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Sammanfattning
Bildningsnämnden har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att lämna förslag på hur fler
förskoleplatser kan skapas och till vilken kostnad. Under de senaste åren har två utredningar sett
över lokalbehovet för bland annat förskolan. Denna utredningsrapport bygger på de två tidigare och
kallas därför 3.0. Omvärldsbevakning, barnets perspektiv, barnperspektivet, dialog, delaktighet och
att tänka tillsammans har varit centralt i genomförandet av lokalutredningen. Olika intressenter har
varit involverade på olika sätt (politiker, barn, facklig samverkansgrupp och rektorer).
Rapporten tar upp vikten av den fysiska miljöns betydelse för barnens utveckling och personalens
välbefinnande. Barns perspektiv och barnperspektiv på förskolans inre och yttre miljö tas upp för att
belysa viktiga delar när ny- och ombyggnation av förskolor ska genomföras. Sveriges Kommuner och
Regioner (SKR) har tagit fram ett funktionsprogram för förskolor där fyra storlekskoncept har skapats.
Funktionsprogrammet belyser områden som lärmiljöer, barnfokus, framtidsäkert, ekonomisk
hållbarhet, kvalitet och arbetsmiljö. Ramavtal har slutits med leverantörer som har skapat förskolor
enligt de fyra koncepten som är behovsstyrda men kan snabbt uppföras.
I avsnittet om nuläge beskrivs bland annat hur många barn som är och har varit inskrivna i
Oskarshamns kommun förskolor. Trenden har visat på ett konstant ökande av inskrivna barn och att
det blir allt trängre på våra förskolor. Vidare beskrivs Oskarshamns kommuns samtliga förskolor med
hur många avdelningar och kapacitet de har samt om det finns avdelningar som anses behöva
avvecklas på grund av till exempel arbetsmiljömässiga skäl eller om de är temporära lösningar.
Förskolorna delas in i sju geografiska områden – Centrum, Sydost, Nordost, Väst, Misterhultsbygden,
Kristdala och Bockara samt Påskallavik. I rapporten tas det upp om det finns ett
överskott/jämvikt/underskott av förskoleplatser i ett område.
I rapportens fjärde avsnitt beskrivs de framtidsantaganden som görs med bland annat
befolkningsprognoser och planerade bostadsbygganden. Oskarshamns kommun beräknas ha cirka 27
800 invånare år 2030 vilket innebär att det kommer vara drygt 30 barn fler i förskoleålder än vad det
är i år. Ökningen av barnfamiljer antas främst ske i områdena Sydost och Nordost samt till viss del i
Väst.
För att möta det ökade behovet av förskoleplatser samt ha ett snitt på 15 barn per avdelning föreslår
lokalutredningen att öka antalet avdelningar från nuvarande 75 till 96 till år 2030. Vidare föreslås att
tio avdelningar ersätts eftersom de inte anses vara ändamålsenliga. Utöver detta kan det bli aktuellt
med ny- eller ombyggnation av förskolor i Påskallavik och Figeholm beroende på grundskolan behov
av lokaler. Inom de närmaste fyra åren föreslås det att det byggs åtta avdelningar i område Sydost,
sex avdelningar i område Väst samt fyra avdelningar i område Nordost. Av dessa 18 avdelningar är tio
ersättningsavdelningar. Investeringskostnaden beräknas ligga på cirka 100 miljoner kr. Till detta
tillkommer utökade drifts- och personalkostnader.
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1 Uppdrag och bakgrund
1.1 Uppdrag – lokalutredning 3.0
I uppdrag från Kommunstyrelsen 2020-04-21, § 96, punkt 13, Investerings- och exploateringsbudget
2021-2024, beslutades att ge Bildningsnämnden i uppdrag att senast 30 september lämna förslag på
hur fler förskoleplatser kan skapas och kostnad för detta.
Oskarshamns kommun växer vilket ställer krav på än fler platser inom förskolan. Sedan tidigare finns
det en lokalutredning som har pekat ut investeringar för att skapa flera förskoleplatser. Eftersom det
sedan lokalutredningen togs fram har skett mer byggnation i kommunen samt då förutsättningar för
byggnation på olika platser har förändrats så finns det behov av att uppdatera investeringsbehovet.
Bildningsnämnden får därför i uppdrag att återkomma med var fler förskoleplatser ska skapas och till
vilken kostnad.

1.2 Bakgrund
Under ett antal år har olika utredningar gjorts angående antal barn och elever i kommunens förskolor
och skolor. I samband med att antalet nyanlända ökade drastiskt 2016 och kommunens lokaler inte
räckte till gavs SWECO i uppdrag att utreda framtida lokalbehov. Rapporten, som efteråt har kallats
Lokalutredning 1.0, färdigställdes oktober 2017.
År 2018 fick kommunens tekniska chef och bildningschef i uppdrag att i samverkan med
samhällsbyggnadskontoret se över prioriteringar gällande nya detaljplaner samt framtida lokalbehov.
Denna rapport benämns vanligtvis som Lokalutredning 2.0.
Föreliggande utredning bygger på vad som har framkommit i de två tidigare lokalutredningarna och
därmed benämns denna för Lokalutredning 3.0. Centralt i framtagandet av framtida förskolor är hur
lokaler och utemiljöer ska utformas för att bäst stödja utbildning i förskola.

