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Barn- och grundskolenämnden

Förslag till åtgärdsplan avseende lokaler, rapport
1. Bakgrund
Barn- och grundskolenämnden tog beslut 2008-09-16 att ge verksamhetschefen i uppdrag att återkomma med detaljerat förslag till åtgärdsplan avseende lokaler till nämnden 2008-11-11.
2. Åtgärdsförslag från verksamhetschefen 2008-11-11.
Lokalreserv
I budget år 2008 finns en central lokalreserv, skolpliktsbevakning 269 kapacitet, som är budgeterad till 3 mnkr. Lokalreserven är schablonmässigt beräknad. Lokalreserven föreslås anpassas till destinerade reservplatser för
framtida behov av elevplatser och som evakueringsreserv för ombyggnad av
Näsbyparksskolan. Den nya reserven föreslås budgeteras till 6,1 mnkr och
avse 550 kapacitet. Den nya reserven föreslås gälla från budget 2008 och
sedan justeras årsvis. Hänsyn tas till pågående översyn av skolornas kapacitet.
Översyn av skolområden
Utredning pågår om lokaleffektivisering i två skolområden. Effektiviseringen avser 250 kapacitet och är budgeterat till 2,8 mnkr.
Kostnad för överkapacitet 2008
Utredning pågår om finansiering år 2008 avseende överkapacitet exklusive
lokalreserv på 5,2 mnkr.
3. Nuläge
Lokalreserv
Nämnden beslutade, 2008-11-11, att godkänna åtgärdsförslag avseende lokalreserv. Den centrala statiska lokalreserven, skolpliktsbevakning, har förändrats till en rörlig lokalreserv baserad på befolkningsprognos i respektive
område och på behov av evakueringsplatser vid ny-, om- och tillbyggnad.
Översyn av skolområden
Nämnden beslutade, 2008-12-09, om flytta skolverksamheten från Östra
Vallabrinkskolan till Erikslundsskolan och Vallatorpsskola och att föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att lägga ned Östra Vallabrinkskolan från och med höstterminen 2009. Platserna minskar med 160, ca
1,8 mnkr. Utredning avseende ett skolområde kvarstår då skolvalsresultaten
2009 måste vägas in.
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Kostnad för överkapacitet 2008
I samarbete med kommunfastigheter har en detaljerad översyn av respektive
skolas kapacitet, platser, gjorts. Antalet platser har minskats från 6 658 till
6476, en minskning av platser med 182, ca 2,0 mnkr. Kostnaden kommer
att balanseras i kommunfastigheters budget och en lägre hyresdebitering
görs till skolorna. I den nya kapaciteten är lokaler för särskolan och lokaler
för särskild undervisningsgrupp, som gick att kapacitetsbedöma, inräknade.
I de fall där de särskilda undervisningsgrupperna är i separata lokaler har de
inte kapacitetsbedömts. Utifrån fastlagd kapacitet ökar/minskar kapaciteten
vid utökning/minskning av lokaler enligt de regler som fastställs i internhyresavtalen. Tex. ökar kapaciteten med Ytterbyskolans paviljong och paviljong vid Näsbyparksskolan under 2009.

Förslag till beslut
Barn- och grundskolenämnden godkänner rapporten.

Lena Morin
Barn- och grundskolechef

