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Lokalförsörjning - BUN
Enligt utredning ”Befolkningsprognos för Höörs kommun 2016-2025, förlängd
till 2030, KAAB Prognos AB, 2017-03-29” beräknas i kommunen en total
volymökning motsvarande 544 barn och elever i behov av förskole- och
grundskoleutbildning, ålder 1-15 år. Ökningen består av


155 barn i åldern 1-5 år, vilket motsvarar ytterligare ca 10
förskoleavdelningar



249 elever i åldern 6-12, vilket motsvarar ytterligare ca 10 klasser



140 elever i åldern 13-15, vilket motsvarar ytterligare ca 6
klasser, dvs 2 paralleller i varje årskurs 7, 8 och 9

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.
Samordnade förstudier, projekteringar och kostnadsberäkningar behövs kring
byggnation och omdisponeringar av förskolor och skolor i de centrala
delarna av Höör. Syftet är att möta framtida utbildningsbehov utifrån
befolkningsprognoser och kunna erbjuda en kvalitativ förskole- och
skolmiljö som bidrar till ett attraktivt boende i Höörs kommun.

Förskola 1-5 år



AAAA Nybyggnation förskola 6-8 avd, Höör, (ref 8 ”Åkersberg”)
BBBB Nybyggnation förskola 6-8 avd, Höör, (ref 13 ”Maglasäte” alias
”Höör väster”)
Höör 2019 respektive 2021: Före 2021 behövs ytterligare 6 avdelningar
enligt befolkningsprognosen. Mellan åren 2021 och 2025 behövs ytterligare
4 avdelningar, även detta till följd av befolkningsökning i åldersgruppen
1-5 år. Utöver detta behövs permanenta förskolelokaler för att ersätta
modulbyggnationer med 4 avdelningar när hyrestiden går ut 2021 (ref 1).
Vid samtliga lokalutökningar tillkommer behov av tillagningskök (ett av
dem bör samordnas med grundskolebyggnation) och personalutrymmen.
 LLLL Nytt tillägg, nybyggnation förskola 6 avd, Höör
Höör 2024: Planering bör ske för en successiv övergång från förskolor med
1-2 avdelningar. En optimal pedagogisk verksamhet kan ske i enheter med 68 förskoleavdelningar, vilket även ger resursfördelar kring utemiljö,
bemanning, måltidsproduktion och kringservice (ex fastighet, städ,
lekredskap, trädgårdsskötsel). En samordning kan ske av nuvarande
Trollskogen 2 avd, Konvaljen 2 avd och Ärlan 1,5-2 avd. En årlig besparing
på 1,3 miljoner kr beräknas uppkomma i verksamhetens driftsbudget till
följd av stora samordningsvinster när tre enheter kan drivas som en enhet.

Höörs kommun: Barn- och utbildningssektorn • Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Vxl: 0413-280 00
barn-utbildningsnamnd@hoor.se • www.hoor.se •
www.facebook.com/Hoorskommun
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Kostnaden minskar för den dagliga bemanningen vid öppnings- och
stängningstimmarna samt för planeringsavlösare och vikarier. Kostnader för
tillagning av måltider, köksrenoveringar, skötsel och renovering i
utemiljöer och fastigheter blir betydligt lägre med en enhet istället för
tre. Transporterna minimerar både tidsåtgång och miljöpåverkan för
matdistribution, vaktmästeri, städpersonal och verksamhetschef vid en
samordnad verksamhet.


FFFF Nybyggnation, matsal och kök och förskola, 8 ersättn. avd,
Sätofta (ref 4)
Sätofta 2019: En samordning av befintliga förskoleavdelningar inom
Sätoftaområdet ska täcka behovet som finns inom förskolans
upptagningsområde Sätofta. Nybyggnationen ersätter 2+2 avd Krokodilerna, 2
avd Arken, 1 avd Flodhästen och 1 avd Blåklockan, Ängsbyn.
 NNNN Nytt tillägg, nybyggnation Gudmuntorp (ref 14)
Gudmuntorp 2023: Ersättningslokaler för moduler till nuvarande fritidshem
och förskola.


HHHH Norra Rörum pedagogisk omsorg 1-13 år (ref 2)
2019: Två avd förskola och en avd ”fritids”. Viss utökning samt
ersättningslokal för befintlig verksamhet.

 IIII Tjörnarps förskola, (ref 7)
Tjörnarp år 2021: Nybyggnation som ersättning för nuvarande lokaler samt
förhyrd modul som etableras i april 2017 med hyrestid på fem år. Behov av
modulen har uppstått dels pga ökad efterfrågan men företrädesvis på att
det visat sig omöjligt att rekrytera dagbarnvårdare vid pensionsavgång.
 KKKK Holma förskola, (ref 3)
Holma 2017: Efter branden kommer de renoverade lokalerna kunna tas i bruk
igen under augusti månad 2017. Hyreskontraktet löper i tre års
intervaller. Med nästa reglering 2020. Behov finns av lokalerna för att
kunna erbjuda förskoleplatser. Förskolan inrymmer idag fyra avdelningar
samt ”nattis”. Vid byggnation i kommunala lokaler bör det säkerställas att
nattisverksamhet kan bedrivas där.

Grundskola åk F-6


CCCC Nybyggnation grundskola F-6, Höör, (ref 15 ”Maglasäte” alias
”Västra Höör”)
Färdiga lokaler behövs i Höör 2020: Volymökningen som prognostiseras till
249 grundskoleelever åk F-6, ger behov av ytterligare 10 klassrum med
grupprum samt salar för praktiskt-estetiska ämnen, personalutrymmen,
matsal, idrottslokaler mm. Med volymökningen följer även behovet av
tillagningskök (bör samordnas med förskolebyggnation).


