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Dnr GFN 2018/120

§ 66

Ändring av grundplaceringsskola från
Runstensskolan till Båtsmansskolan för
nyckelkodsområde 140201 och 140202

Sammanfattning

I kommundelarna Vega, Kolartorp och Handen pågår, och kommer
så att göra under ett antal år framöver, en relativt stor produktion av
nya bostäder. För att kunna tillgodose behovet av en ökad
efterfrågan inom förskola och grundskola pågår parallellt planering
med att utöka kapaciteten för dessa verksamheter inom dessa
kommundelar.
I södra Handen pågår arbetet med att uppföra en ny grundskola
med plats för årskurserna F-6. Skolan planeras att tas i drift från
och med läsåret 19/20 och kommer att drivas i enskild regi.
I Vega pågår planeringsarbetet för en ny grundskola med
årskurserna F-6. Den kommer att ligga i ”Vega 2”, centralt placerad
mellan järnvägsspåret och motorvägen ”Riksväg 73”. Skolan
planeras att tas i drift från och med läsåret 20/21 och ska drivas i
enskild regi. Dessutom planeras den nya grundskolan i centrala
Vega med årskurs F-9 att kunna tas i drift från och med hösten
2021 eller eventuellt hösten 2022.
Redan innan dessa nya skolenheter planeras att kunna tas i drift
visar elevprognoserna på att det kommer att behövas en utökning
av befintlig kapacitet inom årskurs F-6 i den nordvästra
kommundelen.
Båtsmansskolan, som är en grundskola med årskurs F-6 i norra
Söderby, har de senaste åren haft ett minskat elevantal till följd av
vikande elevunderlag inom det egna skolupptagningsområdet.
Skolan har idag ett kapacitetsöverskott, ett läge som beräknas bestå
fram till dess att Norrby (ingår idag i Båtsmansskolans
skolupptagningsområde) börjar byggas ut. Båtsmansskolans
kapacitetsöverskott innebär att skolan beräknas att kunna ta emot
ytterligare ca 60 till 110 elever under den kommande
femårsperioden baserat på nuvarande antal elever på skolan och de
senast uppdaterade elevprognoserna.
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Förvaltningens synpunkter

För att få en jämnare fördelning mellan berörda skolors kapacitet
inom årskurs F-6 i förhållande till antalet befintliga och
prognostiserade elever föreslår utbildningsförvaltningen att
nyckelkodsområde 140201 och 140202, som idag tillhör
Runstensskolans skolupptagningsområde, så snart som det är
möjlighet kopplas till Båtsmansskolans upptagningsområde när det
gäller årskurs F-6 och från Söderbymalmsskolan till
Vendelsömalmsskolan när det gäller årskurs 7-9. Den kommundel
som utgör nyckelkodsområdet 140202 ingår också i detaljplanen
för ”Vega 2” och är en del av den långsiktiga lokalstrategiska
planeringen för förskola och grundskola i hela Vegaområdet.
Underlag för beslut

- TJUT ändring av grundplaceringsskola.
- Avstånd skolor.
Förslag till beslut

1. Nyckelkodsområden 140201 och 140202, som idag ingår i
Runstensskolans skolupptagningsområde för årskurs F-6,
kopplas till Båtsmansskolans skolupptagningsområde så snart
det är möjligt.
2. Nyckelkodsområden 140201 och 140202, som idag ingår i
Söderbymalmsskolans skolupptagningsområde för årskurs 7-9,
kopplas till Vendelsömalmsskolans skolupptagningsområde så
snart det är möjligt.
Arbetsutskottets förslag till grund- och förskolenämnden

Utan eget ställningstagande.
Grund- och förskolenämndens beslut

1. Nyckelkodsområden 140201 och 140202, som idag ingår i
Runstensskolans skolupptagningsområde för årskurs F-6,
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kopplas till Båtsmansskolans skolupptagningsområde så snart
det är möjligt.
2. Nyckelkodsområden 140201 och 140202, som idag ingår i
Söderbymalmsskolans skolupptagningsområde för årskurs 7-9,
kopplas till Vendelsömalmsskolans skolupptagningsområde så
snart det är möjligt.
__________
Expedieras: Akt
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