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Behovsunderlag förskoleverksamhet Maglehill
Den planerade byggnationen av förskola på området Maglehill, omfattar förskola med 8
avdelningar samt en uteförskoleavdelning och omsorg på obekväm arbetstid, så kallat
”nattis”, för barn 1-13 år.
Hemkommunen har ansvar för att tillhandahålla förskoleplats inom 4 månader från
vårdnadshavares ansökan om behov av förskoleplats.
Mellan åren 2021 och 2035 pekar befolkningsprognosen, KAAB Prognos AB 2021-06-11,
på en ökning med ca 159 barn i ålder 1-5 år. Därtill kommer ca 30 barn, inskrivna i omsorg
på obekväm arbetstid 1-13 år. Ökningen motsvarar 8 förskoleavdelningar.

Det finns inte ledig kapacitet för att möta behoven enligt befolkningsprognosen inom det
lokalbestånd som nyttjas för förskoleverksamheten. Dagens behov tillgodoses genom att
flertalet befintliga förskolelokaler tillhandahålls via HFAB. Därtill har kommunen förhyrt 4
moduler, placerade på Fogdarödsområdet, med femårigt kontrakt som löper ut på våren
2022, här föreligger ett mer permanent behov och ärende i frågan har lyfts av barn- och
utbildningsnämnden till kommunstyrelsen. Ett hyresavtal finns för 4 avdelningar på
Holmaområdet, med löptid om 3-årsintervall, med privat fastighetsägare. De sistnämnda
lokalerna är ursprungligen gjorda för boende, varför ytorna inte är optimala och
resurseffektiva. Utemiljön är av tillfällig art eftersom det inte är optimalt för kommunen att
investera i annans fastighet. Sammantaget görs därför bedömningen att
förskoleverksamheten i dessa lokalerna på sikt bör avvecklas.

Optimal enhetsstorlek
En optimal pedagogisk verksamhet kan ske i enheter med minst 6 men helst 8
förskoleavdelningar, vilket även ger resursfördelar kring utemiljö, bemanning,
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måltidsproduktion och kringservice (ex fastighet, städ, lekredskap, trädgårdsskötsel).
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 lägre med färre
enheter. Transporterna minimerar både tidsåtgång och miljöpåverkan för matdistribution,
vaktmästeri, städpersonal och verksamhetschef vid en samordnad verksamhet.
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