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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Budgetskrivelse, budget 2019 OCH VEP 2020-2021.
Verksamhetsbeskrivning.
BUN:s (barn- och utbildningsnämnden) budgetram för 2019 är 409 mkr, vilket motsvarar intäkter på
250 mkr och kostnader på 659 mkr. I BUN:s budget ingår följande verksamheter som bedrivs i egen
kommunal regi; förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, vuxenutbildning och
gymnasieskolans introduktionsprogram. Utbildningar som finansieras av BUN, men genomförs av
andra
utbildningsanordnare
är,
förutom
ovanstående
verksamheter,
nationella
gymnasieutbildningar och utbildning i svenska för invandrare. Inom BUN ligger också ett
kommunalt aktivitetsansvar för ungdomar mellan 16-20 år. Förskola och skola ska ge barn och
ungdomar goda förutsättningar för lärande och utveckling. Inom BUNs verksamhetsområde ingår
måltidsverksamheten i kommunen vilken även tillgodoser behoven inom social sektor.
Nämndens mål 2019 för att bidra till
kommunfullmäktiges mål

God livsmiljö
och
boende för alla

Så här följs målet
upp

Aktiviteter för att nå
målet

Andelen behöriga elever till
gymnasieskolan ska öka och
överstiga medelvärdet för de tre
senaste åren.
Målet visar hur verksamheten svarar
mot kärnuppdraget.

Statistik från
Skolverket*
2017:86,5/77,21
2016: 90,8/87,7
2015: 93,5/86,7

Utveckling av IKT för stöd
och stimulans.

Skillnad mellan resultaten på
nationella prov och slutbetyg ska
minska.
Målet mäter om bedömningen av
elevernas kunskaper sker utifrån
läroplanen. Mindre skillnad indikerar
att betygsättningen utgår från
läroplanen. Likvärdig bedömning.

Statistik från
Skolverket

Aktiviteter: gemensam
rättning av NP.
Lärplattform och policy
kring användandet som
ger transparens i
bedömningsarbetet och
ökar likvärdighet.

Antalet frånvarotimmar ska

Mäts i andel elever
som fått högre
slutbetyg än betyg på
NP.
2017:
Eng: 13,4%
Ma: 45,5%%
Sv: 46,9%
2016:
Eng: 19,5%
Ma: 45,2%
Sv: 46,2%
2015:
Eng 15,4%
Ma: 48,3%
Sv: 58%
Statistik ur

Närvarofrämjande
insatser.
Professionsstärkande
insatser lett av
utvecklingsstrateg.

Närvarofrämjande

Första värdet avser exkl. nyanlända och elever med okänd bakgrund/andra värdet avser samtliga
elever.
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minska.
Indikerar verksamhetens effektivitet
och hur elever upplever skolan.

frånvarosystem

Effekten av det förebyggande och
åtgärdande arbetet mot kränkande
behandling ska öka.

Intern uppföljning av
antalet rapporterade
kränkningar.
2017: 89 st.
2016: 75 st.

Förstärkning av
normkritisk kompetens.
Särskilt stödinsatser som
förebygger kränkande
beteende. Inkludering
och samsyn
(professionsutveckling)

Höörs kommun tillgodoser behov
av omsorg på obekväm tid och ökar
därmed möjligheten till
förvärvsarbete.
Service till medborgarna som inte är
lagstadgad.

Nyttjandegrad
statistik

Nattomsorg erbjuds och
nyttjandegraden är
densamma som tidigare
mätperiod. Andra
kommuner köper platser
i verksamheten.

Grundskola
Andelen lärare med pedagogisk
högskoleexamen ska vara likvärdigt
med eller överstiga
riksgenomsnittet.
Mäter arbetsgivarattraktiviteten.
Förutsättning för uppdraget ska
genomföras enligt författningarnas
krav.

Statistik från
Skolverket*

Mäter hur väl verksamheten svarar
mot elevers rätt till trygg miljö.

Tillgängliga
och
professionella

Innovativa och
ansvarsfulla

Fritidshem
Andelen årsarbetare med
pedagogisk högskoleexamen ska
vara likvärdigt med eller överstiga
riksgenomsnittet.
Mäter arbetsgivarattraktiviteten.
Förutsättning för uppdraget ska
genomföras enligt författningarnas
krav.

