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Varför behöver något göras?

1.1 Bakgrund
Enligt befolkningsprognosen som togs fram under våren 2022 framgår det att antal elever i
grundskoleålder kommer att öka med cirka 375 elever fram till och med år 2035. Av ökningen är
det 300 elever som avser åldern i grundskolans årskurs F-6.
Det finns ingen överkapacitet i området idag och Hanvikens skola har sedan några år tillbaka
uppfört två tillfälliga och förhyrda paviljonger med plats för cirka 100 elever fördelade på fyra
klassrum. Båda paviljongerna har tillfälligt bygglov och en av dem innehållande två klassrum
behöver återlämnas senast våren 2027 då den har uppnått maximalt antal år för tillfälligt
bygglov. Den andra paviljongen som även den har två klassrum har tillfälligt bygglov som kan
förlängas till omkring januari 2029.
Då befolkningen i grundskoleålder inte väntas minska utan snarare öka så behöver en plan tas
fram för hur skolan ska kunna byggas ut permanent alternativt bygga en ny skola i närområdet.

1.2 Behov
En förstudie behöver genomföras för att säkerställa platstillgången av grundskoleplatser i
området.
Hanvikens skola är ursprungligen byggd för årskurs 1-6 med två paralleller men har senare
tillfälligt byggts ut med fyra extra klassrum. Idag används skolan för två och en halv parallell för
årskurs F-6.
Utredning behövs göras för att undersöka om Hanvikens skola permanent kan byggas om till en
F-6-skola med tre paralleller vilket innebär en utökning med 3 klassrum. De befintliga lokalerna
behöver kartläggas och statusbestämmas, för att säkerställa vilka åtgärder som behövs för att
exempelvis kök, matsal, gymnastiksal, antal toaletter, utegård skulle kunna fungera för en skola
med tre paralleller permanent.
I utredningen behöver ställning tas till om det är lämpligt att skolan bör byggas ut eller om
skolan eller delar av skolan bör rivas för att en ny större skola ska kunna uppföras. Utredningen
behöver konsekvensbeskriva alternativen ur bland annat verksamhetens behov ur ett
kvalitetsperspektiv samt vad som är mest ekonomiskt fördelaktigt.
Om Hanvikens skola byggs ut så är det önskvärt att de två tillfälliga paviljonger som finns
uppställda på skolgården avlägsnas och att en huskropp skapas med fler klassrum i två plan,
för att inte belasta befintlig skolgårdsyta.
Utredningen bör även omfatta att undersöka om det finns en annan lämplig fastighet i
närområdet där en ny skola kan uppföras.
Byggplanerna som finns idag i Trollbäckens centrum är ännu i tidigt skede. Oavsett om de blir
av i nuvarande omfattning, senareläggs eller om de uteblir så behövs en plan för en permanent
lösning för lokalerna i Hanvikens skola.
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Tidplan
Då en av de tillfälliga förhyrda paviljongerna behöver återlämnas våren 2027 så behövs en
långsiktig lösning tas fram för att säkra platstillgången i området. Ärendet har hög prioritet.
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Vad blir konsekvenserna om inget görs?
Om inget görs så behövs de tillfälliga paviljongerna återlämnas när bygglovet löper ut och
skolan behöver minska ner antalet klasser och anpassa intaget till en två parallell skola.
Konsekvensen av det blir att det uppstår brist på skolplatser i området och elevernas
närhetsprincip kan inte tillgodoses. Elever hänvisas om möjligt till skolor i centrumområdet.
På sikt uppstår en brist på skolplatser och ny skola kan behöva byggas i närområdet i
framtiden.
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