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Beställningar avseende förskola och öppen
förskola inom Familjens hus i Anderslöv
Ärendebeskrivning
Utifrån det kontrakt som är tecknat med extern byggherre för byggnation av
”Familjens hus” i Anderslöv, föreligger behov för bildningsnämnden att besluta om
kompletterande beställningar som avser
-

Lokaler för öppen förskola (lokaler motsvarande en förskoleavdelning)
Utökning från sju till åtta avdelningar förskola (plats för totalt 160 barn)

Förslag till beställningar föreligger.

Beredning
Inom ramen för ”Familjens hus” i Anderslöv planeras bland annat för en ny
förskola med sju avdelningar som ska ersätta de befintliga enheterna; Backens
förskola (2 avdelningar i paviljonger – avvecklades hösten 2018), Orrens förskola
(2 avdelningar i lägenhetslokaler), Smörblommans förskola (2 avdelningar) och
paviljongen vid Söderängens förskola (1 avdelning).
Bildningsnämnden har därutöver kommunicerat behov av lokaler inom ”Familjens
hus” för att kunna samlokalisera den öppna förskolan i Anderslöv med den nya
förskolan. Lokalbehoven för öppen förskola bedöms motsvara ca en
förskoleavdelning. Det har också diskuterats huruvida den öppna förskolan ska
bedrivas som en del av en ny familjecentral i Anderslöv. Något beslut om en
familjecentral har dock inte fattats.
Det kontrakt som är tecknat med extern byggherre omfattar sju avdelningar
förskola men inga lokaler för öppen förskola. Bildningsförvaltningen gör också
bedömningen att den nya förskolan bör dimensioneras för åtta förskoleavdelningar
(plats för ca 160 barn). Befolkningsplanen visar inte något behov av ytterligare
förskoleplatser i Anderslöv. Planen ger dock bara uppgift om barnantalen för
innevarande år plus 5 år (t.o.m. år 2023). Utifrån att Anderslöv är utpekad som en
utvecklingsort, samt att det är bildningsnämndens inriktning att nya förskolor bör
byggas med minst åtta avdelningar, gör förvaltningen bedömningen att förskolan
bör byggas med en viss överkapacitet.

Bildningsförvaltningen
E-post bildningsforvaltningen@trelleborg.se
Telefon 0410-73 30 00
Webb www.trelleborg.se

Besöksadress
Johan Kocksgatan 4
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Box 79, 231 21 Trelleborg

Fakturaadress
Box 173, 231 23 Trelleborg
Org.nr 212000-1199
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För att den fortsatta planeringen och byggnation av ”Familjens hus” ska omfatta
ytor för åtta förskoleavdelningar samt öppen förskola, föreligger behov att
bildningsnämnden beslutar om kompletterande beställningar.
Serviceförvaltningen har beräknat uppskattad preliminär hyra till 472 500 kr/år för
respektive del (utökning förskola respektive tillkommande yta för öppen förskola),
totalt 945 000 kr/år. Vid flytt av den öppna förskolan till ”Familjens hus” avgår
hyra för befintliga lokaler, 328 000 kr år 2019.
Genomförande av ”Familjens hus” har inte beslutats av eller initierats genom
bildningsnämnden. Bildningsnämnden har därför hittills inte haft möjlighet att ta
ställning till eller begära täckning för ökade driftkostnader kopplat till projektet.

Förslag till beslut
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta
att den nya förskolan inom ”Familjens hus” i Anderslöv bör omfatta ytor för åtta
förskoleavdelningar (plats för 160 barn) samt öppen förskola (motsvarande en
förskoleavdelning),
att ge förvaltningschefen i uppdrag att för bildningsnämndens räkning underteckna
föreliggande beställning avseende utökning av yta för förskola inom ”Familjens
hus” från sju till åtta avdelningar,
att ge förvaltningschefen i uppdrag att för bildningsnämndens räkning underteckna
föreliggande beställning avseende tillkommande yta inom ”Familjens hus” för
öppen förskola,
att ge förvaltningschefen i uppdrag att bevaka och utifrån färdigställande av
”Familjens hus” ombesörja uppsägningar av befintliga förskolelokaler och lokaler
för öppen förskola i Anderslöv, samt
att skicka beslutet till kommunstyrelsen för kännedom.

Skickas till
Tekniska servicenämnden
Kommunstyrelsen

Bilagor
Beställning avseende utökning av yta för förskola inom ”Familjens hus” från sju
till åtta avdelningar
Beställning avseende tillkommande yta inom ”Familjens hus” för öppen förskola
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Barns och elevers delaktighet
Enligt en rutin för att kontrollera om barn och elever har fått möjlighet att vara
delaktiga i arbetet med ärendens som behandlas i bildningsnämnden ska två frågor
besvaras med egen rubrik i samtliga tjänsteskrivelser till nämnden.

Har berörda barn och elever tillfrågats och vilka är deras
synpunkter?
Barn och elever har inte tillfrågats i beredningen av detta ärende.

På vilka andra sätt har barns och elevers perspektiv påverkat
underlagen?
Ärendet handlar om att säkra den framtida tillgången till förskoleplatser, i effektiva
och ändamålsenliga lokaler, för barn i Anderslöv med omnejd.

