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Bakgrund
Skolan i Luleå är en välskött skola, en av Sveriges bästa. Barn- och
utbildningsförvaltningen har från och med 2004 en budget i balans och
Skolinspektionens tillsyn 2014 gav Luleå kommuns skolor ett gott betyg.
Trenden är att andelen elever som är behöriga till gymnasieskolan ökar,
drygt 90 % av eleverna i Luleå klarar målen i alla ämnen.
Luleå kommuns förverkligande av Vision 2050 ställer krav på den
kommunala skolans struktur och verksamhet. En översyn av grundskolans
struktur och verksamhet ska genomföras, relaterat till den demografiska
utvecklingen, fortsatt hög kvalitet och möjlighet att tillgodose skollagens
behörighetskrav.
Skolan i Luleå står inför flera utmaningar:
 Luleå växer – Luleå kommun planerar för 10 000 nya
kommunmedborgare
 En tredjedel, c:a 700, av lärarna i den kommunala skolan i Luleå går i
pension de närmaste tio åren och återförsörjningen av utbildade
lärare är låg. År 2025 beräknas lärarbristen i hela landet uppgå till
65 000!
 Behörighetskravet, som innebär att endast legitimerade och behöriga
lärare och förskollärare självständigt får ansvara för undervisning och
betygssättning och kan tillsvidareanställas.
 Legitimationskravet, som trädde ikraft 2013, innebär att lärare och
förskollärare måste vara behöriga och legitimerade för att
självständigt få undervisa, sätta betyg och tillsvidareanställas
 Barn- och utbildningsförvaltningens uppdrag är att ge alla
barn/elever rätt till en likvärdig utbildning, att säkerställa elevers
likvärdiga och lagstadgade rätt till utbildning
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Våren 2015 har Barn- och utbildningsförvaltningen arbetat fram en Målbild
för Framtidens skola (steg 1). Beslut i Barn- och utbildningsnämnden (BUN)
2015-04-24 och Kommunfullmäktige (KF) 2015-06-15.
Arbetet med en ”Målbild för Framtidens skola” har visat att små skolenheter
försvårar rekrytering och bemanning samt möjlighet att kunna erbjuda
personal heltidsanställning. Med det arbetet som utgångspunkt ska en större
översyn av hela grundskolans struktur göras (steg 2).
Ett liknande arbete pågår inom förskolan. Målsättningen är en
kostnadseffektiv verksamhet med fokus på struktur och med hög
måluppfyllelse samt att kostnadsnivåerna i förskolan anpassas till jämförbara
kommuner.
Revidering av BUN:s Lokalstrategi pågår och ingår liksom arbetet med
Pedagogiska riktlinjer för förskola och grundskola, i översynen av
Framtidens skola.

Syfte
Uppdragsgivare

Karina Pettersson-Hedman, skolchef.

Uppdragstagare

Ingrid Lind, ekonomichef och delprojektledare

Arbetsgrupp

Ekonom/controllers Andreas Karlsson och Linnea
Johansson

En översyn sker i syfte att utreda och klargöra förutsättningar för att
säkerställa elevers likvärdiga och lagstadgade rätt till utbildning. Fokus i
översynen är att föreslå en framtida skolstruktur som särskilt verkar för att
utbildningen inom grundskolan utvecklas för ökad måluppfyllelse.
Översynen ska resultera i ett underlag till fortsatt utredning som ska
kommuniceras med medborgare, vårdnadshavare och personal under
hösten/vintern 2015. I början av 2016 lämnas förslag till Barn- och
utbildningsnämnden.
Under förutsättning att Barn- och utbildningsnämnden fattar beslut om en
förändrad skolstruktur under våren 2016, så inleds därefter ett arbete med att
genomföra beslutet (steg 3).
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Barn- och utbildningsförvaltningen har genomfört en utredning avseende
Vitåskolans framtid. Den bordlades i Barn- och utbildningsnämnden, men
kvarstår och ska ingå i denna översyn av hela skolstrukturen.

Projektperiod
Delprojektets arbete genomförs under tiden 150501 – 160228 eller tills förslag
till nämnden är klart.

5 (56)

LULEÅ KOMMUN
Barn- & utbildningsförvaltningen

Metod
Här redovisar du metod/tillvägagångssätt och projektorganisation.

Delprojektet ekonomi sammanställer ekonomiska beräkningar från samtliga
delprojekt och beskriver ekonomiska konsekvenser utifrån förslag till ny
skolstruktur och möjliga förändringar inom förskolan. Delprojektet
sammanställer och beskriver även aggregerade ekonomiska konsekvenser
som påverkar Barn- och utbildningsförvaltningen (BUF) och även delvis
konsekvenser för Luleå Kommun.
Projektet baseras på befintlig organisatorisk struktur, där varje delprojekt har
en enskild projektbeskrivning. Delprojekt ekonomi har ett övergripande
ansvar att ”sy” ihop helheten av de ekonomiska konsekvenserna. Mer
detaljerad information angående antaganden och underlag till beräkningar
återfinns i respektive delprojekts rapport/kapitel. Det innebär vissa
utmaningar att förstå antaganden för beräkningar och validera de totala
ekonomiska konsekvenserna som tagits fram av övriga delprojekt.
Rapportens syfte är att dels illustrera ett ”nolläge” som innebär att BUN inte
vidtar några större förändringar utan fortsätter på samma investeringsväg
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som i nuläget samt med hänsyn till volymtillväxten. Samt att synliggöra
kostnadskonsekvenser av det underlag på förändrad skolstruktur som ligger
till grund för utredningen.
Luleå kommuns investeringsplan är beslutad till och med år 2019. För att
möjliggöra en konsekvensanalys av fiktiva nyinvesteringar på längre sikt har
Stadsbyggnadsförvaltningen gjort bedömningar av investeringsbehovet i de
byggnader som skolan har verksamhet i, samt det behov av lokaler som
Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer bli behovet under perioden
baserat på befolkningsprognoserna. Bedömningar av volymtillväxt utgår
från oförändrad andel elever till fristående aktörer. Övriga förändringar av
befolkningen som påverkar elevunderlaget är inte inkluderat i
befolkningsprognoserna. Ett exempel på detta är prognosen av de
flyktingströmmar som väntas den närmaste framtiden.

