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Dnr BOU 2022-401

Barn- och ungdomsnämnden

Avbeställning av utredning av förskolan Skogsvallen
Förslag till barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Informationen noteras.
Ärende
I beslut BOU 2017-117, 2017-02-16 § 4, beställdes utredning i detaljplan
Ullstämma 5:8 Hjulsbro av en ny förskola.
Utredningen har nu visat på att behovet av förskolans nya kapacitet inte är
nödvändigt samt att tomten är svårbebyggd. Därför är förslaget att ärendet
läggs som information till barn- och ungdomsnämnden. Informationen är att
utredningen för ny förskola vid Skogsvallen sätts på paus. Eventuell
återupptagning av utredningen sker när prognoser för ökat barnantal i området
kan påvisas.
__________

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Avbeställning av utredning av förskolan Skogsvallen (juni-22)
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Bakgrund
I beslut BOU 2017-117 fick Utbildningsförvaltningen i uppdrag att beställa en
utredning för en förskola i detaljplan Ullstämma 5:8, Hjulsbro. Prognoserna för
antalet barn i området visade då på en ökning och den befintliga
förskolekapaciteten i området ansågs inte vara tillräcklig.
Lejonfastigheter har utrett platsen för den tänkta förskolan. Utredningen visar
att tomten är i behov av mycket förberedelse för att kunna fungera bra för en
förskola. Tomtens geologiska beskaffenhet samt miljöegenskaper är mycket
kostsamma att åtgärda. Det skulle även behöva ske avsteg från befintligt
koncept och lärmiljöprogram för att kunna placera byggnaden på tomten.
Under tiden utredningen har pågått har behovet av antalet nya platser inom
förskolan minskat. Baserat på nya siffror i befolkningsprognoserna beräknas
antalet lediga platser inom befintliga förskolor i området räcka till minst 10 år
framåt i tiden.
Detaljplanen är märkt med S och det betyder att markreserven för förskolan
kommer att kvarstå. Således är det möjligt att göra en beställning av ny
utredning och ny förskola om behov uppstår i framtiden.
Samråd
Samråd har skett med kommunens lokalstrateg som samtycker till förslaget till
informationen.
Uppföljning och utvärdering
Beslutet om att pausa utredningen kan följas upp genom att utredningen
återupptas vid senare tillfälle när befolkningsprognoserna visar på ökat antal
barn i området.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Ingen MBL-information eller förhandling är påkallad.
Utbildningsförvaltningen

Anders Jolby

Beslutet skickas till:
Lokalstrateg Madeleine Bergström
Ekonomichef Utbildningsförvaltningen
Lejonfastigheter