2017: 4368h

20 barn/år

2017/2018: H:81,7%/
R: 81,3%
2016/2017: 92,4%

insatser. Ökad
samverkan med
socialtjänst exempelvis
med föräldrautbildning.

Aktiv rekrytering och
samarbete med
lärarutbildningen. Driva
kollegialt lärande. Bevara
korta beslutsvägar.
Utveckla arbetsklimat.

R: 82,2 %
2015/2016: 90,4%
R: 84,4 %
Statistik från
Skolverket*
2017: H: 63% R: 41%
2016: H: 63% R: 45 %
2015: H: 73% R: 50 %

Förskola
Andelen årsarbetare med
pedagogisk högskoleexamen
ska vara likvärdigt med eller
överstiga riksgenomsnittet.
Mäter arbetsgivarattraktiviteten.
Förutsättning för uppdraget ska
genomföras enligt författningarnas
krav.

Statistik från
Skolverket*
2017: mätvärde
saknas
2016: H: 42% R: 45%
2015: H: 48% R: 48%
2014: H: 50% R: 49%

De digitala lärresurser som används

Lokal uppföljning

Aktiv rekrytering och
samarbete med
lärarutbildningen.
Tydliggöra
fritidshemmets uppdrag
och värdesätta det i
planering av
verksamheten och i
resursfördelning.
Aktiv rekrytering och
samarbete med
lärarutbildningen.
Kollegialt lärande. Korta
beslutsvägar. Gott
arbetsklimat.
Tillgång till arbetskläder
är en
arbetsmiljösatsning.
Kompetensutveckling
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i undervisningen ska vara
ändamålsenliga och medföra att
teknikens möjligheter kan utnyttjas
effektivt.
Förändringar i läroplanen anger att
elever ska utveckla digital
kompetens. Redan i förskolan ska
barn möta IKT i lärandet. IKT i skolan
ska användas genomtänkt och för
att öka lärandet.

Utvecklingsstrateg
och IKT-strateg följer
upp. I vilken grad
IKT-verktygen
används mäts via hur
många s.k.
classrooms som
skapas i skolan; hur
mkt efterfrågas IKTverktyg och
rådgivning i
förskolorna.

inom IKT.

Andelen ekologiska livsmedel ska
uppgå till 40 % till år 2020

Statistik från Hantera

Aktiv receptur och
inköpsuppföljning ska
säkerställa att andelen
ekologiska livsmedel
bibehålls.

Långsiktig
hållbar
ekonomi

2017: 40%
2016: 37%
2015: 32%

Kollegialt lärande.
Digitala verktyg används
i högre utsträckning
Utveckling av
digitalisering för stöd och
stimulans.
Utlåning av digitala
verksamhetssystem.

2014: 30%

(*Resultatstatistik gäller kommunala verksamheter, exklusive nyanlända elever.)

Övriga mätvärden
Genomsnittligt meritvärdet i årskurs 9

Statistik från
Skolverket

Resultat 2017:

Andelen elever som klarar kravnivån på
nationella prov i åk 3.

Proven består av
delprov som INTE
slås samman.

Statistik redovisas årligen

Antalet grundskoleelever/heltidsanställd
lärare

Statistik från
Skolverket

Statistik redovisas årligen Resultat
2017: 12,2
2016: 12,4
2015: 12,1

Antalet inskrivna elever/årsarbetare i
fritidshemmen

Statistik från
Skolverket

Antalet inskrivna barn/årsarbetare i
förskolan

Statistik från
Skolverket

Statistik redovisas årligen Resultat
2016: 24,6
2015: 25,9
2014: 22,7
Statistik redovisas årligen
Resultat
2016: 4,9
2015: 5,4
2014: 5,6

2017:231,4/211,42
2016:228,5/220,8
2015:229,6/223,9

Första värdet avser exkl. nyanlända och elever med okänd bakgrund/andra värdet avser samtliga
elever.
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Befolkningsprognos3
Förlängd till 2030.
2017-03-29

