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Begäran om förstudie rörande fler elevplatser på Lindåsskolan
Ärendet
Befolkningsutvecklingen i Södra Billdal ökar under de närmsta åren och skolan
behöver utöka sin kapacitet för att möta elevökning i området. Lindåsskolan kan med
sin nuvarande kapacitet endast möta årets efterfrågan. Från hösten 2016 kommer
skolans lokaler inte att räcka till i dess nuvarande form.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden hemställer att Lokalsekretariatet genomför en förstudie för
utökning av Lindåsskolan med minst 200 platser.
Bakgrund
2013 genomfördes på nämndens begäran en förstudie om att bygga om
gymnastiksalen till fem klassrum.
2015-06-02 gav nämnden lokalsekretariatet och lokalförvaltningen i uppdrag att bygga
om idrottshalen till fem klassrum enligt förstudien. I ett tidigt skede i projekteringen
framkom dock att en ombyggnad av gymnastiksalen i syfte att skapa fem nya
klassrum, inte var möjlig. Ytan i gymnastikhuset ger endast möjlighet till tre fullstora
klassrum och två mindre rum.
Ekonomiska konsekvenser
Om nämnden skulle välja att inte genomföra det aktuella projektet kommer
lokalförvaltningen att fakturera nedlagda kostnader för förstudien.
Konsekvenser ur ett hållbarhetsperspektiv
Förvaltningen har inte funnit något särskilt att anföra under detta perspektiv.
Barnperspektivet
Om Lindåsskolan inte utökar antalet platser klarar stadsdelen inte att erbjuda plats för
alla elever i området.
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Förvaltningens överväganden
En rad olika faktorer gör att förvaltningen anser det nödvändigt att expandera
Lindåsskolan för att bereda plats för ytterligare minst 200 elever.
Lokalsekretariatet, lokalförvaltningen och stadsdelsförvaltningen är överens om att en
ombyggnad av gymnastikhuset inte ger den efterfrågade kapacitet som stadsdelen
behöver. Istället bör möjligheter till större utbyggnad/ombyggnad för att skapa fler
skolplatser undersökas.
Vi ser en befolkningsökning i området delvis relaterad till att området runt skolan är
under utveckling och förtätning. Givet att vi får fler nyanlända till stadsdelenp och till
staden ökar behovet av platser ytterligare.
Provisoriska lokaler planeras om 100 platser på Lindåsskolan från hösten 2016. För att
på längre sikt kunna inrymma dessa elevplatser i ordinarie skola behöver Lindåsskolan
expandera.
Samverkan
Information på LSG skola och förskola 2016-04-04.
Information om ärendet på FSG 2016-04-20
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Stadsdelsdirektör
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