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ÖVERGRIPANDE SAMMANSTÄLLNING AV UPPDRAG
UPPDRAG
TILLSKAPA FLER FÖRSKOLEPLATSER I CENTRUM

TID
Arbete pågår
löpande

OMFATTNING

RISK

Bearbeta lösningsförslag för att tillgodose behovet av förskoleplatser
Befolkningsprognos visar behov om ca 420 platser till 2030.
(exklusive de tillfälliga platser som finns).

Eventuellt förändrade tidplaner
pågående uppdrag:
- FSK NTC/Hemsö
- Bäverbäcken
- Wättinge etapp 2

Pågående arbete:
- Pågår förstudie ny FSK vid Bergfoten,
- Teddybjörnen – ny detaljplan som medger större byggrätt när
behov uppstår i framtiden
- Kardemumman– ny detaljplan som medger större byggrätt när
behov uppstår i framtiden
SÅGENTOMTEN/BREVIKSVÄGEN

Förhoppningsvis
2024

Ny detaljplan ska tas fram för att möjliggöra ny förskola.
Bevakas kontinuerligt för att säkerställa förskoleplatser i området i
och med förseningen av Sågentomten

- FSK behöver lämna lokaler i
Bergfoten skola och Njupkärr
skola.
Risk platsbrist vid försening

ÖVERGRIPANDE SAMMANSTÄLLNING AV UPPDRAG
UPPDRAG
UTÖKADE SKOLPLATSER CENTRUM

TID
Förstudier pågår

OMFATTNING
Befolkningsprognos visar på behov ca 450 elever till 2030 i
centrum

RISK
Risk är tiden. Att hinna
skapa platser i tid

Beslut i nämnd:
Fatta inriktningsbeslut i linje med förslagen - beslut att starta
förstudier
Övriga förvaltningar återkommer med sina behov som går att
inkludera i förstudien.
SÄKERSTÄLLA SKOLPLATSER I OMRÅDET ÖSTRA TYRESÖ

Startar under hösten

Utreda behov av helhetslösning för skolplatser i området.
Skolorna är idag fulla.

RESERVERA TOMT FÖR TILLSKAPA NYTT VÅRD OCH
OMSORGSBOENDE FÖR ÄLDRE I SLUTET AV
PLANPERIODEN

Bevakar Apelvägen

Bevaka beslut gällande Apelvägen. Följa upp tidplaner för att
säkerställa att platsbehovet uppfylls i rätt tid. Även kopplat till
planerat boende Wättingebacken
Vård- och omsorgsboende i Apelvägen ovisst

RESERVERA TOMT FÖR NYTT GRUPPBOENDE FÖR
PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Arbete pågår löpande

Befolkningsprognos visar på behov nytt gruppboende vart
annat år från och med 2024.
Arbete pågår att utreda möjliga lösningar för ytterligare
gruppboenden.

Risk är tiden. Att hinna
skapa platser i tid

ÖVERGRIPANDE SAMMANSTÄLLNING AV UPPDRAG
UPPDRAG

TID

OMFATTNING

RACKETHALL

Förstudie pågår

Förstudie rackethallen startar under hösten. SBK ansvarar för
förstudien.

CAFÉ BONZA

Förstudie starta snarast
möjligt efter årsskiftet

Utredning har slutförts om Forellköket som möjlig lösning.
Samnyttjande med andra behov utreds. Förstudie påbörjas
inom kort.

GYMNASIETS LOKALER

Våren 2021

Pågående utredning klar våren 2021. utredningen kan
resultera i lokalbehov. Inkluderas i kommande
lokalförsörjningsplan 2021-2033.

UTREDA OCH VISA FÖRSLAG KRING FRAMTIDA NYTTJANDE
AV DE TORP OCH KULTURFASTIGHETER SOM ÄGS AV
KOMMUNEN

Pågår

Utredningen kommit en bit och ska förankras internt inför
nästa steg i utredningen.

BEREDSKAPSLAGER

Under 2021

Gymnasiet bygghallen. Korttidskontrakt 1 år med möjlighet till
ytterligare 1 år. Under tiden utreda permanentlösning

ÖVRIGA BEHOV FRÅN LOKALFÖRSÖRJNIGNSPLANEN

Kontinuerligt

Arbete pågår även med andra behov i lokalförsörjningsplanen.
Återkoppling när information finns.

RISK

