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§ 134 Lokalförsörjningsplan barn- och ungdomskontoret
Dnr 2015 BUN0243

Sammanfattning
Hylte kommun växer och vi får flera nya barn och elever i våra verksamheter. Barn- och
ungdomsnämnden ser med tillförsikt denna tillväxt an. Under de närmaste åren kommer det
att krävas investeringar i förskolor och skolor såväl i befintliga lokaler som i nya lokaler.
För att kommunen planeringsmässigt ska hinna med behövs en framförhållning i planering
av investeringar i förskolor och skolor. En lokalförsörjningsutredning behöver därför både
se över vilka behov som finns av investeringar/reinvesteringar och kostnaden för detta. I
sammanhanget bör belysas investeringar i tillfälliga lokaler i förhållande till permanenta
lokaler. Vidare bör även utredningen gå igenom ändamålsenligheten i de lokaler som finns.
Utredningen behöver också ge förslag på lokalförsörjningsplan för hur kommunen ska möta
den tillväxt vi nu ser inom såväl förskola som skola.
För att Hylte kommun fortsatt ska vara en attraktiv skolkommun behöver vi ha bra och
ändamålsenliga lokaler för den verksamhet som bedriv här. Inte minst är det av vikt att vi
har goda och attraktiva arbetsplatser för såväl barn/elever som medarbetare. Utredningen
ska även gå igenom hur den fysiska arbetsmiljön ser ut samt lämna förslag till förbättringar
syftande till att vi får goda och attraktiva arbetsplatser.
En viktig del i en lokalförsörjningsplan är god ekonomisk hushållning. Utredningen bör ge
förslag till lokalförsörjningsplan vari det ingår en ekonomisk konsekvensbeskrivning. En
viktig del i en lokalförsörjningsplan är att ha en strategi där målsättningen är att minska
lokalkostnaderna som andel av den totala budgeten syftande till att medel frigörs för ökad
personaltäthet i verksamheterna. Ett förslag till lokalförsörjningsplan behöver även stämmas
av med andra förvaltningar.
Mot bakgrund av ovanstående ges Barn- och ungdomskontoret i uppdrag att genomföra en
lokalförsörjningsutredning samt att ta fram en lokalförsörjningsplan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Arne Huseby 2015-07-29

Arbetsutskottets förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att genomföra en lokalförsörjningsutredning samt ta
fram en lokalförsörjningsplan.

