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Lokalrevision Bildningsförvaltningen 2018
Sammanfattning
Motala är en kommun under tillväxt och behovet av kommunal service kommer att öka och
även behovet av lokaler. Målet är att lokalerna ska stödja kommunens verksamheter och bidra
till att de når sina mål i en ändamålsenlig och säker verksamhetsmiljö till så låga kostnader
som möjligt. Detta förutsätter en strategisk lokalresursplanering.
Under 2019 så kommer Motalas kommuns första lokalförsörjningsplan att tas fram och som
underlag/grund till denna så ska nämnderna ta fram sina behov genom lokalrevisioner. Med
en lokalförsörjningsplansplan har kommunen tillgång till ett omfattande material där uppgifter
om verksamhetens volymer och lokalbehov samordnats med uppgifter om tillgängliga lokaler,
planerade investeringar och kostnader. Därmed har grunden lagts för stadens fortsatta
lokalresursplanering med ett helhetsperspektiv.
Syftet med lokalrevisionen är att få ett samlat grepp om de framtida lokalbehoven från
verksamheterna.
Utifrån befolkningsprognosen, där hänsyn tagits till bland annat ökat bostadsbyggande och
inflyttningar, ser Bildningsförvaltningen ett fortsatt behov av att utöka antalet platser inom
såväl förskola som grundskola. Dessutom är flera av stadens nuvarande förskolor och skolor i
behov av omfattande renovering alternativt nybyggnation, varför det bör tas höjd även för att
ersätta dessa. Även kultur- och fritidsverksamheterna kommer att påverkas av de ökade
målgruppsprognoserna genom en större belastning och efterfrågan av lokaler. Detta får dock
belysas särskilt i den speciella lokalrevision som kommer att göras under våren 2019 för dessa
verksamheter.
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I framtiden så kommer fritidsverksamhetens fastigheter/anläggningar att föras över till
fastighetsenheten. Det finns ett stort reinvesteringsbehov i många av anläggningarna vilket
även kommer att lyftas i särskild lokalrevision för kultur och fritidsverksamheten.
En annan fråga som är lokalrelaterad är de vaktmästare som är anställda av
bildningsförvaltningen och inte av fastighetsenheten. Enligt tidigare gjord utredning så pekade
denna på att fastighetsskötarorganisationen skulle samlas under ett ansvar för att på så sätt bli
mer kompetent och effektiv. Detta har ännu inte gjord men då omorganisation nu är
genomförd så bör denna fråga aktualiseras och sjösättas. Att samla fastighetsskötarna under
ett ansvar ger bättre förutsättningarna för ökad kompetens.

Förslag till beslut
Godkänna utförd lokalrevision 2018 för Bildningsnämndens verksamhetsområden samt
överlämna lokalrevisionen till kommunstyrelsen som ett underlag för fortsatt hantering i
lokalförsörjningsplanen.

Uppföljning/återrapportering
Bildningsnämndens arbetsutskott.
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