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Ny skola i Åkered
Lokalförvaltningen

Fortsatt utredning av 
Åkeredsskolans evakuering
Här kommer en beskrivning av vad vi gör just nu för att lösa 
frågan vart verksamheten på Åkeredsskolan ska evakueras 
under bygget av den nya skolan.

Den 1 juni 2022 hade brukarrådet, lokalförvaltningen, grundskoleförvaltningen och repre-
sentanter från Åkeredsskolan ett dialogmöte om evakueringen. Anteckningar från det 
mötet har distribuerats via rektor Anders Höglund och publicerats på Åkeredsskolans 
hemsida. 

Vi utreder placering av moduler 
Under sommaren har vi på lokalförvaltningen och grundskoleförvaltningen fortsatt att 
jobba med utredningen av de två platser som kan vara aktuella för att etablera moduler: 
Parkmarken intill skolan och Åkeredsvallen. Just nu arbetar vi med utredningarna och 
framtagandet av bygglovshandlingar för de båda modulalternativen. Vi har ambitionen 
är att lämna in bygglovsansökningar i september. Anledningen till att vi lämnar in två 
bygglovsansökningar, är för att risken är stor att bygglovsansökningarna avslås eller att 
byggloven överklagas. Vi har dialog med till exempel trafikkontoret, Näset SK och andra 
intressenter, för att hitta en så bra lösning som möjligt. 

Visionsbild på den nya skolan
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Bygglovsprocessen förväntas pågå hela hösten. Det är stadsbyggnadskontoret i dess roll 
som planmyndighet, som hanterar processen. De hämtar in synpunkter från berörda och 
avgör om det är möjligt att ge bygglov.

För att skolverksamheten ska kunna starta i modulerna höstterminen 2023, behöver vi 
få bygglov för moduler runt årsskiftet 2022-23. Då kan vi under våren beställa eller flytta 
moduler, utföra grundläggning och markarbeten för skolgård, anpassa plats för hämtning 
och lämning, med mera. 

Tynneredsskolan utreds som ett alternativ
Det är stor risk för att båda byggloven för moduler får avslag av stadsbyggnadskontoret, 
bland annat eftersom platserna inte är detaljplanerade för skolverksamhet. Vi ser inga 
andra platser i Åkeredsskolans närhet där vi kan få bygglov för moduler. Därför arbetar vi 
parallellt med ett tredje evakueringsalternativ, Tynneredsskolan.

Politikerna i grundskolenämnden beslutar
På grundskolenämndens möte den 30 augusti fick politikerna information om att vi ar-
betar med de tre alternativen: Parkmarken, Åkeredsvallen och Tynneredsskolan. Under 
hösten planerar vi också att göra en konsekvensanalys som beskriver de tre alternativen. 
Analysen kommer bli underlag för beslut för grundskolenämnden så de under hösten kan 
besluta vilket alternativ vi ska genomföra.

Om alla beslut om evakueringslösningen är klara vid årsskiftet 2022-23 ger det förutsätt-
ningar för att verksamheten kan starta i de tillfälliga lokalerna höstterminen 2023. Byggti-
den för den nya skolan är cirka två år, vilket innebär att verksamheten i så fall kan flytta in 
till höstterminen 2025.

Dialogmöte senare i höst
Vi planerar att bjuda in skolverksamheten och brukarrådet till nya dialogmöten i septem-
ber, när nya handlingar finns framme.

/Hälsningar från lokalförvaltningen i samråd med grundskoleförvaltningen, Göteborgs 
Stad
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