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Behovsunderlag grundskola årskurs F – 6 med
fritidshem och idrottshall Maglehill
Den planerade byggnationen av grundskola med fritidshem, idrottshall samt kök och
matsal omfattar tre paralleller årskurserna F-6, vilket motsvarar 21 klasser med plats för
525 - 630 elever. Fritidshemmets volym beräknas omfatta 310 - 370 av skolans elever
med tillsynsbehov mellan kl 06.00 och 18.30 alla vardagar året runt. Kökskapaciteten
omfattar frukost, lunch samt mellanmål för alla elever i fritidshem och skola samt den
planerade förskolan på Maglehill med 8 avdelningar samt en uteavdelning, ca 180 barn.
Hemkommunen har alltid ansvar för att ta emot alla skolpliktiga elever.
Mellan åren 2021 och 2035 pekar befolkningsprognosen, KAAB Prognos AB 2021-06-11,
på en ökning med ca 180 elever i ålder 6-12 år, vilket motsvarar ca 7 klasser, en per
årskurs. Samtidigt sker en ökning i högstadiet med ca 160 elever, vilket motsvarar 6
klasser, två per årskurs. Även den ökningen påverkar kommunens lokalbehov jämfört med
idag. Totalt beräknas en ökning med 338 elever fördelat på 13 klasser i grundskolan
jämfört med idag.

Det finns inte ledig kapacitet för att möta behoven enligt befolkningsprognosen inom det
lokalbestånd som nyttjas för grundskolans och fritidshemmens verksamheter. Dagens
behov tillgodoses genom att befintliga skollokaler tillhandahålls via HFAB tillsammans med
förhyrda moduler som successivt sedan 2016 tillkommit inom området EnebackeskolanRingsjöskolan. Den sammanlagda ytan moduler för Enebackeskolan årskurserna F-6 är
fördelad på tre olika etableringar för både skolundervisning och fritidshem. Från
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höstterminen 2020 motsvarar modulytan 18 klassrum (6 i modul mellan Biblioteket och
Ringsjöskolan, 2 mellan Linden och Ringsjöskolan och 10 intill skejtbanan), inklusive ytor
för praktiskt-estetiska ämnen, skolsköterskemottagning samt personalutrymmen. Utöver
detta används även såväl specialsalar och klassrum i Ringsjöskolans lokaler för
Enebackeskolans elever men eftersom elevantalet ökar även i högstadieålder måste
Ringsjöskolans lokaler disponeras för de tillkommande 6 klasserna som
befolkningsprognosen pekar mot. Idag har Enebackeskolan mellan fyra och fem paralleller
per årskurs. I de ursprungliga lokalerna som tillhör Enebackeskolan (Linden + Boken) finns
enbart utrymmen för två paralleller årskurs F-6 med fritidshem.
Volymer för långsiktig planering
Grundat på elevvolymer för årskurserna F-6 enligt befolkningsprognosen, KAAB Prognos
AB 2021-06-11, finns behov av att Maglehills grundskola blir en helt igenom 3-parallellig
skola med fritidshem för sju årskurser, vilket motsvarar 21 klasser med 25-30 elever, totalt
525 - 630 elever med ca 90 personal.
Vid färdigställandet av Maglehill grundskola kommer 17 av de 21 klassrummen att nyttjas.
Därefter ökar behovet årligen med i genomsnitt ett klassrum och 2029 används alla
klassrummen enligt prognosen. Från 2030 finns en flackare befolkningskurvan för
åldersgruppen. Genom att successivt fylla upp klasserna till maximal kapacitet under
ytterligare några år från 2030 fyller den planerade byggnationen behoven under den
period som går att överblicka med befintliga befolkningsprognoserna.
Lokaler för praktiskt-estetiska ämnen tillskapas på Maglehill för årskurserna F-6. Det
innebär att högstadiets kommande elevökning enligt befolkningsprognosen kan inrymmas i
Ringsjöskolan och Sätoftaskolan. Dock måste Ringsjöskolans byggnader renoveras och
anpassas för att möta de verksamhetskrav som finns.
