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§ 49   Dnr: KS-0914/2017 
 

Planbesked för byggnation av skola och idrottshall på 
fastigheten KUNGSLJUSET 1 i stadsdelen Ör 

Beslutsunderlag 
 Ansökan om planbesked 30 november 2017 
 Stadsledningskontorets bedömning inför planbesked 16 januari 2018 
 Stadsledningskontorets skrivelse 16 februari 2018 

Tillkommande beslutsunderlag 
 Socialdemokraternas skrivelse den 12 mars 2018 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fattade den 26 juni 2017, § 155, ett inriktningsbeslut om 
fortsatt utveckling av Örskolan. Ett ökat befolkningsantal i området har förändrat 
förutsättningarna och behoven för skollokalerna, vilket kräver ett planarbete. 
Stadsledningskontoret initierar med anledning av denna ansökan om ny detaljplan 
för fastigheten Kungsljuset 1 i stadsdelen Ör. 

Syftet med planarbetet är att utreda möjligheten för byggnation av nya skollokaler 
för cirka 630 elever. Avsikten är att byggnationen ska genomföras av en extern 
aktör efter upphandling och kommunen ska gå in som hyresgäst. 

I skolans närhet prövas även förutsättningarna för en mellanstor idrottshall. 
Idrottshallen ska både täcka skolans undervisningsbehov och möjliggöra att staden 
kan erbjuda kvällsaktiviteter. Detta motsvarar en fullstor handbollsplan om 20x40 
meter utan läktare men med omklädningsrum. Under ett detaljplanearbete ska en 
utökning av planområdet beaktas, då en hallbyggnad inte kunnat inrymmas på 
Kungsljuset 1 i stadens tidigare arbete på platsen.  

Den primära angöringen till Kungsljuset 1 sker från Ursviksvägen via Ringleken, 
som idag används av verksamheter inom centrumfastigheten och den intilliggande 
förskolan Blåklockan. Ringleken utgör även den självklara gångvägen för barn från 
Örs södra bostadskvarter när de tar sig till och från skola och förskola. 
Centrumutvecklingen inom fastigheten Penninggräset ligger i direkt anslutning till 
skolfastigheten, och påverkar därmed bebyggelseförslagets förutsättningar i hög 
grad, bland annat ur trafiksynpunkt. I bebyggelseförslaget för centrumutvecklingen 
finns tankar om att ordna nedfarter till garage samt angöring till bostadshus och 
lokaler längs Ringleken, varför det blir särskilt viktigt att arbeta för att åstadkomma 
säkra skolvägar vid utformningen av gatan, och i samordningen av angöring till de 
tre fastigheterna. Även angöringsbehov för skolan ska planeras med barnens 
säkerhet och rörelsefrihet i fokus.  

En barnkonsekvensanalys ska tas fram för bebyggelseförslaget. 
Ansökningsförslaget har inte redogjort för någon parkeringslösning, varför en 
redovisning av detta måste tas fram under en eventuell detaljplaneprocess. Förslaget 
ska då följa stadens riktlinjer gällande parkeringstal och mobilitetsåtgärder. 
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Alla bebyggelseförslag inom Sundbyberg ska använda sig av stadens riktlinjer för 
grönytefaktor. Under en planprocess ska även en dagvattenutredning, 
markundersökning samt en solstudie tas fram. Dessa utredningar kan med fördel 
även användas som underlag till utformningen av kvalitativa, gröna och 
innehållsrika skolgårdmiljöer.  

I tidigare arbete avseende fastigheterna Kungsljuset 1 och Gullvivan 1 har en 
trädinmätning utförts, där ett flertal värdefulla träd identifierats. Vid ett eventuellt 
detaljplanearbete ska denna kartläggning beaktas, och träd som bedöms vara värda 
att värna ska skyddas i plankarta. 

Stadsledningskontoret har uppmärksammat att det i bilaga 1 till planansökan 
framgår prisuppgifter kring skolpengen. Dessa uppgifter baseras på ett underlag till 
ett tidigare ärende som behandlades av grundskole- och gymnasienämnden i maj 
2016.  

Med anledning av att staden står inför stora investeringsbehov de kommande åren 
har stadsledningskontoret utrett om det finns möjlighet att sänka utgifterna eller 
hitta andra finansieringsalternativ för att uppföra en skola. Kommunfullmäktige 
beslutade den 26 juni 2017 att ändra inriktningen för det fortsatta arbetet med 
Örskolan och beslutade att en extern part ska bygga och äga skollokalen och att 
staden istället är hyresgäst. De uppgifter som framgår i bilagan är därmed inte 
aktuella.  

Kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskott informerades om ärendet 
vid dess sammanträde 12 februari 2018. 

Kommunstyrelsens överläggning 

Yrkande 
Peter Schilling (S) yrkar, i enlighet med Socialdemokraternas skrivelse den 12 mars 
2018, att skolbyggnader planeras långsiktigt, att skolbyggnader som ska användas 
under längre tid för kommunal skolverksamhet uppförs och ägs av staden samt att 
skolbyggnader ska ses som en tillgång i samhället och redan från början planeras för 
båda skolverksamhet och samhällsservice. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på dels det utsända förslaget och dels på Peter 
Schillings (S) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med det 
utsända förslaget. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Sundbybergs stad lämnar ett positivt planbesked avseende ansökan 30 

november 2017. 

2. Detaljplanearbete för fastigheten Kungsljuset 1 i Ör, ska påbörjas av 
stadsledningskontoret och detaljplanen bedöms kunna antas andra kvartalet 
2021. 
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Reservation 

Kommunstyrelsegruppen för Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet. 
 
____ 
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