Begreppsförklaringar
Fsk/grsk
Förskola/grundskola
Upptagningsområde
Luleå kommun är uppdelat i upptagningsområden som avgör vilken
placeringsskola en elev får.
Nuläge/Nolläge
Hypotetiskt framtida scenario ifall inga förändringar enligt underlaget
genomförs. Uppskattade konsekvenser för åtgärder som krävs för att kunna
bedriva verksamheten är medräknade men ospecificerade.
Volymförändring/tillväxt
Förändringen av antal barn inom ett område.
Skolstruktur
Syftar till strukturen gällande lokaler.
Kombinationstjänst/Kombistädtjänst
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Syftar till en delad tjänst hos kökspersonal i förskolorna där en del av
tjänsten utgör städtjänst.
Måltidsorganisation
Organisatorisk utformning av Luleå kommuns skolmåltider, innefattar även
placering av skolköken.
Objekt/Hyresobjekt
Byggnad/lokal

Avgränsningar
Redovisade beräkningar fokuserar på att åskådliggöra förändringarna i
jämförelse med 2015 (ökade eller minskade kostnader), för de olika
alternativen . Driftkonsekvenser redovisas av investeringar och dess
närliggande miljöer som kök, elevtransporter och lokaler. Ekonomiska
konsekvenserna av Framtidens skola redovisas i huvudsak för barn- och
utbildningsförvaltningens verksamhet.
Avsikten med framtidens skola är inte att frigöra resurser från elevpengen
till annan verksamhet. Förvaltningen har ett ansvar att använda tillgängliga
resurser på ett effektivt sätt vilket bland annat innebär att planeringen
handlar om systematiskt förändringsarbete för att frigöra resurser för
angelägna framtidssatsningar. I detta fall med Framtidens skola är ett av
målen att öka antalet vuxna i skolan – vilket medför att det i projektet inte är
uttalat något besparingskrav på den pedagogiska verksamheten. Fokus är att
öka kvaliteten i skolan; först och främst avseende utbildningskvalitet och
trygghet.
Eftersom antalet barn/elever ökar under perioden behövs mer personal och
mer lokaler. Detta oavsett skolstruktur. Kostnadskonsekvenserna av dessa
behov omhändertas i den normala budgetprocessen och kommenteras inte
särskilt i denna rapport.
Alla beräkningar grundar sig på 2015 års priser då analysen syftar till att
jämföra olika alternativ inom samma tidsperiod. Förändrade pris- och
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löneindex kommer att påverka Barn- och utbildningsförvaltningen oavsett
skolstruktur.
Delprojektet behandlar främst de ekononomiska konsekvenserna för Barnoch utbildningsförvaltningen och analysmaterial presenteras per område
samt förvaltningen totalt. En övergripande analys av konsekvenser för Luleå
kommun kommer att presenteras i den mån det framkommer sådana i
utredningen. Det krävs däremot mer utredning för att få en mer utförlig bild
av de totala konsekvenserna för kommunen.
Granskningen av lokaler och investeringar är avgränsad till att enbart
analysera de lokalobjekt som direkt berörs av de strukturförändringar som
legat till underlag för utredningen. Detta innebär att rapporten inte tar
hänsyn till övriga förändringar av lokalbehov och framtida
hyreskonsekvenser som kan påverka Barn- och utbildningsförvaltningen.
Det är därför svårt att bedöma Barn- och utbildningsförvaltningens
möjligheter till finansiering av det totala lokalbehovet.
Analysen av måltidsorganisationen och elevtransporter baseras på en
förändrad skolstruktur och är endast hypotetisk utifrån att förändringarna
skulle ske idag. Det går därför inte att dra några exakta slutsatser för vilka
konsekvenser det skulle innebära i verkligheten då det beror på när
föreslagna förändringar genomförs och hur elevunderlaget ser ut vid det
tillfället.
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Sammanfattning
Analys
Luleå kommuns skolstruktur idag:

Andel av
skolorna

Skolstruktur Luleå i jämförelse med större städer 2014
Källa: kolada & ProCapita Luleå kommun

30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%

2014 kommunal
skola Luleå
2014 kommunal
skola större städer

5,0%
0,0%

Luleå kommun har en uppenbar småskolestruktur, jämfört med gruppen
större städer. Ett naturligt steg i kostnadsanalysen blir följaktligen att
illustrera vilka kostnadskonsekvenser som kan uppstå med en ny
skolstruktur. Det finns utmaningar i att driva mindre skolor.
Ekonomienheten ser en sämre resursanvändning bland mindre skolor och
personalenheten ser utmaningar i att bemanna småskolorna med adekvat
personal. I synnerhet blir de små skolorna känsligare för elevfluktuationer
och sjukskrivningar bland personal. Det är också känt att små skolor inte har
samma ekonomiska möjligheter att anställa extra stöd för elever med extra
behov, det beror på att det uppstår stora kostnader för att punktanställa
stödpersonal till mindre skolor som exempelvis bara har en eller enstaka
elever med extra behov.
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I småskolor är det också svårt att fylla upp klasserna helt på grund av för få
elever. Små skolor medför i större grad partiella tjänster,
kostnadsfördelningen sker i regel på flera skolor. Därav uppstår även lägre
undervisningsuttag i enskilda anställningar, liksom ökade resekostnader.
Totalt sett innebär det att undervisningskostnad per elev stiger för små
skolor. Illustration av undervisningskostnad per elev i högstadiet i Luleå
kommun:

Undervisningskostnad per elev exkl socioekonomi 2014
högstadiet Luleå
70 000
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50 000

Undervisningsko
stnad per elev
exkl
socioekonomisk
tilldelning

Undervisnings- 40 000
kostnad
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Befolkningsprognoser Luleå kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen (SBF) ansvarar för kommunens
befolkningsprognoser och dessa är en viktig del i Barn-och
utbildningsförvaltningens planerings-förutsättningar. Erfarenhetsmässigt är
prognoserna mycket tillförlitliga. En ny prognos fastställs en gång per år och
utgår från kommunens befolkning i olika ålder per 31/12 föregående år och
planerade förändringar i kommunen.
Nu gällande prognos som gäller t o m 2024, utgår från Luleås befolkning
2014-12-31 och bygger på + 400 personer per år.
I delrapport Ekonomi redovisas prognosen för antalet barn/elever med
utgångsläge från 2015-12-31. Den redovisade prognosen avser barn/elever
1-15 år, den målgrupp som omfattas av utredningen Framtidens skola.
Åldern 1-5 år redovisar förskolebarn och åldern 6-15 år avser
grundskoleelever inklusive förskoleklass.
Förändring antal barn Luleå Kommun
år 2016-2024
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Befolkningen i åldrarna 1-15 år i Luleå Kommun väntas öka med ca 1 096
barn fram till år 2024 1). Ökningen består främst av barn i förskoleålder och
högstadieelever. Den sammanlagda förväntade ökningen av grundskolebarn
inklusive förskoleklass uppgår till 590 barn fram till 2024.
1)

