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Barn- och utbildningsnämnden

Utredning om fler skolplatser i västra Danderyd och
Enebyberg
Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2012-11-26 att uppdra åt Fastighetsnämnden
att, i samråd med barn- och utbildningsnämnden och produktionsstyrelsen,
skyndsamt utreda skapandet av fler skolplatser i Enebyberg och västra Danderyd från och med höstterminen 2013. Under sommaren 2013 etablerades
paviljonger vid Brageskolan. Befintlig kapacitet i skolorna i västra Danderyd var tillräcklig för läsåret 2013/14. Från och med hösten 2014 och framåt
kommer, enligt befolkningsprognosen, en viss brist på skolplatser uppstå i
västra Danderyd.
Utbildnings- och kulturkontorets förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden förordar
• Att tekniska kontoret vidtar nödvändiga förberedelser för en provisorisk paviljonglösning vid Kyrkskolan från och med höstterminen
2014, för att vid behov kunna lösa behovet av fler grundskoleplatser
i Västra Danderyd.
• en om- och tillbyggnad av Kevingeskolan så att den får en kapacitet
tillräcklig för 420 elever i förskoleklass till och med årskurs 6
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom fastighetsnämndens beslut
om att få uppdrag att utreda lösningar för det långsiktiga platsbehovet i
kommundelen.
Utbildnings- och kulturkontorets utredning/yttrande
Kommunens lokalgrupp är ett forum för rådgivande beslut om kommunens
lokalförsörjning på kort och lång sikt. I gruppen, som leds av kommundirektören, ingår även förvaltningschefer och andra tjänstemän från berörda förvaltningar. Under våren 2013 tillsatte lokalgruppen en arbetsgrupp bestående av tjänstemän från tekniska kontoret, utbildnings- och kulturkontoret
samt produktionskontoret. Arbetsgruppen, som leds av tekniska kontoret,
fick i uppdrag av lokalgruppen att föreslå i vilken omfattning och var extra
skolplatser för förskoleklass till och med årskurs 6 ska finnas på kort respektive lång sikt.
Lokalförsörjning på kort sikt
Av den senaste lokalförsörjningsprognosen, som fastställdes av barn- och
utbildningsnämnden vid sammanträdet den 29 augusti 2013, framgår att
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efterfrågan på antalet skolplatser för elever i årskurs F-6 i Västra Danderyd
på kort sikt, inför läsåret 2014/2015, överstiger utbudet med 14 elever.
Skolinspektionen beslutade 23 september att godkänna ansökan från ThorenGruppen AB att starta en fristående grundskola i närheten av Mörby
centrum. Skolan ska starta läsåret 2014/15 och ha som mest 340 elever i
förskoleklass till och med årskurs 9. Skolan har tänkt hyra lokaler av en privat hyresvärd.
Beslutet påverkar lokalplaneringen på kort och lång sikt i kommundelen.
Först efter avslutat skolval i februari 2014 är det klart hur många elever som
sökt och antagits till de olika skolorna.
De kommunala skolorna i västra Danderyd, Baldersskolan, Kevingeskolan
och Kyrkskolan, utnyttjar i dagsläget i stort sett all sin kapacitet. Befintlig
kapacitet är sannolikt tillräcklig för att möta efterfrågan på skolplatser i
västra Danderyd inför läsåret 2014/2015. Mot bakgrund av ovan beskrivna
osäkerhetsfaktorer förordar dock förvaltningen att tekniska kontoret vidtar
nödvändiga förberedelser för en eventuell provisorisk paviljonglösning vid
Kyrkskolan från och med höstterminen 2014. Det finns ett sedan tidigare
sökt och beviljat tillfälligt bygglov som fortfarande är giltigt. Utbildningsoch kulturkontoret har ingen avvikande uppfattning och står, enligt rutiner
för situationer där skolplikten äventyras utan extra lokaler, för eventuella
etableringskostnader.
Lokalförsörjning på lång sikt
Det långsiktiga platsbehovet är, enligt senaste befolkningsprognosen 120
elever i förskoleklass till och med årskurs 6 i kommundelen.
Tekniska kontoret har under 2013 utfört ett översiktligt programarbete för
att identifiera Kevingeskolans status och kondition. Enligt tekniska kontoret
är de lokaler som Kevingeskolan bedriver verksamhet i inte fullt ändamålsenliga avseende storlek och standard. I ett fördjupat programarbete avser
tekniska kontoret vidare utreda yteffektivisering, energibesparande åtgärder,
tillgänglighet, skolgård och trafiklösningar.
Med utgångspunkt i tekniska kontorets programarbete har tekniska kontoret,
utbildnings- och kulturkontoret och produktionskontoret utrett möjligheterna att på Kevingeskolan tillgodose delar av det framtida, ökade platsbehovet
i västra Danderyd.
Två huvudalternativ har utkristalliserats:
1. Om- och tillbyggnad som möter dagens elevantal på 380 elever.
2. Om- och tillbyggnad som möter framtida elevantal med 420 elever.
Såväl tekniska kontoret och produktionskontoret förordar alternativ 2. Förvaltningen har ingen avvikande uppfattning.
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Förvaltningen konstaterar att den prognosticerade elevökningen på lång sikt
sannolikt är för liten för att motivera ytterligare friskoleetablering i Västra
Danderyd utöver Thorengruppens skolstart. Lokalplanering bör därför i
första hand fokuseras på ändamålsenliga och kostnadseffektiva lösningar i
de tre kommunala skolorna.
Fastighetsnämnden beslutade 2013-10-12 att kommunstyrelsen ger ”fastighetsnämnden i uppdrag att i samverkan med barn- och utbildningsnämnden
samt produktionsstyrelsen noggrannare utreda de långsiktiga utvecklingsmöjligheterna för Baldersskolan och Kyrkskolan”.

Birgitta Jacobsson
Förvaltningschef
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