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Slottsbergsskolan- begäran om förstudie från
Lokalsekretariatet för att öka antalet utbildningsplatser
Ärendet
Förvaltningen vill undersöka möjligheterna att utöka antalet utbildningsplatser på
tomten runt Munspelsgatans förskola (Slottsbergsskolan).
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden hemställer att lokalsekretariatet genomför en förstudie i syfte att
tillskapa utbildningsplatser vid Munspelsgatan 6/ Slottsbergsskolan.
Bakgrund
Idag bedrivs förskoleverksamhet på den gamla Slottsbergsskolan och Munspelsgatan
6 under det gemensamma namnet Munspelsgatans förskola. Verksamheten innefattar
totalt nio avdelningar. Slottsbergsskolan med tillhörande gård anpassades 2013 till
förskoleverksamhet för att möta de demografiska förändringarna i området.
Slottsbergsskolans gamla skolmatsal och gymnastiksal används idag endast som
förråd.
Lokalsekretariatet har gett förhandsbesked om att en utökning av antalet
utbildningsplatser är möjlig på den del av tomten som idag inte används.
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
En ny Slottsbergsskola skulle möjliggöra kortare skolväg för grundskoleelever
boende i området.
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Förvaltningens överväganden
En omfattande expansion av lägenheter är planerad i området runt Frölunda torg där
7000 nya lägenheter skall byggas innan 2035, varav 3000 innan 2021. Förvaltningen
ser därför ett stort behov av att öka antalet utbildningsplatser i området.
Förvaltningen bedömer att en skola vid Munspelsgatan bör vara i storleken F-6, tvåparallellig eller mer, med kapacitet för minst 380 elever. Vidare bör den utrustas med
tillagningskök och ÅV-hus, som utöver den nya skolan, även kan serva den
närliggande förskolans 9 avdelningar.
Givet det ökade bostadsbyggandet i området kommer även antalet förskoleplatser
behöva utökas. I syfte att skapa handlingsfrihet inför den väntade expansionen ser
förvaltningen det därför som önskvärt att möjliggöra för en eventuell mobil förskola/
förskolebuss med parkerings- och anslutningsmöjligheter till skolan.
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