
Staffans to<p. 
kommu n 

Barn- och 
utbildningsnämndens 
arbetsutskott 

Sa mmanträdesprotokol 1 

Plats och tid Rådhuset, sammanträdesrum Kyrkheddinge kl. 12:00-12:05 

Beslutande ledamöter Nino Vidovic (M) (ordförande) 
Laila Olsen (S) (2:e vice ordförande) 
Gisela Nil sson (L) (vice ordförande) 

Övriga närvarande Stina Hansson (Utbildningschef) 

Utses att justera Laila Olsen (S) 

Justeringens plats och Rådhuset, 2016-09-02 13:00 
tid 

Protokollet omfattar §§ 81-83 

Underskrifter Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

Nino Vidovic (M) 
I_~ -7}/ 

.Ä,_/l .. .......... ~ ........ . 
Laila Olsen (S) 
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kommun 

Sammanträdesprotokoll 
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ANSLAG/BEVIS 

Beslutsorgan 
Sammanträdesdatum 

Datum för anslags 
uppsättande 
Förvaringsplats för 
protokollet 
Underskrift 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 
anslag. 
Barn - och utbildningsnämndens arbetsutskott E.; f{J-g3 
2016-09-02 

2016-09-02 

Rådhuset 

Datum för anslags 2016-09-24 
nedtagande 

wa ~ ........ a.~ .................. . 
Eva Palmqvist 
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arbetsutskott 

Innehållsförteckning 

Sammanträdesprotokol 1 

§81 Faststä ll ande av tid och plats för justering av protokollet 
§82 Godkännande av föred ragningslistan 
§S 3 Samråd kring förslag till deta lj plan för Gul låkra 1 :1 59 m fl Skola i 

Norra Staffansto rp 

Ordfö:t1;l>i ~ n I 

/// V ---
I Jo,s~ des , ;g,, I Utdrngshcs<ytka,,dc 
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§81 Fastställande av tid och plats för justering av protokollet 

Beslut 
att justering äger rum på Rådhuset i Staffanstorp fredagen den 2 september 2016 
klockan 13 .00. 

Ocdf7!r" I I Justerandes sign I Utdragsbest >' rkande 
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§82 Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
att godkän na föredragnings listan. 
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§83 Samråd kring förslag till detaljplan för Gullåkra 1 :159 m fl Skola i 
Norra Staffanstorp (2016-BUN-79) 

Beslut 
Ba rn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar, för barn - och 
utbildningsnämndens räkning, att inte ha något att erinra mot fö reslagen detaljplan 
men vi ll framföra nedanstående synpunkter till det fortsat ta planeringsarbetet. 

Ärendet i korthet 
förs lag t ill deta lj plan för Gullåkra 1 :159 m f1 Skola i norra taffanstorp har sänts til l 
barn- och uthildningsnämnden fö r synpunkter senast den 4 september 201 6. 

Barn- och utbildningsnämnden vi ll bifoga fö ljande synpunkter till det fortsatta 
planer i ngsa rhetet. 

- Den nya skolan kommer att ha pl ats för 550 elever i första hand för trepara llelliga 
årskurser från fö rskoleklass upp till årskurs 6, men ska även kun na fu ngera upp till 
årskurs 9. BUN ser positivt på att skolan utformas med denna flexibil itet så att 
verksamheten kan förä ndras efter ski fta nde behov. 

- Skolbyggnaden kan uppföras i upp till två våningar och fö reslås få en sydostlig 
placering mot grönstråkct och Ingvarshem i öster och i söder mot Genvägen . Strax 
väster och i anslutning till skolbyggnaden föreslås en mindre fri stående idrottshall. 
Skolgå rden föres lås huvudsakligen placeras norr om skolan och idrottshallen. fr iytan 
(då byggnader och parkeringa r är borträ knade) beräknas till ca 17,5 kvm/elev, vilket 
ligger i ni vå med övriga grundskolor i Staffanstorp. Exempelvis har Stanstorpsskolan 
en friy ta på 16,9 kvm/elev. Malmö stad har riktl injer på 15 kvm/elev. BU1 noterar att 
Boverkets allmänna råd är 30 kvm/elev och vi ll därför påpeka att utformningen av 
skolgården är mycket viktig i ko mmande projektering skede. Så stor fr iyta som möjl ige 
bör eftersträvas och ändå viktigare är att kvaliteten ä r mycket hög med ett va ri erande 
och attraktivt innehåll. Vidare hör skolgårdens vistelseytor va ra väl separerade från 
närliggande trafik och fys iska avgränsningar bör övervägas. 
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- Den nya skolan nås från det övergripande trafiknätet via Gullåkravägen i väster och 

Norra Lundavägen i öster. Infart till skolan blir från Genvägen som flyttas något 

söderut, smalnas av omgestaltas från 8.2 till 6.3 m. Ytor för hämtande- och läm nande 

föräldrar loka liseras söder om skolhyggnaclen nära de flesta entreerna. Tyrens 

trafikutredning bedömer att de attraktiva angöringsplatserna medför att risken för 

ökande angöringstrafik i intilliggande områden är relativt liten . Tyrens har även lämnat 

förslag på utformning av Genvägen, parkering- och angöringsytor för att miniminera 

riskerna och skapa en trafiksäker miljö. BUN är positiva ti ll den föreslagna 

omgestaltn ingen av Genvägen som kommer att ge en tryggare trafikmiljö samt en trygg 

och säker miljö för barn som hämtas och lämnas med hil. BUN önskar en vidare 

trafikutredning som visar hur mycket trafiken på Genvägen kommer att öka och om i 

så fall å tgä rder för att förhindra genomfartstrafik behöver övervägas. 

- Skolområdet kommer att enkelt nås via det övergripande gång- och cykelnätet. 

Genvägen får tre gång- och cykelöverfarter som kommer att trafiksäkras. BUN är 

positiva till de trygga och säkra möjligheter att nå skolan som förslaget möjliggör. 

Dessa kan bidra till att fler barn och föräldrar väljer att gå och cykla till skolan, vilket 

kan minska biltrafiken och även ha hälsofrämjande effekter . 

Yrkanden 
Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar att barn- och utbilclningsnämndens arbetsutskott 

ska besluta, för barn- och utbildn ingsnämndens räkning, att inte ha något att erinra 

mot föres lagen detaljplan men vill framföra nedanstående synpunkter till det fortsatta 

pla neringsarhetet. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det föreligger ett förslag till beslut och finner att 

arbetsutskottet beslutat i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 
Ordförandeskrivelse 
Skrivelse 
Planbeskrivning 
Plan- och illustrationskarta 
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
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