1.3 Genomförande och process
Omvärldsbevakning, barnets perspektiv, barnperspektivet, dialog, delaktighet och att tänka
tillsammans har varit centralt i genomförandet av lokalutredningen. Förskoleområdet har sedan
tidigare en arbetsgrupp för lokaler i förskolan. Arbetsgruppen består av fem rektorer och
verksamhetschefen för förskolan. I ett inledande skede träffades gruppen tillsammans med
förvaltningens organisationsstrateg och fastighetschefen. För att komma lite snabbare fram i
processen utsågs en mindre operativ grupp bestående av två rektorer, verksamhetschef för förskolan
och förvaltningens organisationsstrateg. Till detta har även några barn och pedagoger vid Tallbackens
och Kristineängs förskolor varit med och tänkt kring framtidens förskola.
Gemensam dialog har sedan förts i förskolans samverkansgrupp och förskolans ledningsgrupp. En
gemensam presentation har tagits fram som varje rektor visat för medarbetare på samtliga förskolor
för förankring av lokalöversynen.
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2 Utbildning i förskola och den fysiska miljön
Ett ökat antal barn som välkomnas till våra förskolor i kombination med befintliga
förskolebyggnaders förutsättningar leder till behov av kunskap om hur den fysiska miljön i förskolan
kan stödja barnens utveckling och personalens arbetsmiljö. Hur ska lokaler och utemiljö utformas för
att bäst stödja den pedagogiska verksamheten? Den fysiska miljön har stor betydelse, både för
barnens utveckling, för deras hälsa och för vad de lär sig i förskolan. Medarbetarnas hälsa,
välbefinnande och möjlighet att utöva sin pedagogik påverkas också i hög grad av förskolans fysiska
miljö.
I en vetenskaplig rapport till Malmökommissionen (2012) skriver Sven Persson, professor i pedagogik
vid Malmö högskola, om den forskning som finns gällande förskolors ute- och innemiljö. Han
konstaterar att det saknas kunskap om den fysiska miljön.
”Förskolornas fysiska miljö bör kartläggas och utvärderas. Det är ett välkänt faktum att
miljön är den tredje pedagogen och att barns lek och interaktion styrs av den omgivande
miljön, såväl ute som inne. Förskolors innemiljö kan innebära hälsorisker; buller kan ge
upphov till psykisk stress, dålig ventilation kan ge problem med andningsvägarna, för att ta
några uppenbara exempel. Miljön bör också vara pedagogiskt medvetet utformad så att den
motsvarar de krav som ställs på den pedagogiska verksamheten i läroplanen.”
Våra yngsta medborgare kommer till utbildningen i förskolan och ibland befinner de sig i förskolan
fler timmar än vad vuxna tillbringar på jobbet. Vi vet, enligt forskning att utbildning i förskolan gör
skillnad för barns utveckling och lärande över tid när förskolan håller en hög kvalitet. Allra mest
betyder förskolan för de barn som kommer från socioekonomiskt svaga grupper (Persson, 2012).
Nobelpristagaren James Heckman har visat att det socioekonomiskt sett är mycket mer lönsamt att
satsa på förskolan och de yngsta barnen i jämförelse med att sätta in insatser senare i livet
(Heckman, 2011).

2.1 SKRs funktionsprogram, ramprogram och koncept
SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) har tillsammans med expertis inom olika områden samt i
samverkan med några olika kommuner tagit fram ett funktionsprogram för förskolelokaler.
Funktionsprogrammet är underlag till SKRs ramavtalsupphandlade förskolor. Programmet beskriver
upphandlade myndigheters behov och krav på förskolorna som lärmiljö och byggnad, med syfte att
erbjuda varje barn en plats i en permanent och kvalitativ förskola. Funktionsprogrammet är ett
underlag till så kallade konceptförskolor, och beskriver konceptens förutsättningar att passa olika
typer av tomter, närområden och lokala föreskrifter. Funktionsprogrammets krav och val av
koncepttyper är en sammanvägning av kommunernas olika behov av storlek på förskola, olika
arbetssätt och olika stora barngrupper. Funktionsprogrammet ska kvalitetssäkra och kravställa en bra
förskola där barnen på lika villkor kan utvecklas, trivas, leka och lära och där personal kan verka i en
god arbetsmiljö. Funktionsprogrammet ska även inspirera och ge insikt och kunskap om förskolan
som verksamhet.
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I funktionsprogrammet som SKR har tagit fram för förskolor har fyra storlekar på förskolor, så kallade
koncepttyper, tagits fram.
A.
B.
C.
D.

Mindre enplansförskola för uppskattningsvis 60 – 80 barn.
Större enplansförskola för uppskattningsvis 80 – 120 barn.
Mindre tvåplansförskola för uppskattningsvis 80 – 120 barn.
Större tvåplansförskola för uppskattningsvis 120 – 160 barn.

I bilaga 8 kopplat till SKRs funktionsprogram finns de olika konceptförslagen presenterade. I
materialet från SKR finns även förslag på konceptförskolorna från leverantörer som fick
upphandlingen.

2.2 Storlek på förskolor
Skolverket ger inga speciella råd gällande storlek eller antal avdelningar som är optimalt för en
förskola. Råden fokuserar istället på barngruppens storlek och den fysiska inne och utemiljön som
vardera barngrupp har till förfogande (se mer under avsnittet Barngrupper i förskolan). Runtom i
Sverige byggs nu allt fler större förskolor, inte sällan för att kunna ta emot 150-200 barn. Om hänsyn
tas till barngruppsstorlekar och fysisk miljö finns det övervägande fördelar med att bygga större
förskolor, både ur ett kvalitets- och ekonomihänseende. Följande fördelar har bland annat
identifierats med enheter som har kapacitet för minst 100 barn:









Ökad möjlighet till att samordna och organisera personal utifrån verksamhetens behov.
Minskad sårbarhet vid frånvaro hos personal.
Bättre förutsättningar för kollegialt lärande.
Ökad attraktivitet vid rekrytering, då bland annat ensamarbete minskas.
Bättre förutsättningar för likvärdighet och samsyn inom förskolan.
Högre kostnadseffektivitet utifrån bland annat kost och städ.
Sammanlagd minskad investerings- och driftskostnad.
Avdelningarna blir mer samlade vilket innebär att rektor kan vara mer på plats och då
närmare sina medarbetare.

