Svar på interpellation från Eva Eriksson (S) om placering av den nya skolan i Huvudsta
Tack för interpellationen.
Svar på frågorna.
1. Finns det en utredning som visar att det inte vore möjligt eller lönsamt att renovera
nuvarande Tallbackaskolans lokaler? Om ja, vilken?
Stadsledningsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen har undersökt hur
ytterligare elevplatser kan tillskapas i södra Solna/Huvudsta. En om- och tillbyggnad av
Tallbackaskolan konstaterades vara tekniskt möjlig, men skulle inte ge någon större
kapacitetshöjning, som långsiktigt svarar mot behovet i Huvudsta. De nu befintliga
verksamheterna i skolan skulle också utsättas för stora störningar under byggnationen och
det är svårt att bedriva verksamhet i lokalerna under en pågående om- och tillbyggnad.
Tallbackaskolan möter heller inte lokalmässigt de behov som dagens undervisning har.
Vidare konstaterades att Tallbackaskolan i grunden har ett stort behov av upprustning.
Livslängden är förbrukad för samtliga tekniska installationer och Tallbackaskolans fasader
och fönster är i behov av omfattande renovering.
Alternativet till om- och tillbyggnation konstaterades vara att uppföra en ny skola på annan
plats i Huvudsta. En ny skola skulle lokalmässigt kunna utformas på ett sätt som möter
behoven som dagens och framtidens pedagogik har utan de begränsningar som de gamla
lokalerna skulle innebära. Förutom att möta behovet av ytterligare skolkapacitet i Huvudsta
skulle en ny skola kunna planeras för att även rymma Tallbackaskolans elever. Det innebär
att skolverksamheten i Tallbackaskolans lokaler kan fortsätta utan störningar fram till dess
att en ny skola står färdig, då eleverna kan flytta över till den nybyggda skolan.
Barn- och utbildningsförvaltningen förordade alternativet med byggnation av en ny skola.
Det skapar förutsättningar för en modern skolverksamhet anpassad för sin tid istället för att
verksamheten ska begränsas av befintliga byggnader som uppfördes på 1960-talet. Det
skapar även förutsättningar för att undvika störningar i skolverksamheten under
byggnationen.
2. Hur leder staden i bevis att elevernas ute- och innemiljö på den nya skolan på den
tänkta bensinmackstomten skulle få en ofarlig luftkvalitet?
På uppdrag av Östra Sveriges Luftvårdsförbund har SBL-analys vid Miljöförvaltningen i
Stockholm analyserat luftkvaliteten. Analysen visar att miljökvalitetsnormerna för luft både
avseende partiklar (PM10) och kvävedioxid (NO2) klaras för både den nya skolan och för
Tallbackaskolan.
3. Varför presenterades inte en barnkonsekvensanalys innan beslutet togs?
Barn- och utbildningsförvaltningen gjorde en barnkonsekvensanalys innan beslutet om den
nya skolan i Huvudsta togs i kommunstyrelsen. Det har också gjorts ytterligare en
barnkonsekvensanalys inför samrådet om detaljplanen för den nya skolan i Huvudsta.
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