Skillnaden till befolkningsprognosen som anges i inledningen är dels att varken 0-åringar eller 16-18
åringar ingår i underlaget för ekonomisk kalkyloch dels att beräkningarna utgår från 2016.
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Befolkningsutveckling Luleå kommun %
år 2016-2024
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Den åldersgrupp som procentuellt sett ökar mest är barn i åldern 13-15 år
somväntas öka med drygt 16 % fram till år 2024 jämfört med år 2016. Det
totala elevunderlaget i grundskolan inklusive förskoleklass förväntas öka
med drygt 7 % under perioden.
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Prognos förändring antal barn 6-15 år per upptagningsområde
år 2016-2024
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Ovan syns förändringen av antalet grundskoleelever inklusive förskoleklass
fördelat på upptagningsområden. Det område som väntas öka med flest
antal barn är Björkskatans upptagningsområde där prognosen är 300 fler
barn fram till år 2024. Även Centrum, Notvikens och Örnäsets
upptagningsområden förväntas öka markant under perioden. Gammelstad,
Bergnäset och Sunderbyns prognoser visar ett minskande elevunderlag.
Prognosen tar endast hänsyn till beslutade förändrigar inom
upptagningsområderna. Volymförändringarna i detta underlag tar därför
inte hänsyn till exempelvis eventuell expansion på Hertsöheden, Munkeberg
strand och Östra stranden. Inte heller konsekvenser av flyktingströmmar
ingår i prognoserna.
Uppfattningen är däremot att befolkningen ökar stadigt de närmaste åren,
däremot fluktuerar volymen av barn/elever inom de olika åldersgrupperna
vilket kräver en flexibel skolstruktur.
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Hyreskonsekvenser
För beräkning av hyreskonsekvenser för Barn- och utbildningsförvaltningen
har utgångspunkten varit:


Förändringar av bokförda värden på de berörda objekten till och med
2024, påverkan på hyran.



Tillkommande kapitalkostnader baserat på nuvarande
reinvesteringsplan på de berörda objekten till och med 2024,
påverkan på hyran.



Tillkommande hyror baserat på förslag till Framtidens skola,
beräknas på kapitalkostnad samt drift och underhåll som utgör
hyran.



Upphörande hyror baserat på förslag till Framtidens skola.

Jämförelsen utgår ifrån hypotesen att alla förändringar sker idag och visar
sedan vilka konsekvenser alternativen skulle innebära år 2024. Detta ger en
översiktlig analys av förslagets kostnadskonsekvenser på tio års sikt baserat
på nuläget. Mer detaljerade konsekvenser måste bedömas utifrån de
förutsättningar som finns vid tidpunkten för ett eventuellt genomförande av
de olika förändringar som föreslås.
Analysen för lokalerna är uppdelad i två delar. Den första delen analyserar
kostnadskonsekvenser Enligt underlaget vilket innebär alla de förändringar
som legat till grund för utredningen. Den andra delen analyserar
kostnadskonsekvenser Enligt förslaget vilket innefattar de reviderade
förändringar som ingår i förslaget till beslut.
Analysen tar enbart hänsyn till konsekvenser för de lokalobjekt som direkt
berörs av de förändringar som utretts. Även övriga objekt som förvaltningen
har verksamhet i väntas innebära ökade framtida kostnader till följd av
investeringsbehov. Rapporten analyserar därmed endast en del av de
utmaningar Barn- och utbildningsförvaltningen står inför när det gäller
ökande lokalkostnader och utreder inte möjligheter till finansiering.
Uppskattningen av lokalbehov baseras på befolkningsprognoserna för de
olika skolområdena samt nuvarande lokalers kapacitet och skick. När det
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ökade elevantalet överstiger befintliga lokalers kapacitet har en utbyggnad
på 10 m2 per elev beräknats.
Stadsbyggnadsförvaltningen har utöver reinvesteringar och investeringar
även ”planerat och löpande underhåll” för de byggnader som Barn- och
utbildningsförvaltningen har verksamhet i. Alla skolor och förskolor som
finns med i utredningen och som ägs av SBF ingår i den högsta underhållsklassen vilket innebär att det kan krävas höga underhållskostnader för att
kunna fortsätta använda dem. Dessa kostnader ska täckas av den hyresnivå
som stadsbyggnadsförvaltningen har och då inte påverka hyran, detta är
dock inte möjligt med dagens hyresnivåer vilket har till följd att barn- och
utbildningsförvaltningen får betala den största delen av underhållet genom
påslag på hyran.
Vid beräkningarna av framtida hyror har en uppskattning gjorts med hjälp
av SBF som innebär att 75 % av de planerade underhållskostnaderna
förväntas påverka hyran genom kapitalkostnader. Resterande 25 % av
underhållskostnaderna belastar nämnda förvaltning.
Nuläge
Barn- och utbildningsförvaltningens hyreskostnader av lokaler avseende föroch grundskoleverksamheten uppgick 2015 till totalt ca 158 000 tkr.
Hyresnivån för de objekt som analyserats i utredningen uppgår till ca 31 491
tkr år 2015. Med en oförändrad skolstruktur förväntas barn- och
utbildningsförvaltningens hyreskostnader för dessa objekt att uppgå till
63 115 tkr år 2024, vilket är en ökning med 31 624 jämfört med hyran år 2015.
I detta belopp innefattas utbyggnad med en sammanlagd hyreskonsekvens
på ca 18 400 tkr per år för att kunna ta emot den förväntade
barn/elevökningen som inte inryms i befintliga skolor och förskolor.
Bedömningen är att det saknas lokaler för 150-200 elever i årskurs f-9 samt
500-600 förskolebarn baserat på befintlig skolstruktur, där den största bristen
på lokaler redovisas i Notviken och Centrums upptagningsområden.
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Enligt förslaget

Det reviderade slutgiltiga förslaget innebär fortsatt utredning för Centrum,
Notviken, Björkskatan, Hertsön samt alla 7-9 skolor, vilket innebär att
ekonomiska konsekvenser av dessa inte ingår i beräkningsunderlaget till
förslaget. Föreslagna förändringar beräknas innebära en hyreskostnad som
är ca 2 624 tkr per år högre år 2024 jämfört med hyran vid en oförändrad
skolstruktur. De största förändringarna som föreslås är inom Gammelstad
där en ny f-6 skola föreslås. Förslaget är däremot att ta beslut om en ny skola
i Centrum vilken skulle möjliggöra att lämna Residensskolan samt ta hand
om elevökningen i området. De sammanlagda konsekvenserna av en ny
skola i centrum beräknas bli en ytterligare ökad kostnad på ca 12 200 tkr.
Vid de förändringar som föreslås efter revideringen av förslaget till
framtidens skola beräknas det att en utbyggnad för drygt 500 förskolebarn
krävs för att kunna möta volymökningen fram till 2024. Det beräknas även
att det saknas lokaler för ca 100 grundskoleelever, främst inom Notvikens
och centrums upptagningsområde. Hyreskostnaden för dessa ytor beräknas
bli ca 16 000 tkr per år.
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Kostnader för verksamhetsutrustning