2.3 Barngrupper i förskolan
Enligt Skolverkets riktlinjer är riktmärket för barngruppers storlek för barn i 1 – 3 års-åldern 6 – 12
barn per grupp och i åldern 4 – 5 år är riktmärket 9 – 15 barn per grupp. Av förskolans allmänna råd
framgår att det är av särskild stor vikt att de yngsta barnen ingår i mindre grupper (Skolverket, 2017).
Sedan några år tillbaka finns det ett statsbidrag som ska gå till insatser som minskar eller motverkar
en ökning av barngruppernas storlek. Oskarshamns kommun har sökt detta bidrag och till del blivit
beviljade. Detta har möjliggjort att förskolorna på olika sätt har arbetat med att förändra sin
organisation så att barnen kan vara placerade i mindre grupper under större delen av dagen. Ur ett
likvärdighetsperspektiv utgör statsbidraget en försvårande omständighet då inte samtliga som ansökt
om bidraget blivit beviljade samt att förskolorna har olika förutsättningar för att söka. En förskola kan
få bidrag ett år men nästa år blir det avslag. Statsbidraget har främst gått till att förstärka
bemanningen, en del har gått till att utrusta inne- och utemiljöer.
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2.4 Barnperspektiv och barns perspektiv
2.4.1 Barnperspektiv
En barnvänlig kommun byggs både med ett barnperspektiv och med kunskaper om barnets eget
perspektiv på tillvaron. När barns och ungas kunskap, intressen och önskemål tas på allvar i
utvecklingen av kommunen kan förutsättningarna öka för att skapa en god uppväxtmiljö liksom
större möjligheter för barn och unga att grundlägga en sund livsstil och sociala nätverk.
Alla barn är kompetenta på att vara barn och behöver få berätta om sina erfarenheter på sitt sätt. De
är experter på sin egen miljö. Det är lämpligt att vuxna anpassar planeringsprocessen så att det är
möjligt att lyfta fram och ta vara på barns och ungas kunskap.
Inflytande och delaktighet i beslut som rör den egna närmiljön handlar om mer än att det kan leda till
en miljö som fungerar bättre för barnen såväl som för verksamheten. Inflytande och delaktighet är i
sig en hälsofrämjande faktor både bland barn och vuxna (Boverket, 2015).
SKRs funktionsprogram tar upp vikten av barnperspektivet där de lyfter fram barnet i fokus utifrån
barnkonventionen och förskolans läroplan när de har kravställt anbuden för förskolor.
2.4.2 Barns perspektiv
Barnens tankar om vad som är viktigt när man bygger en ny förskola är en del i framtagandet av nya
förskolor. I föreliggande utredning har barnen på förskolorna Kristineäng och Tallbacken kommit med
förslag om vad de tycker är viktigt när man bygger en ny förskola. Deras tankar innehåller både
förslag på lekmaterial, pedagogiska miljöer, estetiska tankar på utformningen i val av färg och form
på byggnaden. Men de lyfter också det som handlar om normer och värden för att trivas på en
förskola; att bli sedd, möjlighet att bli självständiga individer och gemenskap. Önskan om
enhörningar kan ju tolkas som ett sätt att visa vår mångfald och om allas lika värde på förskolan och i
samhället. En plats för kommunens yngsta medborgare.












Roliga leksaker.
Fina färger på förskolan. En regnbåge så att alla färger får vara med.
Cyklar inomhus.
Enhörningar.
Många bord så många barn får plats.
En kanon på väggen så alla barnen ser samtidigt.
Toaletten ska vara nära avdelningen så att fröknarna hör när man ropar.
Handfatet och spegeln ska vara i lägre höjd som passar barn.
Toaletten ska vara lägre så att den passar barn.
Att ha kompisar på förskolan.
Att ha ett kök på förskolan där maten lagas.
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”Ett orange stort hus eller rött, tvåvåningshus”. Stora träd som man kan klättra i.

”En glad förskola där alla är glada och mår bra”.
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Det ska finnas en antenn på taket så att man får bra Wi-Fi. En bil på gården. En gunga. En
rutschkana. En lastbil. Och målarrummet.

Det är dörren in till skolan. Sen är det köket där Shamilla jobbar.
Samlingsrummet där vi samlas och leker. Och toaletterna.
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Vid ny- och ombyggnation av förskolor är det viktigt att barnen görs delaktiga och därför kommer
våra yngsta medborgare vara en naturlig del i kommande projekt. Att vara en del av och följa ett
bygge kan bidra till barns utveckling och lärande i flera olika kunskapsområden.

2.5 Förskolans fysiska miljö
Marjanna de Jong skriver i ett kapitel i Utbildningsvetenskap för förskolan (Persson och Riddersporre,
2010) om förskolans fysiska miljö. Hon går igenom en rad kriterier för den fysiska miljön som
förskolepersonal, lokalplanerare och arkitekt bör vara uppmärksamma på.




Rummets form och de egenskaper formen ger.
Avskilda ytor och genomgångsytor.
Koppling mellan ett rums delar och rummen utanför.

