Lokalförsörjningsplan för
grundskoleverksamheten i Malmö stad
2020 - 2030
Varje elevs bästa skola
GRF-2019-17506

Upprättad
Datum: 2019-09-18
Version: 1.0
Ansvarig: Drilon Iberdemaj & Elin Strömberg
Förvaltning: Grundskoleförvaltningen
Enhet: Enheten för lokalplanering

Innehållsförteckning
KAPITEL 1 INLEDNING............................................................................................. 3
1.1 Jämförelse av föregående och aktuell plan ................................................... 4
KAPITEL 2 BEFOLKNINGSPROGNOS .................................................................... 6
2.2 Befolkningsprognos för planeringsperioden 2019–2029 ................................... 7
2.3 Befolkningsprognos per stadsdel ...................................................................... 8
KAPITEL 3 VERKSAMHETENS UTVECKLING OCH LOKALBEHOV ................... 10
3.1 Grundskoleförvaltningens ansvar och verksamhet.......................................... 11
3.1.1 Mål för lokalplaneringen ........................................................................... 11
3.1.2 Strategier för lokalplaneringen .................................................................. 11
3.1.3 Faktorer med påverkan på lokalbehovet .................................................. 12
3.1.4 Fördelning mellan elever i Malmö stads regi och enskild regi .................. 14
3.2 Om kapacitet och kapacitetsbedömningar ...................................................... 15
3.2.1 Att bedöma en grundskolas kapacitet....................................................... 15
3.2.2 Definitioner av skolplatser och kapacitet .................................................. 16
3.2.3 Beläggningsgrad och rimligt kapacitetsutnyttjande ................................... 17
3.3 Prognos över verksamhetens platstillgång, framtida kapacitet och
elevutveckling ....................................................................................................... 18
3.3.1 Södra Innerstaden .................................................................................... 19
3.3.2 Västra Innerstaden ................................................................................... 20
3.3.3 Centrum .................................................................................................... 21
3.3.4 Kirseberg .................................................................................................. 23
3.3.5 Fosie......................................................................................................... 25
3.3.6 Oxie .......................................................................................................... 26
3.3.7 Hyllie ......................................................................................................... 27
3.3.8 Limhamn-Bunkeflo.................................................................................... 28
3.3.9 Rosengård ................................................................................................ 30
3.3.10 Husie ...................................................................................................... 32
KAPITEL 4 SÄRSKILDA UNDERVISNINGSLOKALER ......................................... 33
4.1 Förutsättningar och behov .............................................................................. 34
4.1.1 Utvecklingsområden ................................................................................. 34
4.2 Projekt ............................................................................................................. 34
KAPITEL 5 PRIORITERADE BEHOV OCH EFFEKTIVISERINGAR....................... 35
5.1 Prioriterade behov – 2019 - 2028 .................................................................... 36
5.2 Pågående och planerade omlokaliseringar 2019–2024 .................................. 37
KAPITEL 6 SAMMANFATTNING ............................................................................ 41
6.1 Slutsatser och förslag till ställningstaganden .................................................. 42
BILAGOR ................................................................................................................. 44

Sida | 2

LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN 2020–2030

KAPITEL 1 INLEDNING
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Lokalförsörjningsplanen omfattar perioden 2020–2030 och redogör för bland annat
befolkningsprognos och verksamhetens platsutveckling och lokalbehov.
Malmö stads befolkningsprognos visar på en fortsatt ökning av individer i
grundskoleåldern. Ökningen av antalet individer i grundskoleåldern har fortsatt stora
effekter på grundskoleverksamheten samt behovet av grundskoleplatser.
Volymutvecklingen kräver förtätning inom det befintliga skolbeståndet, men också en
stor andel nybyggnation och tillbyggnation. Att öka förtätningen inom det befintliga
beståndet bedöms bli allt svårare de kommande åren och under prognosperioden
mot bakgrund av skolornas nuvarande beläggningsgrad. Arbetet med att skapa nya
grundskoleplatser är en utmaning som kräver samverkan mellan flera berörda parter,
så som fastighets- och gatukontoret, serviceförvaltningen, stadsbyggnadskontoret,
miljöförvaltningen och övriga skolförvaltningar.
De senaste årens lokalförsörjningsplaner har beskrivit en historiskt hög byggtakt av
nya grundskolor. Totalt 13 nya grundskolor kommer stå färdiga under 2010-talet
vilket är i paritet med 60-talets resultat, som tidigare var det årtionde då det byggts
flest nya grundskolor (14). Denna utveckling ställer höga krav på
grundskoleverksamheten samt en effektiv, ändamålsenlig och ekonomisk hållbar
lokalförsörjningsprocess i staden. Den höga byggtakten kommer att fortsätta de
närmaste åren och en lägre takt förväntas inte förrän utgången av 2024.
Lokalförsörjningsplanens syfte och inriktning
Grundskolenämnden ansvarar för att analysera sitt behov av lokaler. Detta beskrivs i
reglementets § 13 avseende fysisk planering och upprättande av
lokalförsörjningsplan. I denna lokalförsörjningsplan redovisas, för området, relevanta
faktorer som påverkar verksamhetens lokalförsörjning. Det omfattar hela
grundskolenämndens verksamhetsområde.

1.1 Jämförelse av föregående och aktuell plan
I detta avsnitt beskrivs de förändringar som skett på totalen avseende
befolkningsprognosen och planerad kapacitetsutveckling. Detta är en jämförelse av
antagen plan i grundskolenämnden oktober 2018 och föreliggande plan 2019. Den
visar också konsekvensen av förändrade färdigställande på platsutvecklingen.
Platsutvecklingen kan också ha förändrats på grund av tillkommande och förändrade
planer beträffande omlokalisering.
I förra årets befolkningsprognos förväntades tillväxttakten under 2018 vara 1,4 %
eller ungefär 4 700 individer. Den verkliga tillväxttakten blev 0,3 % högre, vilket
motsvarar ungefär 900 individer fler. Anledningen till att utfallet blev en högre
tillväxttakt än förväntat beror framförallt på en underskattning av antalet inflyttare från
övriga Skåne 1.

