TJÄNSTEUTLÅTANDE
2008-11-27

Dnr BGN 145/2008-61

Mona Agaton
Barn- och grundskolenämnden

Utredning gällande ersättning av Slottparksskolans tillfälliga
lokaler
Sammanfattning
Slottsparksskolan består förutom av byggnaderna på den befintliga skoltomten även av provisoriska skollokaler i nära anslutning till Slottsparksskolan.
Barn- och grundskolenämnden har fattat beslut om Näsbyparksskolans organisation, vilket innebär att skolan ska renoveras och byggas om till en F-9
skola. Slottparksskolan bibehålls som skola för de yngre åldrarna.
Paviljongen med tillfälligt bygglov intill Slottparksskolan behöver ersättas
med en lösning på den befintliga skoltomten.
Beslut
1. Barn- grundskolenämnden föreslås besluta att Slottparksskolan bibehålls som grundskola för de yngre åldrarna.
2. Nämnden föreslås besluta om att ge barn- och grundskolechefen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att på Slottparksskolans tomt finna
en lösning att ersätta skolans tillfälliga lokal med tillfälligt bygglov.
Utredningen ska återrapporteras till Barn- och grundskolenämnden i mars
2009.
Bakgrund
På Slottsparksskolans skoltomt finns en skola från 1946, sammanbyggd
med en f d förskola. På parkmark ett par hundra meter från skoltomten finns
en f d förskolepaviljong (vita paviljongen) och en enkel byggnad kallad
Parkgården (bruna paviljongen). Den vita paviljongen hade tillfälligt bygglov t o m mars 2007 vilket har förlängts till juni 2010. Någon ytterligare förlängning är inte möjlig. Slottsparksskolans tekniska status bedöms av kommunfastigheter som ojämn.
Inriktning enligt skolförsörjningsplan 2007-2011
En plan för lokalförsörjning för Täbys kommunala grundskolor, godkänd i
Barn- och grundskolenämnden 2006-06-13 § 63 att utgöra underlag för lokalplaneringen 2007-2011, redogör för behovet av en permanent lösning i
Slottparksskolan och Näsbyparksskolan för elever i f- år 5. Behovet finns
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angivet i gällande investeringsplan 2007-2010 utan belopp. Två alternativ
föreslogs:
1. Slottsparksskolans alla olika delar ersätts med en permanent nybyggnad
på befintlig tomt.
2. Om och tillbyggnad av Näsbyparksskolans lokaler så den kan inrymma
skolan och fritidshem för år f-3 och omdisposition av de permanenta delarna av Slottparksskolan till förskola.
En utredning om lokalprogram för ny, permanent Slottsparksskola påbörjades i september 2006. Delgavs som information vid Barn- och grundskolenämnden 2006-10-10.
Ett förslag till lokalprogram för permanenta lokaler för Slottsparksskolan
godkänns i nämnden 2006-12-12 § 106 som grund för fortsatt utredning. I
förslaget föreslås en nybyggnation för åtta klasser med integrerat fritidshem.
Ändrad inriktning på grund av ökat behov av förskoleplatser
Behovet av förskoleplatser ökar i Näsbypark. Ett tjänsteutlåtande ger förslag på långsiktig lösning för skol- och förskolelokaler i Slottsparksområdet. Barn- och grundskolenämnden 2007-02-20 § 4 beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att den nya Slottsparksskolan byggs på A-tomten Näsbypark 1:4. Medel för skollokaler i Näsbypark finns i investeringsplanen
2008-2009. Vidare föreslås kommunstyrelsen besluta att bygga om Slottsparksskolan för förskoleverksamhet och att utreda hur detta ska ske.
Invändningar riktades mot förslaget att bygga en skola på A-tomten Näsbypark 1:4. I en rapport daterad 2007-11-28 ”Lokaler för skola och förskola i
området Roslags Näsby –Lahäll – Näsbypark” förslås ett antal alternativ för
en samlad lösning för skola och förskola. Följande beslut fattas av Kommunstyrelsen 2007-12-03 § 189:
1. A-tomten Näsbypark 1:4 ska inte användas för nybyggnad av skola.
2. Rapporten ”Lokaler för skola och förskola i området Roslags Näsby –
Lahäll – Näsbypark” remitteras till Barn- och grundskolenämnden för
yttrande och förslag.
3. Den befintliga hyrda paviljongen vid Ytterbyskolan ersätts inför ht 2008
med en paviljong i två plan, som ger utrymme för fler fritidshemsplatser
och för en viss elevökning.
4. En hyrd paviljong för 100 elever i f-3 med fritidshem hyrs inför ht 2009.
Paviljongen placeras på Näsbyparksskolans skolidrottsplats.
Det fortsatta utredningsarbetet om skolplaneringen för området Roslags
Näsby- Lahäll och Näsbypark har inriktats på ombyggnad av Näsbyparksskolan för f-9. Barn- och grundskolenämnden beslutar 2008-04-15 § 31
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godkänna den översiktliga programskissen för ombyggnad av Näsbyparksskolan för en f-9 organisation för cirka 450 elever.
Kommentar
Beslutet om att inte bygga en ny skola på A-tomten innebär att tidigare beslut om att omvandla Slottparksskolan för förskoleverksamhet inte går att
fullfölja. Slottparksskolan ska bibehållas som skola för de yngre åldrarna
och Näsbyparksskolan ska byggas om till en skola med f-9-organisation.
Behovet av att ersätta paviljongen med tillfälligt bygglov intill Slottparksskolan kvarstår. Kommunledningskontoret föreslår att en utredning tillsätts
för att se över förutsättningarna gällande ersättning av Slottparksskolans
tillfälliga lokaler.

Lena Morin
Barn- och grundskolechef

