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Barn- och ungdomsnämnden

Lokalförsörjningsplan och investerings- och lokalplan
2018-2027
Förslag till barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Barn- och ungdomsnämnden godkänner förslag till lokalförsörjningsplan
2018-2027 för överlämnade kommunstyrelsen.
2. Barn- och ungdomsnämnden godkänner förslag till investerings- och
lokalplan 2018-2027 för överlämnande till kommunstyrelsen.
Ärende
Lokalförsörjningsplanen beskriver i sin första del barn- och ungdomsnämndens
behov av nya platser samt utveckling och modernisering av lokaler inom
verksamheterna förskola och grundskola. Lokalförsörjningsplanen beskriver
även hur nämnden arbete med framtidens lokaler för att nå ett effektivare och
smartare lokalnyttjande.
Investerings- och lokalplanen beskriver behovet av investeringar och ökade
driftskostnader, till följd av kommunens befolkningstillväxt och ökade volymer
inom förskola och skola.
Tre stora utmaningar finns inom kommande planeringsperiod:


Behovet av nya platser i förskola och skola i ett växande Linköping.



Utformning av nya lokaler i nära koppling till nämndens pedagogiska
utvecklingsarbete, och modernisering av befintliga icke ändamålsenliga
lokaler.



Finansiering av nybyggnation och modernisering av befintliga lokaler
och en lokalekonomi i balans.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

__________
Beslutsunderlag:
Missiv Lokalförsörjningsplan och investerings- och lokalplan 2018-2027.docx
Lokalförsörjningsplan och investerings- och lokalplan 2018-2027.docx
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Bakgrund
Nämnden ska ta fram en långsiktig investerings- och lokalplan. Varje nämnd
som hyr in en betydande mängd lokaler för den egna verksamheten ska även ta
fram en långsiktig lokalförsörjningsplan. Såväl lokalförsörjningsplan som
investerings- och lokalplan ska vara avstämd mot översiktsplanen. Lokalförsörjningsplanen utgör underlag för investerings- och lokalplan. Delar av
nämndens lokalförsörjningsplan ingår också i nämndens investerings- och
lokalplan. I investerings- och lokalplanen för 2018-2027 finns såväl
kommunens investeringar som förändrade lokalkostnader och förändrade
driftskostnader kopplade till investering och förhyrning.
Nämndernas planer ligger till grund för kommunens gemensamma planer. I
planerna görs en prioritering mellan olika projekt. Planerna syftar också till att
öka samordningen och styrningen av kommunens investeringsverksamhet och
lokalförhyrningar.
Nämndens investerings och lokalplan ligger till grund för nämndens beskrivna
lokalbehov i budgetförslaget för 2018 med plan för 2019-2021.
Ekonomiska konsekvenser
Barn- och ungdomsnämnden har under innevarande bud ett underskott gällande
kostnader för lokaler. Detta underskott kommer att öka under kommande 10årsperiod om inte åtgärder görs för att få en budget i balans. En av de större
orsakerna till nämndens underskott är avsaknad av resurstilldelning för att
genomföra nödvändiga moderniseringar av befintliga förskolor och skolor.
Kommunala mål
Majoritetens övergripande mål:
En kommun med höga kunskapsambitioner och trygga uppväxtvillkor.
Barn- och ungdomsnämndens mål:
Maximalt lärande - Alla barn och elever utmanas i sitt lärande och förväntas nå
så långt som möjligt i sin utveckling.
Likvärdiga möjligheter - Samtliga verksamheter ska bidra till att utjämna skilda
förutsättningar.
Lust och engagemang - Samtliga barn och elever trivs, bemöts av engagerad
personal (ständigt lärarande personal) och känner sig delaktiga.
Samråd
Ärendet har under beredning samråtts med bildningsavdelningen samt med
kultur- och fritidskontoret.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information och förhandling enligt MBL § 11 och § 19 genomfördes 18 april
2017.
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Utbildningskontoret

Lars Rehnberg

Utbildningskontoret

Christel Horsak

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Budgetberedningen