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

Ökning

155

Verkligt utfall jämfört med prognos för 2017
Prognos

2017

180

997

197

680

579

608

Summa: 3251

Utfall

2017

178

1014

205

694

594

613

Summa: 3298
Differens: 47

3

Befolkningsprognos för Höörs kommun 2017-2025, förlängd till 2030. KAAB prognos AB, 20170229
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Verksamhetsförändringar i driftsbudgeten

Regeringens budgetproposition 2018 syftar till att ange politikens inriktning för perioden 20182020. Nya regleringar enligt den kommunala finansieringsprincipen framgår av tabellen nedan.
Kommunerna ersätts för dessa utökade åtagande genom ökade anslag för genomförandet. BUN
begär att få disponera motsvarande tillskott i budgetmedel som regeringen ersätter kommun med
för att genomföra nationellt beslutade reformer.
Budgetförutsättningar 2019
Ramminskning -8118 tkr
Tillkommande uppdrag
- 978 tkr
Upphörande uppdrag
+ 80 tkr
Total besparing inom
-9016 tkr
tilldelad ram

Finansiering av verksamhetsförändringar
Driftsbudget
Verksamhetsförändringar med ekonomisk
konsekvens. Tillkommande uppdrag enligt
beräkningen för generella statsbidrag i anslag för
kommunalekonomisk utjämning (SKL Cirkulär 17:46)
Skolstart vid 6 års ålder
Likvärdighet, kunskapsresultat, läroplaner
Nyanlända elevers möjlighet att nå behörighet
Systematisk överlämning mellan skolor
Skolkostnadsredovisning på skolenhetsnivå
PRAO - utökat åtagande åk 8 och 9
Läsa- skriva- räkna- garanti
Timplaneförändring - moderna språk
Summa
Åtgärder för budget i balans
Ramminskning
Digitalisering av nationella prov
Sänkning av elevpengen / grundbeloppen
 Förändrad förskole- och skolorganisation.
Som en konsekvens av ramminskningen
kommer BUN pröva förändringen av
riktvärden för grupp- och klasstorlek.
1. Riktvärde för klasstorlek F-9, 24-28 elever
2. Riktvärde snitt 5,9 barn per årsarbetare i
förskolan
3. Riktvärde snitt 26 elever/årsarbetare i
fritidshemmen

2019

tkr
284
84
117
17
100
67
275
34
978

-8118
80
9016
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Summa

978

Investeringsbudget 2019-2023
Budget
2019

VEP
2020

VEP
2021

VEP
2022

VEP
2023

9301 Inventarier skol-/förskoleområdena

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

9308 IT-investeringar Skola

1500

2 000

2 000

2 000

2 000

9304 Måltidsverksamhet

200

300

200

300

200

93XX Direktlarm till räddningstjänsten

300

300

300

300

0

4100

Projekt

Benämning

9306 Inventarier ny förskola Sätofta, kök, ombygg skolan
93XX Norra Rörum, pedagogisk omsorg

400

93XX Inventarier förskola Norra Rörum

600

93XX Uteförskola alternativt flexibel lokallösning
93XX Holma förskola utemiljö

0

1500

1500

600

93XX Inventarier ny förskola Maglehill

3 100

93XX Inventarier till Ringsjöskolan vid renovering

1 200

93XX Inventarier till ny grundskola F-6 i Höör väster, Maglehill

1 000

93XX Inventarier till ny förskola i Åkersberg

2 000
1 400

1400

93XX Inventarier ny förskola Tjörnarp

800

93XX Inventarier till ersättningslokal för moduler i Gudmuntorp

600

93XX Inventarier till ny förskola Björkgatan

3 100

93XX Inventarier till utökad förskola Fogdaröd, 4 avd
Totalsumma
Summa: 39 600, beslutade investeringar i VEP 2019-2022
Omfördelningar mellan åren 2019-2022 p g a senare
färdigställda byggnationer, nollsumma jmfr beslutad VEP

1 400
6 600

11 200

12 300

9 000

16 800

10 800

5 600

6 400

-10 200

400

6 700

2 600

9301 Inventarier skol-/förskoleområdena

Inventarieinköp inom områdenas verksamheter såsom förskola, skola, fritidshem, gymnasie/vuxenutbildning, administration och resursteam. Medlen har äskats från respektive skolledare till
de olika områdena. Behoven består av utrustning för undervisning, skolbibliotek och klassrums/förskolemöbler, elev- och säkerhetsskåp till IKT-utrustning. Behoven är för utbyte av utslitna
inventarier. Kapitalkostnaderna beräknas uppgå till 338 tkr (50 %) för 2019 års investeringar
Mål som investeringen ska stödja: God livsmiljö och boende för alla. Tillgängliga och
professionella. Innovativa och ansvarsfulla. Långsiktig hållbar ekonomi.

