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Lokalförändring Backens förskola
Förslag till beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att

avveckla verksamheten på Backens förskola och erbjuda
barnen plats på Ladugårdsmarkens förskola samt
säga upp paviljongerna på Backens förskola.

att

Sammanfattning
Backens förskola är en förskola på Norra fäladen i tillfälliga lokaler
(paviljonger) som placerades ut 2011 i samband med att förskolan
Slangbågen revs på grund av fuktproblem.
Sedan juni 2020 genomförs renovering och ombyggnation av
Ladugårdsmarkens förskola (tidigare även skola) efter beslut av
kommunstyrelsen i november 2018.
Barn- och skolförvaltningen föreslår att paviljongerna där Backens
förskola bedriver sin förskola lämnas och att barnen flyttar in på
Ladugårdsmarkens förskola när den är färdigrenoverad. Dialog har
förts med vårdnadshavare sedan november 2017 då beslutet om att
Ladugårdsmarken skulle ställas om helt till förskola fattades av
dåvarande barn- och skolnämnd Lund Stad.

Underlag för beslutet







Postadress

Box 55
22100 Lund

Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-22
Lokalförändring Backens förskola
Protokollsutdrag barn- och skolnämnden 2020-10-15 § 103
Lokalförändring Backens förskola
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-23
Lokalförändring Backens förskola
Protokollsutdrag barn- och skolnämnden 2020-08-26 § 92
Lokalförändring Backens förskola
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-11-07 § 308
Beställning Ladugårdsmarken
Protokollsutdrag barn- och skolnämnd Lund stad 2017-11-08
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Besöksadress

Stora Södergatan 47

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

barnochskola@lund.se
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Ärendet
Bakgrund
Barn- och skolnämnden fick på sammanträde i oktober en
beskrivning av ärendet som innebär avveckling av Backens förskola.
I ärendet redogjordes för tidigare beslut som fattats i ärendet av
barn- och skolnämnd Lund stad samt kommunstyrelsen. Nämnden
fick även en redogörelse av kapacitet och behov samt även övrig
motivering till lokalförändringen.
I samband med beslut om att renovera Ladugårdsmarkens förskola
som fattades av kommunstyrelsen 2018 beskrevs flytten av Backens
förskola.

Föredragning
Inga nya aktiviteter har genomförts sedan nämnden fick ärendet
presenterat i oktober. Barn- och skolförvaltningen föreslår att beslut
fattas om avveckling av paviljongerna på Backens förskola och att
barnen erbjuds plats på Ladugårdsmarkens förskola.

Beredning
Ärendet har beretts enligt barn- och skolnämndens
lokalförändringsprocess.

Barnets bästa
Ärendet berör barn. Ärendet handlar om att använda
förskoleverksamhetens resurser på ett effektivt sätt. Det handlar om
att erbjuda alla barn på Norra Fäladen en god utbildning i förskolan.
Genom omställningen av Ladugårdsmarken till sju avdelningar
förskola från tre avdelningar underlättas det pedagogiska utbytet
mellan pedagoger.

Ekonomiska konsekvenser
Avveckling av paviljongerna där Backens förskola finns i dag innebär
en minskad lokalhyra med ca 2,2 mnkr per år.

Jytte Lindborg
Skoldirektör

Gustav Svensson
Lokalplanerare

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
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