1

Malmö stads befolkningsprognos 2019–2029 (2019), s.10
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I den nya befolkningsprognosen har den totala populationen i åldrarna 6–15 år
justerats uppåt. Även den årliga ökningen under perioden 2019–2024 prognosticeras
bli högre än den som förväntades i 2018 års upplaga av befolkningsprognosen. I
tidigare prognos var årliga ökningen i snitt 730 individer medan den nu justerats till att
i snitt öka med c:a 800 individer. Denna förändring motsvarar under fem år en halv
grundskola.
Den årliga ökning justeras dock marginellt ner avseende utblicksåren 2025-2029,
från att i snitt öka med c:a 300 individer per år i föregående befolkningsprognos till att
öka med i snitt 210 individer per år under samma period i årets befolkningsprognos.
I årets lokalförsörjningsplan är platstillgången fortsatt god men den årliga ökningen är
lägre i årets befolkningsprognos för utblicksåren 2025–2029. Det innebär att
utbyggnadstakten behöver dämpas något under dessa åren och detta återspeglas i
denna plan genom att planerade utbyggnadsprojekt skjuts fram i tiden.
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KAPITEL 2
BEFOLKNINGSPROGNOS
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2.2 Befolkningsprognos för planeringsperioden 2019–2029

Stadskontoret presenterade Malmö stads befolkningsprognos i maj 2019 och denna
visar att antalet Malmöbor väntas öka med totalt 15 % till år 2029. Ökningen är bland
annat störst i grundskoleåldern men också gymnasieåldern och bland äldre.
Ökningen har stor påverkan på samhällsservicen.
Nedan presenteras en övergripande sammanfattning av befolkningsprognosen
gällande individer i grundskoleåldern (6–15 år) samt ökningen på totalen utifrån
Malmös stadsdelar.
Befolkningsprognosen har historiskt, på längre sikt, underskattat ökningen av antalet
individer i grundskoleåldern. På kortare sikt har utfallet visat sig vara närmare
prognosen. Det innebär att det i planeringen måste finnas ett utrymme som täcker för
en eventuell underskattning av volymutvecklingen eftersom tillskapandet av nya
grundskoleplatser är en långsiktig process. Att färdigställa en ny grundskola tar c:a
fem år, från idé till inflyttning.

Sammanfattning av prognosen:
•
•
•

Ökning med 4 866 individer i grundskoleåldern mellan 31 december 2019–31 december 2029
Mellan 2019 och 2024 ökar gruppen individer i grundskoleåldern med totalt 4 008
Mellan 2024 och 2029 ökar gruppen individer i grundskoleåldern med totalt 858

Ca 80 % av ökningen prognostiseras alltså ske under de kommande fem åren och
ökningen antas avta på längre sikt för de år som stadskontoret definierar som
utblicksåren, dvs perioden 2024 - 2029.
Under perioden 2019 – 2029 sker följande förändringar utifrån årskursintervallerna:
•
•
•

Årskurs F-3 ökar med 634 individer i grundskoleåldern – från 17 146 till 17 780
Årskurs 4-6 ökar med 1 363 individer i grundskoleåldern – från 11 716 till 13 079
Årskurs 7-9 ökar med 2 869 individer i grundskoleåldern – från 10 358 till 13 227
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Befolkningsprognosen slutar 2029 men Malmö stad fortsätter att växa och enligt
politiska beslut ska Malmö förberedas för att år 2040 kunna bli en halvmiljon stad.
Staden förbereds alltså för ett ökat antal invånare, nya stadsdelar, etablering av
högre byggnader med mera, bland annat genom framtagandet av en ny
översiktsplan. Önskan är att Malmö ska fortsätta förtätas inåt, det vill säga innanför
yttre ringvägen, bostäder och verksamheter måste bindas samman.
Stadens grundskolor måste vara med i utvecklingen för att kunna erbjuda invånarna
en god samhällsservice och tillgodose skolplikten. Detta uppnås bland annat genom
att ha beredskap för skolplatser till alla individer i åldern 6–15 år.

2.3 Befolkningsprognos per stadsdel

För att ytterligare precisera behovet av skolplatser i staden följer här en fördjupad
analys av befolkningsutvecklingen genom indelning av Malmö stad i tio geografiska
stadsdelar. Befolkningsförändringen beträffande antalet individer i åldern 6–15 år
boende i respektive stadsdel presenteras i bilden nedan.
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Ökningen av antalet elever i åldern 6-15 år är som störst i Centrum med 2 381 fler
individer 2029 jämfört med 2019. Däremot minskar Rosengård mest eftersom
området prognostiseras att ha 376 individer färre i grundskoleåldern. Prognosen visar
enbart en befolkningsutveckling, inte verksamhetens volymförändring. Det är därför
inte faktiska elever i området, utan en befolkning som utgör ett potentiellt
elevunderlag för området.
För en fördjupad befolkningsutveckling per stadsdel fördelat i årskurser se Bilaga 1
Befolkningsprogsnos per stadsdel.
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KAPITEL 3
VERKSAMHETENS
UTVECKLING OCH
LOKALBEHOV
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3.1 Grundskoleförvaltningens ansvar och verksamhet

Grundskoleförvaltningen ansvarar bland annat för den kommunala
grundskoleverksamheten, förskoleklass, fritidshem och grundsärskola. Ansvaret
omfattar även elevhälsa, modersmålsundervisning samt insatser för elever i behov av
särskilt stöd.
3.1.1 Mål för lokalplaneringen
I grundskolenämndens reglemente § 13 uttrycks det att nämnden ansvarar för den
fysiska planeringen. Som en beställande och lokalnyttjande förvaltning har
grundskoleförvaltningen ansvaret att precisera och prognosticera sitt lokalbehov vid
ett givet tillfälle eller över en längre tid.
Målsättningen med grundskoleförvaltningens lokalplanering är att:
•
•

•
•

tillgodose tillgång av ändamålsenliga skolplatser
vara en kompetent beställare inom Malmö stad när det gäller lokalfrågor, både i den löpande
driften, men också i strategiska frågor beträffande lokaler och platsutbyggnad
skapa en ändamålsenlig, likvärdig, effektiv och säker fysisk lärmiljö som kan bidra till
verksamhetens måluppfyllelse
kontinuerligt matcha lokalbeståndet mot verksamhetens behov genom att planera för och
beställa rätt funktion, till rätt kostnad och i rätt tid och plats

3.1.2 Strategier för lokalplaneringen
Lokalplaneringen utgår från flera olika parametrar som syftar till effektiviseringar av
olika former. Exempel på hur grundskoleförvaltningen arbetar med effektiviseringar är
att ha:
•
•
•

strategier för lokalplanering
mål för lokalplanering
ett lokalprogram som standardiserar de funktioner verksamheten behöver