9308 IT investering Skola

8 900
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Investering i ny IKT-Miljö på skolor och förskolor startade under hösten 2015. Satsningen ska
fortsätta genomföras under 2019 och framåt enligt IKT-Plan. Då detta är fullt utbyggt kommer
investeringsmedel för reinvestering fortlöpande behövas. Separat beräkning för driftskonsekvenser
finns i IKT-plan. Kapitalkostnaderna beräknas uppgå till 206 tkr (50 %) för 2019 års investeringar
Mål som investeringen ska stödja: God livsmiljö och boende för alla. Tillgängliga och
professionella. Innovativa och ansvarsfulla. Långsiktig hållbar ekonomi.

9304 Måltidsverksamheten

Köksutrustning såsom dispenservagnar, kantiner, gastronombleck, serverings- och salladsvagnar,
behöver bytas ut i flera kök. Behoven utgör dels utbytesbehov av befintlig utrustning men är också
insatser för en bättre ergonomisk arbetsmiljö för att motverka förslitningsskador. Antalet portioner
i skolan har dessutom ökat till följd av fler barn och elever varför mer utrustning behövs.
Kapitalkostnaderna beräknas uppgå till 13 tkr (50 %) för 2019 års investeringar
Mål som investeringen ska stödja: God livsmiljö och boende för alla. Tillgängliga och
professionella. Innovativa och ansvarsfulla. Långsiktig hållbar ekonomi.

93xx Direktlarm på förskole- och skolbyggnader

För att säkerställa kontinuerlig drift i förskolorna och i skolorna behövs automatiska brandlarm som
är direktkopplade till räddningstjänsten. Investeringen kan ske etappvis under flera års tid. Väntad
investeringskostnad utgör 300 tkr under åren 2018 – 2022 och kapitalkostnaden beräknas uppgå till
34 tkr (50 %) 2019.
Mål som investeringen ska stödja: God livsmiljö och boende för alla. Tillgängliga och
professionella. Innovativa och ansvarsfulla. Långsiktig hållbar ekonomi.

9306 Inventarier ny förskola Sätofta och kök samt ombyggnation av
skolan

Vid uppförande av ny förskola, nytt kök samt ombyggnation av skolans lokaler i Sätofta behövs nya
inventarier. Kapitalkostnaderna beräknas uppgå 256 tkr för 2020 års investeringar.
Mål som investeringen ska stödja: God livsmiljö och boende för alla. Tillgängliga och
professionella. Innovativa och ansvarsfulla. Långsiktig hållbar ekonomi.

93XX Norra Rörum, pedagogisk omsorg

Inventarier till utökad verksamhet samt ersättning av befintliga inventarier. Beräknad
investeringskostnad 400 tkr. Kapitalkostnaderna beräknas uppgå till 25 tkr (50 %) för 2019 års
investeringar
Mål som investeringen ska stödja: God livsmiljö och boende för alla. Tillgängliga och
professionella. Innovativa och ansvarsfulla. Långsiktig hållbar ekonomi.

93XX Norra Rörum, förskola

Inventarier till utökad verksamhet samt ersättning av befintliga inventarier. Beräknad
investeringskostnad 600 tkr. Kapitalkostnaderna beräknas uppgå till 38 tkr (50 %) för 2019 års
investeringar
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Mål som investeringen ska stödja: God livsmiljö och boende för alla. Tillgängliga och
professionella. Innovativa och ansvarsfulla. Långsiktig hållbar ekonomi.

