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Lokalbehovet motsvarande 3 klassrum uppkommer år 2015 och ytterligare 3 klassrum år
2016. Efter vissa arbetsmiljöanpassningar kan
detta lokalbehov tillgodoses i Vinstorpskolans
lokaler.

Yta

År

Tillväxt

Arbetsmiljöanpassning

2015

X

Teknik

De skolpaviljonger som idag finns vid Vinstorpskolan kommer att behövas till dess att alternativ lokaler i södra kommundelen kan tas i
bruk.
Piläng

I Pilängsområdet finns skolbyggnader som, på
grund av sitt tekniska skick, skulle behöva ersättas.
Anpassning av tidigare matsal i Pilängsområdet, föreslås göras i samband med annan
lokalanpassning i området.
Vid en anpassning av aktuell matsal, behöver kostenhetens behov av personalutrymmen beaktas.
Om tekniska förvaltningen tar lokaler ur
drift i Pilängsområdet, ser UKF-förvaltningen
behov av evakueringslokaler från det att aktuella lokaler tas ut drift, till dessa att nya kan
börja användas.

2017 – 2020
Äldre matsal

2017 - 2020

X
X

Bilaga – Lokalbehovsplan

Förvaltningschef Eva Albihn
Utbildningschef Kerstin Ferbas
Utredningschef Staffan Friberg

Södra
kommundelen

Sidan 2 av 4

Behovsbeskrivning

Skola/Område

Yta

År

Tillväxt

Teknik

Fladäng

De första åren, fram till dess att en ny idrottshall i skolans närområde kan tas i bruk, planeras
Fladängskolan endast ha elever i förskoleklass
till och med år 3, motsvarande cirka 300 elever.
Förvaltningen bedömer kunna ta emot cirka 360
elever då skolan nyttjas av elever från förskoleklass till och med år 6.

-

-

-

-

Karstorp

Lokalbehov motsvarande 7 klassrum år 2017, 2
klassrum år 2018 och 2 klassrum år 2019 bedöms uppkomma i södra kommundelen.
Om de elever som i dag finns på Vinstorpskolan överförs till Karstorpskolan, tillkommer ett lokalbehov på 6 klassrum år 2018.
Om Karstorps gamla skola ersätts, tillkommer behov av 3 klassrum.
Karstorpskolan föreslås byggas ut med 20
klassrum samt fritidshem.
Nuvarande idrottshall täcker inte lokalbehoven enligt timplan för ämnet idrott och hälsa,
efter planerad och föreslagen utbyggnad av
Karstorpskolan.

20 klassrum

2017

X

X

Idrottshall

2017

X

En del av verksamheten - Individuellt alternativ – har avvecklats. Detta innebär bland
annat att verksamhetens lokalbehov har
minskat väsentligt. Resurs- och lärcentrum
har hyreskontrakt t o m 2015-09. Om andra
ytor ställs till förfogande kan nuvarande hyreskontrakt sägas upp.

-

-

-

Resurs- och lärcentrum

-
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Yta

År

Tillväxt

Tillfälliga avdelningar

2 avdelningar

2015

X

Strandpaviljongens förskola (4 avdelningar
återlämnas). Paviljonger återlämnas.

2 avdelningar

2018

X

Båtens förskola (2 avdelningar) återlämnas.

2 avdelningar

2018

X

Strandkyrkan (1 avdelning) återlämnas

1 avdelning

2018

X

Om ytterligare behov av lokaler inom förskolan
uppkommer ser förvaltningen att en ny enhet
med 8 avdelningar skulle kunna byggas i Trädgårdsstaden eller i Nians industriområde, som
nämnden tidigare pekat på.
Vinstorpskolan
Strandpaviljongens förskola
Alnarps förskola
Ängshagens Montessoriavdelning/ÖFS/FDH*

4 klassrum
4 avdelningar
4 avdelningar
2 avdelningar

2018
2018
2028

X
X
X

Antalet barn i förskoleåldern i södra kommundelen, återlämnande av förskolelokaler samt lokalers nyttjandeeffektivitet bedöms generera lokalbehov motsvarande 5 avdelningar enligt följande:

*Öppen förskola/Föräldradaghem

Teknik
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Skola/Område

Yta

År

Tillväxt

Teknik

Bjärehov

Den ombyggnad som planeras i Bjärehovsområdet avser i huvudsak aktuella byggnaders tekniska status och lokalernas ändamålsenlighet,
enligt den bedömning som tekniska förvaltningen gör. Kökets kapacitet behöver ses över i
samband med planering av utbyggnad i Bjärehovsområdet. När ny skolbyggnad tas i drift
återlämnas de paviljonger som används för
skoländamål.

Alfredshäll

Utbyggnad av förskola och skola beräknas vara
klar sommaren 2015.

-

-

-

-

Löddesnäs

Förvaltningen bedömer att det inte finns något
tillväxtrelaterat lokalbehov.

-

-

-

-

Borgeby

Rutsborgskolan har byggs ut i båda F – 6 och 79 delen samt matsal. Dessa delar har tagits i
drift höstterminen 2013.

-

-

-

-

Förskolan

Ytterligare bedöms ej behöva tas i anspråk. De
paviljonger som använts som förskola föreslås
därför gradvis avvecklas. Se nedan under ”Återlämnande av paviljonger”.
Emils förskola
Majas förskola
Bjärehovs förskola
Löddesnäs förskola
Bjärehovskolan

-

-

-

-

2 avdelningar
4 avdelningar
2 avdelningar
2 avdelningar
4 avdelningar

2021
2019
2020
2020
2017-2020

X
X
X
X
X

Återlämnande av
Paviljonger

2017-2020

X