Med de nybyggnationer/ombyggnationer som föreslås tillkommer
investeringar av verksamhetsrelaterad utrustning som inte innefattas av
hyran. Kostnaderna för ny utrustning antas vara 30 tkr per elev för
skolverksamhet samt 300 tkr per avdelning för förskoleverksamhet. Vid
genomförande av förslaget beräknas investeringarna i verksamhetsutrustning att uppgå till 33 300 tkr. Kapitalkostnaden för dessa blir sammanlagt
4 296 tkr per år.
Enligt underlaget

Vid en förändrad skolstruktur enligt det fullständiga förslaget krävs
fortfarande en utbyggnad för 90 förskolebarn med en beräknad
hyreskonsekvens på 2 415 tkr per år fram till år 2024. Den totala
hyreskostnaden beräknas bli ca 7 254 tkr högre per år vid ett genomförande
av alla förändringar som presenterades i underlaget för utredningen jämfört
med en oförändrad skolstruktur.
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Sammanfattning hyreskonsekvenser
Barn- och utbildningsförvaltningen
Sammanfattningsvis beräknas barn- och utbildningsförvaltningens
hyreskostnader för de objekt som ingår i utredningen att öka med ca 32 000
tkr fram till år 2024 med nuvarande skolstruktur. Ett genomförande av det
reviderade förslaget beräknas bli ytterligare 2 624 tkr högre per år medan
hyreskonsekvensen av det fullständiga underlaget beräknas innebära en
ökad hyreskostnad med 7 254 tkr per år.

Måltidsorganisation
Grundskolan och gymnasiet har idag en samordnad måltidsorganisation
som är underställt en kostchef. Förskolans kök ingår inte i denna
organisation utan är underställd respektive förskolechef. Då vissa
förskoleenheter inte har behov av hela kökstjänster används
kombinationstjänster för att uppnå heltidstjänster. Kombinationstjänsterna
innebär att en del av kökspersonalen på förskolorna även utför lokalvård på
sin arbetstid. Analysen av måltidsorganisationen utgår ifrån en gemensam
måltidsorganisation för förskola, grundskola och gymnasiet. Analysen har
utmynnat i en ny bemanningsplanering som strävar efter att uppfylla målet
för rätt till heltid samt minska antalet kombinationstjänster. I delprojekt
ekonomi analyseras de kostnadskonsekvenser som en effektivisering av
bemanningen kan resultera i samt vilka konsekvenser detta får för den
lokalvård som köps in från stadsbyggnadsförvaltningen till följd av
minskade städtjänster.
Vid analysen redovisas det totala antalet städtjänster separerat från det totala
antalet kökstjänster per upptagningsområde exklusive förändring av tjänster
kopplade till tidigare beslut. Kostnadspåverkan vid förändrat antal
kökstjänster baseras på snittlönen för kökspersonal i Luleå kommuns
förskolor 2015. Kostnadspåverkan vid minskat antal städtjänster baseras på
de faktiska lönekostnaderna för de som innehar dessa tjänster idag, vid
tillkommande städtjänster används samma snittlön som vid förändringen av
kökstjänster. När städtjänster minskar eller tillkommer på en enhet förändras
behovet av inköp av lokalvård. Konsekvenserna av detta redovisas i
kombination med konsekvenserna för måltidsorganisationen.
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Konsekvenser måltidsorganisation, Barn- och utbildningsförvaltningen
År 2015 uppgår förskolans inköp av lokalvård från SBF till 6 473 tkr. 33 av 61
förskoleenheter har en kombinationstjänst på mellan 25-50 % tjänst.
Lönekostnaden för dessa städtjänster uppgår till totalt 4 646 tkr. Utöver
lönekostnaden tillkommer även kostnader för städmaterial m.m.

I ovanstående tabeller syns kostnad/m2 samt kostnad/barn (kr) i genomsnitt
fördelat på antalet avdelningar som de olika enheterna har. En jämförelse
kan göras mellan de enheter som har kombinationsstädtjänst samt
kombinationsstädtjänst i kombination med inköpt lokalvård från
stadsbyggnadsförvaltningen, mot de enheter som endast köper in lokalvård
från stadsbyggnadsförvaltningen. Analysen visar att kostnaden för lokalvård
är lägre för de enheter som inte har kombinationsstädtjänster utan istället
köper all lokalvård från stadsbyggnadsförvaltningen. Lokalvård från den
senare har en fallande kostnad upp till 6 avdelningar för att sedan stiga något
vid 7-8 avdelningar. (Det finns däremot endast en 7-avdelningsförskola och
en 8-avdelningsförskola i underlaget för analysen vilket gör denna slutsats
osäker.)
Tabellerna indikerar tydligt att lokalvården är mindre kostnadseffektiv på
en-avdelningsenheter, oavsett ifall enheten har städtjänster eller köper all
lokalvård från stadsbyggnadsförvaltningen.
Den förändrade skolstrukturen i förslaget till framtidens skola skulle göra
det möjligt att minska antalet förskoleenheter som har behov av
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kombinationsstädtjänst från 33 till 15 stycken. Detta skulle sannolikt minska
kostnaden för lokalvård för Barn- och utbildningsförvaltningen då den
inköpta lokalvården är mer kostnadseffektiv.

Sammanfattning måltidsorganisation
Barn- och utbildningsförvaltningen

Analysen av måltidsorganisationen indikerar att det skulle vara möjligt att
effektivisera verksamheten och samtidigt uppnå målet för rätt till heltid. Det
finns även möjligheter att minska antalet kombinationstjänster vilket anses
vara önskvärt. Det beräknas vara möjligt att minska antalet städtjänster från
10,5 till 5,8 tjänst vilket innebär en neddragning med 4,8 tjänst. Besparingen
på dessa lönekostnader beräknas uppgå till ca 1 800 tkr per år. Den
tillkommande lokalvården från stadsbyggnadsförvaltningen förväntas
uppgå till ca 1 010 tkr per år vilket visar på en besparing som uppgår till ca
800 tkr per år kopplat till neddragningen av kombinationstjänsterna. Även
kökstjänsterna kan effektiviseras med 4,4 tjänst. Besparingen för detta
beräknas uppgå till ca 1 750 tkr per år.
Sammanlagt förväntas kostnaderna minska med ca 2 545 tkr per år vid en
bemanning enligt förslaget.