•

effektiva interna- och externa processer kopplade till lokalfrågorna

Strategierna för lokalplaneringen innehåller förutom inriktningar om funktion, tid och
kostnad även ställningstaganden beträffande lokalisering av nya grundskolor.
Lokalprogrammet som nämns i punktform ovan bidrar till grundskoleförvaltningens
arbete med att utveckla likvärdiga och ändamålsenliga skollokaler. Detta genom att
beskriva hur nya skolor ska utformas samt sambandet mellan funktionerna.
Lokalprogrammet specificerar bland annat undervisningslokaler, grundutrustning,
teknik och säkerhet för nya grundskolor. Programmet definierar även skolans
organisation i form av årskurser och paralleller. Programmet utvecklas kontinuerligt
för att möta nya behov och att skapa varje elevs bästa skola. Bedömningen är att
lokalprogrammet bidragit till att minska lokalytorna i nya skolor jämfört med de som
byggdes under stadsdelens tid med c:a 20–25%. Detta bör ha en inverkan på
produktionskostnaderna. Ett färdigt lokalprogram i samband med framtagande av
initiala ritningsunderlag innebär även att vi optimerar tiden under projekterings- och
planeringsprocessen.
Grundskoleverksamheten har behov av nya grundskolor i närhet till de boende varför
stor andel av de nya grundskolorna återfinns i de centrala och västra delarna av
staden. Detta bidrar till att tillgodose vårdnadshavarnas val av skola. Det fria
skolvalet har dock viss segregerande effekt och för att minska denna effekt finns
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även en inriktning i utbyggnaden om att nya högstadieskolor skall lokaliseras centralt
och profileras för att ge större integrationsmöjligheter och ökad
elevsammanblandning.
3.1.3 Faktorer med påverkan på lokalbehovet
Utöver den demografiska utvecklingen påverkar flera andra faktorer
grundskoleverksamhetens behov av lokaler. Dessa faktorer innefattar
myndighetskrav beträffande skolbyggnaderna men även riktlinjer för utemiljön och
behovet av att göra lokalerna tidsenliga och öka ändamålsenligheten.
3.1.3.1 Bygglovsprövning - Friytekraven
Friytekraven innefattar de krav på utformning och ytmässiga krav om 15 kvm/elev
vistelseyta som måste uppfyllas för att en grundskola ska beviljas bygglov och i
förlängningen få bedriva grundskoleverksamhet. Friytekraven beskrivs i dokumentet
Friytor vid förskolor och skolor antagna av stadsbyggnadsnämnden i Malmö. Kravet
på 15 kvm/elev tolkas och implementeras som ett statiskt mått som inte tar hänsyn till
utemiljöns och verksamhetens övriga förutsättningar så som närhet till grönytor,
varierad och kvalitativ utemiljö och övriga pedagogiska inslag. Dessa krav kan få
påtagliga konsekvenser för grundskoleverksamheten. Statiska friytekrav kan
innebära att grundskoleverksamheten måste minska skolkapaciteten för enskilda
skolprojekt vilket påverkar den planerade skolorganisationen, i.e. en grundskola
planerad för tre paralleller kan endast ta emot två paralleller. Behovet av skolplatser
försvinner inte till följd av begränsningar i friytan utan innebär att de måste tillskapas
på andra platser vilket är både kostnadsdrivande och ytkrävande då ny lokalisering
måste beredas.
Ett mer flexibelt mått som tar hänsyn till platsens och verksamhetens förutsättningar
kan underlätta utbyggnaden av skolplatser i såväl den centrala täta staden som i
stadens planerade utbyggnadsområden. Det finns ett politiskt uppdrag som innebär
att stadsbyggnadskontoret ska påbörja arbetet med fördjupat kunskapsunderlag
gällande friytor för förskolor och grundskolor.
Grundskoleförvaltningen initierade under första halvan av 2019 flera beställningar
avseende förbättringar i utemiljön. I skolor där den kvantitativa vistelseytan bedöms
vara begränsad utförs anpassningar som syftar till att öka grönytefaktorn och
komplettera vistelseytorna med åldersadekvata, varierande, pedagogiskt rika och
utmanande miljöer. Grundskoleförvaltningens lokalprogram för
grundskoleverksamheten beskriver vilka funktioner och värden som ska uppnås i
utemiljön.
3.1.3.2 Myndighetskrav – ventilationsåtgärder
Under 2016 utförde serviceförvaltningen en ventilationsutredning beträffande Malmö
stads grundskolor. Utredningen visar att 17 % av grundskolorna har
ventilationssystem som behöver åtgärdas för att uppfylla myndighetskraven. Arbetet
med att uppfylla ventilationskraven kommer i fas ett att pågå fram till 2021 och har en
stor påverkan på lokalbehovet.
Under 2017–2019 har flera nya grundskolor fått nya ventilationssystem som uppfyller
myndighetskraven. Dessa skolor är Karl Johansskolan, Klagshamnsskolan,
Bergaskolan, Linnéskolan, Fridhemsskolan och delar av Ängslättsskolan.
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Investeringskostnaden för att åtgärda dessa ventilationssystem uppskattas uppgå till
c:a 126 milj kr.
Ytterligare 20 % av grundskolornas ventilationssystem har behov av åtgärder på
grund av ålder eller för att de inte är energieffektiva. Denna fas två av utredningen
berör fyra skolor som enligt hyresvärden har ventilationssystem eller delar av
ventilationssystem som inom en 10-årsperiod uppnått sin tekniska livslängd och bör
bytas ut. När detta byte ska ske är idag inte tidsatt. Att åtgärda dessa skolor kommer
ha en stor påverkan på kapacitetstillgången under ombyggnationen.
Arbetet med att åtgärda ventilationssystemen innebär att grundskoleverksamhet inte
kan bedrivas i de byggnader och lokaler där åtgärderna utförs. Ofta sträcker sig detta
arbete mellan sex månader till två år beroende på skolans storlek. Att hitta lämpliga
och ändamålsenliga omlokaliseringslokaler nära elevernas hem är en svår uppgift.
Det försvåras ytterligare av att staden står inför en befolkningsökning för individer i
grundskoleåldern. Det innebär att det föreligger ett stort behov av att planera och ta
höjd för dels de tidsatta åtgärderna men också för grundskolor som i framtiden kan bli
aktuella för ventilationsåtgärder. Det pågår en löpande dialog med hyresvärden för
att minimera det intrång som kan uppstå i samband med planerade
underhållsåtgärder av olika slag.
3.1.3.3 Tillfälliga omlokaliseringsplatser
Att utbyggnadsvolymen kan överstiga den prognostiserade befolkningsprognosen
påverkas inte enbart av ventilationsåtgärderna. Volymen kan även påverkas av den
planerade utbyggnaden av befintliga grundskolor. I de centrala delarna av staden är
tillgången på lämpliga tomter för nya grundskolor begränsad varför befintliga
skoltomter måste nyttjas för att utöka kapaciteten. Det kan innebära att äldre
byggnader måste rivas och nya högre byggnader med fler platser etableras.
Grundskoleförvaltningen har under våren 2019 utrett vilka möjligheter inom
skolfastigheterna det finns för förtätning genom nya skolbyggnader. Utredningen har
utgått från riktlinjerna om lokalplanering, skolornas friytor, befolkningsprognos och
utbyggnadsstrategin. Det finns idag flera skolfastigheter med möjlighet till förtätning i
förhållande till krav på friyta. Förtätningsmöjligheterna för enskilda skolfastigheter kräver
dock en mer djupgående utredning som tar hänsyn till efterfrågan på kort- och lång sikt,
möjligheter och begränsningar i gällande detaljplan, utveckling av området samt stadens
ambitioner.
Denna typ av effektiviseringar och förtätning inom befintliga skoltomter innebär dock
att eleverna måste tillfälligt, under tiden som byggnationen pågår, omlokaliseras till
andra grundskolor. Malmö stads strategi har, av ekonomiska och
verksamhetsmässiga skäl, varit att i första hand omlokalisera eleverna till nybyggda
grundskolor. I områden där nya grundskolor och andra lösningar saknas kan det bli
aktuellt med paviljongetableringar.
En schabloniserad beräkning utifrån 25 elever/klass visar att c:a 3 400 elever från
totalt 12 grundskolor kommer någon gång under perioden 2019-2023 att
omlokaliseras till andra skolor under tiden som deras skola genomgår ny, omoch/eller tillbyggnation.
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Lokalbehoven och lokalbehovsplaneringen påverkas således av behovet av att
förutse och tillgodose ett handlingsutrymme på lång sikt som möjliggör utveckling och
effektiviseringar av det befintliga lokalbeståndet.
Utöver ovanstående påverkas verksamhetens utveckling och framtida lokalbehov av
andelen som väljer grundskoleplatser i kommunal respektive enskild regi. Denna
andel förändras över tiden varför ett antagande om valfaktor måste göras i
platsanalysen.
3.1.4 Fördelning mellan elever i Malmö stads regi och enskild regi
Valfaktorn utgår från den fördelning som fanns i juni 2019. Antagande om valfaktorn
gällande kommunal och enskild regi antas vara likartad under perioden 2019–2024
och skrivs upp med en procentenhet för utblicksåren 2024–2029. Skälet till
uppskrivningen är att andelen som väljer kommunal grundskola har historiskt ökat
från 84,4% år 2015 till 85,2% år 2019. Vidare är bedömningen att staden inte kan
räkna med att friskolorna kommer att utöka sitt elevantal. Det finns inga nya friskolor
som grundskoleförvaltningen känner till som ligger i plan att starta under hösten
2019. De senaste åren har tillskottet av flera fristående grundskolor varit marginellt.
På Malmö nivå fanns alltså följande fördelning 2019:
År
2019

