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Skollokaler för Elevverket (Sökvabäck 5 och 7)
Bakgrund
Tekniska kontoret har väckt frågan om att tillskapa nya skollokaler, en paviljong, för Danderyds Enskilda Skola vid Elverket. Detta under förutsättning att tekniska kontorets ansökan om ett förlängt bygglov för skollokaler
på övre våningen inte skulle komma att godkännas. Paviljongen placeras på
intilliggande fastighet, Sökvabäck 5. Vid tekniska nämndens sammanträde
2010-12-15 § 148 beslutades
1. Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att tillfälliga
lokaler (paviljong) för Danderyds Enskilda Skola uppförs på fastigheten Sökvabäck 5 om förlängt bygglov ej medges av Stadsbyggnadskontoret/byggnadsnämnden.
2. Finansiering sker genom ianspråktagande av 3 mkr inom investeringsbudget, ramanslaget för paviljonger för år 2011.
Barn- och utbildningsnämndens ordförande har på delegation av nämnden
beslutat tillstyrka förvaltningens förslag att ”flytta paviljongen från Norra
Åsgård till Elevverket för att i första hand möjliggöra en expansion av verksamheten till med ytterligare 35 elever, i andra hand flytta verksamheten
från plan 2 i byggnaden till paviljong och markläge”.
Byggnadsnämnden har vid sammanträde 2011-01-25 § 5 delegerat beslut
om bygglov för övre våning, våning 2, till stadsarkitekten. Bygglov har beviljats fram till 2013-05-18.
Kommunledningskontorets synpunkter
Kommunledningskontoret konstaterar att tekniska nämndens utgångspunkt
har varit av förebyggande art inför ett eventuellt avslag på kontorets ansökan om förlängt bygglov. Detta gäller även barn- och utbildningsnämndens
beslut som dock i första hand utgår från skolans önskemål om expansion
med ytterligare 35 elever med ett utökat antal årskurser, skolår 4-5/6.
Nämndens argumenterar för vikten att stödja mångfald med avseende på
pedagogisk inriktning och driftsform.
Av barn- och utbildningsnämndens statistik framgår att antalet platser i
Djursholm i stort stämmer med befolkningsprognosen för skolåren F-6 och
att antalet platser avsevärt överstiger antal barn i skolåren F-5. I kommunen
i sin helhet finns ett mindre överskott på elevplatser till och med 2012, där-
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efter uppstår platsbrist med som mest cirka 80 platser år 2014, främst i västra Danderyd och Enebyberg. För närvarande och fram till år 2014 löses det
tillfälliga underskottet av platser i Stocksund med fortsatt verksamhet i paviljonger och lokaler i Vasavägens förskola.
Kommunledningskontoret är av uppfattningen att kommunen inom rimlig
tid måste ta ställning till en mer långsiktig lösning på skolans lokalsituation.
Beslut om förlängt bygglov ger tidsmässiga möjligheter att, utifrån tidigare
studier, genomföra en förprojektering vars syfte är att bygga om delar av
Elverket för en permanent skolverksamhet som tillgodoser skolans önskemål. Tidigare genomförd förstudie i ärendet pekar på behov av investeringar
för att säkra tillgänglighet, förråd mm. En mer permanent lösning bör, med
hänsyn tagen till platsbehovet, utgå från nuvarande elevantal och skolår.
Med hänsyn tagen till förlängt bygglov är det inte aktuellt för kommunstyrelsen att ta ställning till tekniska nämndens beslut, däremot bör nämnden
ges i uppdrag att genomföra en förprojektering av en ombyggnad av Elverket till en permanent skola, skolår F-3.
Kommunledningskontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar ge tekniska nämnden i uppdrag att
genomföra en förprojektering av en ombyggnad av Elverket till en
permanent skola, skolår F-3.
Johan Haesert
Kommundirektör
Bilagor
1. Tekniska nämndens protokoll 2010-12-15 § 148 samt underbilagor
2. Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2010-12-14 § 104, med
ordförandes delegationsbeslut samt underbilaga
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