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Begäran om förstudie avseende ny Skytteskola
Ärendet
Befolkningsprognosen för Högsbo pekar på en ökning av elevantalet och för att
kunna bereda plats i skolan för de yngsta eleverna i deras närområde är det
nödvändigt att Skytteskolan expanderar för att möte kommande behov.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden hemställer att Lokalsekretariatet genomför en förstudie för en ny
Skytteskola F-9
Bakgrund
Befolkningsutvecklingen i Högsboområdet ökar under de närmaste åren och skolan
behöver utöka sin kapacitet för att möta elevökningen i området. Skytteskolan kan
med nuvarande kapacitet möta efterfrågan fram till läsåret 16/17 och svårigheter
beräknas uppstå till hösten 2017. Under 2016 har en rad planärenden tillkommit där
planer finns att förtäta området runt Skytteskolan. På grund av detta har behovet av
nya skolplatser förändrats dramatiskt.
SDN AskimFrölundaHögsbo gjorde en Hemställan till Lokalsekretariatet 2015-09-03
om att genomföra en förstudie om att utöka antalet skolplatser med 100 platser på
Skytteskolan genom att renovera och bygga om Hus D. Dessa 100 platser ansågs då
räcka för att möta befolkningsökningen i området.
I ett tidigt skede i förstudien framkom att en ombyggnation av Hus D, för att skapa
100 nya skolplatser, inte var möjlig. Ytan i Hus D är för liten och ger endast
möjlighet för 75 platser och då utan fritidsutrymmen och grupprum.
Lokalförvaltningen och Förvaltningen anser inte att en ombyggnad av Hus D ger den
efterfrågade kapacitet som stadsdelen behöver.
Tomtytan som Skytteskolan ligger på är stor och medger en större skolbyggnad med
kapacitet för många fler elever. Förvaltningen anser därför att en ny förstudie bör
begäras för att undersöka möjligheterna att bygga en ny F-9 skola med plast för 800
elever .
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Ekonomiska konsekvenser på lång sikt
Effektivitet i storskalig verksamhet på längre sikt.
Konsekvenser ur ett hållbarhetsperspektiv
Effektivitet i storskaligheten på längre sikt vad det gäller lärarbehörighet,
samutnyttjande av lokalytor, administration och attraktivitet. Genom att behålla och
plocka hem elever som idag väljer friskolor. Lättare att rekrytera och behålla
kompetent personal.
Barnperspektivet (egen rubrik eller under konsekvenser)
(Om det är möjligt ska barnperspektivet och om förslag i ärendet stämmer överens
med barnkonventionen belysas)
Förvaltningens överväganden
En rad olika faktorer gör att förvaltningen anser det nödvändigt att expandera
Skytteskolan för att bereda plats för fler elever.
•
•
•
•

Området runt skolan är under utveckling och förtätning. Det planeras för flera
tusen nya lägenheter både inom program Frölunda och Jubileumssatsningen
fram till år 2035.
Med en ny modern högstadieskola med närhet till bra kommunikationer
hoppas vi behålla fler elever i de äldre åldrarna. Många elever väljer idag
fristående verksamheter från år 7.
Vi ser en befolkningsökning i skolåldern i och med att vi får fler nyanlända
till vår stadsdel.
Områdets närliggande skolor saknar fullt utbyggda specialsalar, så som slöjd,
idrott, hemkunskap och no-sa., Behovet av dessa salar är stort och med en ny
fullt utrustad skola kan närliggande skolor samnyttja dessa ytor för sin
undervisning.

Förvaltningen anser att det nödvändigt att bygga en ny större Skytteskola för att
tillgodose kommande behov.
Samråd
(pensionärsråd/funktionshinderråd/föreningar/andra förvaltningar/andra
myndigheter)
Samverkan
Information eller Samverkan i Lokal SamverkansGrupp/ Förvaltningsövergripande
SamverkansGrupp åååå-mm-dd.
Ingrid Larsson
T.f. Stadsdelsdirektör
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