Kommunal regi
85,2%

Fristående regi
14,8%

I syfte av att utföra en så verklighetstrogen och realistisk analys över de framtida
lokalbehoven appliceras områdesspecifika andelsfördelningar för de enskilda
områdena. Att applicera Malmö stads snitt för elever i kommunal regi respektive egen
regi på specifika geografiska områden skulle ge ett missvisande utfall för det framtida
platsbehovet. Även på områdesnivå skrivs andelen upp med en procentenhet för
andelen som väljer kommunal grundskola under utblicksåren 2024–2029.
Det är dock viktigt att påpeka osäkerheten på lång sikt gällande valfaktor och
kapacitetsutvecklingen inom enskild regi. Här påverkar faktorer som aktuella
utredningar om exempelvis vinster i välfärden, marknaden samt lagar och regler.
Tabellen nedan anger hur stor andel elever det finns i kommunal regi i relation till
befolkningsunderlaget för specifika områden. Denna andel visar de som finns
folkbokförda inom området och väljer att gå i en kommunal skola i Malmö, men inte
specifikt en kommunal grundskola inom det geografiska området som man är
folkbokförd inom.
Valfaktor 2018
Område
Kommunal regi (åk. F-9)
Södra Innerstaden 91 %
Västra Innerstaden 81 %
Centrum 79 %
Kirseberg 74 %
Fosie 83 %
Oxie 87 %
Hyllie 79 %
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Limhamn-Bunkeflo 84 %
Rosengård 79 %
Husie 77 %
I en del av områdena kan valfaktorn påverkas av den historiska tillgången på platser i
respektive årskursintervall. D.v.s. finns det färre högstadieplatser i området än antalet
boende i åldern 13-15 år kommer detta att speglas i andelen elever som finns i
grundskolor i området. I Rosengård tog den tidigare stadsdelsorganisationen beslut
om att lägga ner Örtagårdsskolans och Rosengårdsskolans högstadium vilket kan
förklara en del av utfallet i tabellen ovan. Det finns numera en inriktning om att fr.o.m.
höstterminen 2019 starta upp högstadieklasser i Rosengård och valfaktorn kan därför
komma att förändras kraftigt de kommande åren.

3.2 Om kapacitet och kapacitetsbedömningar
3.2.1 Att bedöma en grundskolas kapacitet
Maxkapaciteten på en skola är generellt svårt att mäta. Bedömningen av kapaciteten
kan påverkas av aktuella pedagogiska strömningar, krav på timmar i specifika ämnen
samt skolbyggnadernas tekniska kapacitet utifrån de förutsättningar och krav som
fanns då byggnaderna uppfördes. En teknisk kapacitetsutredning som mäter ytor och
diverse funktioner utifrån schabloniserade nyckeltal måste således alltid kompletteras
med en verksamhetsnära inventering och analys för att ge en så heltäckande och
realistisk bild av kapaciteten som möjligt.
Illustrationen Faktorer som påverkar kapaciteten (se bild 1) visar alla de parametrar
som påverkar till vilken grad skollokaler kan användas. Lokalernas förutsättningar är
alltså endast en parameter i framräkningen av en skolenhets kapacitet. Det innebär
att förändringar i lagar, timplan, byggregler och diverse organisatoriska
förutsättningar har inverkan på skolplatskapaciteten för enskilda skolor och för Malmö
stad som helhet. Eftersom lokalförsörjningsplanen sträcker sig över en period om tio
år är det angeläget att i planeringen ta höjd för eventuella förändrade krav som kan
påverka kapaciteten. Kommunen har olika grader av inflytande över de faktorer som
påverkar kapaciteten av antalet elevplatser. Enskilda kommuner har inte möjlighet att
påverka de lagar, förordningar och myndighetskrav som verksamheten måste
förhålla sig till och lokalerna måste anpassas efter (SKL, 2017: Arbetsmaterial
Kapacitetsutredningar, idéskrift om effektiv användning av skollokaler). Exempelvis
kan förändringar i timplaner innebära ett större lokalbehov än det som är tillgängligt
inom det befintliga beståndet.
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Bild 1: Faktorer som påverkar kapaciteten

