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Ny skola i Årstafältets etapp 4b
Beslut

1. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till
utredningsbeslut avseende ny skola i Årstafältets etapp 4b.
2. Utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningen att beställa ny
detaljplan med tillhörande utredningar, samt utredning inför
inriktningsbeslut, till en tillkommande kostnad om 1,5 mnkr,
och en total kostnad om 8,21 mnkr. Uppdragsbekräftelsen
från SISAB inkluderar inte administrativt påslag, detta
påslag uppskattas till 3 % och tillkommer.
3. Beslutet justeras omedelbart.
Ärendet

För att möta det växande elevunderlag som kommer av den
stora bostadsbyggnationen på Årstafältet planeras tre nya skolor
i området. Skolan inom etapp 4b är den andra skolan som byggs,
och ska inrymma 950 elever i årskurs F-9, varav 50
grundsärskoleelever.
SISAB:s prognos för pågående och kommande utredningar
inom detaljplaneprocessen överskrider förvaltningens
delegationsgräns, och nämnden har därför tidigare fattat ett
utredningsbeslut i ärendet. Detta beslut fattades i
utbildningsnämnden 2020-05-28, men därefter har SISAB
identifierat ett behov av ytterligare 1,5 mnkr för detaljplanen,
eftersom den byggnad SISAB presenterade inför samrådet
bedöms bli för kostsam. Den höga kostnaden orsakades av
mycket speciella gestaltningskrav på skolbyggnaden som inte är
ekonomiskt genomförbara. En omarbetning är därför nödvändig
för att säkerställa genomförbarheten för projektet och
utbildningsnämnden behöver därför fatta beslut om de
merkostnader detta innebär.
Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom avdelningen för ekonomi och styrning
i samråd med grundskoleavdelningen, samt i dialog med
SISAB, exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret.
Ärendet har behandlats i samverkan med de fackliga
organisationerna den 8 december 2020.
Förvaltningens förslag till beslut

Utbildningsnämnden
stockholm.se

Förvaltningen föreslår utbildningsnämnden att besluta följande:
1. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till
utredningsbeslut avseende ny skola i Årstafältets etapp 4b.
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2. Utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningen att beställa ny
detaljplan med tillhörande utredningar, samt utredning inför
inriktningsbeslut, till en tillkommande kostnad om 1,5 mnkr,
och en total kostnad om 8,21 mnkr. Uppdragsbekräftelsen
från SISAB inkluderar inte administrativt påslag, detta
påslag uppskattas till 3 % och tillkommer.
3. Beslutet justeras omedelbart.
Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och
förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.
Särskilt uttalande

Kadir Kasirga (S) m.fl. och Tina Kratz (V) m.fl. anmälde ett
särskilt uttalande enligt nedan:
Vi vill inleda att säga att vi inte har något emot ett nytt
utredningsbeslut avseende ny skola i Årstafältets etapp 4b.
Utbyggnaden och planeringen för att säkerställa elevplatser i
Stockholm är ett komplext arbete som ska vara högt prioriterat
inom Stockholms stad. För att möta det växande elevunderlaget
som kommer av det planerade bostadsbyggandet i området
behöver fler skolor komma till.
Inom ramen för SAMS har tre skolor beretts plats på Årstafältet.
Det går inte att underskatta vikten av en samordnad planering
för den långsiktiga utbyggnaden av skolkapaciteten i staden.
Därför är vi förvånade över att den årliga SAMS-rapporten över
hur skolutbyggnaden fortlöper inte har tagits upp för beslut i
kommunstyrelsen i år. Det är ett viktigt arbete som staden bör
prioritera för att inte hamna i situationer liknande de som staden
upplevt under tidigare utbyggnadsfaser där förskolor- och skolor
inte ingått i planeringen.
SAMS-rapporten är också ett viktigt underlag för att
oppositionen ska ha möjlighet att få insyn i stadens
övergripande planering för skolutbyggnaden.
Vi vill vidare betona vikten av att staden färdigställer
detaljplaneprocessen och att den inte avbryts. Staden behöver ha
rådighet över skolplaneringen inte bara i området vid Årstafältet
utan i hela staden och därför bör den planerade skolan förbli i
kommunal regi.
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