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Barn- och ungdomsnämnden

Vision framtida skolorganisation
Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämnden beslutade 2019-02-05 § 14 i flerårsstrategi 2019-2021 om ett
åtagande att ta fram en vision för framtida skolorganisation, som ska ge förutsättningar för en
samlad och likvärdig skolgång.
Barn och ungdomsnämnden har sedan 2012 gett Barn- och ungdomsförvaltningen ett flertal
uppdrag att beräkna och utreda scenarier för en framtida organisation för förskola,
grundskola och grundsärskola i Alingsås kommun på kort och lång sikt. Uppdragen har syftat
till att forma en pedagogisk, organisatorisk och ekonomisk hållbar organsation för förskola
samt grundskolans och grundsärskolans samtliga årskurser i såväl centralorten som
kommunens ytterområden. Det senaste uppdraget 2017-12-19 § 121 Barn- och
ungdomsnämnden gett förvaltningen i ärendet var att tillsammans med Fabs AB arbeta
vidare att göra fördjupade utredningar kring kapacitet på Stadsskogenskolan, Ängaboskolan
och Östlyckeskolan.
Parallellt med de olika uppdragen har ett antal förskolor och skolor byggts för att nå mer
ändamålsenliga lokaler samt en utökad kapacitet. Åtagandet att ta fram en vision för framtida
skolorganisation utifrån flerårsstrategi 2019-2021 behöver därmed utgå ifrån aktuell kapacitet
av antalet platser och aktuella prognoser.

Förvaltningens yttrande
Utgångspunkten i arbetet med att ta fram en vision för framtida skolorganisation är en
samlad och likvärdig förskola och skola för barn och elever i Alingsås kommun. Arbete med
att utveckla organisation för förskola och skola ska göras för att förbättra kvaliteten i
verksamheten ur ett barn och elevperspektiv och för att möta de framtida utmaningar som
förskola och skola står inför.
Förvaltningsledningen har påbörjat arbetet med att ta fram en vision för framtida
organisation, som ska ge förutsättningar för en samlad och likvärdig skolgång. Förskolans
och skolans inre arbete och organisation är centrala liksom arbetet med yttre organisation
och lokalkapacitet.
Förvaltningens bedömning är att åtagandet att ta fram en vision för framtida skolorganisation
utifrån flerårsstrategi 2019-2021 behöver beredas vidare, genom ytterligare beräkningar av
befintlig kapacitet och aktuella prognoser för förskola och skola, inom respektive kommundel.
Arbetet behöver göras med ett resurseffektivt förhållningssätt, utifrån Alingsåshems uppdrag
och aktuella möjligheter kring om- och nybyggnation av verksamhetslokaler.
Alingsåshem har i uppdrag att undersöka möjligheten till byggnation av nya förskolor i såväl
centrum som Alingsås Södra och Norra kommundel. Arbete för en ny förskola i Nolhaga är
påbörjat och en förstudie till ny förskola i Noltorp är initierad som en del i plan för
utvecklingen av Noltorps centrum. Behovet av förskoleplatser i Nolhaga och Noltorp behöver

beräknas i relation till prognos för inflyttning samt total kapacitet av förskoleplatser i
centralorten.
Fortsatt utredning av Ängaboskolan behöver göras i relation till genomförda
verksamhetsförändringar då de två förskoleavdelningar som varit lokaliserade i
Ängaboskolans lokaler har flyttat till Herrgårdens förskola och att grundsärskolan för F-6
bedrivs på Ängaboskolan under tiden för ombyggnation av Noltorpskolan.
För fortsatt planering av fler förskoleplatser och ny skola i Stadsskogen behöver prognoser
utifrån nybyggnation och inflyttning säkerställas. Fördjupad utredning av
Stadsskogenskolans kapacitet visar att vare sig idrottshall, matsal eller utemiljö möjliggör ett
ökat elevantal. Vidare utredning av kapacitet för F-6 skolor i centrum behöver göras i relation
till genomförda verksamhetsförändringar och ytterligare möjlig utflytt av de
förskoleavdelningar som idag är placerade i skollokaler.
Tidigare uppdrag om utredning av kapacitet för Östlyckeskolan är påbörjad och behöver
fördjupas som en del i fortsatt arbete med skolorganisation för skolår 7-9 i centrum.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inte några ekonomiska förändringar i nuläget.
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av delrapporteringen av det påbörjade arbetet med
vision för framtida skolorganisation, se bilaga.
Som en fortsättning av arbetet med vision för framtida skolorganisation ges förvaltningen i
uppdrag att ta fram förslag till framtida skolorganisation i respektive delområde;






Kommundel Bjärke
Alingsås Södra kommundel
Förskolor i centralorten
F-6 skolor i centralorten
7-9 skolor i centralorten.

Barn- och ungdomsnämnden avslutar därmed ärende 2012.335 BUN och upprättar separata
ärenden för respektive delområde.
Beslutet ska skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.
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