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Lokalisering av förskolor – Sjömarken och Byttorp
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen uppmanar Samhällsbyggnadsnämnden pröva möjligheten att ändra detaljplanen för badstrandsområdet
i Sjömarken.
Lokalförsörjningsnämnden får i uppdrag att påbörja förstudie för att studera möjligheterna att etablera en
förskola på Byttorp samt höra berörd stadsdelsnämnd. Lokalförsörjningsnämnden kan efter positivt besked från
Stadsdelsnämnden tillskriva Samhällsbyggnadsnämnden med begäran om ändring av detaljplan.
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Samhällsbyggnadsnämnden
Lokalförsörjningsnämnden

Lokalisering av förskolor - Sjömarken och
Byttorp
Lokalförsörjningsnämnden har i skrivelse påtalat behov av ytterligare förskolor. Arbetet med att hitta lämpliga platser för dessa pågår och besluten om lokaliseringar sker
löpande.
Sjömarken
Lokalförsörjningsnämnden har föreslagit att en förskola lokaliseras inom badstrandsområdet i Sjömarken. Stadsdelnämnden Väster har påtalat att detta bör utredas.
Badstrandsområdet bedöms som lämpligt för förskoleverksamhet och bör kunna
samordnas med de natur- och rekreationsvärden som finns. Nuvarande byggnad
inom området används bl. a för kommunens badresor under sommarlovet. Denna
verksamhet bör finnas kvar inom området. I samband med detaljplaneändring bör
även trygghetsbostäder inom området utredas.
Lokalförsörjningsnämnden föreslår ytterligare en förskola i Sjömarken. Avsikten är att
den ska ersätta paviljongerna som utgör Sjögårdens förskola vid Norra Gränsvägen.
Detaljplanearbete pågår redan i området kring Norra Gränsvägen där en byggrätt för
förskola ingår
Byttorp/Tullen
Även Byttorp/Tullen har studerats. Inom skolområdet för Byttorpskolan finns ytterligare byggrätt där en förskola kan inrymmas. Delar av skolgården tas i anspråk vilket
kan lösas genom att skolgården omdisponeras och utökas. Kommunen är markägare
för skolområdet och övrig berörd mark. En trafikutredning för Fjällgatan har genomförts i samband med lokaliseringsstudien. Den bifogas som ett kunskapsunderlag för
att hitta en lämplig lösning för området.
Kommunstyrelsen uppmanar Samhällsbyggnadsnämnden pröva möjligheten att ändra
detaljplanen för badstrandsområdet i Sjömarken.
Kommunstyrelsen ger Lokalförsörjningsnämnden i uppdrag att påbörja förstudie för
att studera möjligheterna att etablera förskola på Byttorp samt höra berörd Stadsdelsnämnd. Lokalförsörjningsnämnden kan, efter positivt besked från Stadsdelsnämnden,
tillskriva Samhällsbyggnadsnämnden med begäran om ändring av detaljplan.
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Kommunstyrelsens arbete med att hitta fler platser för förskolor fortsätter.

KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering
Kopia till:
Stadsdelsnämnden Väster

Ny förskola vid Norra Gränsvägen
(pågående detaljplaneuppdrag)
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vid Badstrandsvägen
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Förskola Byttorp
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