Elevtransporter
Elevtransporterna kan kategoriseras i två grupper där den ena är den
skolskjuts som avser att ta eleverna till och från skolan. Den andra typen av
elevtransport är beställningstrafik som är utöver den ordinarie skolskjutsen,
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som exempelvis extrabeställda bussar för transport mellan skollokaler eller
till badhus.
Vid beräkningen av kostnadskonsekvenser finns i vissa fall flera alternativa
sätt att lösa elevtransporterna. Det som redovisas i ekonomiavsnittet är
endast det alternativ som är minst kostsamt. Se delprojekt elevtransporter för
en djupare analys och presentation av alternativen.
Beräkningarna är baserade på nuvarande elevantal och beskriver därför
hypotetiskt vilka kostnadskonsekvenser den förändrade skolstrukturen
skulle innebära baserat på nuvarande förutsättningar.
Konsekvenser elevtransport, Barn- och utbildningsförvaltningen

Beställningstrafiken till idrott, slöjd, hemkunskap och badbussar uppgår med
dagens skolstruktur till ca 3 416 tkr per år. Bergnäset/Sörbyarna är det
område som har de största kostnaderna för dessa resor. Vid en skolstruktur
enligt förslaget förväntas behovet av beställningstrafik att minska då
nödvändiga lokaler finns inom skolans område. De största besparingarna
beräknas uppkomma inom Gammelstad, Örnäset och Bergnäset/Sörbyarna
och den sammanlagda besparingen beräknas bli ca 739 tkr per år.
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Med de förändringar som ingår i det reviderade förslaget till framtidens
skola beräknas kostnaderna för skolskjuts öka med 1 037 tkr per år. Främst
ökar kostnaderna inom Gammelstads upptagningsområde.

Sammanfattning elevtransporter
Barn- och utbildningsförvaltningen

Den totala kostnaden för elevtransporter beräknas öka med 298 tkr per år vid
de föreslagna förändringarna i skolstrukturen. Kostnaden för
elevtransporterna beror däremot på ett flertal osäkra och fluktuerande
faktorer som påverkar kostnaden från år till år.

Totala driftkostnadskonsekvenser
Barn- och utbildningsförvaltningen
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De investeringar i fastigheter som föreslås, beräknas innebära en
hyreskostnad som är 2 624 tkr högre år 2024 jämfört med prognosen år 2024
för nuvarande skolstruktur. Det krävs även investeringar i
verksamhetsutrustning med en beräknad kapitalkostnad på 4 296 tkr per år.
Konsekvenserna av den måltidsorganisation som föreslås i rapporten
beräknas ge en möjlig besparing på 2 545 tkr per år.
Kostnadskonsekvenserna på elevtransporter beräknas bli relativt marginell
kopplat till den nya skolstrukturen och uppgår till 298 tkr per år enligt
beräkningarna.

Risker
Vid ett genomförande av de strukturförändringar som föreslås i denna
utredning finns ett flertal risker som kan medföra större eller mindre
ekonomiska konsekvenser. En av dessa risker är att genomförandet innebär
oförutsedda kostnader som innebär en högre hyreskonsekvens än beräknat.
Det finns också en risk att planerade projekt inte är möjliga att genomföra
med befintliga resurser. För att minimera dessa risker behöver varje
föreslagen förändring bedömas och analyseras mer detaljerat vid ett planerat
genomförande för att kunna förbereda för de prioriteringar som krävs inom
förvaltningen.
Det finns även ekonomiska risker med nuvarande skolstruktur. Ökade
kostnader innebär ständiga effektiviseringskrav och prioriteringar vilket kan
försvåras med nuvarande småskolestruktur. Vid akut lokalbrist som i vissa
fall uppstår när äldre byggnader oväntat blir oanvändbara innebär att
kostsamma ersättningsalternativ måste användas. En väl planerad och
flexibel lokalförsörjning är nödvändig för att minimera denna risk på längre
sikt.
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En förändrad skolstruktur kan innebära att fristående aktörer expanderar.
Risken för ekonomiska konsekvenser för Barn- och utbildningsförvaltningen
beror på etableringens omfattning och typ av etablering. Ekonomiska risker
som kan uppstå är merkostnader avseende framförallt lokaler men även
kopplade till flexibiliteten i kommunala bemanningen. Idag finns två aktiva
fristående aktörer i grundskolan, Norrskenet och Nya läroverket (NLV har
två enheter, Bergnäset respektive Bergviken). Dessa två aktörer utgör cirka
10,1 % av totala antalet grundskoleelever (784 fristående av totalt 7722 i
kommunen exklusive fritidsbarn). NLV redovisar en elevökning medan
Norrskenet har minskande elevunderlag. Ersättning som kommunen ger för
2016 till grundskolan ser ut enligt följande räknat på årsbasis (kr per elev
inkl moms):

Fskkl

Klass 1-3

Klass 4-6

Klass 7-9

Fritids

62 658

69 237

78 313

89 771

38 082

Pedagogisk
skolbarnsomsorg
31 510

Kommunövergripande lokalkonsekvenser
Hyreskostnaderna för de lokaler som Barn- och utbildningsförvaltningen
lämnar enligt förslaget till ny skolstruktur uppgår till totalt ca 14 000 tkr per
år. Av dessa är lokaler med en sammanlagd hyreskostnad på ca 1 066 tkr
inhyrda av en extern part. Resterande objekt med hyreskostnader på ca 13
000 tkr hamnar i kommunens lokalbank tills de kan rivas, säljas eller
användas i annan verksamhet. I de fall ett objekt inte kan nyttjas av någon
annan verksamhetet eller säljas ligger den kvar i kommunens lokalbank. Se
delprojekt fastigheter för en redovisning av hantering av lokalbanken.

Konsekvenser per upptagningsområde
I följande avsnitt sammanställs de kostnadskonsekvenser som analyserats
inom lokaler/investeringar, elevtransporter samt måltidsorganisationen.
Tidigare beslutade investeringar och kostnader som kvarstår i förslaget till
ny skolstruktur betraktas som en del av nuvarande skolstruktur.
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Område Gammelstad
Befolkningsprognos

Gammelstads upptagningsområde har fram till 2024 ett minskande
befolkningsantal i åldrarna 6-15 år enligt prognosen. Den största
minskningen förväntas vara barn i åldern 6-9 år. Totalt är prognosen ett
minskat barnantal med 145 barn i åldern 6-15 år vilket motsvarar 17,2 % fram
till 2024. Antalet förskolebarn är relativt oförändrat.

