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TJÄNSTESKRIVELSE

Barn- och utbildningsnämnden

Lokalbehovsplan 2021 - Barnkonsekvensanalys

Bakgrund

Anledning till utredningen
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, som omfattar perioden 2021 – 2031.

I befolkningsprognosen för perioden noterar förvaltning att antalet barn i förskoleåldern 1-5 år 
minskar. Förvaltningen har därför i aktuell lokalbehovsplan tagit fram alternativa möjligheter att 
minska antalet förskoleavdelningar för att vara i balans med antalet barn i verksamheten.

De som berörs
De som berörs av utredningen är barn inskrivna i Bildrike förskola.

Förslag till lösning
De avdelningar som läggs ner flyttas över till ny förskola utan att barngruppen delas. Även de 
arbetslag som tillhör dessa avdelningar bibehålls. Detta bedöms skapa trygghet för de barn som 
berörs, som får både sina kamrater och pedagoger med sig till den nya förskolan.

FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID 2021-04-13
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Kartläggning och beskrivning

Lagstiftning och styrdokument

Rättigheter i barnkonventionen som är tillämpliga
Artikel 2, 3, 6. 12

Aktuell lagstiftning

Skollagen 8 kapitlet 2 § - Utbildningens syfte
Förskolan 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.

Styrdokument

Läroplan för förskolan – likvärdig utbildning
Förskolan ska därför organisera utbildningen så att barnen möts, leker och lär tillsammans, 
samt prövar och utvecklar sina förmågor och intressen, med samma möjligheter och på lika 
villkor, oberoende av könstillhörighet.

Kommunens mål
Bibehållen kvalitet och god ekonomisk hushållning.

Forskning, kunskap och omvärldsbevakning

Vilken kunskap finns
Befintlig befolkningsprognos visar att antalet barn i förskoleåldern 1 – 5 år kommer att minska de 
närmaste åren.

Lomma kommun
Befolkningsprognosen 2021 för kommunen i sin helhet, visar att antalet barn minskar till och med år 
2022. Då är antalet drygt 100 barn färre än 2020. Härefter sker en ökning av antalet barn. År 2025 är 
antalet barn åter på samma nivå som 2020. Ökningen fortsätter fram till och med år 2031, då antalet 
barn är drygt 100 fler än 2020.
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Lomma kommun
År  1-5 år jfr 20

2020 1497 0

2021 1444 -53

2022 1395 -102

2023 1413 -84

2024 1460 -37

2025 1494 -3

2026 1522 25

2027 1550 53

2028 1562 65

2029 1579 82

2030 1588 91

2031 1600 103

Tabell: Befolkningsprognos – Lomma kommun – åldersgruppen 1 – 5 år. I kolumnen Jfr 20 redovisas 
förändringar i förhållande till år 2020.

Södra kommundelen
I april år 2021 bedöms behov av antalet platser i förskolan i södra kommundelen uppgå till 695. 
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.

Vilka erfarenheter finns i verksamheten
Barn- och utbildningsnämnden har tidigare beslutat avveckla Strandpaviljongens förskola fyra 
avdelningar, Emils förskola med två avdelningar samt två avdelningar vid Tulpangårdens förskola. Då 
överfördes berörda avdelningar med bibehållna barngrupper och arbetslag. Erfarenheten från dessa 
anpassningar är att barnens trygghet kunde bibehållas under hela processen.

Barnens perspektiv

Hur har barnens perspektiv inhämtats
Barnens perspektiv har inhämtats från den erfarenhet som skapats när förskolorna 
Strandpaviljongen, Emil samt Tulpangården avvecklades.

Intressekonflikter

Andra barn
- Inga intressekonflikter

Ekonomiska förutsättningar
- Förändringen innebär anpassning av antalet platser.

Organisatoriska förutsättningar
- Det finns organisatoriska förutsättningar för att ta emot barn från de avdelningar som 

avvecklas
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Personal
- Berörda arbetslag i de avdelningar som avvecklas bibehållas och flyttas över i sin helhet till ny 

förskola. Det tillkommande arbetslaget integreras i den nya förskolan.

Arbetsmiljö
- Det tillkommande arbetslaget integreras i den nya förskolan.

Analys och prövning av åtgärder

Behövs en riskanalys göras
Riskanalys är gjord tillsammans med fackliga företrädare.

Bedömning och förslag till beslut (Från utredaren)
Förvaltningen bedömer att avveckling av förskoleavdelningar enligt underlag till barn- och 
utbildningsnämnden är möjligt (särskilt alternativ 1). Förvaltningen rekommenderar att berörda 
avdelningar flyttas över till ny förskola utan att barngrupp eller arbetslag delas. Detta för att 
bibehålla barnens trygghet i förskolans lärmiljö.

Förändringens syfte är att använda de tilldelade ekonomiska medlen resurseffektivt med bibehållen 
undervisningskvalitet. Barnen går idag i en välfungerande verksamhet på Bildrike förskola, men får 
samma kvalitet i sin förskoleplacering på Lerviks förskola.




