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Nedläggning av Östra Vallabrinksskolan fr.o.m. höstterminen 2009 och förslag på långsiktig skolförsörjning i Erikslund – Östra Vallabrink
Sammanfattning
Östra Vallabrinksskolan består av två tekniskt uttjänta byggnader från 1960talet där den ena togs ur bruk i februari 2007 och ersattes med tre paviljonger hyrda t.o.m. juni 2009 respektive juni 2010 och paviljong för förskoleklass t.o.m. juni 2015. Erikslundsskolans lokaler är av bättre kvalitet men
skolan har funktionella brister. Detta har föranlett att en långsiktig lösning
för skolornas lokaler behövdes tas fram.
I verksamhetsplanen 2009-2010 finns 150 mnkr avsatt i gällande investeringsplan för barn- och grundskolenämnden avseende skolförsörjning i
Erikslund - Östra Vallabrink.
Nämnden beslöt den 2008-03-04 § 13 att godkänna programskiss för långsiktig lösning för skola i Erikslund - Östra Vallabrink att ligga till grund för
tomtutredning och fortsatt arbete med detaljerat lokalprogram och tekniskt
program.
Förlag till beslut
1.Barn- och grundskolenämnden beslutar att flytta skolverksamheten från
Östra Vallabrinksskolan till Erikslundsskolan och Vallatorpsskolan.
2. Nämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
om att lägga ned Östra Vallabrinksskolan till hösten 2009.
3. Barn- och grundskolenämnden uppdrar åt barn- och grundskolechefen att
i samråd med kommunfastigheter efter att pågående utredningar slutförts ta
fram förslag på detaljerat lokalprogram och tekniskt program.
Bakgrund
Östra Vallabrinksskolan består av två tekniskt uttjänta byggnader från 1960talet där den ena togs ur bruk i februari 2007 och ersattes med tre paviljonger hyrda t o m juni 2009 respektive juni 2010 och paviljong för förskole-
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klass t.o.m. juni 2015. Erikslundsskolans lokaler är av bättre kvalitet men
skolan har funktionella brister. Detta har föranlett att en långsiktig lösning
för skolornas lokaler behövdes tas fram.
I verksamhetsplanen 2009-2010 finns 150 mnkr avsatt i gällande investeringsplan för barn- och grundskolenämnden avseende skolförsörjning i
Erikslund - Östra Vallabrink.
Barn- och grundskolenämnden godkände 2007-11-13 § 105 ett antal förutsättningar för en fortsatt utredning och ett lokalprogram för en permanent
skola i Erikslund-Vallabrink. Förutsättningarna var:
• Skolan planeras för 400-450 elever i förskoleklasser och år 1-5 och
integrerade fritidshem,
• Lokalerna utformas flexibelt så att de kan utnyttjas även för annat
ändamål.
Dessutom uppdrogs åt Barn- och grundskolechefen att klarlägga i en separat
utredning möjligheterna att utnyttja den lediga kapaciteten i Vallatorpsskolan.
Nämnden godkände 2008-03-04 § 13 en programskiss för långsiktig lokallösning för skola i Erikslund - Östra Vallabrink att ligga till grund för
tomtutredning och fortsatt arbete med detaljerat lokalprogram och tekniskt
program.
Kommentar
I Östra Vallabrinksskolan finns för närvarande 138 elever i sex klasser med
en klass per år F-5. Antalet barn i åldern 6-11 år förväntas öka med cirka 50
fram till 2012 i området Erikslund- Östra Vallabrink- Vallatorp.
Det finns för närvarande finns en överkapacitet i kommunens skolor. Bland
annat finns ledig kapacitet i närliggande Erikslundsskolan och Vallatorpsskolan. Det föreligger ett behov att effektivisera lokalanvändningen i grundskolorna i egen regi så att nämndens verksamheter är kostnadseffektiva och
har en ekonomi i balans.
Mot bakgrund av detta föreslår kommunledningskontoret att skolverksamheten flyttas från Östra Vallabrinksskolan till Erikslundsskolan och Vallatorpsskolan och att Östra Vallabrinksskolan läggs ned från höstterminen
2009. Pågående utredningar inom kommunfastigheter om lokalisering och
transporter m.m. ska slutföras innan Täby Kommun kan ta slutlig ställning
till lokaliseringen av den nya skolan. Avsikten är att finna en långsiktig lösning med en funktionell skola i området Östra Vallabrink och Erikslund.
Lena Morin
Barn- och grundskolechef

