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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Dnr BUN 2017/56

§ 35 Nybyggnation grundskola F-6 i
Västra/Centrala Höör
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Nämnden begär att Kommunstyrelsen beslutar bifalla och skyndsamt startar
processen gällande nybyggnation av en permanent grundskola för årskurserna F-6, med
placering i Västra/Centrala Höör för ibruktagande år 2020.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningschef, Lisbeth Bonthron, föredrar ärendet.
I beslutade Investeringsbudgetar har BUN 2016 och 2017 beskrivit de lokalbehov som
föreligger byggt på de kommunprognoser som årligen köpts in.
Enligt befolkningsprognosen väntas en ökning med ytterligare 345 grundskoleelever
(2016-2025). Av dessa beräknas ca 200 vara i ålder 6-12 år. Nuvarande Enebackeskolan
har mer än 600 elever idag och rymmer inte fler klasser. En väntad totalvolym
motsvarande 800 elever åk F-6 bör fördelas på två enheter. En ny skola behöver byggas i
centrala Höör, gärna i västra eller centrala delen av Höörs centralort. För att uppnå god
ekonomisk hushållning bedöms en samlokalisering av en F-6 skola ske tillsammans med
nybyggnation av en förskola och tillhörande kök.
Mål som om- och nybyggnation ska stödja: God livsmiljö och boende för alla.
Tillgängliga och professionella. Innovativa och ansvarsfulla. Långsiktig hållbar ekonomi.
Uppskattad investeringsutgift för HFAB: 35 000 tkr
Driftskonsekvens för nämnden: Riktlinje ca 10 % av investeringsutgiften
Prioritering av ombyggnaden: Prio 1
Enligt utredning ”Befolkningsprognos för Höörs kommun 2016-2025, KAAB Prognos AB,
2016-02-25” beräknas i kommunen en total volymökning motsvarande 515 barn och
elever i behov av förskole- och grundskoleutbildning. Ökningen består av ca 170
barn i åldern 0-5 år och drygt 345 elever i åldern 6-15 enligt prognosen 2016 - 2025.
Omvärldsfaktorer som exempelvis, antalet nyanlända, eventuella förslag på 25-timmars
barnomsorg, eventuella satsningar på minskade barngrupper i förskola och skola har inte
vägts in i förslaget men funnits med som möjliga framtida scenario under utredningen.
Enligt samma prognos framgår att huvuddelen av den kommande bostadsbyggnationen
de närmsta åren väntas ske i Höörs tätort. Under perioden beräknas 570 nya bostäder bli
klara samtidigt som det väntas ske en övergång från fritidsboende till åretruntboende i
100 bostäder under perioden.

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum

Sida

2017-03-06

2 (2)

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Beslutsunderlag
1. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-02-14 (2017-02-14 BUN AU
§29).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

