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Barn- och utbildningsnämnden

Begäran om projektstart för byggnation av
grundskola åk F - 6, Maglehill
Förslag till beslut
Begäran att Kommunstyrelsen fattar beslut om projektstart för byggnation av grundskola
åk F-6 samt sporthall för minst 450 elever på Maglehill för färdigställande av en första
etapp 2021-2022.

Ärendebeskrivning
Höörs kommun väntas enligt befolkningsprognosen för år 2017-2030 öka med 249 barn i
åldern 6-12 år, vilket motsvarar tio klasser. Elevökningen fördelar sig med en ökning av
124 elever 2017-2025 och ytterligare 136 eleverfrån 2025-2030. Behov finns att tillgodose
behovet av totalt ytterligare tio klassrum med grupprum, salar för praktisk-estiska ämnen,
personalutrymmen, matsal, idrottslokaler mm föreslås en nybyggnation av en grundskola
åk F-6 i Maglehill. Beläggningen i kommunens befintliga sport- och idrottshallar för
undervisning, är idag fullt utnyttjad. Därför föreslås en samlokalisering vid nybyggnation
av grundskola åk F-6 i Maglehill. Behov finns av en sporthall i storleken 40x20 meter,
utan läktare.
Med en väntad totalvolym motsvarande 850 elever i åk F-6 år 2030, bör dessa fördelas
på två enheter; befintliga Enebackeskolan med en kapacitet på 400 elever samt ny
skolenhet i Maglehill med en kapacitet på 450 elever. För att tillgodose de successivt
växande behoven av ytterligare klassrum föreslås skolbyggnaden i Maglehill projekteras
för byggnation i etapper.
Nybyggnationen stöder kommunens övergripande mål att ge god livsmiljö och boende för
alla, tillgänglighet och professionalism, innovation och ansvarsfullhet samt en långsiktig
och hållbar ekonomi.
För att uppnå god ekonomisk hushållning bedöms en samlokalisering av en F-6 skola
med sporthall i Maglehill ske tillsammans med nybyggnation av en förskola och
tillhörande kök.
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