26 (56)

LULEÅ KOMMUN
Barn- & utbildningsförvaltningen

Hyreskonsekvenser
Nuläge
Hyreskostnaden för de objekt som ingår i utredningen förväntas att uppgå
till 8 030 tkr år 2024 med nuvarande skolstruktur.
Enligt underlaget/förslaget

Vid en förändring av skolstrukturen i enlighet med förslaget i denna
utredning beräknas hyrorna att öka med ytterligare ca 5 114 tkr under
perioden vilket främst är en följd av den nya f-6 skolan som föreslås på
Stadsön. Förslaget till beslut är samma som underlaget för utredning.
Kostnader för verksamhetsutrustning

En ny skola på Stadsön beräknas kräva en investering av
verksamhetsutrustning på 13 500 tkr vilket ger en kapitalkostnad på 1 742 tkr
per år.
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Måltidsorganisation

Förslaget gör det möjligt att ta bort den städtjänst på 0,5 tjänst som idag finns
i området vilket utgör en lönekostnad på 178 tkr per år, den tillkommande
lokalvården kostar 145 tkr mer per år vilket innebär att den totala kostnaden
för lokalvård minskar med 33 tkr per år för området. Kökstjänsterna behöver
enligt förslaget utökas med 1,06 tjänst till en kostnad på ca 424 tkr.
Sammanlagt beräknas omstruktureringen i området innebära en ökad
kostnad med 391 tkr per år.
Elevtransporter

Idag har Kyrkbyskolan och Rutviksskolan löpande kostnader för
beställningstrafik till bad och lektionssalar i andra skolor. Kostnaden för
dessa resor beräknas uppgå till 479 tkr per år. Med den nya skolstrukturen i
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upptagningsområdet skulle Kyrkbyskolans resor inte vara nödvändiga då
allt finns inom skolans område. Det nya behovet av skolskjuts till och från
skolan beräknas bli 527 tkr högre vid de föreslagna strukturförändringarna.
De totala kostnaderna för elevtransporterna förväntas öka med 466 tkr per år
för Gammelstads upptagningsområde.
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Område Sunderbyn
Befolkningsprognos

Prognosen för Sunderbyns befolkning i åldrarna 6-15 år är en relativt
marginell minskning fram till 2024. Förskolebarn och barn i åldern 10-12 år
förväntas bli något färre.
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Hyreskonsekvenser
Nuläge
De objekt som ingår i utredningen har idag en total hyreskostnad på 7 225 tkr
per år. Vid en oförändrad skolstruktur förväntas hyresnivån att öka till 8 647
tkr till 2024.
Enligt förslaget

Det reviderade förslaget innebär att Kläppenskolans elever flyttar till
Hemängsskolan som då byggs ut för att klara det ökade elevantalet.
Kråkbergsskolan fortsätter vara 6-9 skola och behöver därför inte anpassas.
Resterande förändringar är lika som underlaget. Förslaget beräknas innebära
en hyreskostnad som är 2 032 tkr högre per år än nolläget.
Kostnader för verksamhetsutrustning

Förändringarna enligt förslaget kräver en investering i
verksamhetsutrustning på sammanlagt 6 900 tkr. Kostnadskonsekvensen av
dessa är 890 tkr per år.
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Enligt underlaget

En förändring av skolstrukturen enligt underlaget för utredning av
framtidens skola skulle istället innebära en lägre hyreskostnad och den
beräknade differensen är ca -1 639 tkr per år för perioden. Anledningen är de
underhållskostnader som uteblir till följd av att Arealens och Lantmätarens
förskola stängs och flyttar till Kläppenskolans lokaler. Högstadieeleverna på
Kråkbergsskolan går till Stadsöskolan och Kråkbergsskolan blir istället en f-6
skola med eleverna från Kläppenskolan. Detta är en följd av att Sunderbyns
och Gammelstads upptagningsområden bli ett gemensamt
upptagningsområde.
Måltidsorganisation

Den nya skolstrukturen innebär att det inte behövs några
kombinationstjänster för att uppnå målet för rätt till heltid i Sunderbyns
upptagningsområde. Idag finns tre stycken kombinationstjänster som
sammanlagt utgör 1,0 städtjänst, besparingen vid neddragningen av
städtjänsterna beräknas bli ca 356 tkr per år. Den tillkommande lokalvården
från Stadsbyggnadsförvaltningen skulle innebära en ökad kostnad på 218 tkr
per år. Den totala kostnaden för lokalvård minskar därmed med 138 tkr per

32 (56)

LULEÅ KOMMUN
Barn- & utbildningsförvaltningen

år. Kökstjänsterna kan utökas med 1,25 tjänst, vilket innebär en ökad kostnad
på ca 500 tkr per år.
Den totala kostnadspåverkan för området kopplat till förändringarna i
måltidsorganisationen beräknas bli en ökad kostnad på 362 tkr per år.
Elevtransporter

Vid en förflyttning av elever från Kläppenskolan till Hemängsskolan
kvarstår kostnaderna för badbussar på ungefär sammanivå som idag. Det
beräknas inte heller uppstå några ökade kostnader för övriga elevtransporter
inom området.
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Område Råneå
Befolkningsprognos

I Råneås upptagningsområde väntas antalen barn i förskoleålder öka med ca
65 barn vilket motsvarar 23,8 % fram till 2024. Även prognosen för antalet
barn i åldern 6-9 år är stigande medan 10-15 åringar väntas minska. Den
sammanlagda förändringen av barn i åldrarna 6-15 år motsvarar endast 0,9 %
fram till 2024.
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Hyreskonsekvenser
Nuläge
Med nuvarande skolstruktur förväntas hyreskostnaderna för Vitåskolan att
stiga till 1 583 tkr fram till år 2024 till följd av de investeringar som krävs i
byggnaden.
Enligt underlaget/förslaget

Den förändring som är föreslagen i Råneås upptagningsområde skulle
innebära en hyreskostnad år 2024 som är ca 1 583 tkr lägre per år jämfört
med hyreskostnaden vid nuvarande skolstruktur. Detta beror på att hyran
för Vitåskolan inte belastar Barn- och utbildningsförvaltningen.
Måltidsorganisation

Idag finns det sammanlagt 1,25 städtjänster fördelat på fyra
kombinationstjänster i Råneås upptagningsområde. För att uppfylla målet
om rätt till heltid är det nödvändigt att fortfarande ha kvar två av dessa
kombinationstjänster som tillsammans utgör 0,5 städtjänst vid en förändrad
skolstruktur. En neddragning på 0,75 städtjänst samt 1,75 kökstjänst är
däremot möjligt. Besparingen på kökstjänsterna beräknas då bli ca 700 tkr
per år och 286 tkr per år på städtjänsterna. Den tillkommande lokalvården
från Stadsbyggnadsförvaltningen skulle innebära en ökad kostnad på 160 tkr
per år för området vilket innebär att den totala kostnaden för lokalvård
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minskar med 126 tkr per år. Sammanlagt för området förväntas den nya
skolstrukturen innebära en besparing på ca 826 tkr per år.
Elevtransporter