93XX Uteförskola samt uteavdelningar vid befintliga förskolor

Förskolorna i centrala Höör förväntas ha ett fortsatt hög efterfrågan på platser samtidigt som
antalet förskolebarn enligt befolkningsprognosen väntas öka med 155 (2016-2025). Barn- och
utbildningsnämnden vill utöka antalet förskoleplatser genom att starta en uteförskola och
möjliggöra fler förskoleplatser på befintliga förskolor genom att skapa uteavdelningar på förskolor
med tillräcklig yta för utemiljön. Behoven består av en tillgänglighetsanpassad fastighet med
toaletter, köksutrustning samt kapprum och ytor för samling och måltider. Alternativt kan antalet
förskoleplatser utökas genom att starta en avdelning genom annan flexibel lokallösning. Väntad
investeringskostnad utgör 3 000 tkr och kapitalkostnaden beräknas uppgå till 94 tkr (50 %) 2020 och
279 tkr 2021.
Mål som om- och nybyggnation ska stödja: God livsmiljö och boende för alla. Tillgängliga och
professionella. Innovativa och ansvarsfulla. Långsiktig hållbar ekonomi.

93XX Holma utemiljö – annans fastighet
Utemiljön har behov av kompletteringar gällande lekutrustning. Hyreskontraktet löper i tre års
intervaller. Med nästa reglering 2019-08-31. Behov finns av lokalerna för att kunna erbjuda
förskoleplatser. Förskolan inrymmer idag fyra avdelningar samt ”nattis”. Väntad
investeringskostnad utgör 600 tkr och driftskonsekvensen beräknas uppgå till 38 tkr (50 %).
Mål som ombyggnationen ska stödja: God livsmiljö och boende för alla. Tillgängliga och
professionella. Innovativa och ansvarsfulla. Långsiktig hållbar ekonomi.

93xx Inventarier ny förskola Maglehill

För att täcka behovet utifrån efterfrågan på förskoleplatser behöver det byggas en ny förskola med
8 avdelningar. Till denna förskola behövs nya inventarier. Kapitalkostnaderna beräknas uppgå till
194 tkr (50 %) för 2021 års investeringar
Mål som investeringen ska stödja: God livsmiljö och boende för alla. Tillgängliga och
professionella. Innovativa och ansvarsfulla. Långsiktig hållbar ekonomi.

93xx Inventarier till Ringsjöskolan efter renovering
I samband med Ringsjöskolans renovering behövs inventarier som ersättning för befintliga
inventarier. Beräknad investeringskostnad 1200 tkr. Kapitalkostnaderna beräknas uppgå till 75 tkr
(50 %) för 2021 års investeringar.
Mål som investeringen ska stödja: God livsmiljö och boende för alla. Tillgängliga och
professionella. Innovativa och ansvarsfulla. Långsiktig hållbar ekonomi.

93xx Inventarier till ny grundskola F-6 Maglehill

Vid uppförande av ny grundskola behövs nya inventarier. Kapitalkostnaderna beräknas uppgå till 63
tkr (50 %) för investeringar.
Mål som investeringen ska stödja: God livsmiljö och boende för alla. Tillgängliga och
professionella. Innovativa och ansvarsfulla. Långsiktig hållbar ekonomi.

93xx Inventarier till Gudmuntorp – ersättningslokal till moduler
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I samband med ersättninglokal för moduler behövs inventarier samt ersättning av befintliga
inventarier. Beräknad investeringskostnad 600 tkr. Kapitalkostnaderna beräknas uppgå till 38 tkr
(50 %) för 2023 års investeringar.
Mål som investeringen ska stödja: God livsmiljö och boende för alla. Tillgängliga och
professionella. Innovativa och ansvarsfulla. Långsiktig hållbar ekonomi.

93xx Inventarier till ny förskola i Höör, Björkgatan
För att täcka behovet utifrån efterfrågan på förskoleplatser behöver det byggas en ny förskola med
8 avdelningar. Till denna förskola behövs nya inventarier. Kapitalkostnaderna beräknas uppgå till
194 tkr (50 %) för 2023 års investeringar.
Mål som investeringen ska stödja: God livsmiljö och boende för alla. Tillgängliga och
professionella. Innovativa och ansvarsfulla. Långsiktig hållbar ekonomi.

