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Barn- och ungdomsnämnden

2020.257 BUN

Framtida skolorganisation förskolor i tätorten Alingsås
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 i ärende § 84 2020.257 BUN i oktober 2020 om
inriktning för Framtida förskolorganisation Alingsås centralort där nämnden ger förvaltningen
i uppdrag att säkerställa prognos för antalet barn i förskoleålder i centralorten och respektive
område, att fortsätta arbetet med planering av hur befintliga lokaler för förskola och skola
bäst kan användas för en långsiktig hållbar förskole- och skolorganisation samt att utreda var
ny förskola behövs i relation till befintliga lokaler, befintliga bostadsområden samt planerad
förtätning och utbyggnation.

Beredning
För att möta framtidens utmaningar och samtidigt bibehålla och utveckla god kvalitet behöver
en förskola ha kapacitet för att ta emot 120-160 barn med möjlighet att organisera i
treenheter och mindre grupper. En större förskola ger förbättrade möjligheter till en
personalplanering som ger högre personaltäthet när det är flest barn, samt större möjlighet
till samarbete vid personalfrånvaro. Det ger i sin tur färre nya vuxenkontakter för barnen.
I Alingsås finns idag totalt 20 förskolor belägna i olika geografiska områden i tätorten.
Förskolorna är olika stora och byggda på olika sätt och förskolorna har därmed varierade
förutsättningar. Nolängens förskola med en maxkapacitet på 26 barn är den minsta förskolan
i tätorten och de största i nuläget är Stadsskogens, Tegelslagarens och Stockslyckes
förskolor som vardera har en maxkapacitet på 100 barn.
I det fortsatta planeringsarbetet behövs en så säkerställd prognos som möjligt för behovet av
förskoleplatser i Alingsås kommuns tätort samt per delområde. Prognoser för barn i
förskoleålder är svåra att säkerställa men krävs likväl för det fortsatta arbetet. I
prognosarbetet används Statisticons delområdesprognos i kombination med en historisk
beläggningsprocent för de olika geografiska förskole områdena i Alingsås.
Beläggningsprocenten beräknar hur stor andel av de folkbokförda barnen som brukar välja
kommunal förskoleverksamhet. Därtill kommer behov av förskoleplatser vid planering av nya
och förtätade bostadsområden. Aktuell prognos visar på att lokalkapacitet av förskola är
tillräcklig i Alingsås tätort. I nuläget finns behovstäckning av antalet förskoleplatser i tätorten
som helhet men med en variation mellan olika geografiska områden. I första hand möter
förvaltningen upp förskoleplatser per delområde utifrån närhet till hemmet och
vårdnadshavares behov. Utifrån förtätning av bostäder och därmed ytterligare behov av
förskoleplatser samt omstrukturering för att nyttja förskoleplatser som finns i skollokaler till
skolverksamhet behövs ytterligare förskolebyggnader i tätorten.

Omstrukturering och aktuella förändringar
Förskolan Brogården är under om- och nybyggnation och kommer när den står klar i
årsskiftet 2021/2022 att kunna ta emot upp till 140 barn och blir därmed den största förskolan
i kommunen. Bygglov för Stockens förskola går ej att förlänga efter januari 2022 vilket möts
upp av att det finns plats på Brogårdens förskola för barnen som idag går på Stockens
förskola. Barn och personal från Brogården har haft en tillfällig lösning i paviljong på Nolby
skola och denna del av paviljong kommer att lämnas från januari 2022.
Även Nolhaga förskola bedrivs i en byggnad vars bygglov inte kommer att kunna förlängas
till längre än sommaren 2022. En planerad förskolebyggnad på samma plats som Nolhaga
förskola med kapacitet att ta emot 120 barn är under arbete. Förvaltningens planering har
varit att bygga en ny och större förskola som skulle stå färdig sommaren 2022 men denna
process har fördröjts och Nolhaga förskola behöver därmed upphöra under fortsatt arbete
med nybyggnation. Detaljplanen för Nolhaga Allé har varit ute på granskning och nästa steg
är antagande i Kommunfullmäktige. Nybyggnationen av förskolan i Nolhaga syftar till att
täcka behovet för andra förskolor i närområdet och delvis för de förskolor som ryms i
skolbyggnader som behöver utrymmas för att ge plats åt skolans verksamhet.
Det finns ett positivt planbesked (§192 2019.317 SBN) på en tomt för en ny förskola i
Noltorps område. En ny förskola här kan ersätta Lövhyddans förskola och Nolängens
förskola samt möta en ökande befolkning och generationsväxling i området.
Det finns i nuläget en överkapacitet inom området för Stadsskogens förskolor. De tre större
förskolorna i Stadsskogen, Ekskogens förskola, Älvdansens förskola och Stadsskogens
förskola, har kapacitet att ta emot fler barn än efterfrågan i området. Samtidigt kan
kapaciteten av förskoleplatser komma att behövas i Stadsskogen när norra Stadsskogen,
etapp 4 och 5 samt södra Stadsskogen färdigställs varför förvaltningen bedömer att befintliga
förskolor i området behöver finnas kvar. Eventuellt kan tillfällig förändring inom området
behöva göras i väntan på att bostadsutbyggnad sker. Kapaciteten kan även behöva nyttjas
för att möta upp barnomsorgsbehov för boende i Ingared, där kapaciteten av förskoleplatser
är för låg.
Ekonomisk bedömning
Inför varje beslut om förstudie behöver ekonomisk bedömning göras.
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med
omstrukturering av förskolornas lokalisering i tätorten samt fortsätta följa behovet av
eventuell tillfällig minskning av förskoleplatser i Stadsskogen.
Barn- och ungdomsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra förändringar för
Stockens förskola och Nolhaga förskola utifrån status för aktuella byggnader.
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