Hon skriver också om den rumsliga strukturen i byggnaden som helhet. Förskolebyggnader kan se
likvärdiga ut, men ha helt olika egenskaper beroende på vilka rum som är genomgångsrum och vilka
som ger avskildhet.
I SKRs kunskapsöversikt kan man läsa om förskolans fysiska miljö, med betoning på byggnaden och
utemiljön, och hur den upplevs och används av barn och pedagoger. Några aspekter som har
betydelse för förskolans fysiska miljö är förskolans disposition, ljud, ljus, lugn, överblickbarhet,
trygghet och möblering. I Oskarshamns kommun har bildningsnämnden ett löfte om att skapa trygga
mötesplatser vilket stämmer väl överens med Boverkets riktlinjer (2015) kring nybyggnation av
förskolor. De lyfter fram entrén som en mötesplats för förskolans identitet. Här skulle vi kunna ta
tillvara barnens önskemål om enhörningar när det gäller utsmyckning av förskolan.
Vidare så kan man läsa i Boverket (2015) angående förskolans utemiljö att barn behöver utemiljöer
som erbjuder fysiska utmaningar och kompiskontakter, som väcker deras engagemang och
nyfikenhet. Den fysiska miljön är deras utvecklingsmiljö och platsen där förutsättningarna grundläggs
för deras framtida hälsa, välbefinnande och engagemang för sin sociala och fysiska omvärld.
Undervisningen vilar på ett utforskande förhållningssätt där rummens utformning bidrar till barnens
möjligheter till både självständighet och demokratisk delaktighet. Hur rummen ligger i förhållande till
varandra har betydelse för hur de pedagogiska miljöerna används, organiseras och hur samverkan
mellan avdelningarna formas och genomförs för att gynna förskolans barn.
Viktigt att tänka på är flexibla lösningar så att dörrar och fönster inte hindrar miljön från att vara
föränderlig. Den behöver kunna fylla funktioner under dagen, till exempel ”torget” kan vara både
matplats, pedagogisk miljö och konferenslokal.
Att förbinda inomhus med utomhus är ett sätt att öka möjligheten för barnen att kunna välja att vilja
vara inne eller ute. Men även vikten av att förskolans miljö ska ge både utrymme för såväl
platsbundna lekar som utforskande aktiviteter oavsett om det är inne- eller utemiljöer. Reträttplatser
för vila och återhämtning- en plats som är inramad och trygg men ändå avskild. Här kan till exempel
utesovplatser eller platser där barnen kan leka avskilt men under uppsikt räknas in.
I den bästa av världar förbinder man till exempel ateljén inomhus med en utemiljö antingen genom
att bygga ett skärmtak i anslutning och/eller att man monterar låga fönster som skapar möjlighet för
barnen att ta in utemiljön på olika sätt.
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3 Nuläge i Oskarshamns kommun
3.1 Inskrivna barn i förskolan
Oskarshamns kommun har en relativt hög andel 1-5 åringar som är inskrivna på förskolan. Sedan
2011, då andelen inskrivna barn i förskolan var 84 %, så har det ökat till 90 % 2019. Riksgenomsnittet
2019 för andelen inskrivna 1-5 åringar i förskolan var 85 %.

Andel inskrivna barn 2019 i åldern 1-5 år som är inskrivna i förskola, oavsett regi. Källa Kolada

Av de inskrivna barnen i förskola i Oskarshamns kommun gick 4 procentenheter 2019 i en fristående
förskola.

Antalet inskrivna förskolebarn på Oskarshamns kommunala förskolor varierar under året där det
vanligtvis är som flest inskrivna i kvartal 2. För varje år sedan 2015 har antalet inskrivna barn ökat.
Sammanlagt är det drygt 200 fler barn inskrivna 2020 jämfört med 2015.
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I Lokalutredning 1.0 beskrivs att ett riktmärke gällande ytor är 10 kvadratmeter per barn i äldre
byggnader och 12 kvadratmeter per barn vid nybyggnation. Med utgångspunkt från dessa mått finns
det plats för cirka 1 145 barn i kommunens förskolor. Sedan Lokalutredning 1.0 gjordes har
avdelningen Sunnanäng tillkommit där det finns utrymme för cirka 20 barn. Påskallaviks förskola har
tillförts lokaler som tidigare var bibliotek samt att ”Trossenhuset” har byggts ut.
I maj 2020 har förskolan 1437 barn inskrivna. Detta innebär att förskolorna då hade placerat 272 fler
barn än vad som egentligen skulle rymmas i befintliga lokaler.

3.2 Områden och förskolor
I detta avsnitt sammanställs Oskarshamns förskolor utifrån vilka områden de finns i.
Kapacitetsmåttet som används är utifrån ett snitt på 15 barn per avdelning (om inget annat anges).
Orsak till att antal barn i området tas upp görs med utgångspunkt i Skollagen där det står att ett barn
ska erbjudas plats vid en förskoleenhet så nära barnets eget hem som möjligt.
3.2.1 Förskolor Centrum

I de centrala delarna av Oskarshamn, området som beskrivs som Centrum1, finns det för närvarande
21 avdelningar utspritt på tre förskolor. Förskolorna i området har fler inskrivna barn än vad som

1

Nyckelkodsområdena som innefattas i Centrum är 103200, 103400, 104100, 104200, 104300, 104410, 104420, 104500, 104611, 104612,
104620, 104700, 104800, 104900, 107110, 107200.
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geografiskt bor i området. Förutom barn från centrumområdet är det främst barn från sydöstra och
nordöstra delarna av Oskarshamn som går på centrumförskolorna.

Förskola

Kvadratmeter
Beläggning
Antal avdel- per barn enligt
Kapacitet februari
ningar
lokalutredning
2020
2017

Ägande

Kökstyp

Tillagning

Status

Norrtorn

5

14,0

75

90

Kommunal
fastighet

Sidensvansen

9

12,2

135

161

Kommunal Mottagning
Tillsvidare
fastighet och tillagning

Södertorn

7

8,0

105

118

Sammanlagt

21

11,4

315

369

Övrigt

Tillsvidare

Tillfälligt bygglov till 2025 på för två
Kommunal
4 tillsvidare,
avdelningar. En avdelning i tillfällig lokal.
fastighet och Mottagning 2 tillfälliga, 1
Kvadratmeter per barn är exkl den tillfälliga
hyra
avveckling
lokalen.
18 tillsvidare,
2 tillfälliga, 1
avveckling

