
 
Motion om lokalutredning. 

Under lång tid har det i Barn – och utbildningsnämnden funnits ett ständigt återkommande 

problem: brist på lokaler alternativt överflödiga lokaler. Om det är för stor lokalyta per barn 

eller elev, alternativt för liten lokalyta per barn eller elev, varierar mellan förskola, grundskola 

och gymnasium och även mellan kommunens olika geografiska områden och mellan enskilda 

enheter.  
 

Klargjort är dock att det sett till kommunen som helhet behövs anpassningar av lokalerna dels 

för att motsvara de befintliga samt de prognostiserade behoven, dels för att få en högre 

kostnadseffektivitet. Utöver detta är även renoveringsbehov för avsevärda summor ett ständigt 

återkommande problem.  
 

Trots att anpassningar av lokalytor samt renoveringsbehov är ständigt återkommande ärenden 

och diskussionsämnen inom Barn – och utbildningsnämnden har inget helhetsgrepp kopplats 

kring situationen, vilket är förvånansvärt. Beslut fattas kortsiktigt utifrån mer eller mindre 

akuta behov och oftast utifrån fokus på enskilda enheter eller begränsade områden. Det verkar 

inte finnas någon som helst övergripande plan för hur problemen med lokaler i kommunen 

som helhet bäst ska kunna lösas på ett långsiktigt hållbart sätt.  
 

Med anledning av det som ovan anförts yrkas på att Kommunfullmäktige beslutar: 
 

att Barn – och utbildningsnämnden får i uppdrag att se till att det omedelbart görs en 

lokalutredning avseende samtliga kommunala förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och 

fritidshem i kommunen i syfte att ta fram konkreta och långsiktigt hållbara förslag på 

lösningar i vilka såväl kvalitet som trygghet som kostnadseffektivitet som konsekvenser 

för kommunens olika geografiska områden har vägts in och redovisas i 

konsekvensanalyser för varje tänkbar lösning. 
 

att Kommunstyrelsen bistår Barn – och utbildningsnämnden med ekonomiska medel för 

genomförandet av lokalutredningen. 
 

att Barn – och utbildningsnämnden avvaktar lokalutredningens förslag på lösningar innan 

beslut fattas kring nedläggningar, nybyggnation eller omfattande och mycket kostsam 

renovering av enheter inom skola och barnomsorg. 
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