Grundskoleförvaltningens kapacitetsinventering, utifrån tekniska parametrar har
förfinats ytterligare. Detta genom att respektive skolenhet inför höstterminen 2019
lämnat in så kallade produktionsplaner som utgör skolenhetens egen bedömning
gällande den pedagogiska kapaciteten.
De kapacitettal som tagits fram av grundskoleförvaltningen har utgjort
utgångspunkten för prognostiseringen av den framtida kapaciteten. Det vill säga
kapacitet har lagts alternativt dragits ifrån respektive skola vid lokalförändringar.
3.2.2 Definitioner av skolplatser och kapacitet
Tillgången av elevplatser beräknas utifrån:
•
•
•
•

teknisk kapacitetsinventering utförd 2016
produktionsplan för varje enskild skola
beslutade hyresavtal i grundskolenämnden
beslutade och planerade kapacitetsförändringar utifrån andra faktorer som exempelvis
ventilationsåtgärder och andra myndighetskrav

Definition av volymutveckling, kapacitet och
beläggningsgrad/kapacitetsnyttjande:
Volymutveckling – antagande om antal i kommunal regi
Beslutad kapacitet – definieras som en summering av:
•
•
•

produktionsplan för varje enskild skola
beslutade och planerade kapacitetsförändringar
faktorer som påverkar kapacitet exempelvis ventilationsåtgärder
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3.2.3 Beläggningsgrad och rimligt kapacitetsutnyttjande
Beläggningsgrad/kapacitetsnyttjande räknas fram genom att antalet elever i
grundskolorna delas med kapaciteten vilket resulterar i hur stor procentuell andel av
all tillgänglig kapacitet är och/eller kommer att beläggas.
Den andel av kapaciteten som nyttjas beror till stor grad på faktorer som
kommunerna endast kan styra indirekt. Nyttjandet påverkas framförallt av efterfrågan
på elevplatser i respektive skola. Det innebär att det fria skolvalet gör det svårt att på
lång sikt prognosticera för hur kapacitetsnyttjandet kommer se ut. Efterfrågan på
platser i en skola kan påverkas av skolans geografiska lokalisering, pedagogiska
utformning, skolresultat och vissa fall av dess anseende. Detta kan innebära att vissa
skolor kan sakna platser för alla elever som söker sig dit samtidigt som andra skolor
kan ha svårt att fylla sina tillgängliga platser.
Det är inte rimligt eller önskvärt att alltid ha en 100 % beläggningsgrad för varje klass
och skola. Att vid terminsstart ta in 30 elever per klass, det vill säga 100 %
beläggning medger ingen flexibilitet över läsåret. Med anledning av hur staden växer
över året kan det innebära att man inte kan ta in elever i takt som de flyttar in till
kommunen.
En nybyggd skola beläggs successivt efterhand som elever flyttar in till området. Mål
som trygghet och studiero är också sådana riktlinjer från kommunen som påverkar
hur stor andel kapacitetsbeläggning av grundskolorna som staden kan ha. Företaget
FM konsulterna, numera del av NIRAS, tog 2015 fram en kapacitetsutredning och
tillhörande verktyg för kapacitetsbedömning åt Malmö stad på beställning av
dåvarande Fastighetskontoret. Ur verktyget framgår att rimlig nyttjandegrad över
årets alla disponibla timmar, utifrån FM konsulternas erfarenhetsvärden, ligger på
60% för teoretiska salar och 90 % för specialsalarna. Utredningar i andra kommuner,
om än mindre sådana, indikerar att en beläggningsgrad på mellan 66–80 % kan
anses vara rimligt.
I denna lokalförsörjningsplan har analysen över beläggningsgraden endast tagit
hänsyn till antalet basrum i relation till antalet klasser. Det vill säga inte hur många
timmar en sal är disponibel. Det antas att salen är disponibel under hela
verksamhetstiden. Det innebär att schematekniska upplägg, där en klass är i en
specialsal och friställer ett basrum kan i teorin ge en ökad kapacitet för fler klasser
och därigenom lägre beläggningsgrad. För att organisationen ska kunna ta emot
denna teoretiska extra kapacitet krävs ofta fler resurser än de rent lokalmässiga.
I Malmö stad kommer beläggningsgraden (det totala kapacitetsutnyttjandet) av de
kommunala grundskolorna vara c:a 88 % i slutet av år 2019. För att möjliggöra
långsiktiga bedömningar över behovet presenteras nivån för 90%
kapacitetsutnyttjande på helheten, dvs Malmö stad nivå. Om denna nivå inte nåtts
finns således fortfarande viss beredskap för förändringar och förutsättningar som inte
har kunnat prognostiseras, exempelvis större inflyttning än beräknad eller diverse
akuta händelser så som brand, skadegörelse och eller annan händelse av särskild
karaktär som gör befintlig kapacitet tillfälligt otillgänglig. Skulle beläggningsgraden i
Malmö överstiga såväl 90% av kapacitet (grön linje i tabellen nedan) som
maxkapaciteten (röd linje i tabellen nedan) är bedömningen att flexibilitet inte
medges.
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Ett visst överskott av platser måste således finnas spritt över staden för att möjliggöra
handlingsutrymme då nuvarande finansieringsmodell inte ger utrymme för
beredskapslokaler som står tomma över tid.
Särskilda undervisningslokaler redovisas under kapitel 4.

