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Lokaliseringsutredning av ny grundskola 6-9, förskola,
idrottshall m.m.
SDN Västra Hisingen och särskilt Torslanda växer mer än någonsin. Inom ett par år är vi drygt 60 000
invånare. Den snabba utvecklingen kräver en långsiktig plan och det har stadsdelen i form av ett
Lokalt Utvecklingsprogram. Stadsdelen expanderar, renoverar och bygger ihop så att invånarna och
alla andra får förutsättningar att jobba, leva och åka dit de ska. Vi gör det på ett sätt som är hållbart
för både människa och miljö, just nu och många generationer framöver. Planeringen av bostäder och
arbetsplatser samt service, offentliga rum och platser för kultur och idrott hamnar mellan stolarna
när stadsdelen utifrån sitt befolkningsansvar möter fackförvaltningar, nu också centrala förskole- och
grundskoleförvaltningen. Nuvarande lokaliseringsutredning har landat i en eventuell placering
alldeles söder om IK Zenits fotbollsplaner, här ser vi att en fullskalig förskola etableras med fördel
både utifrån det platsspecifika läget men också med hänsyn taget till upptagningsområdet. När det
gäller förskola och behovet av idrottshall för nuvarande och tillkommande behov. Vi vänder oss mot
att placera en grundskola med tillhörande kommunala i det nu underliggande
lokaliseringsutredningen. Vi ser att förvaltningen får i uppdrag att ihop med berörda förvaltningar
begär en ny skriftlig lokaliseringsutredning där hänsyn tas till att placering av ovanstående behov
samplaneras ihop med fattade beslut om Älvegårdsförbindelsen som sträcker sig mellan
Lilleby/Älvegården och Syrhålamotet. Stadsdelen behöver ha en geografisk spridning mellan
grundskolorna, Torslandaskolan, Trulsegårdskolan och den ny planerade grundskolan, förskolan samt
idrottshallen. Torslanda har ett rikt stads- och näringsliv och behöver därför komplettera stadsmiljön
på flera platser med kommunal service för en levande och tryggt Torslanda behöver skolor, idrott,
kultur och föreningsliv få tillräckligt utrymme utifrån en geografisk spridning. Behovet av en
idrottshall i upptagningsområdet kring Lilleby är skriande och nödvändig.

Förslag till beslut i stadsdelsnämnden:
1. Tillskriva Grundskolenämnden och Förskolenämnden samt Fastighetsnämnden i syfte att få till en
beställning av ny professionell lokaliseringsutredning enligt resonemang ovan.
2. Återredovisning av uppdrag sker löpande till stadsdelsnämnden
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