I juni 2020 var det 326 barn som bodde i Centrum och som fyller 1-5 år under 2020. En
överslagsräkning visar på att för 2020 så behövs det en kapacitet på 19 avdelningar i Centrum för att
klara av behovet2. För närvarande behövs de befintliga 21 avdelningarna eftersom antalet
avdelningar i bland annat de sydöstra och nordöstra delarna av Oskarshamns tätort är för få. Två
avdelningar på Södertorns förskola behöver dock inom en relativ snar framtid avvecklas på grund av
att de finns i lokaler med tillfälligt bygglov. Avdelning Sunnanäng på Södertorn bör också avvecklas då
den inryms i tillfälliga lokaler i Åsahuset.
3.2.2 Förskolor Sydost

2

Uträckning är gjord på att antal barn i ålder 1-5 år (326) multiplicerat med andel som går på kommunal förskola (86 %) dividerat med 15
(som är förordat antal barn per avdelning).
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I de sydöstra delarna av Oskarshamn, området som beskrivs som Sydost3, finns det för närvarande 14
avdelningar utspritt på tre förskolor. Förskolorna i området har färre inskrivna barn än vad som
geografiskt bor i området.

Förskola

Kvadratmeter
Beläggning
Antal avdel- per barn enligt
Kapacitet februari
ningar
lokalutredning
2020
2017

Kristineäng

2

Stångeborg

6

Tallbacken

6

Sammanlagt

14

Ägande

Kökstyp

30

36

Kommunal
fastighet

90

107

Hyrd lokal

?

12,7

90

109

Kommunal
fastighet

Tillagning

12,2

210

252

11,7

Status

Övrigt

Mottagning Tillsvidare
Avdelning Citronfjärilen bör
5 tillsvidare, avvecklas.Förlängs med 36 månader
1 avveckling uppsägning 9 månader innan hyrestidens
utgång
Tillsvidare

13 tillsvidare,
1 avveckling

I juni 2020 var det 326 barn som bodde i Sydost och som fyller 1-5 år under 2020. En
överslagsräkning visar på att för 2020 så behövs det en kapacitet på 19 avdelningar i Sydost för att
klara av behovet4. De flesta av barnen som bor i området och som inte får plats på någon av de tre
förskolorna går på någon av förskolorna i Centrum, antingen Sidensvansen eller Södertorn. En
avdelning på Stångeborgs förskola, Citronfjärilen, behöver dock inom en relativ snar framtid
avvecklas på grund av att den finns i tillfälliga lokaler. Avdelning Citronfjärilen har nio månaders
uppsägningstid. Stångeborgs övriga avdelningar bör på sikt ses över med anledning av att lokalerna
inte är fullt ändamålsenliga.
3.2.3 Förskolor Nordost

3

Nyckelkodsområdena som innefattas i Sydost är 105100, 105211, 105220, 106110, 106120, 106200, 106300, 106400, 107120, 112100,
202200.
4
Uträckning är gjord på att antal barn i ålder 1-5 år (326) multiplicerat med andel som går på kommunal förskola (86 %) dividerat med 15
(som är förordat antal barn per avdelning).
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I de nordöstra delarna av Oskarshamn, området som beskrivs som Nordost5 finns det för närvarande
11 avdelningar utspritt på fyra förskolor (två av avdelningarna, de på Gläntan, har en högre kapacitet
och tar 40 barn per avdelning). Förskolorna i området har färre inskrivna barn än vad som geografiskt
bor i området.
Förskola

Kvadratmeter
Beläggning
Antal avdel- per barn enligt
Kapacitet februari
ningar
lokalutredning
2020
2017

Ägande

Kökstyp

Tillagning

Gläntan

2

13,4

80

74

Kommunal
fastighet

Havslätt

2

14,6

30

37

Kommunal
fastighet

Humlan

5

10,5

75

91

Kommunal
fastighet

Saltvik

2

10,4

30

41

Kommunal
fastighet

Sammanlagt

11

12,2

215

243

Status

Övrigt

2 tillsvidare

Stora avdelningar

Mottagning 2 tillsvidare

Tillagning

4 tillsvidare,
Avdelning Knottet bör avvecklas
1 avveckling

Mottagning 2 tillsvidare

10 tillsvidare,
1 avveckling

I juni 2020 var det 305 barn som bodde i Nordost och som fyller 1-5 år under 2020. En
överslagsräkning visar på att för 2020 så behövs det en kapacitet på 14 avdelningar i Nordost för att
klara av behovet6. De flesta av barnen som bor i området och som inte får plats på någon av de fyra
förskolorna går på någon av förskolorna i Centrum. En avdelning på Humlans förskola, Knottet,
behöver dock inom en relativ snar framtid avvecklas på grund av att den inte är ändamålsenlig.
3.2.4 Förskolor Väst

5

Nyckelkodsområdena som innefattas i Nordost är 101100, 101200, 101300, 101400, 102111, 102112, 102120, 102200, 103300, 201100,
201210, 201220.
6 Uträckning är gjord på att antal barn i ålder 1-5 år (305) multiplicerat med andel som går på kommunal förskola (86 %) dividerat med 15
(som är förordat antal barn per avdelning). 80 barn får plats på Gläntans två förskoleavdelningar, resterande räknas som 15 barn per
avdelning.
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I de västra delarna av Oskarshamn, området som beskrivs som Väst7 finns det för närvarande 11
avdelningar utspritt på tre förskolor.