MMMM Nytt tillägg, nybyggnation sporthall (samlokaliserat med CCCC
Grundskola F-6, Höör), (ref 15 ”Maglasäte” alias ”Västra Höör”)
Höör 2020: Behov finns av sporthall 40 x 20 m, samlokaliserat med en
nybyggnation av grundskola F-6. Beläggningsgraden i befintliga sport-
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/idrottshallar för undervisning är fullt utnyttjad redan idag. Läktarbehov
föreligger inte.
 FFFF Sätofta - ombyggnation av skola och idrottshall, (ref 4)
Sätofta 2019: Permanenta klassrum vid Sätofta F-9 grundskola som
ersättning för tillfälligt förhyrda moduler från 2016 med hyrestid och
tillfälligt bygglov på fem år. Särskolan åk 1-9 ska samordnas i kommunens
enda F-9 verksamhet. Idrottshallens omklädningsrum för elever såväl som
för personal behöver utökas. Förrådsutrymmen för idrottsmateriel för såväl
skolan som föreningslivet är underdimensionerade. Handikappanpassning
krävs. Utifrån medicinska behov och diskrimineringsgrunder är möjlighet
till enskild omklädning nödvändig för att elever ska kunna uppfylla
skolplikten. Behovet av arbetsrum för personal skall tillgodoses. Skolans
behov av skolbibliotek ska tas i beaktande, till exempel i form av ett
integrerat folk- och skolbibliotek.

Grundskola åk 7-9
 Ringsjöskolan, renovering genom HFAB samt ev ombyggnation, (ref 10)
Höör 2021: Volymökningen som prognostiseras på 140 grundskoleelever åk 79, ger behov av ytterligare 2 parallellklasser i varje åk 7, 8 och 9.
Ökningen ger behov av klassrum med grupprum samt salar för
naturorienterande ämnen, praktiskt-estetiska ämnen, idrott,
personalutrymmen, mm.
Ringsjöskolan står inför renovering och ombyggnation. Genom att flytta
gymnasie- och vuxenutbildningen till andra lokaler kan utrymme skapas för
elevökningen i åk 7-9 i Ringsjöskolans lokaler. Ombyggnationen bör
färdigställas innan hyrestiden för befintliga moduler upphör 2021.

Lärcentrum för gymnasie- och
vuxenutbildning


DDDD Lärcentrum för gymnasiets Introduktionsprogram och
Vuxenutbildningen, (ref 5)
Centralt i Höör 2019: 12 klassrum samt personalutrymmen som ersätter
nuvarande lokaler vid Ringsjöskolan. Antalet gymnasiestuderande vid
introduktionsprogrammet och antalet vuxenstuderande väntas öka till följd
av att antalet nyanlända är stort. Ett lärcentrum för gymnasie- och
vuxenutbildningen bör skapas i egna centralt belägna lokaler med
gångavstånd till Ringsjöskolan för samutnyttjande av praktiskt-estetiska
klassrum och bibliotek. SFI-undervisning bör ges i Höör för att möjliggöra
studier i kombination med arbete/praktik, idag köps utbildningsplatser i
Eslöv. En framtida samlokalisering med lokaler för en arbetsmarknadsenhet
vore gynnsam. Genom att flytta gymnasie- och vuxenutbildningen till andra
lokaler kan utrymme skapas för renovering som leder till att lokalerna
klarar elevökningen i åk 7-9 i Ringsjöskolans lokaler.
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Projekt

Benämning

AAAA
BBBB
CCCC
DDDD
EEEE
FFFF
GGGG
HHHH
IIII

Nybyggnation förskola Åkersberg
Nybyggnation förskola i västra Höör
Nybyggnation grundskola f-6 i västra Höör
Lärcentrum för gymnasiets I ntroduktionsprogram och vuxenutb
Renovering p g a eftersatt underhåll på Gudmuntorps skola
Nybyggnation Sätofta förskola, matsal och kök samt ombyggnation av skolan
Renovering av serveringskök
Norra Rörum pedagogisk omsorg 1-13 år
Tjörnarps förskola

JJJJ
KKKK

Enebackeskolan – Boken, Kastanjen, Linden
Holma förskola kök, brandskydd och utemiljö, ej HFAB

Budget
VEP 2019 VEP 2020 VEP 2021 VEP 2022
2018
35 000
35 000
35 000
35 000
5 000
75 000
700
35 000
20 000
3 000
500

119 200

70 000

35 000

Förlängd till 2030.
2017-03-29

Befolkning efter ålder 2016 och prognos 2017-2025 för Höörs
kommun.
Förlängd till 2030.

Ökning

År

0

1-5

6

7-9

10-12

13-15

2016

178

974

235

611

597

583

2017

180

997

197

680

579

608

2018

191

1 015

202

676

606

620

2019

186

1 030

213

659

629

619

2020

198

1 068

189

638

697

601

2021

198

1 075

227

629

691

628

2022

199

1 094

217

654

674

652

2023

198

1 110

219

656

651

718

2024

198

1 120

227

686

643

713

2025

198

1 130

226

687

667

696

2026

198

1 132

234

696

671

673

2027

198

1 132

236

711

701

665

2028

198

1 130

236

720

701

688

2029

199

1 128

236

730

709

692

2030

199

1 129

236

732

724

723

249

140

155

35 000

20 000