3.3 Prognos över verksamhetens platstillgång, framtida
kapacitet och elevutveckling

Malmö stads grundskoleverksamhet består av 74 skolenheter som tillsammans
genererade inför HT 2019 en total tillgång på motsvarande c:a 37 500 platser. I
Malmö stads regi fanns i juni 2019 c:a 31 600 elever. Det innebär att c:a 84 % av
Malmö stads skolplatser var belagda i juni 2019 2. Det är en hög beläggningsgrad
utifrån erfarenhetsvärden och omvärldsanalys.
Baserat på antagandet att andelen elever i kommunal regi ökar med c:a en
procentenhet, d.v.s. från 85,2% till 86,2% framgent, kommer antalet elever i Malmö
stads grundskolor ha ökat från c:a 32 000 juni 2019 (faktiska elever) till c:a 37
600 den 31 december 2029 (prognosticerat tal utifrån valfaktor). Detta motsvarar en
ökning med 17,2 % eller c:a 5 500 elever.
Mer än två tredjedelar av ökningen sker under prognosåren 2019 - 2024. Ökningen
avtar under utblicksåren 2024 - 2029.
Skolplatskapaciteten kommer utvecklas i en positiv trend med i snitt c:a 1 100 fler
grundskoleplatser per år fram till 2024. Störst positiv förändring sker inför HT 2022 då
närmare 1 650 fler platser finns planerade jämfört med året innan, 2021.
Under utblicksåren 2024-2029 finns totalt c:a 2 150 nya platser planerade samtidigt
som c:a 600 tillfälliga platser avvecklas. På en övergripande, Malmö stad-nivå, finns
ett tillfredställande antal nya platser i planeringshorisonten 2019–2029 i jämförelse
med den prognostiserade volymutvecklingen.
Platsberedskapen anses vara god om antalet tillgängliga platser är på samma nivå
som hela befolkningsunderlaget. Detta innebär i praktiken en merkapacitet sett till hur
många som prognosticeras att välja kommunal grundskola men det ger ett
handlingsutrymme för oförutsedda händelser och uppskrivningar i
befolkningsprognosen.
I diagrammet nedan illustreras denna utveckling fram till 2029. Det är väsentligt att
understryka att även om diagrammet illustrerar en konstant merkapacitet i relation till
antalet som förväntas välja en kommunal grundskola, så finns det inte täckning för
det totala befolkningsunderlaget förrän 2025. Vidare är det viktigt att betona att det i
enstaka skolenheter och områden kan krävas lokalåtgärder och tillskapande av nya
platser för att tillgodose lokalbehovet från år till år och för specifika årskursintervaller
och verksamheter även om tabellen på totalen visar merkapacitet.

2

31 600 / 37 500 = 0,84
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Vidare är det är orealistiskt att utgå från att samtliga nya grundskolor och platser som
färdigställs ett specifikt år kan beläggas till fullo det året. I diagrammet finns därför en
grön linje som illustrerar var kapacitetsnyttjandet når 90 %. I denna plan har det
tidigare kunnat konstateras att det är en hög beläggningsgrad. I diagrammet kan det
utläsas att Malmö stad genom den planerade platsutbyggnaden kommer kunna
bibehålla en rimlig nivå i kapacitetsutnyttjandet. Under hela prognosperioden kommer
beläggningsgraden fluktuera mellan 89 %, 84 % och 86 %. En ny grundskola växer
ofta underifrån och successivt över åren varför en årsvis merkapacitet är av stor vikt
för att säkerställa en så långsiktigt hållbar lösning på behovet som möjligt.
3.3.1 Södra Innerstaden
I juni 2019 fanns det c:a 2 457 grundskoleplatser i åk F-9 i Södra Innerstaden. Inom
det aktuella området kommer platskapaciteten stå still eftersom få nya projekt
planeras. Till 2029 har kapaciteten endast ökat med c:a 150 platser. Ur diagrammet
nedan kan det utläsas att det råder en hög beläggningsgrad inom området och ett
underskott av platser under perioden 2021–2029. Malmös grundskolor i området
kommer inte kunna bereda plats åt alla boende individer i området som väljer
kommunal regi. Det är rimligt att anta att eleverna då söker sig till grundskolor med
lediga platser i närliggande områden.
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Nuvarande planering innebär att beläggningsgraden kommer öka. Det vill säga
antalet elever ökar snabbare än antalet nya platser. Beläggningsgraden förväntas
öka från 100 % år 2019 till c:a 105 % år 2028. Den tekniska kapaciteten är redan
nådd 2019. Ökningen är som störst bland de äldre eleverna (åk. 7-9). Denna
årskursintervall ökar med c:a 80 % från 2019 till 2029. Detta innebär att
högstadiekapacitet i andra delar av staden, rimligen närliggande Västra Innerstaden,
kan behöva beläggas med individer i grundskoleåldern som är boende i Södra
Innerstaden. Ökningen i högstadieåldern fram till 2029 motsvarar 9 klasser eller en
halv medelstor grundskola med Malmö stads mått.
3.3.2 Västra Innerstaden
I Västra Innerstaden fanns det i juni 2019 c:a 3 640 platser i de kommunala
grundskolorna för elever i åldern 6-15 år. I området togs Fågelbacksskolan i bruk
inför höstterminsstarten 2018 som innebar 525 nya platser i området. I nuvarande
lokalförsörjningsplan finns planer på utbyggnad av Slottstadens skola som innebär
att nya skolplatser skapas inom området. Inom området finns behovstäckning för
hela befolkningsunderlaget och anledningen till detta är att det finns flera
högstadieskolor specifikt färdigställda och planerade för att attrahera
grundskoleelever från alla Malmös stadsdelar och områden.
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År 2019 sker ingen utbyggnad med fler platser i området. I tabellen ser det ut som ett
nettotillskott av platser vilket inte är fallet. Det som sker är att Fridhemsskolans
ventilationsombyggnad färdigställs inför HT 2019. Detta innebär att Fridhemsskolans
elever och personal som idag finns på Hyllievångsskolan kan återvända till sin skola.
Det är alltså Fridhemsskolans platser som är otillgängliga 2018 som åter blir
tillgängliga 2019. Det innebär att plats istället friställs inom Hyllie år 2019.
Annebergsskolans elever och personal finns omlokaliserade till Slottstadens skola
samtidigt som Slottstadens skola är flyttad till Fågelbacksskolan sedan 2018. Under
perioden 2020–2021 pågår Slottstadens skolas ombyggnation vilket vid
färdigställande inför 2022 genererar ett tillskott av platser. Plan över
omlokaliseringarna presenteras i avsnitt 4.2. Tidplanen för utbyggnaden av
Slottstadens skola kan komma att påverkas med anledning av att bygglovet inte
beviljades vid ansökan våren 2019. Vid framskrivandet av denna plan fanns ingen
definitiv uppgift över en eventuell ny tidplan för Slottstadens skola.
Förändringen av beläggningsgraden inom området är svår att prognosticera då
områdets elever både kommer flyttas till andra områden och skolor och ta emot
elever från andra områden. Översiktligt antas beläggningsgraden sjunka med
anledning av utbyggnaden av Slottstadens skola.
3.3.3 Centrum
Centrum är det område i Malmö som ökar mest såväl procentuellt som i absoluta tal.
Detta får även inverkningar på volymutvecklingen i kommunal regi. I Centrum fanns
det i juni 2019 c:a 5 000 platser i kommunal regi. Vid prognosperioden slut kommer
den totala platstillgången ha ökat till c:a 7 100 om samtliga projekt realiseras i
enlighet med de planer som finns idag. I området finns utbyggnadsområdet
Nyhamnen och det krävs således platsberedskap för en befolkningsökning utöver det
som prognostiseras i årets befolkningsprognos.
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(Källa: Malmö stad Stadsbyggnadskontoret)

I en av de första etapperna av utbyggnaderna av Nyhamnen ingår etableringen av en
ny grundskola för att tillgodose områdets platsbehov och täcka för eventuella
platsbrister i närliggande områden.

