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§86 Byggnation av ny skola i norra Staffanstorp 
2015-KS-238 

Kommunstyrelsen beslutar 

att en ny skola för ca 550 elever ska byggas på den tomt där Trekantens 
förskola idag är placerad. Denna skola betjänar norra Staffanstorp och 
ersätter Anneroskolan och Borggårdsskolan, 

att nuvarande verksamhet på Trekantens förskola bereds plats på Annero 
förskola, 

att kommunstyrelsens tidigare beslut om att Anneroskolans verksamheter 
flyttas till Bråhögsskolans lokaler kvarstår och genomförs till höstterminen 
2015 för att ge elever och personal en god miljö tills den nya 
skolbyggnaden står klar, 

att Borggårdsskolans verksamhet flyttas till den nya skolan när den står 
klar och då upphör skolverksamheten vid Borggårdsskolan, 

att ge kommundirektören i uppdrag att genomföra planering för 
nybyggnationen av den nya skolan. Aterrapportering sker till 
kommunstyrelsens arbetsutskott vid varje sammanträdestillfälle. 

att ett utredningsuppdrag lämnas till kommundirektören avseende 
Stanstorpsskolan. Utredningen ska visa behovet lokalförändringar, 

att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram en ny 
detaljplan för marken vid nuvarande Trekantens förskola, så att den kan 
innehålla en ny skola, 

att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att vidta särskilda 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder för att säkra skolvägarna kring den nya 
skolan samt skolvägar från Borggårdsomradet till den nya skolan, samt 

att uppmana Kommunfastigheter AB att riva Anneroskolan. 

Ärendebeskrivning 

Ett nytt förslag på placering av en ny skola i norra Staffanstrop har tagits 
fram, eftersom den tidigare detaljplanen för ny Anneroskola inte var möjlig 
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att genomföra. Skolan föresla.s byggas på den tomt som idag rymmer 
Trekantens förskola. Verksamheten på Trekantens förskola bereds plats i 
Anneraförskolas nyrenoverade lokaler. När den nya skolan står färdig 
kommer den att kunna rymma även Borgårdsskolans elever. 
Borgårdsskolans verksamhet flyttas då till den nya skolans lokaler. Det 
tidigare fattade beslutet om att Annerosskolans verksamheter flyttas till 
Bråhögsskolans lokaler under byggprocessen kvarstår och genomförs redan 
till höstterminen 2015 för att ge elever och personal en god skolmiljö fram 
tills den nya skolan står klar. 

stanstorpsskolan föreslås byggas ut för att rymma ca 550 elever. Det 
tillgodoser närområdets långsiktiga behov av skolplatser. Kommunen 
strävar efter att så långt som möjligt bygga skolor med denna volym. Det 
ger bra pedagogiska, administrativa och ekonomiska förutsättningar att 
bedriva skola. Det möjliggör för effektiva och flexibla skolbyggnader som 
kan fungera som saväl tre-parallellig F-6-skola som en två-parallellig F-9-
skola. 

Yrkanden 
Nino Vidavie (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att en ny skola 
för ca 550 elever ska byggas på den tomt där Trekantens förskola idag är 
placerad. Denna skola betjänar norra Staffanstorp och ersätter 
Anneroskolan och Borggårdsskolan, att nuvarande verksamhet på 
Trekantens förskola bereds plats på Annero förskola, att kommunstyrelsens 
tidigare beslut om att Anneroskolans verksamheter flyttas till 
Bråhögsskolans lokaler kvarstår och genomförs till höstterminen 2015 för 
att ge elever och personal en god miljö tills den nya skolbyggnaden står 
klar, att Borggårdsskolans verksamhet flyttas till den nya skolan när den 
står klar och då upphör skolverksamheten vid Borggårdsskolan, att ge 
kommundirektören i uppdrag att genomföra planering för nybyggnationen 
av den nya skolan. Återrapportering sker till kommunstyrelsens 
arbetsutskott vid varje sammanträdestillfälle, att ett utredningsuppdrag 
lämnas till kommundirektören avseende Stanstorpsskolan. Utredningen ska 
visa behovet lokalförändringar, att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
far i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för marken vid nuvarande 
Trekantens förskola, så att den kan innehålla en ny skola, att miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att vidta särskilda 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder för att säkra skolvägarna kring den nya 
skolan samt skolvägar från Borggårdsområdet till den nya skolan, samt 

att uppmana Kommunfastigheter AB att riva Anneroskolan. 
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David Wittlock (MP) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta avslå Nino 
Vidovics (M) yrkande enligt ovan. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Nino Vidovics (M) yrkande enligt ovan mot David 
Wittlocks (MP) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen har 
beslutat i enlighet med Nino Vidovics (M) yrkande. 

Reservationer 

David Wittlock (MP) reserverar sig muntligt till förmån för eget yrkande. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut§ 59, 2015 
Tjänsteskrivelse 
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