Förskola

Kvadratmeter
Beläggning
Antal avdel- per barn enligt
Kapacitet februari
ningar
lokalutredning
2020
2017

Dejegården

3

Klockarebacken

6

Långelid

Sammanlagt

Ägande

45

52

Hyrd lokal

17,1

75

106

Kommunal
fastighet

3

14,3

45

62

Kommunal
fastighet

12

15,7

165

220

Kökstyp

Status

Övrigt

3 avveckling Samtliga avveckling

Tillagning

4 tillsvidare,
Hycklinge och Torpet avveckling
2 avveckling

Mottagning 3 tillsvidare

7 tillsvidare,
5 avveckling

I juni 2020 var det 236 barn som bodde i Väst och som fyller 1-5 år under 2020. En överslagsräkning
visar på att för 2020 så behövs det en kapacitet på 14 avdelningar i Väst för att klara av behovet8.
Fem av avdelningarna behöver avvecklas inom en snar framtid. Det gäller Dejegårdens tre
avdelningar som inryms i icke ändamålsenliga lokaler samt Klockarebackens avdelningar Hycklinge
och Torpet.
3.2.5 Förskolor Misterhultsbygden

I Fårbo och Figeholm med omnejd, området som beskrivs som Misterhultsbygden9 finns det för
närvarande sex avdelningar utspritt på två förskolor.

7

Nyckelkodsområdena som innefattas i Väst är 103100, 109100, 109200, 109300, 110100, 110200, 110300, 111110, 111120, 111210,
111220, 202110, 202120, 203100, 204520.
8 Uträckning är gjord på att antal barn i ålder 1-5 år (236) multiplicerat med andel som går på kommunal förskola (86 %) dividerat med 15
(som är förordat antal barn per avdelning).
9
Nyckelkodsområdena som innefattas i Misterhultsbygden är 303120, 401100, 401200, 401300, 402100, 402200, 402300, 402410, 402420,
402510, 402520, 402600.
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Förskola

Kvadratmeter
Beläggning
Antal avdel- per barn enligt
Kapacitet februari
ningar
lokalutredning
2020
2017

Ägande

Kökstyp

Status

Hagadal

3

13,7

45

60

Kommunal
fastighet

Mottagning 3 tillsvidare

Prästkragen

3

12,0

45

57

Kommunal
fastighet

3 tillsvidare

Sammanlagt

6

12,9

90

117

Övrigt

6 tillsvidare

I juni 2020 var det 148 barn som bodde i området Misterhultsbygden och som fyller 1-5 år under
2020. En överslagsräkning visar på att för 2020 så behövs det en kapacitet på åtta avdelningar i
Misterhultsbygden för att klara av behovet10. En separat utredning pågår som tittar närmare på
förskolorna och skolorna i Fårbo och Figeholm.
3.2.6 Förskolor Kristdala och Bockara

I Kristdala och Bockara med omnejd, området som beskrivs som Kristdala och Bockara 11 finns det för
närvarande fem avdelningar utspritt på två förskolor.
Förskola

Kvadratmeter
Beläggning
Antal avdel- per barn enligt
Kapacitet februari
ningar
lokalutredning
2020
2017

Ägande

Kökstyp

Status

Majbacken

3

8,0

45

51

Kommunal
fastighet

Mottagning 3 tillsvidare

Musseberg

2

9,8

30

33

Kommunal
fastighet

2 tillsvidare

Sammanlagt

5

8,9

75

84

10

Övrigt

5 tillsvidare

Uträckning är gjord på att antal barn i ålder 1-5 år (148) multiplicerat med andel som går på kommunal förskola (86 %) dividerat med 15
(som är förordat antal barn per avdelning).
11 Nyckelkodsområdena som innefattas i Kristdala och Bockara är 205100, 205200, 301100, 301200, 302100, 303110.
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I juni 2020 var det 107 barn som bodde i området Kristdala och Bockara och som fyller 1-5 år under
2020. En överslagsräkning visar på att för 2020 så behövs det en kapacitet på sex avdelningar i
Kristdala och Bockara för att klara av behovet12.
3.2.7 Förskolor Påskallavik

I Påskallavik med omnejd, området som beskrivs som Påskallavik 13 finns det för närvarande fem
avdelningar på en förskola.
Förskola

Kvadratmeter
Beläggning
Antal avdel- per barn enligt
Kapacitet februari
ningar
lokalutredning
2020
2017

Påskallvik

5

8,9

90

103

Sammanlagt

5

8,9

90

103

Ägande

Kommunal
fastighet

Kökstyp

Status

Övrigt

5 tillsvidare

Kvadratmeterytan är utan Trossen

5 tillsvidare

I juni 2020 var det 102 barn som bodde i området Påskallvik och som fyller 1-5 år under 2020. En
överslagsräkning visar på att för 2020 så behövs det en kapacitet på sex avdelningar i Påskallvik för
att klara av behovet14. Tre av förskolans avdelningar är inrymda i Påskallaviks skola. Grundskolans
lokalutredning visar att skolan är i behov av ytterligare lokalyta för att rymma eleverna i grundskola
och fritidshem.

12

Uträckning är gjord på att antal barn i ålder 1-5 år (107) multiplicerat med andel som går på kommunal förskola (86 %) dividerat med 15
(som är förordat antal barn per avdelning).
13 Nyckelkodsområdena som innefattas i Påskallavik är 204100, 204200, 204300, 204400, 204510, 204600, 204700.
14
Uträckning är gjord på att antal barn i ålder 1-5 år (102) multiplicerat med andel som går på kommunal förskola (86 %) dividerat med 15
(som är förordat antal barn per avdelning).
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3.2.8 Pedagogisk omsorg och fristående förskolor
I Oskarshamns kommun finns det helg, kväll- och nattomsorg som är belägen i förskolan
Sidensvansens lokaler samt en öppen förskola som är belägen på Garvaregatan 11. Den öppna
förskolan flyttar till nya lokaler vid Norra kajen under 2021. I kommunen finns även tre fristående
förskoleverksamheter.
Arkens förskola, som är belägen i området Nordost, kommer att avsluta sin verksamhet vid
halvårsskiftet 2021. Bråbygdens föräldrakooperativ finns i området Kristdala och Bockara medan
förskolan Ekbacken finns i Misterhult som är beläget i området Misterhultsbygden.

