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Kommunstyrelsen

Lokaliseringsanalys
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 5 december 2016 att lämna planuppdrag för att möjliggöra ny
förskola på fastigheten Tigern 24 med flera och att inleda förhandlingar med Stiftelsen Lunds
stiftsgård om att köpa till mark för att få en tillräckligt stor tomt. Samtidigt konstaterades att:
”En lokaliseringsanalys bör genomföras för att sammanställa för- och nackdelar med alternativa placeringar av ny lokaler för förskola och skola, med målet att ge underlag för beslut om
vilken roll en förskola vid Åkersberg kan spela. Analysen ska väga samman stadsbyggnads
perspektiv, pedagogiska perspektiv samt eknomiska perspektiv i bygg- och driftfas.”
Denna skrivelse sammanfattar de lokaliseringsalternativ som har varit aktuella och som beskrivs i översiktsplanen (förslag för antagande juni 2018). Alternativen (undantaget Maglehill)
har också besökts av företrädare för kommunstyrelsen och BUN den 23 april 2018:
1. Kv Tigern
2. Maglehill
3. Björkgatan/Hästhagen
4. Fogdaröd
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Figur 1. Studerade alternativ

TJÄNSTESKRIVELSE

SAMHÄLLSBYGGNADSSEKTOR

Datum		

Diarienummer

2018-06-01

KSF 2016/474

		

KSF 2018/252

Sida

2

Strategiska enheten

1. Kv Tigern
Huvudargumentet för att etablera en förskola i kv Tigern är att en stationsnära förskola ger
förutsättningar till en smidig vardag för tågpendlande föräldrar, oavsett de bor på Höör väster
eller i någon annan del av kommunen.
Lunds stift har efter diskussioner meddelat att de med hänsyn till stor påverkan på deras verksamhet, i synnerhet med sin nya spaanläggning med utebassäng och integritetsbehov i åtanke
inte är intresserad att diskutera en försäljning av mark mer än till ”krönet av ekbacken”. Det
innebär att de inte vill sälja mer än ca 2100 m2 av fastigheten Tigern 29. Även kommunens
fastighet Tigern 32 (pendlarparkeringen) är möjlig att bebygga. Denna är 2400 m2 (figur 2).

2. Maglehill
14 augusti 2017 beslutade kommunstyrelsen om planuppdrag för förskola mm på Maglehill,
bara några hundra meter längre ut längs Maglasätevägen (KSF 2017/326). Fastigheten ligger
1000 m från Höörs station och även denna placering måste därför betraktas som stationsnära.
Skiss- och planarbete pågår nu för en förskola i 8 avdelningar med tillagningskök. Särskilt
boende för äldre är tänkt att integreras i samma byggnad, ovanpå förskolan, för att nå ett
effektivt markutnyttjande. I anslutning till förskolan finns även möjlighet att bygga skola och
idrottshall. Eftersom fastigheten idag ligger utanför den befintliga tätorten finns det goda möjligheter att skapa en tomt som är stor nog att rymma alla dessa funktioner.
Byggstart är planerat till 2020, med möjlig inflytt januari 2022.
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Figur 2. Alternativ 1, kv Tigern.
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Tigern 32 & del av Tigern 29

Totalt finns alltså möjlighet att skapa en förskoletomt på 4500 m2. Det räcker till en förskola
22, 2018
i tre avdelningar - inte mer. Eftersom Barn- och utbildningssektorns inriktning är attmaj
bygga
förskolor för minst 6 avdelningar räcker tomten inte till.
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3. Björkgatan/Hästhagen
Vid Björkgatan finns en ca 2000 m2 stor kommunal parkering som är sparsamt använd. Intill
parkeringen finns Hästhagen som är ett större parkområde. Det skulle vara möjligt att skapa
en förskoletomt på ca 7000 m2 genom att ianspråksta dels parkeringen, dels en del av parkmarken. Tomten skulle då rymma en 6-avdelningsförskola i två våningar inklusive tillagningskök.
Området är planlagt som allmän platsmark - gata respektive park. Etableringen av en förskola
kräver därför en ny detaljplan. Att förtäta i ett befintligt bostadsområde innebär dock risk för
konflikter med grannar och tidplanen bör därför ta höjd för ett överklagande. Det är därför
svårt att säga när förskolan kan stå klar.
Placeringen i ett stort villaområde med pågående generationsväxling bedöms vara väl vald i
förhållande till kommunens behov. Fastigheten är lätt att ta sig till både via bilväg och cykelväg.

Höör 53:1 Vid Björkgatan/Hästhagen

maj 22, 2018

o

4. Fogdaröds förskola

Fogdaröds förskola etablerades 2017 med fyra avdelningar och ett tillagningskök. Förskolan
är uppförd som hyrda moduler för att lösa ett stort behov av nya avdelningar på kort sikt. Hyreskontraktet löper på 5 år.
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Figur 3. Alternativ 3, Björkgatan/Hästhagen.
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Kommunen äger fastigheten och den bedöms vara stor nog för att rymma en utökning med
ytterligare 2-4 förskoleavdelningar. Det kan ske genom att kommunen förhandlar om att köpa
loss de befintliga modulerna och komplettera dem med fler avdelningar. Köket har kapacitet
för 150 portioner. Den förskolegård som är anlagd behöver ses över och anpassas dels till
att förskolan blir permanent och dels till att den ska rymma fler barn. För att skapa en bra
utemiljö bedöms det vara mest lämpligt om tillkommande avdelningar kan placeras ovanpå
befintliga.

Fogdaröd 4:204 Förskola 4 avd.

Förskolan ligger bra till i direkt anslutning till ett större utbyggnadsområde - Fogdaröd. Arbete
maj 22, 2018
pågår med ny detaljplan för ca 100-150 bostäder. Planen kan bli antagen i år.

o

Fastigheten ligger utom detaljplanerat område. Förskolan som finns idag har fått bygglov utan
att först prövas i detaljplan och inga grannar överklagade bygglovet. Det vanliga är att en ny
förskola först prövas i detaljplan, men när nu förskolan redan är etablerad och har fått bygglov
bedöms det vara rimligt att även pröva en utökning av verksamheten genom bygglov. När det
inte behövs en ny detaljplan kan nya förskoleavdelningar finnas på plats förhållandevis snabbt.
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Figur 4. Alternativ 4, Fogdaröds förskola.

Credits not available.
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Slutsatser
Mot bakgrund av ovanstående är samhällsbyggnadssektors slutsats att:
•

Fogdaröds förskola bör permanentas och kompletteras med fler avdelningar i närtid.

•

I kv Tigern har kommunen inte tillgång till tillräckligt mycket mark för att åstadkomma ne
förskoletomt som möter verksamhetens behov. Planuppdraget bör därför avskrivas eller
ges en annan inriktning.

•

Arbetet med Maglehill fortsätter med planerad inflytt 2022.

•

Planarbete bör påbörjas snarast för en ny förskola vid Björkgatan. Arbetet kan dock förväntas ta några år och inflytt kan förväntas ligga efter Maglehill.

Karin Kallioniemi
Samhällsplanerare/Kommunarkitekt

