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Utbildningsnämnden

Yttrande över planprogram för Henriksdal
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden beslutar att anta förslaget till yttrande över planprogram för
Henriksdal

Ärendet
Utbildningsnämnden har av planenheten inbjudits till att lämna remissvar på förslag till
planprogram för Henriksdal.
I sin helhet innebär programförslaget cirka 1 400 -1 700 bostäder och cirka 50 000 - 60 000
kvadratmeter för andra verksamheter. Utbildningsnämnden lämnar synpunkter på förslaget
i de delar som berör nämndens ansvarsområde. En omlokalisering av Vilans skola och
förskola föreslås. I förslaget flyttas skolan norr om Danvikens f.d. kyrkogård och förskolan
är placerad i bostadshus som ligger bredvid skolan. Förutom en ny förskola på
Henriksdalsberget föreslås att Henriksdals förskola byggs ut med fyra avdelningar. Bilden
nedan visar förskolors och skolas framtida placering.

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

E-POST

SMS

WEBB

ORG.NUMMER

Nacka kommun, 131 81 Nacka

Stadshuset, Granitvägen 15

08-718 80 00

info@nacka.se

716 80

www.nacka.se

212000-0167

2 (2)

Utbildningsenheten synpunkter
Antalet förskoleplatser som behövs är fler än vad som anges i programmet. Sammantaget är
det 600 platser som krävs. För att täcka platsbehovet som den nya bebyggelsen medför
behövs cirka 300 platser. Därutöver måste 280 förskoleplatser som finns idag ersättas då det
i programmet föreslås bostäder där förskolorna idag är placerade. Det är Vilans förskola
med 160 platser och Finnboda förskola med 120 platser.
Möjligheten att bygga ut Henriksdals förskola bör utredas noggrant i samband med
detaljplanearbetet med speciellt beaktande av utemiljön. Är förskolegårdens yta tillräcklig
för dubbelt så många barn som idag?
Den föreslagna skoltomten ger inte tillräckligt med skolgårdsyta. Ytan bör vara minst 10
kvm per barn om eleverna har möjlighet att disponera f.d. kyrkogården i annat fall bör den
vara större.

Konsekvenser för barn
Enligt skollagen ska förskole- och skolplatser erbjudas i barnets närområde. Förslaget till
planprogram uppfyller inte skollagens krav på närhet då för få förskoleplatser planeras i
området.
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Yttrande över förslag till planprogram för Henriksdal.