93xx Inventarier till utökad förskola Fogdaröd
För att täcka behovet utifrån efterfrågan på förskoleplatser behöver förskolan i Fogdaröd byggas ut
med 4 avdelningar. Till denna förskola behövs nya inventarier. Kapitalkostnaderna beräknas uppgå
till 88 tkr (50 %) för 2022 års investeringar.
Mål som investeringen ska stödja: God livsmiljö och boende för alla. Tillgängliga och
professionella. Innovativa och ansvarsfulla. Långsiktig hållbar ekonomi.
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Ny- och Ombyggnationer i HFABs fastigheter
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.
En översikt kring framtida förskolebehov:
Förskoleavdelningar
Ny Ersätt År
Orsak
Område
2+1 2019
2 avd förskola,1 ped oms
Norra Rörum
1ute
8
2020 1-2 avdelningsförskolor ersätts
Sätofta
4+1 ute 4
2021
Befolkningsökning + ers 1-2 avd försk
Maglehill
4
4
2022 Befolkningsökning + ers förhyrd lokal
Åkersberg
4
2022 Utökad förskola Fogdaröd
Fogdaröd
4
4
2022 Befolkningsökning + ers Fogdaröd
Björkgatan
2
2023
Moduler+befintl Tjörnarp
10
24+1
14
18+1
Beskrivning till tabell ovan.
 Norra Rörum kommer att färdigställas under 2019 som ersättning för nuvarande förskola
och pedagogiska omsorg, totalt 3 avdelningar.
 Byggnation av 8 ersättningsavdelningar kommer att påbörjas i Sätofta 2019. Här vill BUN
skapa en avdelning som möjliggör uteförskoleverksamhet, vilket samtidigt kan ge
flexibilitet för antal inskrivna barn över tid. Det ger behov av kapprum och toaletter för en
nionde avdelning men genererar inte ytterligare barnytor inne i övrigt.
 BUN föreslår att Fogdaröds förskola med 4 avdelningar permanentas och att ytterligare 4
avdelningar byggs till. I förutsättningarna ingår att kommunen fortsätter att förhyra lokaler
till de 4 avdelningarna som finns på Holma med treåriga hyreskontrakt fram till 2022. En
successiv övergång från förskolor med 1-2 avdelningar måste ske. En optimal pedagogisk
verksamhet ges i enheter med 8 förskoleavdelningar, vilket även ger resursfördelar kring
utemiljö, bemanning, måltidsproduktion och kringservice, exempelvis fastighetsskötsel,
städ, lekredskap och trädgårdsskötsel.
 En samordning kan ske av nuvarande Trollskogen 2 avd, Konvaljen 2 avd och Ärlan 1,5 avd.
En årlig besparing på 1,3 miljoner kr beräknas uppkomma i verksamhetens driftsbudget till
följd av stora samordningsvinster när tre enheter samordnas inom andra enheter.
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
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för matdistribution, vaktmästeri, städpersonal och verksamhetschef vid en samordnad
verksamhet.
BUN föreslår att en detaljplan tas fram för att bygga en förskola på Björkgatan med 8
avdelningar.

Grundskolan samt IM/Vux
En väntad totalvolym motsvarande 850 elever åk F-6 bör fördelas på två enheter.


Enebackeskolan bör dimensioneras för 425 elever inom Linden och Boken, idag finns ca
600 elever, varav åk 4-6 från höstterminen 2018 kommer att inrymmas i nuvarande IM/Vuxlokaler inklusive modul med 6 klassrum belägen mellan idrottshall och Ringsjöskolan.



Maglehill grundskola F-6 behöver byggas för att kunna ta emot minst 425
eleverElevökningen enligt prognos motsvarar 249 fler elever vilket ger behov av ytterligare
10 klassrum med grupprum samt salar för praktiskt-estetiska ämnen, personalutrymmen,
matsal, idrottslokaler mm.



Behov finns av en sporthall 40 x 20 m, samlokaliserad med en nybyggnation av grundskola
F-6. Beläggningsgraden i befintliga sport-/idrottshallar för undervisning är fullt utnyttjad
redan idag. Läktarbehov föreligger inte.

En samlokalisering kan ske av en F-6 skola med sporthall i anslutning till en förskola med 8
avdelningar och tillhörande kök, på området Maglehill, i västra delarna av Höörs tätort.





