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Barn- och utbildningsnämnden

Maglehill: Nybyggnation grundskola med
sporthall F-6 i västra/centrala Höör
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden påkallar Kommunstyrelsens uppmärksamhet på behovet
av beslut kring projektering gällande byggnation av grundskola F-6 och sporthall i västra
Höör/Maglehill för ibruktagande år 2020, dimensionerad utifrån behov baserade på
framtagna befolkningsprognoser för åldersgrupperna 6-12 år. Byggnationen planeras
förslagsvis för ibruktagande etappvis

Ärendebeskrivning
Detaljplanearbetet för område Maglehill pågår liksom projektering av förskola och särskilt
boende. Inom detaljplaneområdet skapas utrymme för en grundskola F-6 med sporthall.
Lokalerna på Enebacken är fyllda och vi står inför en lokalbrist redan inför kommande år
som får finna temporära lösningar. Förvaltningen har informerat BUN om att
kommunstyrelsebeslut och kommunfullmäktigebeslut saknas gällande att påbörja
projektering och byggnation av grundskola F-6 med sporthall på Maglehill.
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 sker enligt prognosen till merparten i centrala delarna av Höör och 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

Färdiga lokaler behövs i Höör 2020: Volymökningen prognostiseras till 249
grundskoleelever åk F-6, vilket ger behov av ytterligare 10 klassrum med grupprum samt
salar för praktiskt-estetiska ämnen, personalutrymmen, idrottslokaler mm. Med
volymökningen följer även behovet av tillagningskök med matsal vilket planeras genom
samordnas med förskolebyggnation och särskilt boende.
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Undervisningslokal för idrottsämnet genererar behov av sporthall 40 x 20 m,
samlokaliserat med en nybyggnation av grundskola F-6. Beläggningsgraden i befintliga
sport-/idrottshallar för undervisning är fullt utnyttjad redan idag. Läktarbehov föreligger
inte.
”Dnr KSF 2016/358, Kommunstyrelsen beslutade 2017-05-15 §146
1. Barn- och utbildningsnämndens framställningar angående planering av framtida skolor
och förskolor läggs till handlingarna och överlämnas till gruppen för strategisk
lokalplanering för kännedom.
2. Kommundirektören ska rapportera om lokalförsörjningplanen vid nästa
kommunstyrelsesammanträde.
Barn- och utbildningsnämnden har vid nämndens möte 2017-03-06 beslutat:
1. Nämnden begär att Kommunstyrelsen beslutar bifalla och skyndsamt startar
processen gällande nybyggnation av en permanent förskola, 6-8 avdelningar, med
placering i Åkersberg /Centrala Höör för ibruktagande år 2019.
2. 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.
3. Nämnden begär att Kommunstyrelsen beslutar bifalla behovet av och skyndsamt
projekterar för centralt belägna lokaler som kan tas i bruk år 2019 av Lärcentrum för
gymnasiets Introduktionsprogram och Vuxenutbildningen.
Dessa projekt finns med i budgetberedningens tidsaxel för lokalplanering (KSF
2017/43) och i barn- och utbildningsnämndens budgetäskande. Skrivelserna kräver därför
ingen åtgärd men bör överlämnas till gruppen för strategisk lokalplanering för kännedom.
En nämnd behöver inte fatta beslut om verkställighet då förvaltningen löpande verkställer
nämndernas och kommunfullmäktiges beslut. Nämnden kan däremot när som helst
begära att förvaltningen redovisar vad som hänt i ärendet och hur verkställigheten utförs.”
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