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Utredning - Byggnad för årskurserna 4 - 6 i Allé – Pilängsområdet 

Inledning 
Barn- och utbildningsnämnden har i lokalbehovsplan 2019 noterat att befolkningsprognosen visar en 
ökning av antalet elever i södra kommundelen. Denna ökning skapar behov av jämnare elevflöden i 
övergångarna mellan olika stadier i Strandskolan, Fladängskolan, Alléskolan och Pilängskolan. 
Skolorganisationen behöver därför anpassas för att skapa en sammanhållen organisation från 
förskoleklass till årkurs 9. För närvarande finns fler klasser i Förskoleklass (F) -3 än vad som kan tas emot 
i årskurs 4-6. 

Barn- och utbildningsnämnden anger därför i lokalbehovsplan 2019 att nybyggnationen behöver 
innehålla, mottagningskök, matsal, arbetsrum, grupprum, bibliotek, utrymme för slöjd, musik och bild. 
Vidare behöver utbyggnaden göras på ett sådant sätt att den skapar en sammanhållen lärmiljö för 
områdets mellanstadieelever. De nya lokalerna planeras tas i drift höstterminen 2022 (BUN § 28/19). 

Ärendet har återlämnats till förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid (UKF – förvaltningen) 
med uppdrag att finna lösningar som harmonierar med kommunens sammantagna investeringsbudget 
för aktuella år. UKF – förvaltningen har därför tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen gjort en 
fördjupad utredning. Den fördjupade utredningen har följande utgångspunkter: 

- Anpassning av skolorganisationen.
- Lokalförändringar i Allé - Pilängsområdet.
- Elevflöden.
- Finansiering av lokalanpassning.

Anpassning av skolorganisationen 
Förslaget innebär att en ny byggnad tillskapas i Allé – Pilängsområdet samt att lokalutnyttjandet i 
befintliga lokaler i Alléskolan och Pilängskolan effektiviseras ytterligare efter viss ombyggnation. 
Skollokalerna i Allé – Pilängsområdet föreslås disponeras enligt följande: 

- F – 3 Alléskolan.
- 4 – 6 Ny byggnad.
- 7 – 9 Pilängskolan.
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Den nya byggnaden kommer att ta emot två klasser från Alléskolan och motsvarande en klass från 
Strandskolan. När det gäller Strandskolan, som har två parallella klasser F – 3, innebär detta att den 
andra klassen börjar i årskurs 4 i Fladängskolan. Sammantaget innebär detta att den nya bygganden 
kommer att ha tre parallella klasser i årskurserna 4 – 6. Från årskurs 7 börjar samtliga elever från den 
nya bygganden och Fladängskolan i Pilängskolan. 
 
Lokalförändringar i Allé - Pilängsområdet 
De lokalförändringar som föreslås är: 
 

- Ny byggnad för årskurs 4 – 6 i Allé – Pilängsområdet som innehåller: 
o 9 klassrum. 
o 15 lärararbetsplatser. 
o Mottagningskök. 
o Matsal (100 platser). 
o 1 arbetsrum (skolledare). 
o 1 rum (elevhälsa – rum som delas av kurator och skolsköterska). 
o 1 vilrum. 

 
- Mindre ombyggnad i Alléskolans lokaler i form av: 

o Lokalanpassning i två klassrum för bibliotek och specialundervisning 
 

- Mindre ombyggnad i Pilängskolans lokaler: 
o I två klassrum för undervisning i praktisk-estetiska ämnen (slöjd, bild och musik) för 

eleverna i årskurserna F – 3. 
 

- Färdigställande 
o Barn- och utbildningsnämnden har, i lokalbehovsplan 2019, understrukit behov att 

lokaler för tillkommande elever kan tas i bruk höstterminen 2022. Detta innebär att 
lokalerna behöver vara klara för inflyttning under maj/juni 2022. 

 
Elevflöden 
Genom föreslagen ut- och ombyggnad kan elevflöden mellan Strandskolan, Fladängskolan, Alléskolan 
och Pilängskolan länkas samman enligt bilaga. För elever i Strandskolan innebär förändringen att ett 
skolval kommer att genomföras inför årskurs 4 (Bilaga 1: Elevflöden). 
 
Finansiering 
I utredningen har kostnadsbedömning gjorts av samhällsbyggnadsförvaltningen I tidigare 
kostnadsbedömning har utgångspunkter varit att bygga ut Alléskolan med 6 klassrum. Kostnaden för 
den utbyggnaden uppgick till 67,5 mnkr (Bilaga 2: Förstudieoffert 2019-05-03). 
 
I syfte att minska investeringsvolymen och effektivisera lokalutnyttjandet har UKF – förvaltningen 
tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen konstaterat att det inte finns behov av fullt utrustade 
specialsalar i slöjd, bild och musik i den nya byggnaden, vilket fanns med i det ursprungliga förslaget. 
Undervisning i dessa ämnen kan nämligen bedrivas i befintliga lokaler i Alléskolan och i Pilängskolan, 
efter smärre anpassningar. Det samma gäller för verksamheterna bibliotek och specialundervisning. 
 
Ytterligare genomlysning visar dock att de framtida lokalbehoven för elever i årskurs 4 – 6 innebär 9 
ordinarie klassrum, istället för 6 klassrum som tidigare föreslagits. Lokalytan har därmed i det 
nuvarande förslaget utökats från 1 350 kvm till 1 600 kvm. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår en 
byggnad i tre plan istället för två. (Bilaga 3:Förstudieoffert 2019-12-05). 
 



 

Sammantaget innebär lokaleffektiviseringarna avseende specialsalar, bibliotek och specialundervisning 
samt det utökade lokalbehovet från sex till nio ordinarie klassrum att investeringskalkylen i det nya 
förslaget har samma nivå som i den ursprungliga kalkylen. 
 
Aktuella medel förslås fördelas mellan åren 2020 och 2022 enligt följande: 
 
 
År Kostnad (Mnkr) Arbete 
2020 2,0 Projektering 
2021 40,0 Byggarbete 
2022 25,5 Byggarbete/färdigställande 
Totalt 67,5  

De 2,0 mnkr som redovisas ovan är budgeterade år 2020, medan kalkylerade kostnader för åren 2021 
och 2022 föreslås bli föremål för politisk bedömning. Förvaltningen föreslår därför nämnden att redan 
nu ställa sig bakom utbyggnaden och investeringen enligt ovan och att formellt hemställa om 
resterande medel - 65,5 mnkr – i samband med handläggningen av investeringsbudgeten. 
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