Förskola

Beläggning
Antal avdelfebruari
ningar
2020

Huvudman

Område

Helg-, kväll- och
nattomsorg,
Sidensvansen

1

Kommunal

Centrum

Öppna förskolan,
Trollsländan

1

Kommunal

Centrum

Arken

1

22

Oskarshamns
församling

Nordost

Bråbygdens
föräldrakooperativ

1

20

Föräldrakooperativ

Kristdala och
Bockara (Bråbo)

14

Misterhult
skola
ekonomisk
förening

Fårbo och
Figeholm
(Misterhult)

Ekbacken

1

Status

Övrigt

Avveckling halvårsskiftet 2021
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4 Framtidsantaganden
4.1 Demografisk utveckling
Oskarshamns kommun har drygt 27 000 invånare 202015. Under de senaste 40 åren har antalet
invånare rört sig mellan 26 000 och 28 000.

Region Kalmar läns och SCBs prognos för befolkningsutvecklingen i Oskarshamn, som gjordes i mars
2019, visar på en ökning av antalet invånare fram till ungefär 2030 för att därefter stagnera. År 2030
beräknas Oskarshamns kommun ha 27 803 invånare.
Befolkning 2018 och prognos 2019 till 2050

Ökningen av invånare i ålderskategorin 0-19 förväntas också öka under denna period för att därefter
sjunka något.

15

Statistik hämtat från https://www.regionkalmar.se/detta-gor-region-kalmar-lan/vi-arbetar-for-att-utveckla-lanet/statistik/
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Befolkning 2018 och prognos 2019 till 2050, ålder 0-19 år.

4.2 Bostadsbyggande och exploatering
Oskarshamns kommun har ambition att växa befolkningsmässigt, än mer än vad prognosen visar på
(se avsnittet om Demografisk utveckling). År 2017 antogs visionen att kommunen ska vara 30 000
invånare år 2030. Med antagandet att fördelningen 1-5 åringar är som den ser ut idag i Oskarshamns
kommun skulle det innebära att antalet barn i denna ålder kommer vara 1 715 barn år 2030. Det är
165 fler barn i förskoleålder jämfört med 2020.
Bostadsbyggandet i kommunen har varit relativt lågt mellan 1990-talet och mitten av 2010-talet.
Under de senaste åren har bostadsbyggandet tagit fart och inom de närmaste åren räknar man att
det fortsätter byggas. Ambitionen är att få till en större blandning av boendeformer i och med
nybyggnationen, inte minst i tätorterna för att möjliggöra för människor att till exempel kunna bo
kvar på sin hemort när de vill sälja sin villa. Kommunen arbetar för att möjliggöra bostadsbyggande i
attraktiva områden i Oskarshamns kommun, såsom kustnära och centrala områden. I kommunen
finns det planer för drygt 400 bostäder i varierande former. Var barnfamiljer kommer att bosätta sig
går inte med exakthet säga men villor och större lägenheter är oftast attraktiva för denna grupp.
Planerade områden för nybyggnation av villor och större lägenheter påverkar därför planering av
framtida förskolor.
Nya villatomter planeras bland annat för närvarande på följande platser.





Östersjövägen (område Sydost)
Pärnuvägen (område Sydost)
Saltvik (område Nordost)
Långelid (område Väst)

Nya lägenheter planeras bland annat för närvarande på följande platser.







Slottsgatan (område Centrum)
Stockholmsberget (område Centrum)
Kikebogatan (område Centrum)
Lyckan/Kristineberg (område Sydost)
Havslätt (område Nordost)
Norra Kajen (område Nordost)
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Blå cirklar symboliserar nya flerfamiljshus, röda cirklar symboliserar nya villatomter.

4.3 Omvärldsbevakning förskola
Regeringen har utsett en särskild utredare som ska lämna förslag som syftar till att öka deltagandet i
förskolan bland barn i 3–5 års ålder och föreslå hur förskolans arbete med barnens språkutveckling i
svenska kan stärkas, bl.a. när det gäller nyanlända barn. I utbildningsutskottets betänkande anges att
för de barn som aldrig eller mycket sällan möter svenska språket i hemmet behövs en obligatorisk
förskola med språkutveckling för att de ska kunna svenska när de börjar skolan. Verksamheten ska
rymmas inom ordinarie förskoleverksamhet med särskild tid avsatt för svenskundervisning av
nyanlända barn. Kommunerna ska själva kunna välja exakt hur det ska organiseras, men det är viktigt
att de nyanlända barnen möter svenskspråkiga barn i verksamheten. Förskolan med språkutveckling
innebär att barnen från tre års ålder ska gå 15 timmar i veckan på förskolan och att särskild tid ska
läggas på undervisning i svenska. Dessutom anges i betänkandet att svenska språkets roll bör stärkas
i läroplanen, att kompetensutvecklingen för förskollärare bör förstärkas och att fler
utbildningsplatser är nödvändigt långsiktigt.
Med utgångspunkt i ovanstående uppdrag görs bedömningen att andelen barn i åldern 1-5 år kan
öka något ytterligare. Det borde inte innebära drastiska ökningar av antalet barn eftersom
Oskarshamns kommun redan har 90 % av alla barn i åldern 1-5 år inskrivna i förskolan.
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5 Åtgärder för att möta behovet
I föreliggande lokalutredning har hänsyn tagits till behovet i den lokalutredning som initierats av KS
gällande grundskolor i Oskarshamn kommun. När behovet om nya förskoleavdelningar uppkommer
kan det bli aktuellt att ta över och anpassa lokaler från grundskolan. Antagandet av förskolans behov
utgår från befolkningsprognosen som gjorts av Region Kalmar län tillsammans med SCB där förväntad
befolkning i Oskarshamns kommun år 2030 beräknas vara 27 803 invånare.
För att möta befintligt och kommande behov fram till år 2030 finns det behov av att bygga 31
avdelningar enligt nedan.



