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§ 28
PU 2/17
Begäran om pJanuppdrag för ny Västerbergsskola mmm. inom
fastigheten Västerberget 1 m .fl.
Beslut
Planeringsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan med standardförfarande för
ny Västerbergsskola m.m. inom fastigheten Västerberget 1 m.fl.

Ärendet
Västerbergsskolans lokaler har tjänat ut sin tid och verksamheten är i behov av mer
ändamålsenliga lokaler för nutida skoluppdrag. Den stora utbyggnaden av bostäder i områdets
närhet innebär behov av en större och mer modern skola för att möta upp kommande behov.
En bedömning har gjorts av skolförvaltningen som visar ett behov på upp tiLl 550 skolpiatser
samt särskola i området. förslagsvis kan byggnaden uppföras i upp till tre våningar för att
bevara tillräcklig yta till att skapa en bra skolgård. Utöver detta behövs även yta för en
familjecentral om cirka 300 kvm.
1 samband med en utbyggnad av skolverksamhet föreslås även en fullskalig idrottshall att
etableras inom fastigheten. Tanken är att idrottshallen ska vara tillgänglig för såväl skola som
föreningsverksamhet.
Med anledning av att Lindhagaplan kommer tas ur bruk i och med utvecklingen av stadsdelen
Pedagogen Park behöver en ny lokalisering göras för fotbollsplan med tillhörande klubbstuga.
En bedömning har gjorts att ytan söder om befintlig Västerbergsskola är möjlig för detta
ändamål genom utökning av befintlig grusplan. Exakt läge utreds just nu. Intill fotbollsplanen
föreslås en näridrottsplats att anläggas på området mellan skola och bostadshusen i söder.
Gällande översiktsplan från 2006 anger markanvändning som “Tätorts- och annan tät
bebyggelse huvudsakligen bostäder”. Gällande detaljplan (1 4-MÖL-5 838) reglerar marken
som A, allmänt ändamål med en maximal byggnadshöjd på 8 meter, samt parkmark.
Ärendets behandling
Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 mars 2017.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt stadsbyggnadsförvaltn ingen att upprätta detaljptan med
standardförfarande för ny Västerbergsskola m.m. inom fastigheten Västerberget 1 m.fl.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Expedieras till
Kommunstyrelsen
Skolförvaltningen
Kultur- och fritidsförvaltningen
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Stadsbyggnadsförvaltningen
Magnus Björned
Kommunstyrelsen

Begäran om planuppdrag för ny Västerbergsskola m.m.
inom fastigheten Västerberget 1 m.fl.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt stadsbyggnadsförvaltningen att upprätta detaljplan med
standardförfarande för ny Västerbergsskola m.m. inom fastigheten Västerberget 1 m.fl.
Ärendet
Västerbergsskolans lokaler har tjänat ut sin tid och verksamheten är i behov av mer
ändamålsenliga lokaler för nutida skoluppdrag. Den stora utbyggnaden av bostäder i områdets
närhet innebär behov av en större och mer modern skola för att möta upp kommande behov.
En bedömning har gjorts av skolförvaltningen som visar ett behov på upp till 550 skolplatser
samt särskola i området. Förslagsvis kan byggnaden uppföras i upp till tre våningar för att
bevara tillräcklig yta till att skapa en bra skolgård. Utöver detta behövs även yta för en
familjecentral om cirka 300 kvm.
I samband med en utbyggnad av skolverksamhet föreslås även en fullskalig idrottshall att
etableras inom fastigheten. Tanken är att idrottshallen ska vara tillgänglig för såväl skola som
föreningsverksamhet.
Med anledning av att Lindhagaplan kommer tas ur bruk i och med utvecklingen av stadsdelen
Pedagogen Park behöver en ny lokalisering göras för fotbollsplan med tillhörande klubbstuga.
En bedömning har gjorts att ytan söder om befintlig Västerbergsskola är möjlig för detta
ändamål genom utökning av befintlig grusplan. Exakt läge utreds just nu. Intill fotbollsplanen
föreslås en näridrottsplats att anläggas på områdete mellan skola och bostadshusen i söder.
Gällande översiktsplan från 2006 anger markanvändning som ”Tätorts- och annan tät
bebyggelse huvudsakligen bostäder”. Gällande detaljplan (14-MÖL-5838) reglerar marken
som A, allmänt ändamål med en maximal byggnadshöjd på 8 meter, samt Parkmark.
Beredning
Stadsbyggnadsförvaltningen har studerat förslaget samt stämt av med berörda förvaltningar i
förprövningsgruppen.
Bedömning
Stadsbyggnadsförvaltningen ser positivt på en utbyggnad och modernisering av
Västerbergsskolan i och med pågående planering och utbyggnad av bostäder i områdets
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närhet. Det är av stor vikt att samordning sker mellan skolförvaltningen, kultur- och
fritidsförvaltningen samt Lokalförsörjningsavdelningen för att på bästa sätt skapa en attraktiv
och effektiv miljö för skola och idrottsverksamhet.
I planarbetet förutsätts att följande frågor studeras och löses:






Angöring/trafik: Det önskvärt att inte dra in biltrafik på nuvarande gång- och
cykelväg som går mellan Västerbergsskolan och Bifrost förskola av säkerhetsskäl.
Angöring till fastigheten ska ske på ett tryggt och säkert sätt.
Parkering: Inom fastigheten finns idag ett fåtal parkeringar. Ett större antal
parkeringsplatser behöver anläggas inom eller i närheten av Västerberget 1 i och med
planändringen. Möjlighet till samnyttjande av parkering bör studeras.
Dagvatten: Stora delar kommer hårdgöras. En dagvattenutredning bör tas fram för att
utreda alternativ för rening och fördröjning av dagvatten.

Expedieras till
Skolförvaltningen
Kultur- och fritidsförvaltningen

Björn Marklund
stadsbyggnadschef

Lisa Östman
planchef

