskolan. Verksamheten planeras flytta till de nya lokalerna senast 2015-09.
Kostverksamheten
I samband med planering av utbyggnad av förskolans lokaler behöver bedömning av
kökens kapacitet göras. Kapacitet bedöms finnas, för tillagning av ett ökat antal portioner i skolan, i enlighet med befolkningsprognosen. Konsekvenser av förändringar
som innebär att kök tas ur drift måste särskilt utredas i det enskilda fallet.
När matsalen i Pilängsområdet färdigställdes uttrycktes önskemål från kostverksamheten och skolverksamheten om att dela in matsalen i sektorer. Indelningen
i sektorer var också en del i planeringen byggnationen av matsalen. Indelningen
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genomfördes dock inte. Detta har bland annat medfört problem med miljön och säkerheten vid mathantering. Sedan den matsalen tagits i drift har förvaltningen också
noterat behov av ny entré med kapprum för de elever i lägre årskurser som kommer
från Alléskolan. Förvaltningen ser därför behov av att slutföra den indelning av matsalen i sektorer som planerats, göra sådana anpassningar som förbättrar miljön och
förstärker säkerheten samt anpassa ventilationen. Förvaltningen föreslår därför
nämnden att beställa ombyggnad, i enlighet med bifogad beställning.
Norra kommundelen
I åldersgruppen 1 – 5 år visar befolkningsprognosen, från år 2014, att antalet barn
kommer att öka något till och med år 2017. Härefter visar prognosen en trend med
gradvis försiktig minskning av antalet fram till år 2030.
Inom grundskolan visar prognosen en gradvis ökning av antalet elever från år
2014 till år 2023. Härefter minskar antalet barn.
Nedan redovisas de anpassningar förvaltningen bedömer behöver göras för att
tillgodose de lokalbehov som prognosen för år 2014 påkallar inom för- och grundskolan samt inom kostverksamheten i norra kommundelen.
Planerad utbyggnad
Barn- och utbildningsnämnden har, vid sammanträdet 2013-05-28 (BUN § 63/13),
beslutat översända beställning avseende följande utbyggnadsprojekt till tekniska förvaltningen:
•
•

Tillbyggnad av förskola, med 2 avdelningar – Alfredshälls förskola - Klart
maj 2015.
Om- och tillbyggnad av Alfredshällskolan som medger 2 parallella spår F-6 –
Klart maj 2015.

Kommentarer
Förskolan i norra kommundelen
Förvaltningen ser att antalet barn i förskoleåldern kommer att minska. De lokaler
som hyrts in kommer därför att återlämnas i takt med de minskade behoven.
Utredning föreslås genomföras för att bedöma möjligheten att anpassa Trollets
förskola så att den kan ta emot barn, som idag finns i paviljonger i norra kommundelen. En sådan anpassning skulle kunna innebära att aktuella paviljonger kan återlämnas och en större förskolenhet skapas. Aktuell förändring föreslås projekteras
tillsammans med den anpassning av köket på Trollets förskola, som föreslås utredas.
Grundskolan i norra kommundelen
Förvaltningen ser ett behov av att kommunen planerar för att utveckla Bjärehovskolans äldre lokaler, av pedagogiska skäl. Enligt Tekniska förvaltningen är dessa dessutom av sådant tekniskt skick att åtgärder behöver vidtas. Utredning av lämpliga åtgärder pågår därför, inom tekniska förvaltningen. De paviljonger som finns i området bedöms behövas till dess att nya lokaler kan tas i drift. Kultur- och fritidsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda om det är möjligt att flytta över den
fritidsverksamheten som nu bedrivs på Stationen till lokaler i Bjärehovsområdet.

Sidan 4 av 4

Haboområdet
Barn och elever från Haboområdet kommer från och med läsåret 2015/2016 att tillhöra norra kommundelen.
Kostverksamheten
Under förutsättning att antalet förskoleavdelningar inte utökas, bedöms kökens kapacitet klara efterfrågan. Trollets förskola har ett mottagningskök. Detta kök har
dock inte en kapacitet som motsvarar produktionsbehovet. Köket behöver därför anpassas.
Kapacitet bedöms finnas, för tillagning, av ett ökat antal portioner i skolan, i
enlighet med befolkningsprognosen. Konsekvenser av förändringar som innebär att
kök tas ur drift måste särskilt utredas i det enskilda fallet.
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