I diagrammet ovan ingår ny grundskola i Nyhamnen som kapacitet i område Centrum
under 2027 men förändringar i utbyggnaden kan påverka denna plan de kommande
åren. I området ingår totalt 12 projekt som innebär förändringar i kapaciteten inom
området. Utbyggnaden inom området ligger högt men det gör också behovet av
omlokaliseringar och åtgärdande av lokaler till följd av myndighetskrav.
Västra Hamnen är ett av de delområden i centrum som står inför en kraftig
befolkningsökning de kommande åren. Bedömningen är att antalet individer i
grundskoleåldern kommer ha fördubblats 2029 jämfört med 2019. I årets
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lokalförsörjningsplan presenteras inte varje delområde (så som exempelvis Västra
Hamnen) för sig eftersom det vore ett alltför omfattande material men nedanstående
diagram syftar även till att illustrera hur nya platser nyttjas över tid.

Inför läsåret 2019/20 är beläggningsgraden hög i området för att året därpå sjunka
kraftigt när Neptuniskolan står färdig 2020. Därefter dröjer det några år innan
befolkningsutvecklingen når kapacitetstaket. Även om det på totalen finns kapacitet
inom område Centrum så kommer Västra Hamnen ha nått kapacitetstaket 2027. Det
är därför en inriktning till följd av denna analys att senast 2021 inleda
detaljplanearbetet som möjliggör den fjärde grundskolan i Västra Hamnen. I
stadsövergripande utredningar från 2015 har Galeonen (kv. Bilen 12) och
Citadellsfogen (kv. Makrillen 3 och Skolan 1 mfl) diskuterats som möjliga placeringar
för en fjärde kommunal grundskola i området. I den utredningen rekommenderades
att i första hand utreda placering av en ny grundskola i Citadellsfogen och i andra
hand i Galeonen. En placering av ny grundskola inom Citadellsfogen bedöms
emellertid inte vara möjligt då gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har
pågående planer på en utveckling av Universitetsholmens gymnasieskola.
3.3.4 Kirseberg
I Kirseberg kommer den totala populationen i åldern 6-15 år ha ökat med c:a 340
individer fram till 2029. I området finns planer på nya bostäder och samhällsservice
som en del av det arbete som görs inom ramen för fördjupad översiktsplan Kirseberg
(hädanefter: FÖP Kirseberg). Under 2018 tog grundskolenämnden beslut om att
avveckla Segevångsskolan som skolenhet till följd av att lokalerna inte uppfyllde
myndighetskrav och krav på ändamålsenlighet. Elever och personal flyttades till
Kirsebergsskolan och Rönnenskolan.
Bedömningen som grundskoleförvaltningen gör är att det inte finns skäl att
återetablera Segevångsskolan på sin tidigare lokalisering med anledning av att
befolkningsprognosen inte ger ett underlag för elevplatser i det specifika geografiska
området. Därutöver planeras nya grundskolor inom ramen för FÖP Kirseberg samt
inom fastigheten Mölledalsskolan 1. Politiska ställningstaganden i
grundskolenämnden kan dock innebära att denna inriktning ändras.
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Ur befolkningsprognosen framgår det att antalet individer bosatta i Segevång och i
åldrarna 6-15 år kommer öka med c:a 200 individer under en tio års period (dvs
under 2019-2029). Om samtliga tillkommande elever väljer en kommunal grundskola
i området är det rimligt att anta att de väljer den nya planerade grundskolan inom
FÖP Kirseberg. I denna lokalförsörjningsplan är den första skolan inom FÖP
Kirseberg tidsatt till 2026. Det är därför en riktning i denna lokalförsörjningsplan att ett
detaljplanearbete inleds för att möjliggöra en ny grundskola i detta område.
I diagrammet nedan kan det utläsas att det finns fler elever i området än tillgängliga
skolplatser. Bristen på platser är som störst under 2022. Denna brist hanteras
tillfälligt genom tillgängliga platser i centrum. Det finns dock ett föreläggande och
myndighetskrav gällande Bulltoftaskolans ventilationssystem som kan påverka
platsutvecklingen inom Kirseberg. Grundskoleförvaltningen bedömer att det inte finns
utrymme för att avveckla lokalerna då underskottet av platser i området skulle bli än
större och eleverna få längre till sin skola. I skrivande stund pågår därför diskussioner
med Miljöförvaltningen angående vilka konkreta åtgärder som krävs för att uppfylla
myndighetskraven. Inriktningen är att undvika kostsamma ventilationsåtgärder som
dessutom kräver tillfällig omlokalisering av eleverna.