Ringsjöskolan åk 7-9 behöver utökas för att inrymma ytterligare 140 elever åk 7-9, vilket
motsvarar 2 parallellklasser till i varje åk. Ökningen ger behov av klassrum med grupprum
samt salar för naturorienterande ämnen, praktiskt-estetiska ämnen, idrott,
personalutrymmen, mm.
Vid renovering av Ringsjöskolan bör det beaktas att den flexibelt tillsammans med delar av
Enebackeskolan kan utgöra en framtida F-9 skola.
Ett lärcentrum för IM gymnasiet samt vuxenutbildningen skapas från hösten 2018 i egna
lokaler på Kastanjen (Gamla Samreal).

Projekt Benämning
AAAA

Norra Rörum förskola/pedagogisk skolbarnomsorg 6-13

BBBB
CCCC

Renovering av serveringskök
Nybyggnation Sätofta förskola, matsal och kök samt
ombyggnation av skolan

DDDD

Renovering på Enebackeskolan – Boken, Kastanjen, Linden

EEEE

Nybyggnation förskola Tigern, Åkersberg

FFFF

Nybyggnation grundskola f-6 i Maglehill/västra Höör

GGGG

Nybyggnation förskola på Björkgatan/centrala Höör

HHHH

Tjörnarps förskola / skola, ersättningslokal till moduler

IIII

Ersättningslokal till moduler/renovering av Gudmuntorps skola

JJJJ

Lärcentrum för gymnasiets Introduktionsprogram och vuxenutb

Budget
2019

VEP
2020

VEP
2021

VEP
2022

VEP
2023

25 000
700
75 000
0

3000
35 000
35 000
35 000
20 000
5 000

5000
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KKKK

Utökning av Fogdaröds förskola med 4 avd

LLLL

Nybyggnation 8 avd förskola Maglehill

MMMM

Investering av utemiljö i annans fastighet – Holma förskola

35 000
35 000
600
26 300

75 000

70 000

70 000

AAAA Norra Rörum förskola / skolbarnomsorg 6-13 år
Utökning samt ersättningslokal för befintlig verksamhet samt tillagningskök.
Norra Rörum, förskola och pedagogisk skolbarnomsorg för barn i åldern 6-13 år. Projektering av
nybyggnation pågår. Verksamheten bedrivs för barn i mycket skiftande åldrar, vilket ger behov av
olika typer av pedagogiska miljöer. Riktlinjerna från Boverket anger 7 kvm per barn som
utgångspunkt. Lokalerna kan vara tillgängliga för verksamhet 2019.
Mål som ombyggnationen ska stödja: God livsmiljö och boende för alla. Tillgängliga och
professionella. Innovativa och ansvarsfulla. Långsiktig hållbar ekonomi.
Uppskattad investeringsutgift för HFAB: 25 000 tkr

BBBB Renovering av serveringskök

Renoveringsbehov av serveringskök i förskolorna finns efter påtalanden från miljökontoret. Viss
utökning av produktionsvolymen behövs för att möta det ökade barn- och elevantalet i förskolor
och skolor.
Mål som om- och nybyggnation ska stödja: God livsmiljö och boende för alla. Tillgängliga och
professionella. Innovativa och ansvarsfulla. Långsiktig hållbar ekonomi.
Mål som ombyggnationen ska stödja:
Uppskattad investeringsutgift för HFAB: 700 tkr
Driftskonsekvens för nämnden: Riktlinje ca 10 % av investeringsutgiften

CCCC Nybyggnation Sätofta förskola, matsal och kök samt
ombyggnation av skolan
En samordning av befintliga förskoleavdelningar inom förskoleområde Syd samt en utökning med
två avdelningar ska täcka behovet som finns inom förskolans upptagningsområde Sätofta.
Ytterligare två klassrum behövs vid Sätofta F-9 grundskola. Särskolan åk 1-9 ska samordnas i
kommunens enda F-9 verksamhet, vid Sätoftaskolan. Nytt kök dimensioneras för att kunna leverera
mat till all verksamhet inom Sätoftaområdet. Arbetsmiljöproblem finns i dagens kök. Klassrum för
musik skall inkluderas i nya skollokaler. Nuvarande musiksal i modul med tillfälligt bygglov avyttras.
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.
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: 75 000 tkr
Driftskonsekvens för nämnden: 6 000 tkr

