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Skolförvaltningen           Till Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Datum  2017 01 19 
Dnr  SKOL15 2016/0006-01 

 
Uppdaterat behov av platser i förskola och skola i Fredsborgsområdet 
 
 

Sammanfattning 
Skolnämnden föreslår att antal platser i ny skola i Fredsborgsområdet ökar från två paralleller till tre 
paralleller F – 6 utifrån prognostiserad befolkningsökning i området. Behovet av förskola med ca 
100 platser i området kvarstår. 
 
Beslutsförslag 
 
Skolnämnden föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att 
 
1. Uppdra åt Kommunstyrelsens kontor att beställa reviderad programhandling från Armada AB, 
avseende nybyggnation av F – 6 skola i Fredsborgsområdet med tre paralleller på fastigheten  
Husby 2:113 samt idrottshall på alternativ fastighet. 
 
2. Uppdra åt Kommunstyrelsens kontor att beställa programhandling från Armada AB avseende 
förskola med ca 100 platser på fastigheten Täljö 2:8. 
 
3. Hyreskostnaden för nybyggd förskola respektive skola som uppförs av kommunen, ska finansieras 
inom barnomsorgspeng och skolpeng. 
 
Bakgrund 
Skolnämnden redovisade i februari 2016 behov av ytterligare skolplatser i Fredsborgsområdet utifrån 
aktuell befolkningsprognos. Enligt ekonomienhetens tjänsteutlåtande 2016 02 09  fanns möjlighet till 
nybyggnation av en skola med ca 350 platser och en förskola med ca 100 platser  inom fastigheten 
Husby 2:113 i området Fredsborg. Under projekteringsprocessen framkom att det inte var möjligt 
att inrymma även en förskola inom fastigheten.  
 
Förvaltningens slutsatser 
 
Skola 
I Fredsborgsområdet finns för närvarande en fristående grundskola, Fredsborgsskolan, med ca 270 
elever i åk F – 5. Huvudmannen har ett tidsbegränsat bygglov i nuvarande lokaler. Om en ny skola 
planeras rymma dessa elever, samt utökning med två klasser i åk 6 dvs. totalt 320 elever, kommer en 
skola med två paralleller inte att täcka behovet för nyinflyttade elever. Fram till 2027 prognostiseras 
en ökning med 581 barn i åldern 6 – 12 år i området Fredsborg/Hagby/Runö/Täljö. År 2021 har 
antalet barn 6- 12 år i området fördubblats jämfört med 2016.  
En skola med tre paralleller skulle rymma ca 570 elever ( snitt 27 elever/klass), vilket bättre svarar 
mot befolkningsprognosen i området. En större skola bedöms också ge bättre 
planeringsförutsättningar för huvudmannen vad gäller t ex tillgång till behöriga lärare, heltidstjänster 
och en mer flexibel organisation. 
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Förskola 
Enligt befolkningsprognosen 2016 sker en ökning med 527 barn 1-5 år i Fredsborg/Hagby/Runö/ 
Svinninge/Täljö 2017 – 2027. Det innebär en ökning med ca 50 barn per år. I området finns i dag 
fyra förskolor och fyra familjedaghem, samtliga i enskild regi. Den sammanlagda kapaciteten är 280 
platser. Några av dessa enheter har tillfälliga bygglov, vilket kan innebära en minskning av nuvarande 
kapacitet på sikt. Förvaltningens bedömning är att det finns behov av utökning av förskoleplatser i 
området och förordar nybyggnation av en förskola med ca 100 platser på fastigheten Täljö 2:8. 
 
Finansiering 
Hyreskostnader för lokaler inom förskola och skola bör finansieras inom barnomsorgspeng och 
skolpeng. Vid nybyggnation av förskola och skola där kommunen är byggherre, bör hyreskostnaden 
högst uppgå till ca 15 procent av barnomsorgspengen och ca 20 procent av skolpengen. 
     
 
 
Tidigare beredning och beslutsunderlag 
KS 2016/0075 Nybyggnation av förskola och skola i Fredsborg 
 

Staffan Erlandsson  Kerstin Johansen 
Skoldirektör   sakkunnig 


