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Information från Utbildningsförvaltningen 

Håkan Edman Grundskoledirektör 

Carina Hallqvist Grundskolechef Enskede-Årsta -Vantör 

Malin Johansson lokalstrateg 

Thomas Eriksson projektledare ”Skolbyggnation för ett växande Stockholm” 

 

Bilaga: ”Skolbyggnation för ett växande Stockholm”. Powerpoint bifogas 

anteckningarna. 

 

Information för Stockholms kommunala grundskolor 

Stockholm växer med 27000 barn i grundskoleålder till och med 2020. 

Planeringar av ombyggnationer, tillbyggnationer och byggnationer pågår. 

Om det går att använda befintliga byggnader ska det göras i största möjliga mån. 

Enligt utredning ”Skolplanering för växande Stockholm” ska en planering av nya 

byggnationer ske, se bifogad Powerpoint vilka. Information till berörda skolor 

man planerar en utbyggnad av har redan skett. 

Förhållandet mellan antalet elever och antalet skolplatser i Enskede -Årsta-Vantör 

överensstämmer till omkring år 2018, däremot är antalet skolplatser ojämnt 

fördelade över området. 

När man beräknar prognoser, utgår man från resultatet från tidigare sökmönster. 

Det har blivit svårare att beräkna prognoser sedan det fria skolvalet införts. 

Prognoser görs av Sweco, alla beslutade byggnationer finns med, prognoserna 

justeras årligen. 

 

Kapacitetssiffrorna är ett arbetsredskap i lokalplanering. Kapacitet delas upp i 

teknisk kapacitet och verksamhetskapacitet. 

 

Vad görs i Enskede Årsta? 

Söker möjlig mark och/eller lokaler i området. 

Beställt en markutredning på Lindeparken. 

Är med i utbyggnationen av Årstafältet. 

Går igenom skolornas kapacitet. 

Arbetar långsiktigt för att säkerställa och justera kapaciteten i området. 

Volymstudier är beställda för Enskedeskolan. 

Beställning är gjord av viss utbyggnad av Örbyskolan. 

Beställning av utredning av Enskedefältet (kompletteringar till en 

ventilationsutbyggnad). 
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Detta är något Utbildningsförvaltningen jobbar med hela tiden. Det är en 

balansgång mellan att det finns lediga lokaler även om det inte finns på "rätt 

ställe". 

 

Vårdnadshavare undrar hur man tar hand om årets elever som inte får plats. 

Beroende på hur diskussionen kommer att fortlöpa kan man i nuläget inte säga hur 

snabbt man hittar lösningar. Utbildningsförvaltningen och trafikkontoret behöver 

se över trafiksituationen utifrån säker skolväg för barnen i området. Redogörelse 

för urvalsgrunder, finns även på www.stockholm.se. 

 

Diskussion gällande gruppstorlekar, vad är rimligt? Varje skola organiserar sina 

klasstorlekar utifrån de förutsättningar som finns och utifrån de behov som 

elevernas har i varje klass. En klass kan vara stor men samtidigt ha flera 

pedagoger som delar klassen i mindre grupper under delar av dagen. Detta är 

mycket beroende av om det finns grupprum eller andra lokaler där de kan vara. 

 

Hur fungerar ett fritt Skolval när man inte får något av sina tre önskemål? 

Det kommer att finnas perioder i vissa områden när man inte hinner med att 

tillgodose lokaler i den takt som det behövs. Ambitionen är att se över 

möjligheterna att etablera ytterligare en skola i området. 

 

Vårdnadshavare presenterar en statistik gällande Enskedeskolan och 

Sturebyskolan för de närmaste åren, där gapet mellan lokaler och antalet 

elevplatser är större än om man ser på statistiken över hela Stockholm. 

Politiska beslut ligger till grund för hur pengar fördelas i områdena. Stockholm har 

mest pengar per elev i Sverige. 

 

Vad finns det för tidsplan för en framtida lösning? 

Ett antal saker behöver gås igenom ordentligt enligt planen ovan. 

Utbildningsförvaltningen kan inte svara på hur lång tid detta arbete tar, men det 

pågår ett intensivt arbete. 

 

Sekreterare 

Camilla Forseth 

Bitr rektor Sturebyskolan 

 

 

Justerare 

Carina Hallqvist 

Grundskolechef Enskede Årsta Vantör 
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