8 000
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DDDD Enebackeskolan – Boken, Kastanjen, Linden
Ur arbetsmiljöhänsyn behövs akustiktak och nya armaturer till klassrummen. För att säkerställa
brandskyddet finns behov av en sopstation vid Linden. Vid Boken finns behov för förvaring av
utelekredskap till fritidsverksamheterna vilket kan lösas genom byggnation av uteförråd.
Nuvarande lås är uttjänta och behöver ersättas till kodlås till alla byggnaderna på Enebackeskolan.
Ombyggnation av matsal på Boken (ny vägg o dörr vid diskinlämningen, matvagnar och
värmeskåp). Det föreligger behov av två toaletter i källaren på Kastanjen. Behov föreligger av
ytterligare en lokal till fritidshem på Boken.
Mål som ombyggnationen ska stödja: God livsmiljö och boende för alla. Tillgängliga och
professionella. Innovativa och ansvarsfulla. Långsiktig hållbar ekonomi.
Uppskattad investeringsutgift för HFAB: 3 000 tkr
Driftskonsekvens för nämnden: Riktlinje ca 10 % av investeringsutgiften

FFFF Nybyggnation grundskola F-6 i Höör, Maglehill
Enligt befolkningsprognosen väntas en ökning med ytterligare 249 i ålder 6-12 år, vilket motsvarar
10 klasser (2016-2030). En väntad totalvolym motsvarande 850 elever åk F-6 bör fördelas på två
enheter, Enebacken och en ny enhet Maglehill med vardera ca 425 elever. För att uppnå god
ekonomisk hushållning bedöms en samlokalisering av en F-6 skola ske tillsammans med
nybyggnation av en förskola och tillhörande kök. Barn- och utbildningsnämnden har påkallat behov
av projektering för en nybyggnation av grundskola F-6 på Maglehill.
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

GGGG Nybyggnation förskola på Björkgatan /centrala Höör

För att möta den prognostiserade befolkningsökningen finns behov av nybyggnation. Förskolorna i
centrala Höör förväntas ha ett fortsatt hög efterfrågan på platser.
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

IIII Ersättningslokal till moduler/renovering av Gudmuntorps skola

En uppfräschning av skollokalerna i Gudmuntorp är nödvändig då underhållet är eftersatt.
Kapprummet till lokal för förskoleklass behöver totalrenoveras. Det saknas grupprum i skolans
lokaler och befintlig ventilationsanläggning gör delar av klassrummen obrukbara på grund av utblås.
Skolan och förskolan är inte handikappanpassade, varken ute- eller innemiljön. Ersättningslokaler
till befintliga moduler behövs.
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: 5 000 tkr
Driftskonsekvens för nämnden: Riktlinje ca 10 % av investeringsutgiften
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KKKK Utbyggnation av Fogdaröds förskola

Den befintliga modulförskolan med 4 avdelningar bör permanentas och utökas med ytterligare 4
avdelningar. För att möta den prognostiserade befolkningsökningen finns behov av utökningen.
Förskolorna i centrala Höör förväntas ha ett fortsatt hög efterfrågan på platser.
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

LLLL Nybyggnation förskola, Maglehill

Förskolorna i centrala Höör förväntas ha ett fortsatt hög efterfrågan på platser samtidigt som
antalet förskolebarn enligt befolkningsprognosen väntas öka med 155. Barn- och
utbildningsnämnden vill göra en projektering för nybyggnation av förskola i västra Höör där tomter
och nybyggnation av bostäder sker. För att uppnå god ekonomisk hushållning bedöms en
samlokalisering av en förskola och tillhörande kök ske, gärna samtidigt och samordnat med
nybyggnation av en F-6 skola. Väntad investeringskostnad för förskolan utgör 35 000 tkr och
driftskonsekvensen beräknas uppgå till 3 500 tkr (10 %).
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

MMMM Investering i annans fastighet än HFAB
Holma utemiljö
Utemiljön har behov av kompletteringar gällande lekutrustning. 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”.
Mål som ombyggnationen ska stödja: God livsmiljö och boende för alla. Tillgängliga och
professionella. Innovativa och ansvarsfulla. Långsiktig hållbar ekonomi.
Uppskattad investeringsutgift: 600 tkr
Driftskonsekvens för nämnden: 60 tkr

Lisbeth Bonthron
Barn- och utbildningschef
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