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Barn- och ungdomsnämnden

Framtida skolorganisation Alingsås södra kommundel
Ärendebeskrivning
Ärendet utgår från barn- och ungdomsnämndens antagna vision för framtida förskole- och
skolorganisation som 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.
Barn- och ungdomsnämnden beslutade 2020-04-21 § 23 om inriktning för Framtida
skolorganisation Alingsås södra kommundel (2020.057 BUN) där nämnden ger förvaltningen
i uppdrag att göra en genomlysning av elevernas skoldag och undervisning samt en
genomlysning av försörjningen av legitimerade lärare, att säkerställa prognos för antalet barn
och elever i Alingsås södra kommundel samt att genomföra kapacitetsmätningar utifrån den
lokalplanering som utgör grunden i Ramprogram för förskola respektive Ramprogram för
grundskola.
Förvaltningen har tagit fram nya barn- och elevprognoser som med en inräknad högre
inflyttning av barnfamiljer i södra Alingsås visar på fler barn och elever. Området Ingared i
Södra Alingsås växer och antalet bostäder ökar. Inflyttningen och den ökade befolkningen
medför att behov och efterfrågan av platser i förskola och skola ökar. Efterfrågan på
förskoleplatser är hög i förhållande till dagens lokalkapacitet och fler förskoleplatser behövs
snarast. Under våren 2021 gjordes en besiktning av förskole- och skolbyggnadens skick i
Ingared av fastighetsförvaltaren Alingsåshem. Besiktningen visar brister som tillsammans
med det ökade elevantalet ställer krav på lokalernas ändamålsenlighet. En förstudie behöver
genomföras under hösten 2021 för utreda hur de ökade lokalbehoven i den södra
kommundelen ska tas omhand och vilka kostnader det medför.
Beredning
Förvaltningen inriktning är att få en sammanhållen och likvärdig skolgång i södra Alingsås på
kort och lång sikt.
Tillgången på förskoleplatser är låg i relation till den inflyttning som skett i området den
senaste tiden och ytterligare förskoleplatser behövs från och med våren 2022 för att kunna
erbjuda förskoleplatser inom kommundelen. Utifrån ökad byggnation och inflyttning kommer
skolans lokalkapacitet att behöva ses över och den förskolebyggnad som ligger närmast
skolan kan komma att behöva frigöras för att ge plats till skolverksamhet. Byggnation av en
ny förskola skulle därmed ge ökad kapacitet för både förskola och skola.
Från mars 2018 till mars 2021 har antalet barn i ålder 1-5 år i område Ingared ökat med 71
barn. För förskola pekar förvaltningens prognos på att barnantalet i ålder 1-5 år ökar från 196
barn idag till 220 barn redan år 2022. Det är en ökning med 24 barn. Hantering av att möta
behovet av förskoleplatser behöver lösas på både kort och lång sikt. Förvaltningen arbetar
för att kunna erbjuda fler förskoleplatser i befintlig närliggande lokal som en kortsiktig lösning
samt med förstudie för ny förskola, enligt beslut av barn- och ungdomsnämnden 2020-11-24
§ 95 (2020.326 BUN).

Elevantalet på Ingaredsskolan har ökat från ca 220 elever till 255 elever läsår 2021/2022
med prognos om att vara 320 elever läsår 2024/2025.
Lokalernas skick
Besiktning av Ingaredsskolans huvudbyggnad, idrottshall och Ingared förskola (röd byggnad
närmast skolan) samt förskole- och skolgård har utförts under våren 2021 av extern part.
Utfallet av besiktning är att byggnaderna har ett stort underhållsbehov. De omfattande
underhållsåtgärderna uppskattas av Alingsåshem till en kostnad av 30 mnkr mellan åren
2021 och 2029.
Huvudbyggnadens bottenplatta har besiktigats separat. Besiktning visar på att skicket är
mycket dåligt och att platta och pålfundament behöver förstärkas. Kostnad för
underhållsåtgärder av bottenplattan har inte presenterats för förvaltningen. Även om
bottenplattan åtgärdas kommer problemen återkomma över tid, då konstruktionen fortsatt är
densamma.
Renovering av skolbyggnaden beräknas ta drygt 2 år och samtliga elever behöver då ha
undervisning i tillfälliga lokaler. Renovering av befintlig skolbyggnad innebär att nuvarande
storlek och kapacitet bibehålls och att någon långsiktigt hållbar lösning inte erhålls.
Utöver underhållsåtgärder har personal lyft fram problem med akustik i idrottshall och ljussal
samt ökad platsbrist med det elevantal som finns idag. Platsbristen rör klassrum och
framförallt gemensamma utrymmen som matsal, musik- och slöjdsalar samt entréer,
grupprum och rum för elevhälsa.
Elever från Ödenäs och Hemsjö åker buss till Ingaredsskolan för att ha undervisning i
slöjdsalarna. Den lösningen kan komma att omöjliggöras då elevantalet i Ingared ökar
samtidigt som skolbyggnaden behöver åtgärdas.
Framtid
Utifrån det ökade elevantalet tillsammans med lokalernas status är förvaltningens bedömning
är att alternativet att bygga en ny skola istället för återkommande underhållsarbete behöver
utredas. En ny skola innebär projektering och byggnation under drygt 3 år. Undervisning sker
då i befintlig skolbyggnad kompletterat med utökning av paviljonger pga. nuvarande
platsbrist samt begränsad kapacitet i ventilationen. En ny skola planeras utifrån nuvarande
behov och förbereds inför kommande volymökningar.
Vid en eventuell nybyggnation finns olika möjliga alternativ. Att ha kvar samma typ av skola
som idag med elever från förskoleklass till årskurs 6 skulle innebära ca 320 elever fram till
läsår 2024/ 2025. Ett annat alternativ kan vara att elever i södra Alingsås (Hemsjö, Ingared
och Ödenäs) kan fortsätta sin skolgång i Ingared upp till årskurs 9. Idag reser ca 220 elever
med kollektivtrafik till högstadieskola i tätorten. Även elever i årskurs 6 reser till
högstadieskolan Gustav Adolf för att ha undervisning i språkval och hemkunskap.
Undervisning i dessa skolämnen skulle kunna ske närmare elevernas hem om
Ingaredsskolan kompletteras med en högstadiedel. En skola med elever i samtliga stadier i
Ingared innebär 550 elever inför läsår 2025/ 2026.
I förstudiearbete för en eventuell nybyggnation bör en genomlysning av skoldagen för
samtliga elever i Södra Alingsås ingå. Analys av organisation av utbildningen i Alingsås
Södra kommundel behöver göras utifrån de olika skolornas lokaler och försörjning av

legitimerade lärare. I förstudien behövs också en samlad planering för kapacitetsökning i
både förskola och skola tas fram.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inte några ekonomiska förändringar i nuläget.
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram olika lokallösningar på
kort och lång sikt med tillhörande kostnadskalkyler.
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