Måltidsverksamheten får en viss överkapacitet i Ringsjöskolans tillagningskök när elever i
nuvarande moduler flyttar till Maglehill. Denna överkapacitet är avsedd att nyttjas för att
centralisera alla externa utskick till mindre enheter utan kök/kapacitet vilket därmed
innebär att det inte behöver planeras för överkapacitet på Maglehill.
Konsekvensbedömning
Dagens skollokaler på Ringsjöskoleområdet liksom Enebackeskolans lokaler är redan idag
fullbelagda, inklusive flera etapper förhyrda modullokaler. Det är inte möjligt att ombesörja
utbildning, skolmåltider och fritidshemsverksamhet för prognostiserad ökning med
ytterligare ca 340 elever i befintliga lokaler, vilket framgår av såväl KPMG:s utredning om
framtida skolstruktur som av de underlag som finns i ärendet BUN 2018/215 och BUN
2017/56.
Orsaker till att det inte är möjligt att ta emot elevökning inom Ringsjöskolan och
Enebackeskolan:
- Ytor för tillkommande och ändamålsenlig utemiljö saknas. Boverkets
rekommendation är 30 kvm utemiljö per barn. För tillkommande låg- och
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mellanstadieklasser innebär detta ett ytbehov för utemiljö på, i storleksordningen,
1 hektar.
Kökskapacitet saknas för tillkommande elevökning.
Antalet sittplatser för skollunch och mellanmål är otillräckligt.
Undervisningslokaler för praktiskt-estetiska ämnen är fullbelagda.
Hallar för idrottsundervisning är fullbelagda.
Lokaler för undervisning i mindre grupper för elever i behov av särskilt stöd
saknas.
Fritidshemslokaler för att möta elevökning saknas.
Av Samhällsbyggnadssektorn framgår att angöring för på- och avstigning samt
parkering för personal kommer att bli ett problem vid ökat elevantal.
De förhyrda modulerna har tillfälliga bygglov varav vissa redan förlängts en gång.

Inom Ringsjö-/ Enebackeområdena finns idag 1026 elever i åk F-9. Årskurs 7-9 på
Ringsjöskolan med 359 elever och årskurserna F-6 på Enebackeskolan med 667 elever. Av
dessa är ca 500 elever inskrivna i fritidshemmen med verksamhet från kl 06.00 - 18.30 alla
vardagar året runt.
Tillkommande elevökning i högstadiet prognostiseras bli 160 elever år 2035 vilket
motsvarar ytterligare 6 klasser med behov av specifikt utrustade ämnessalar. De delar av
Ringsjöskolan som idag nyttjas för mellanstadiet behövs för högstadiets undervisning.
Nya skollokaler på Maglehill som ersättning för tillfälliga moduler samt tillkommande
elevökning för årskurserna F-6 enligt befolkningsprognosen, KAAB Prognos AB 2021-0611, behöver uppföras för tre paralleller, 21 klasser, liksom specialsalar för praktisktestetiska ämnen och för undervisning av elever i behov av särskilt stöd.
- Ett nytt tillagningskök med matsal krävs för att förse det ökade elevantalet med
måltider. Ringsjöskolans och Enebackeskolans tillagningskök har inte en sådan
kapacitet.
- En idrottshall krävs i anslutning till skolan, inte minst utifrån skollagens krav
fr.o.m. 2019-07-01 om utökad undervisningstid i idrott.
- Det finns inga fördelar ur ett verksamhetsperspektiv att samordna utbildning för
1400 elever i åldrarna 6-15 år inom samma skolområde. Antalet elever är för stort
för att samverkanseffekter ska uppstå. Det finns en påtaglig risk för otydliga
ansvarsgränser mellan skolenheterna och utemiljön kommer att bli mycket
begränsad.
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