Bilaga 1

Planerad utbyggnad av förskolor och skolor 2017-2018
Behovet av platser i förskolan och i skolan ökar kommande år. Nämndens arbete med att ta
fram tillräckligt med platser, kopplat till kommunens befolkningsprognos, är beroende av ett
nära samarbete med bl.a. samhällsbyggnadskontoret och ett flertal fastighetsägare.
I nämndens 10-åriga lokal- och investeringsplan finns planeras utbyggnad beskriven. I lokaloch investeringsplan kan även finnas förslag till avveckling av platser, dels i områden där
efterfrågan sjunker och dels avveckling av lokaler som av kvalitets- och miljöskäl behöver
ersätts med nya lokaler. För att skapa större tydlighet görs, i samband med fastställande av
nämndens internbudget, en beskrivning över vilka objekt som är tänkt att färdigställas under
budgetperiodens respektive år.
Barn- och ungdomsnämnden kan under året också komma att bevilja godkännande för
fristående förskolor i enlighet med lagen om fri etableringsrätt.
Det innebär att den som söker godkännande för att bedriva fristående förskola och uppfyller
kraven i lagstiftning och riktlinjer, har rätt att få bidrag från kommunen. Sådana platser, där
den enskilde utföraren har egna lokaler, tillkommer utöver nedanstående förslag till plan.
Barn- och ungdomsnämndens utbyggnad av förskolor och skolor, 2017-2018
Planen kan komma att justeras gällande prioritering av objekt och tid för start av verksamhet.
Område

Förskola-Skola-Särskola

Nya platser'

Bankekind

FSK

40

Lerboga, ny förskola

2017-04-01

Berga

FSK

60

Tillfällig förskola Konstruktörsgatan

2017-04-01

Kallerstad

GR

180

Arenaskolan, utbyggnad

2017-07-01

Sturefors

FSK/GR

200

Norrberga 1, ny flexibel förskola/skola

2017-07-01

GR

270

Folkungaskolan, utbyggnad

2017-08-01

Vallastaden

GR

350

Vallastadens grundskola

2017-08-01

Vallastaden

GRS

0

Vallastaden särskola

2017-08-01

Skäggetorp

FSK

80

Klockaregården, ny förskola

2017-09-01

Gottfridsberg

FSK/GR

280

Tornhagsskolan, flexibel förskola/skola

2017-12-01

Vikingstad

FSK/GR

80

Flexibel FSK/GR vid Vikingstad skola

2018-01-01

Harvestad

FSK/GR

200

Harvestad 2, flexibel förskola/skola

2018-01-01

Harvestad

FSK

100

Harvestad 3, ny förskola

2018-01-01

Ryd

GR

0

Björnkärrskolan, modernisering

2018-07-01

Kvinneby

GR

100

Kvinnebyskolan, utbyggnad

2018-07-01

Ekholmen

GRS

20

Ekholmsskolan, utbyggnad särskola

2018-07-01

Sturefors

FSK

40

Björnbärsvägen, utbyggnad

2018-12-01

Tallboda

GR

100

Tallbodaskolan, utbyggnad och modernisering

2018-12-01

Innerstaden

Prel. start verksamhet

* Nya platser efter ev. avveckling.

