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Yttrande angående nybyggnation skola för årskurs 7-9, förskola
samt allaktivitetshall i Bollebygds tätort
Beslut
Bildnings- och omsorgsnämnden beslutar att anta yttrandet och överlämna det till
Kommunstyrelsen.
Protokollsanteckning
Bente Johansson (M) lämnar en protokollsanteckning:
Jag höjer ett varningens finger för att inte detta är ett beslut som flyttar ner BON:s andra lokalbehov på
priolistan.
Ärendet
Med anledning av den befolkningsökning som har varit i Bollebygds kommun de senaste åren
samt den befolkningsökning som beräknas vara finns det ett stort behov av fler förskolor samt
grundskola i Bollebygds tätort. Bildning- och omsorgsförvaltningen har därför arbetat fram ett
lokalprogram för förskola och grundskola som även innefattar måltid samt kultur och fritid.
Bildnings- och omsorgsnämnden beslutade 2016-11-15 §107 BON2016/269 att skicka
programmet till samhällsbyggnadsnämnden för vidare bearbetning samt till kommunstyrelsen för
information.
För att möta behoven i Bollebygd så bedömdes att det behövs en ny skola med kapacitet för 500
elever och en förskola med 8 avdelningar/plats för 160 barn. Förutom utökat behov av skol- och
förskolelokaler finns i anslutning till den nya skolan behov av allaktivitetshall, lokaler för
kulturskolans undervisning samt skolbibliotek. Ärendet skickades till kommunstyrelsen för
beredning i april 2017. Kommunstyrelsens arbetsutskott har skickat ärendet för yttrande till
samhällsbyggnadsnämnden samt bildnings och omsorgsnämnden.
Det finns en ny framtagen befolkningsprognos för Bollebygds kommun inför de närmaste 10
åren. Utifrån dagens beslutade bostadsområden kommer kommunen att fortsatt vara en kommun
med snabb befolkningsökning. Det ställer krav på en effektiv och snabb hantering av
lokalförsörjning av kommunens kärnverksamheter. Nuvarande skola F-6 tvingas nyttja gamla
utdömda skollokaler pga. betydligt fler elever. Detsamma gäller förskolan som utvidgats med två
avdelningar i de gamla skollokalerna. Matsalen har idag betydligt fler elever än vad den
dimensionerats för vilket skapar svårigheter för en god måltidsmiljö.
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Yttrande
Bildnings- och omsorgsnämnden ser att med befolkningsprognosen så är det en skola årskurs 7-9
med plats för kring 800 elever som är behovet fram tom 2030-talet. Det bör finnas plats för de
elever som har behov av Introduktionsprogrammet. En förskola i nära anslutning med plats för
minst 160 barn finns behov av. Däremot fyller den förskolan inte behovet på en längre sikt utan
ytterligare förskolor måste planera.
Det måste projekteras för fler förskolor samt F-6 skola vid planering av större bostadsområden.
Nämnden anser att placeringen av skola och förskola bör vara i anslutning till
kollektivtrafikspunkt och till väg som är strategisk för bilpendlare.
Det kommer under perioden till färdigställande att finnas behov av provisoriska lösningar för
både skola, förskola och matsal.
Det är av vikt att det projekteras en skola med möjlighet för sammanhållen skoldag där det finns
möjligheter till undervisning i alla delar i samtliga ämnen. Särskild vikt kan behöva läggas vid
ämnen såsom idrott och hälsa där det måste finnas möjlighet till tex friidrott och bollspel
utomhus. Även inom andra ämnen finns särskilda behov av vikt såsom exempelvis effektiva
laborationssalar för att fullt ut möjliggöra undersökande arbetssätt.
Bildnings- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen;
Att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att tillsammans med bildnings- och omsorgsnämnden
planera för ny skola för årskurs 7-9, förskola samt idrottshall i enlighet med av Bildnings och
omsorgsnämnden upprättat lokalprogram.
Att namnberedningen tar fram namnförslag för ny skola, förskola samt allaktivitetshall.
Att projektgruppens sammankallande återkommer till kommunfullmäktige med ett förslag till
utformning innan entreprenadförfrågan skickas ut på upphandling.
Beslutsunderlag
 Yttrande angående nybyggnation skola för årskurs 7-9, förskola samt allaktivitetshall i
Bollebygds tätort
 §21 KSAU Nybyggnation av skola för årskurs 7-9, förskola samt allaktivit...
Skickas till
Kommunstyrelsen
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