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§ 251/2020

Kode nya skola - Lokaliseringsstudie och fortsatt planarbete (Dnr
KS2016/0185)
Antaget investeringsprogram (KS2019-1481) innehåller en ny skola i Kode. Redan 2016 gavs
ett positivt planbesked för en ny skola i Kode, KS § 150/2016-04-27. ”Förvaltningen (…) får i
uppdrag att planlägga för skola på fastighet som bedöms lämplig för ändamålet, efter
genomförd lokaliseringsstudie.”
Förvaltningen har i enlighet med uppdraget ovan genomfört en lokaliseringsstudie. Slutsatsen
är att för Kode nya skola är plats L (del av Solberga-Bräcke 1:14, m.fl.) är lämpligast. Plats L är
tydligt lämpligast helt oavsett frågan om brukningsvärd jordbruksmark. Plats L förhåller sig
bäst till generella riktlinjer i kommunens gällande översiktsplan (ÖP) liksom till bestämmelser i
plan- och bygglagen. Byggnation på plats L bedöms även vara det alternativ som är mest
ekonomiskt fördelaktigt för kommunen då den möjliggör att fyrstegsprincipen kan tillämpas
och grundläggningen bedöms bli mindre kostsam.
Under det efterföljande planarbetet sker en fortsatt utredning av plats L. En av utredningarna
som ska genomföras är en trafikutredning. Ett flertal åtgärder kommer att behöva vidtas för
att trafiksituationen skall kunna lösas. Dessa lösningar kommer få ett mervärde för Kode
samhälle då de kommer avlasta den redan nu belastade trafiksituationen. Vad gäller
ianspråktagandet av delar av närströvområdet kommer det att företas en särskild studie, och
kompensationsåtgärder kan bli aktuella.
Fyra platser C, K, L, M presenterades för allmänheten i en enkät på kommunens webbplats
sommaren 2020. Enkäten syftade till att inhämta lokalkännedom och åsikter och skall inte ses
som en omröstning för att utse slutgiltig plats.
Förvaltningen informerar kommunstyrelsen om innehållet och resultatet av
lokaliseringsstudien. Förslag till beslut är att informationen antecknas och att förvaltningen får
i uppdrag att fortsätta planarbetet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Kode nya skola - Lokaliseringsstudie och fortsatt planarbete
Bilaga Bilaga - Summering lokaliseringsstudie_
Yrkanden
Miguel Odhner (S): I syfte att säkerställa en ny skola för framtida skolbehov i Kode så snart
som möjligt, ges förvaltningen i uppdrag att beakta framtidens skolbehov (F-9 skola samt
förskolor) i Kode, trafiksituationen för elever och boende, samt utveckling av framtida
bebyggelse. Förvaltningen ska återkomma för fortsatt dialog till kommunstyrelsen inför beslut
om detaljplan, med ytterligare ett skarpt alternativ utöver L, område för skolbyggnad som
inkluderar fördelar, nackdelar och budget.
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Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta
yrkandet.
Omröstning begärs inte.
Beslut

__________

1. Informationen antecknas till protokollet.
2. Förvaltningen får i uppdrag att fortsätta arbetet med detaljplanen.
3. I syfte att säkerställa en ny skola för framtida skolbehov i Kode så snart som
möjligt, ges förvaltningen i uppdrag att beakta framtidens skolbehov (F-9
skola samt förskolor) i Kode, trafiksituationen för elever och boende, samt
utveckling av framtida bebyggelse. Förvaltningen ska återkomma för fortsatt
dialog till kommunstyrelsen inför beslut om detaljplan, med ytterligare ett
skarpt alternativ utöver L, område för skolbyggnad som inkluderar fördelar,
nackdelar och budget.

Anteckning till protokollet lämnas av Martin Högstedt (UP) – Se bilaga
Anteckning till protokollet lämnas av Morgan Carlsson (SD) – Ej inkommen
Anteckning till protokollet lämnas av Elisabeth Mattsson (L) – Ej inkommen
För kännedom till:

KOMMUNSTYRELSEN

henrik.johansson@kungalv.se
anna.hedlin@kungalv.se
asa.johansson@kungalv.se
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