Tjänsteutlåtande
2013-09-04

Anders Anagrius
Nämndansvarig barn & ungdom
08 560 39 192
anders.anagrius@ekero.se

Barn- och
utbildningsnämnden

Kapacitetsplan 2013-2022 samt förslag till ny
skolorganisation
Dnr BUN13/77-611
Förslag till beslut
1. Barn och utbildningsnämnden beslutar att godkänna
bedömningen av skolkapaciteten 2013-2022.
2. Barn- och utbildning beslutar att tillstyrka förslag om
förändrad skolorganisation och överlämna ärendet till
kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Nämndkontoret barn och utbildning gör årligen en kapacitetsprognos
för de kommande 10 åren. Underlaget utgörs av den byggbaserade
befolkningsprognosen och en lokalkapacitetsbedömning för förskolor
och grundskolor i kommunen.
I den nya läroplanen för grundskolan (LGR-11) är en utgångspunkt
att grundskolan organiseras utifrån 3 nivåer. Ett som omfattar åren F
– 3, ett för åren 4 – 6 och ett för åren 7-9. Det illustreras kanske
tydligast genom att uppnåendemålen är formulerade utifrån detta
perspektiv och som följd av det, de nationella proven i år 3 och betyg
efter år 6. I samarbete med produktionsledningen för de kommunala
grundskolorna har förslag till anpassning av skolorganisationen till
LGR-11 gjorts och som också överensstämmer med den
prognostiserade utvecklingen av behovet av platser i grundskolan.
I kapacitetsplanen redovisas en bedömning av vilka lokaltillskott som
är nödvändiga vid de olika skolorna för att kunna tillgodose
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platsbehovet. Bedömningen syftar till att anpassa skolorganisationen
enligt den nya läroplanen samt att lösa kapacitetsfrågorna på ett för
kommunen fördelaktigt sätt såväl ur ett skol- och pedagogiskt
perspektiv som ur ett ekonomiskt.
Beslutsunderlag
PM, 2013-09-03, Kapacitetsplan 2013-2022 samt förslag till ny
skolorganisation
Ärendet
Nämndkontoret Barn och Utbildning gör årligen en
kapacitetsprognos för de kommande 10 åren. Underlaget utgörs av
den byggbaserade befolkningsprognosen och en
lokalkapacitetsbedömning för förskolor och grundskolor i
kommunen.
I den nya läroplanen för grundskolan (LGR – 11) är en utgångspunkt
att grundskolan organiseras utifrån 3 nivåer. Ett som omfattar åren F
– 3, ett för åren 4 – 6 och ett för åren 7 -9. Det illustreras kanske
tydligast genom att uppnåendemålen är formulerade utifrån detta
perspektiv och som följd av det, de nationella proven i år 3 och betyg
efter år 6. I samarbete med produktionsledningen för de kommunala
grundskolorna har förslag till anpassning av skolorganisationen till
LGR-11 gjorts och som också överensstämmer med den
prognostiserade utvecklingen av behovet av platser i grundskolan.
I ärendet redovisas en bedömning av vilka lokaltillskott som är
nödvändiga vid de olika skolorna för att kunna tillgodose
platsbehovet. Bedömningen syftar till att anpassa skolorganisationen
enligt den nya läroplanen samt att lösa kapacitetsfrågorna på ett för
kommunen fördelaktigt sätt såväl ur ett skol- och pedagogiskt
perspektiv som ur ett ekonomiskt.
Förslagen i sammanfattning:



Skolorganisationen av de kommunala skolorna anpassas till
den nya läroplanen (LGR 11).
Skolorna Sundby, Sandudden och Närlunda utökas snarast så
att de även kan ta emot elever i år 6.
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Förutsättningarna för att utöka kapaciteten vid Skå skola
utreds under det kommande året.
Ekebyhovsskolans lokaler ses över för ett effektivare
lokalutnyttjande samt förberedelse för en utökning av
kapaciteten med 40 elever.
Långsiktig planering för minst en ny grundskola i kommunen
påbörjas under året.

Genomförande av förslagen ovan förutsätter beslut om investeringar.
I ärendet till kommunstyrelsen om förslag till investeringsbudget
2014 med inriktning 2015 – 18 görs kostnadsberäkningar och
prioriteringar av här föreslagna investeringar.
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