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Barn- och utbildningsnämnden

Utredning av Frejaskolans matsal

Förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden
1. Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag

att inleda en behovsanalys som utreder behovet av utbyggnad av Frejaskolans
matsal.

Ärendebeskrivning
GFAB kommer från och med sommaren 2022 inleda en omfattande renovering av
Frejaskolans kök. Samtidigt ser förvaltningen ett möjligt framtida behov av att bygga ut
Frejaskolans matsal. Därför önskar förvaltningen genomföra en behovsanalys för att
undersöka det framtida behovet av en större matsal och eventuella behov av att i
framtiden även använda matsalen till andra aktiviteter. Ärendet gäller förslag till beslut
om att inleda en sådan behovsanalys.

Förvaltningens synpunkter
GFAB har beslutat att renovera Frejaskolans kök då köket är gammalt och slitet och i
stort behov av omfattande renovering avseende kyl-, frys-, disk- och avfallsrum.
Genomförs inte renoveringen finns risk för att köket behöver stängas, då tidigare
livsmedelskontroller påpekat behov av åtgärder. Köksrenoveringen kommer
genomföras av GFAB och inleds sommaren 2022. Då renoveringen är omfattande
väntas den pågå under sommaren och hela eller delar av höstterminen 2022. GFAB ser
över olika lösningar att hantera servering av mat under tiden köket renoveras.
Beroende på lösning finns en risk för att köket inte kommer att kunna användas under
renoveringen, vilket kräver planering för leverans av mat till skolan samt provisoriska
mottagnings- och serveringslösningar.

Samtidigt ser förvaltningen ett möjligt framtida behov av att bygga ut Frejaskolans
matsal. Enligt kommunens befolkningsprognoser kommer elevantalet i Gnesta
centralort öka de kommande åren. Detta innebär en risk för att matsalen inom några år
kan komma att nå sin maxkapacitet eller till och med riskera att överskrida den. Vid sin
maxkapacitet kommermatsalen sannolikt att upplevas som trång, vilket riskerar att
skapa en otrivsammatmiljö. Utifrån detta önskar förvaltningen genomföra en
behovsanalys. Behovsanalysen ska beskriva kvantitativa förändringar gällande
elevantal och hur det ökade elevantalet förväntas påverka Frejaskolan. Behovsanalysen
ska även se på vilka specifika behov skolan kommer ha gällande skolmatsalen på kort
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och lång sikt, samt vilka behov som finns av att även utnyttja matsalen till andra typer
av aktiviteter.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Checklistan för jämställdhetsanalys bedöms inte vara tillämpbar i ärendet.
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~ Lokalplanerare, kommunstyrelseförvaltningen
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