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Utbildningsnämnden
2011-05-23

Begäran om medgivande avseende
inhyrning av paviljong för Solhemsskolan,
Spånga grundskola och Spånga gymnasium,
med placering på skolgården för Spånga
grundskola och Spånga gymnasium.
Förslag till beslut
Utbildningsförvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:
1. Utbildningsnämnden begär kommunstyrelsens ekonomiutskotts
medgivande att under 3 år och till en beräknad årshyra av 1, 5mnkr hyra
paviljong för Solhemsskolans, Spånga grundskolas och Spånga
gymnasiums räkning, med placering på skolgården för Spånga grund- och
gymnasieskola.
2. Utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningen att teckna hyresavtal under
förutsättning att kommunstyrelsens ekonomiutskott godkänner ärendet.
3. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag och förklarar
paragrafen omedelbart justerad.

Thomas Persson
Direktör

Håkan Edman
Avdelningschef

Johanna Engman
Avdelningschef

Box 22049, 104 22 Stockholm. Hantverkargatan 2 F
Telefon 08-508 33000
thomas.d.bjork@stockholm.se

Marie-Louise Hammer
Avdelningschef

www.stockholm.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE
SID 2 (3)

Sammanfattning
Med anledning av föräldrarnas val av skola och syskonförtur har Solhemskolan ett
ökat söktryck av 6-åringar till höstterminen 2011. Detta leder till att en akut platsbrist har uppkommit. Förvaltningen förslår därför etablering av en paviljong för
elever på Solhemsskolan, Spånga grundskola och/eller Spånga gymnasium, med
placering på Spånga grund- och gymnasieskolas skolgård. Genom etableringen
undviks samtidigt minskat intag på gymnasiet.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av kvalitets- och ekonomiavdelningen och gymnasieavdelningen i samverkan med grundskoleavdelningen. Samråd med
stadsledningskontoret har skett.
Bakgrund
Utbildningsnämnden beslutade den 14 april 2011 att byta ut en av miljöskäl
utdömd paviljong på Solhemsskolan som samtidigt ger en mindre kapacitetsökning. Förvaltningen har beställt och inlett etablering av ersättningspaviljong på
Solhemsskolan, som har en bedömd verksamhetskapacitet om ca 660 elever när
den nya paviljongen är på plats.
Med anledning av föräldrarnas val av skola och syskonförtur har Solhemskolan nu
ett ökat söktryck av 6-åringar till höstterminen 2011, samtidigt som årskurs 5 blir
fyraparallellig. Till höstterminen 2011 väntas därför antalet elever vara 710 elever.
Detta innebär att en akut platsbrist uppkommer. Spånga gymnasium har ett gott
söktryck till sina program.
Parallellt med planeringen av paviljong och i avvaktan på en mer permanent
lösning söker förvaltningen alternativa lokaler i Spånga/ Vinsta-området. Av
främst tidsskäl väljer förvaltningen att ändå skriva fram ärendet även om underlag
för beslut inte är komplett. Leverantören av paviljongen behöver besked före 23/52011 för att kunna garantera ”inflyttningsklart” till skolstart höstterminen 2011.
Ytterligare ett alternativ till paviljong har undersökts men förordas inte av
kostnads- och tidsskäl. Det alternativet avser flytt av befintlig paviljong från
Bredbyskolan och beskrivs i ”Projektredovisning” från SISAB som bifogas.
De tre berörda skolenheterna prövar dessutom möjligheten att inom befintliga
lokaler inrymma nästa läsårs elever. Detta har redan utretts en gång, men då
utifrån att den lösningen skulle gälla under flera år.
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I utbildningsnämndens lokalförsörjningsplan för år 2010-2013 konstaterades att
det är önskvärt att Vinstaskolans lediga kapacitet disponeras för elever som annars
skulle gå i Solhemsskolan. Vinstaskolans höjer successivt sitt elevantal, men har
fram till 2013 eller 2014 möjlighet att avlasta Solhemsskolan. Med hänsyn till att
den lediga kapaciteten bedöms vara tillfällig så har förvaltningen ännu inte startat
insatser för att locka elever från Solhem till Vinstaskolan.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Av utrymmesskäl på Solhemsskolans skolgård föreslås etablering av en paviljong
på Spånga grund- och gymnasieskolas skolgård. Paviljongen beställs med
erforderligt antal klassrum, toaletter och entréutrymmen. Här planeras skolgång
för elever från Solhemsskolan, Spånga grundskola och/eller Spånga gymnasium.
Kostnaden bedöms bli 1,5 mnkr per år, beräknat på ett treårskontrakt.
Genom etablering av paviljong på Spånga grund- och gymnasieskolas skolgård
undviks ett minskat intag på Spånga gymnasium och den ger också förvaltningen
möjligheten att hitta en mer långsiktig lösning.
Under förutsättning av att kommunstyrelsens ekonomiutskott godkänner ärendet
förslås att hyresavtal tecknas av förvaltningen. För att säkerställa att ärendet hinner
behandlas i kommunstyrelsens ekonomiutskott före sommaren föreslås att
utbildningsnämnden omedelbart justerar paragrafen.
__________