Elever från Vitåskolan har idag vissa lektioner i Råneåskolan och
kostnaderna för dessa resor uppgår till 24 tkr per år. De har även kostnader
för badbussar till Råneåbadet. Dessa kostnader på sammanlagt ca 60 tkr per
år försvinner ifall eleverna från Vitåskolan flyttar till Råneåskolan då allt
finns inom skolans område. När Vitåskolans elever flyttas till Råneskolan
beräknas skolskjutskostnaderna att öka med 137 tkr per år.
Den sammanlagda kostnadsökningen beräknas uppgå till 77 tkr per år för
området.
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Område Örnäset
Befolkningsprognos

Befolkningsprognosen för Örnäsets upptagningsområde visar ett påtagligt
ökande barnantal i åldrarna 1-5 år samt 13-15 år. Den enda åldersgruppen
som förväntas minska under perioden är barn mellan 10-12 år. Totalt väntas
antalet barn i åldern 6-15 år att öka med ca 11 % fram till 2024 medan antalet
förskolebarn väntas öka med ca 25,5 % under samma period.
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Hyreskonsekvenser
Nuläge
Vid en oförändrad skolstruktur förväntas hyreskostnaden för de belysta
objekten att uppgå till ca 5 704 tkr år 2024 vilket är en ökning på 3 489 tkr
jämfört med dagens hyreskostnad. Den största kostnaden är på
Svartöstadsskolan där kostsamma renoveringar krävs för att kunna fortsätta
använda byggnaden till skolverksamhet.
Enligt förslaget

Det reviderade förslaget för området som innebär att Hertsöskolans 7-9
elever inte flyttas till Örnässkolan kräver ingen investering i en ny
skolbyggnad på Örnäset. I enlighet med förslaget beräknas hyreskostnaderna
att bli 4 048 tkr lägre per år jämfört med nolläget till följd av att
Svartöstadsskolan, Skurholmens fsk och Lövskatans fsk kan lämnas. Detta
innebär att investeringar i dessa objekt inte kommer att belasta Barn- och
utbildningsförvaltningens hyra.
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Enligt underlaget

En förändrad skolstruktur enligt underlaget till denna rapport beräknas
innebära en ökad hyreskostnad med ytterligare ca 4 789 tkr per år. Ökningen
är främst en följd av den föreslagna tillbyggnaden vid Örnässkolan.
Måltidsorganisation

Inom Örnäsets upptagningsområde finns sammanlagt 1,25 städtjänster
fördelat på fyra enheter. I enlighet med förslaget till framtidens skola är det
möjligt att ta bort städtjänsterna från all enheter. Detta skulle innebära
minskade lönekostnader med 473 tkr per år. Även kökstjänsterna kan
effektiviseras och dras ner med 2,31 tjänst med en minskad kostnad på 924
tkr per år.
Den sammanlagda besparingen förväntas därmed att bli ca 1 220 tkr per år.
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Elevtransporter

Elever från Svartöstadsskolan har idag slöjdlektioner på Örnässkolan. Ifall
eleverna från Svartöstadsskolan flyttas till Örnässkolan så är inga bussresor
till lektionssalar i andra skolor nödvändiga i området. Örnässkolan skulle få
en ökad kostnad för badbussar med 18 tkr per år för eleverna i klass 1-3 från
Svartöstadsskolan. Den tillkommande skolskjutsen för eleverna från
Svartöstadsskolan beräknas uppgå till 157 tkr per år.
Sammanlagt beräknas förändringarna enligt förslaget innebära en besparing
på ca 110 tkr per år.
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Område Hertsön
Befolkningsprognos

Befolkningsprognosen för Hertsöns upptagningsområde visar en relativt
liten ökning av antal barn i åldrarna 6-15 som uppgår till 2,8 % fram till 2024.
Även förändringen av antalet förskolebarn är relativt liten. I denna
befolkningsprognos är ingen hänsyn tagen till en möjlig expandering på
Hertsöheden.
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Hyreskonsekvenser
Nuläge
Vid en oförändrad skolstruktur krävs en uppbyggnad av Hertsölunds
förskola samt renovering av Norrgårdens fsk kök. Sammanlagt förväntas
hyran att stiga till 5 767 tkr fram till 2024.
Enligt förslaget

Det slutgiltiga förslaget för Hertsöns upptagningsområde innebär att
Hertsölunds förskola byggs upp enligt plan. Norrgården och Lillstrands
förskola kan då lämnas. Det slutgiltiga förslaget beräknas innebära en
hyreskostnad som är 1 074 tkr lägre per år jämfört med nollalternativet.
Enligt underlaget

Med de förändringarna som ingick i underlaget för området skulle hyrorna
för Norrgårdens fsk, Lillstrands fsk och Hertsölunds fsk utebli och
Svedjeskolan byggas om till förskola istället. Detta beräknas innebära en
hyreskostnad som är ca 2 295 tkr lägre än vid en oförändrad skolstruktur.
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Måltidsorganisation

Analysen av Måltidsorganisationen i Hertsöns upptagningsområde visar att
det är nödvändigt att utöka kökstjänsterna med 1,5 tjänst vilket innebär en
ökad lönekostnad på ca 600 tkr per år. Även städtjänsterna behöver utökas
med 0,25 tjänst för att tillgodose målet för rätt till heltid. Den utökade
städtjänsten medför en kostnad på ca 101 tkr per år. Behovet av inköpt
lokalvård minskar däremot och beräknas innebära 227 tkr lägre kostnader
per år.
Sammanlagt förväntas kostnaderna att öka med ca 474 tkr per år vid ett
genomförande av dessa förändringar.
Elevtransporter

Förslaget innebär inga förändringar av elevtransporterna inom området.
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Område Björkskatan
Befolkningsprognos

Prognosen för Björkskatans upptagningsområde är ett påtagligt ökande
barnantal i åldrarna 6-15 år. Alla åldersgrupper väntas öka, sammanlagt med
drygt 20 % fram till år 2024. I prognosen är hänsyn taget till Hällbackens
planerade utveckling.
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Hyreskonsekvenser
Nuläge
Idag uppgår hyreskostnaderna för förskolan i Örarna till 220 tkr per år och
väntas minska något fram till år 2024.
Enligt förslaget

Förslaget till beslut innebär att Björkskatans ska utredas vidare och inga
förändringar av strukturen föreslås i nuläget.
Enligt underlaget

Baserat på underlaget kan Örarnas förskola stängas vilket skulle innebära en
hyreskostnad som är ca 198 tkr lägre år 2024.
Måltidsorganisation

På Björkskatans upptagningsområde finns idag sex enheter med
kombistädtjänster som sammanlagt uppgår till 2,5 tjänst. Förslaget på
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effektiviseringar innebär en möjlighet att ta bort fyra av dessa och enbart ha
två kombinationstjänster på sammanlagt 0,75 tjänst. Kökstjänsterna kan
minskas med 0,5 tjänst, utökning av kökstjänsterna krävs däremot vid
öppnandet av Hällbackens förskola oavsett förslaget till framtidens skola.
I enlighet med de föreslagna förändringarna beräknas kostnaderna för
måltidsorganisationen minska med ca 380 tkr per år.
Elevtransporter

