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ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Lokalbehovsplan Förskolenämnden 2024-2028 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden återremitterar punkt 4.7 samt punkt 5.7 med syfte att hela 
nämnden får en ordentlig genomlysning av kostnader och konsekvenser för att 
kunna fortsätta bedriva förskola i Nordtorp. 

I övriga delar godkänns Lokalbehovsplan för planperioden 2024-2028 och 
översänds till Lokalförsörjningsnämnden. 

 

Sammanfattning 
Lokalbehovsplanen skall redovisa Förskolenämndens samtliga lokalbehov 
2024-2028. Behoven kommer sedan att presenteras i Lokalresursplanen, som 
ligger till grund för Lokalförsörjningsnämndens förslag till investeringsplan. 
Lokalbehov som inte framförs i Lokalbehovsplanen kommer inte att tas med i 
investeringsplanen. Syftet med lokalbehovsplanen är att trygga tillgängligheten 
till goda och ändamålsenliga lokaler och med en ekonomiskt hållbar plan. 

Befolkningsprognosen skiljer sig åt mellan olika områden i kommunen, och det 
gör också behovet av förskoleplatser.  

Förskolenämnden prioriterar alltid barnets bästa i sitt framtagande av 
lokalbehovsplanen. Förskolenämnden vill framföra till 
Lokalförsörjningsnämnden att ändamålsenliga lokaler ger bättre förutsättningar 
för att bedriva likvärdig utbildning i förskolan. Lokalernas tillgänglighet och 
utformande behöver säkerställs för att kunna värna om barns lika värde och rätt 
till utveckling. 

Ärendet i sin helhet 
Lokalbehovsplanen skall redovisa Förskolenämndens samtliga lokalbehov 
2024-2028. Behoven kommer sedan att presenteras i Lokalresursplanen, som 
ligger till grund för Lokalförsörjningsnämndens förslag till investeringsplan. 
Lokalbehov som inte framförs i Lokalbehovsplanen kommer inte att tas med i 
investeringsplanen. Syftet med lokalbehovsplanen är att trygga tillgängligheten 
till goda och ändamålsenliga lokaler och med en ekonomiskt hållbar plan. 
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Befolkningsprognosen skiljer sig åt mellan olika områden i kommunen, och det 
gör också behovet av förskoleplatser.  

Kapaciteten avseende antal barn på förskolorna är ungefärliga och kan variera 
beroende på barnens ålder, barngruppens sammansättning eller andra orsaker. 
Nybyggda förskolor behöver succesivt trappas upp avseende placering av barn 
för att inte inskolning av ett för stort antal barn ska ske samtidigt. 

Förskolenämnden behöver involveras och vara delaktig i 
samhällsplaneringsprocessen för att i ett tidigt skede kunna fånga upp 
eventuella planer på förtätningar och större nybyggnationer i kommunen som 
påverkar behovet av förskolor. Dessutom behövs en långsiktig planering och 
strategi för lokalplaneringen för att motverka akuta, kortsiktiga och kostsamma 
lösningar. För förvaltningen är det viktigt att optimera storleken på de förskolor 
som byggs och att förskolorna utformas så att de lockar till lärande. Fördelarna 
med större enheter är både verksamhetsmässiga och ekonomiska. En större 
personalgrupp ger utrymme för olika kompetensområden och inriktningar samt 
mindre sårbarhet vid exempelvis sjukfrånvaro. Lokalerna ger möjlighet till att 
arbeta med både mindre och större barngrupper vid olika aktiviteter. 

Förskolenämnden har antagit Riktlinjer för nybyggnation och ombyggnation av 
förskola. Utifrån riktlinjerna har förvaltningen tagit fram rutiner för ny- och 
ombyggnation av förskolor. Rutinerna används som beställningsunderlag till 
Lokalförsörjningsförvaltningen vid ny- och ombyggnation av förskola. 

Förskolenämnden prioriterar alltid barnets bästa i sitt framtagande av 
lokalbehovsplanen. Förskolenämnden vill framföra till 
Lokalförsörjningsnämnden att ändamålsenliga lokaler ger bättre förutsättningar 
för att bedriva likvärdig utbildning i förskolan. Lokalernas tillgänglighet och 
utformande behöver säkerställs för att kunna värna om barns lika värde och rätt 
till utveckling. Vidare vill nämnden belysa att barns integritet behöver värnas 
om i samband med att skötrum och toaletter utformas för att förhindra insyn. 

Prövning av barnets bästa 
Kommuner har som skyldighet att beakta barnets eller barnens bästa i beslut 
som rör barn. Ändamålsenliga lokaler ger bättre förutsättningar för att bedriva 
likvärdig utbildning i förskolan. För att kunna värna om barns bästa och lika 
värde samt rätt till utveckling behöver förskolornas lokaler vara tillgängliga och 
utformande utifrån barnets förutsättningar. Förskolenämnden lyfter i 
Lokalbehovsplanen de förändringar som nämnden ser behöver göras för att 
förverkliga detta avseende förskolelokaler. I utformningen av de ytor som 
direkt påverkar barn vill Förskolenämnden lyfta till Lokalförsörjningsnämnden 
vikten av att inhämta barnets perspektiv för att ge barn möjligheten att uttrycka 
sig och inhämta deras åsikter. Vad som är barnets bästa måste bedömas i varje 
enskilt fall. 

Beslutsunderlag 
1. Lokalbehovsplan Förskolenämnden 2024-2028 
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Samverkan 
Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 19 januari 2023. 

Beslutet expedieras till 
1. Lokalförsörjningsnämnden 
 
 

Moderaterna i Förskolenämnden 
 
Marie Fridén  
Stefan Medin  
Jessica Sjösten  
Katja Lecznar  
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