Tio avdelningar behövs byggas för att ersätta befintliga förskoleavdelningar på grund av att
de inte är ändamålsenliga.
Ytterligare 21 avdelningar behövs byggas för att klara av snittet på 15 barn per avdelning.

Sammanlagt skulle det innebära 96 kommunala förskoleavdelningar. Om visionen om att
Oskarshamns kommun år 2030 ska bli 30 000 invånare behövs ytterligare åtta avdelningar vilket
innebär sammanlagt 104 avdelningar.
Påskallavikskolans behov av ytterligare lokaler (som tas upp i Lokalutredning 3.0 Skola) kan påverka
behovet av lokaler för förskolan i Påskallavik. Det pågår även en utredning gällande förskolorna i
Fårbo och Figeholm. Uppdraget om utredning/handlingsplan finns i budget för bildningsnämnden
2021. Beroende på resultatet av den utredningen kan det innebära om- och eventuell tillbyggnad av
förskolelokaler.

5.1 Behov de närmaste åren
Tre förslag på byggnation av förskolelokaler föreslås.
1. Åtta avdelningar i Sydost. Arbete med detaljplan vid Kristineäng pågår och ska vara färdig vid
årsskiftet. Ersätter fyra befintliga avdelningar samt fyra ytterligare avdelningar som avlastar
och täcker upp kommande behov. Förslag förskola koncept B eller C till en
investeringskostnad på 30 mkr (exkl. markarbeten och projektrisk). Förslag är att byggnation
startar 2021 och färdigställs 2022.
2. Sex avdelningar i Väst. Detaljplanearbete för ett område i Döderhultsdalen, vid Fredriksberg,
pågår. Då det finns flera tveksamheter till att en detaljplan för förskola kommer att
godkännas i detta område är det sannolikt att en förskola inte kan byggas där inom de
närmaste åren. Mot denna bakgrund är förslaget att påbörja arbete med detaljplan vid
Långelids förskola. Då ska en förskola ersätta fem befintliga avdelningar samt en ytterligare
avdelning som avlastar och täcker upp kommande behov. Förslag förskola koncept B eller C
till en investeringskostnad på 30 mkr (exkl. markarbeten och projektrisk). Förslag är att
byggnation startar 2022 och färdigställs 2023.
3. Fyra avdelningar i Nordost. I lokalutredningen om kommunens grundskola föreslås
byggnation av en större F-9 skola i Nordost. Det kan innebära att lokalyta frigörs där vi idag
har grundskole- och fritidshemsverksamhet som kan anpassas och användas som förskola.
Möjlighet finns även att bygga till förskoleavdelningar vid Humlans förskola där detaljplan
finns. Ny förskolebyggnad ersätter en befintlig avdelning samt tre ytterligare avdelningar
som avlastar och täcker upp kommande behov. Om det blir vid Hulmans förskola är förslaget
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att bygga enligt koncept A till en investeringskostnad på 24 mkr (exkl markarbeten och
projektrisk). Förslag är att byggnation startar 2023 och färdigställs 2024.
Sydost

Väst

Nordost

Kristineäng

Fredriksberg
alternativt
Långelid

Befintliga
skollokaler
alternativt
Humlan

8 (varav 4
tillkommande)

6 (varav 1
tillkommande)

4 (varav 3
tillkommande)

2021-2022

2022-2023

2023-2024

Investering inkl
markarbeten och
sanering (mkr)16

33

35

26

Inventarier (mkr)17

2

1,5

1

1,2

1,3

1,7

0,268

0,067

0,201

6,8

1,7

5,1

Placering

Antal avdelningar

Tidplan

Utökade
hyreskostnader
(mkr/år)18
Utökade städ- och
vaktmästerikostnader
(mkr/år)19
Utökade
personalkostnader
(mkr/år)20

Utöver ovan nämnda investeringskostnader tillkommer infrastrukturen för digitalisering. Vidare
tillkommer återställningskostnader för de externa lokalerna som vi idag hyr. Detta gäller lokalerna för
avdelningarna på Dejegården, Citronfjärilen och Hycklinge. En detaljerad återställningskostnad
behöver göras för de specifika objekten.

16

Uppskattad investeringskostnad utifrån SKRs funktionsprogram.

17

Uppskattad investeringskostnad för inventarier är 250 000 kr per avdelning.

18

Beräknade hyreskostnader enligt investeringskalkyl minus befintliga hyror.

19

Beräknad kostnad 67000 kr per avdelning och år.

20

Tillkommande avdelningar multiplicerat med dagens snittkostnad för personal för 75 avdelningar. Räknar på att den totala
personalkostnaden för 75 avdelningar är 128 mkr vilket var budgeterat för 2019. Det innebär en snittpersonalkostnad per avdelning på 1,7
mkr.
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5.2 Eventuella ytterligare behov de närmaste åren
Grundskolan i Påskallavik har eventuellt behov av ökad lokalyta vilket kan innebära att förskolans
lokaler påverkas. För att komma vidare i detta arbete tar verksamheterna för förskola och grundskola
fram en handlingsplan.
Beroende på resultatet av den separata utredningen kring skolor och förskolor i Fårbo och Figeholm
kan eventuella investeringskostnader tillkomma.

5.3 Behov på lång sikt
Utöver de 18 förskoleavdelningarna som föreslås byggas inom de närmaste åren behövs ytterligare
13 avdelningar fram till 2030. Som det ser ut idag ser vi att behovet främst kommer vara i Sydost och
Nordost med tanke på var bostadsbyggandet planeras. Arbetet med att skapa detaljplan för nya
förskolor behöver startas 2021 för att se var framtida förskolor kan byggas. Om framtagandet av
detaljplaner senareläggs finns risken att tillfälliga lokaler behöver upprättas eller att förskolor byggs
där inte behovet direkt finns utifrån närhetsprincipen.
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