Förslaget innebär inga förändringar av elevtransporterna inom området.
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Område Bergnäset/Sörbyarna
Befolkningsprognos

Antalet barn i åldrarna 6-15 år förväntas minska inom Bergnäsets
upptagningsområde fram till 2024, sammanlagt med 8,2 %. Det är främst
barn mellan 6-9 år som blir färre enligt prognosen.
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Hyreskonsekvenser
Nuläge
Vid en oförändrad skolstruktur krävs stora reinvesteringar i Hedskolan och
sammanlagt väntas hyreskostnaderna för de belysta objekten att öka till 6 638
tkr per år fram till 2024.
Enligt underlaget/förslaget

Med en förändrad skolstruktur enligt förslaget, vilket bland annat innebär att
en ny skola byggs vid Bergsskolan, beräknas hyreskostnaderna bli ytterligare
4 495 tkr högre. Förslaget till beslut är samma som underlaget för
utredningen.
Kostnader för verksamhetsutrustning

För de utbyggda ytorna som tillkommer enligt förslaget beräknas
investeringar på 12 900 tkr krävas till verksamhetsutrustning.
Kapitalkostnaderna för dessa blir ca 1 664 tkr per år.
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Måltidsorganisation

Det finns idag sex enheter inom Bergnäset/Sörbyarnas upptagningsområde
som har en kombinationstjänst. Dessa uppgår sammanlagt till 2,06 städtjänst.
Efter översynen väntas det vara nödvändigt att ha kvar 1,5 städtjänst fördelat
på fyra enheter för att uppfylla målet om rätt till heltid. Den tillkommande
lokalvården för de neddragna städtjänsterna uppgår till 277 tkr per år. Den
totala kostnaden för lokalvård beräknas då öka med 37 tkr per år.
Effektiviseringen av kökstjänsterna ger en möjlig besparing på ca 648 tkr per
år vid en neddragning av 1,62 tjänst.
Den sammanlagda besparingen av förändringarna inom
måltidsorganisationen beräknas bli ca 611 tkr per år.
Elevtransporter
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Flera skolor i Bergnäset/Sörbyarna har idag lektioner på andra skolor samt
kostnader för badbussar. Ifall eleverna från Klöverträsk flyttas till
Alviksskolan innebär det att kostnaden för att transportera dessa elever till
lektionssalar i andra skolor försvinner. Även kostnaderna för badbussar
försvinner då eleverna ryms i de befintliga badbussarna som Alviksskolan
behöver. Besparingen på beställningstrafiken förväntas bli ca 348 tkr per år.
Kostnaderna för skolskjuts beräknas öka med 216 tkr per år.
Den totala kostnaden för elevtransporter beräknas minska med 132 tkr per år
vid den föreslagna skolstrukturen i området.
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Område Centrum
Befolkningsprognos

I centrum väntas befolkningen i åldrarna 6-15 år att öka med sammanlagt ca
29 % vilket motsvarar 181 elever. Även antalet förskolebarn ökar påtagligt
enligt prognosen.
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Hyreskonsekvenser
Nuläge
Hyreskostnaden för Residensskolans lokaler förväntas inte öka de
kommande åren. År 2024 beräknas hyran uppgå till 2 841 tkr per år.
Det ökande elevantalet som prognosen visar kan innebära att en stor
utökning av kapaciteten i området blir nödvändigt. Även elevantalet på
gymnasiet förväntas öka de kommande åren vilket ökar behovet av
skollokaler ytterligare inom Centrums upptagningsområde.
Enligt förslaget

Förändringar inom Centrums upptagningsområde ingår inte under
perioden. Förslaget är däremot att ta beslut om en ny skola i Centrum vilken
skulle möjliggöra att lämna Residensskolan samt ta hand om elevökningen i
området. De sammanlagda konsekvenserna av en ny skola i centrum
beräknas bli en ökad kostnad på ca 12 200 tkr.

Enligt underlaget

Enligt underlaget till utredningen föreslås en ny skola i Centrum som ska
inrymma elever från både Centrum och Notvikens upptagningsområden.
Det skulle då vara möjligt att lämna Residensskolans lokaler i gymnasiebyn.
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Hyreskostnaderna beräknas vid denna förändring att bli ca 11 868 tkr högre
per år jämfört med nollalternativet.
Måltidsorganisation

Idag finns inga kombinationstjänster i Centrums upptagningsområde. För att
kunna uppnå målet om rätt till heltid är det nödvändigt att två tjänster blir
kombinationstjänster innefattande sammanlagt 0,75 städtjänst. Detta skulle
minska behovet av lokalvård och minska kostnaden med 203 tkr per år.
Sammanlagt innebär förändringen en ökad kostnad på ca 65 tkr för
lokalvård. Kökstjänsterna bör utökas med 0,75 tjänst med en beräknad
kostnad på 300 tkr.
Sammanlagt förväntas kostnaderna för måltidsorganisationen att öka med
365 tkr per år vid ett genomförande av dessa förändringar.
Elevtransporter

Förslaget innebär inga förändringar av elevtransporterna inom området.
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Område Notviken
Befolkningsprognos

Barn i förskoleålder och 6-9 år väntas öka påtagligt inom Notvikens
upptagningsområde. Sammanlagt väntas barn i åldrarna 1-15 år att öka med
322 barn fram till 2024 vilket motsvarar 31,1 %.
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Hyreskonsekvenser
Nuläge
Med nuvarande skolsruktur förväntas hyreskostnaderna för de berörda
objekten inom Notvikens upptagningsområde uppgå till 6 555 tkr år 2024.
Enligt förslaget

Det reviderade förslaget innebär att inga förändringar föreslås i nuläget.
Enligt underlaget

Underlaget för förändring inom Notvikens område innebär att Centrum och
Notviken blir ett gemensamt upptagningsområde där en ny skola byggs i
Centrum. Detta skulle göra det möjligt att bygga om Munkebergsskolan och
Borgmästarskolan till förskolor för att möta det ökande antalet förskolebarn i
området. Även en utbyggnad av Tunaskolan föreslås. Dessa förändringar
beräknas innebära en hyreskostnad som är ca 2 144 tkr högre per år än
nollalternativet.
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Måltidsorganisation

Analysen av måltidsorganisationen inom Notvikens upptagningsområde
visar att det är möjligt att minska antalet kökstjänster med 2,75 tjänster. Detta
skulle minska kostnaderna med ca 1 100 kr per år.
Elevtransporter

Förslaget innebär inga förändringar av elevtransporterna inom området.
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