Bedömningen är att de projekt som planeras i Kirseberg på sikt bidrar till att
tillgodose skolplatsbehovet i området. I planeringarna ingår vidare att avveckla
Mölletoftaskolan, detta är en liten skolenheter med c:a 100 platser och platserna
kommer införlivas i ny skola inom fastigheten Mölledalsskolan 1. Förslaget innebär
att Mölletoftaskolans elever och personal flyttas till paviljonger som finns intill
Bäckagårdsskolan år 2020 för att möjliggöra start av byggnationen. Projektet Ny
skola inom fastigheten Mölledalsskolan 1 kan dock komma att försenas till följd av
den fördyrning som bevarande av hangarbyggnaden innebär. Diskussioner pågår om
hur denna kostnad ska hanteras då grundskoleförvaltningens demografiska
ersättning generellt inte bedöms kunna täcka kostnader för bevarande av byggnader
som andra förvaltningar bedömt har kulturhistoriskt värde och bör bevaras.
Bortom planeringsperioden 2029 finns möjlighet att etablera ytterligare en ny
grundskola inom ramen för FÖP Kirseberg om behovet skulle öka.
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3.3.5 Fosie
I Fosie väljer c:a 83% av de boende en kommunal grundskola. Grundskolorna i Fosie
har hög beläggningsgrad och ligger på en kapacitetsnyttjande på c:a 89%.
Bedömningen är de planerade lokalförändringarna är nödvändiga för att sänka
beläggningsgraden något och därigenom medge handlingsutrymme vid oförutsedda
befolkningsökningar eller större ökning av andelen som väljer kommunal grundskola i
området. I området har tre nya basrum skapats i samband med att
Hermodsdalsskolans nya gymnastikhall stod färdigt 2019. Därefter dröjer det till 2023
innan nya skollokaler finns framme i Fosie. I aktuell detaljplan ingår att riva
Högaholmsskolan för att lämna plats åt bostäder och en ny ändamålsenlig tre
paralleller åk. F-6 grundskola uppförs på grannfastigheten Folkvisan 4. Detta ger
området ett tillskott på c:a 200 grundskoleplatser och innebär att beläggningsgraden
sjunker till 85%. Till skillnad från tidigare prognoser visar årets prognos att antalet
individer i åldern 6-15 år förväntas minska något i området under perioden. Det
uppförs emellertid nya bostäder på del av Lindängeskolans skolfastighet Allsången 1
och grannfastigheten Lindängen 2. Det planeras även för nya bostäder på
Högaholmsskolans befintliga tomt Dansvisan 1. Kommande års
befolkningsprognoser kan därför komma att visa en ökning av elevantalet på nytt.
Mot bakgrund av detta finns det möjlighet att etablera en ny grundskola söder om
fastigheten Fosie 165:23 med projektnamnet Ny skola, Fosie Kyrka efter år 2029.

Det pågår en utredning kring hur platserna som finns i tillfälliga paviljonger (det så
kallade Solhuset) skall kunna ersättas. Paviljongerna förlängdes för tredje och sista
gången 2018 och bygglovet utgår således år 2023. Det innebär att det då kommer
saknas platser för den särskola som idag finns på Lindängeskolan.
Planeringsinriktningen är att en ny permanent skolbyggnad beställs för särskolans
behov. Detta innebär att särskolan kan erbjudas lokaler skräddasydda efter
verksamhetens särskilda behov. Det kommer att krävas en tillfällig omlokalisering av
eleverna och personalen då paviljongen står i vägen för nybyggnationen. Denna
omlokalisering bör planeras i tid så att det sammanfaller med färdigställandet av den
nya Högaholmsskolan för att möjliggöra flytt av Solhusets elever och personal till de
skollokaler som Högaholmsskolan släpper och som på sikt kan komma att rivas för
att lämna plats åt bostäder. En fördjupad dialog med berörda tekniska förvaltningar
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krävs för att möjliggöra ovan inriktning och undanröja risken att bostäderna kommer
fram på befintliga Högaholmsskolans skolfastighet innan en omlokaliseringslösning
finns framme för Solhusets verksamhet.
3.3.6 Oxie
I Oxie sjunker antalet boende i grundskoleåldern på lång sikt. Bedömningen är att
Kungshögsskolans lokaler inte är anpassade efter den skolorganisation som krävs
för att möta områdets befintliga behov av permanenta skolplatser. Kungshögsskolan
har idag 18 klasser men endast 14 permanenta basrum. Resterande kapacitet
ordnas genom tillfälliga lösningar i form av paviljonger.

I diagrammet ovan ingår beställning för en ny, om- och tillbyggnation av
Kungshögsskolan. Bedömningen är att Kungshögsskolans nya platser kan
preliminärt stå klara inför HT 2022. Beläggningsgraden uppgår då till 96 % vilket är
fortsatt hög beläggningsgrad. Kungshögsskolans ny, om- och tillbyggnation ger dock
möjlighet att avveckla de tillfälliga paviljonger som finns intill Kungshögsskolan.
Planeringsinriktningen är att Kungshögsskolans elever omlokaliseras till redan
etablerade paviljonger på Oxie IP, till Oxievångsskolan som genom schematekniska
lösningar kan bereda platser åt Kungshögsskolans elever samt till paviljonger inom
kv. Lusthuset (populärnamn: Broskolan).
I juni 2019 gick c:a 87% av de individer i grundskoleåldern som var bosatta i Oxie i
en kommunal grundskola. I slutet av prognosperioden kommer den tillgängliga
kapaciteten täcka c:a 98% av befolkningsunderlaget. Bedömningen är mot bakgrund
av detta att platsberedskapen, när Kungshögsskolans ombyggnation är färdig, är god
på lång sikt.
I skrivande stund finns kunskap om en detaljplan i granskningsskedet som kan
påverka befolkningsutvecklingen i området utöver det som prognostiseras i gällande
befolkningsprognos, det är Dp 5408, fastigheten Toarp 2:14. Inom ramen för Dp
5408 ges möjlighet att bygga ett 20-tal småhus. Den elevökning som kan bli
resultatet av de planerna bör kunna täckas av de tillgängliga skolplatser som
planeras finnas i området.
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3.3.7 Hyllie
Hyllie är en av Malmös mest expansiva områden och flera bostadsprojekt pågår eller
kommer att initieras den närmaste tiden. Det är ett område med goda
kollektivtrafikförbindelser och en stor potential för bland annat högstadieskolor som
kan locka till sig elever från alla delar av Malmö. Antalet grundskoleelever i området
förväntas öka stadigt varje år under prognosperioden 2019–2029. I volym- och
kapacitetsanalysen nedan ingår flera planerade lokalförändringar med bäring på
skolkapaciteten. År 2020 planeras nya Annebergsskolan (åk. F-6) att stå färdig och
eleverna som idag finns omlokaliserade till Slottstadens skola kan återvända.
År 2021 förväntas Malmö Idrottsgrundskola att stå färdig i stadionområdet. Malmö
Idrottsgrundskola är en profilerad högstadieskola som bedöms kunna locka till sig
elever från hela staden med sin idrottsprofilering och centrala läge. Idag beläggs
platserna på Malmö Idrottsgrundskola av elever från hela staden men också från
kranskommunerna. C:a en tredjedel av alla elever i skolan är folkbokförda i andra
kommuner.

Likt de flesta övriga områden i staden är ökningen som störst bland individer i
högstadieåldern. Mot bakgrund av detta planeras en ny högstadieskola att stå
inflyttningsklar inför höstterminen 2024 i Hyllie.
Grundskoleförvaltningen beställde under 2018 ny grundskola öster om
Sivåkersvägen i Hyllie. Lokalerna planeras hysa Malmö International School som i
väntan på de nya lokalerna kommer vara omlokaliserad till Limhamnsskolan.
Med de planerade lokalförändringar som finns i området är bedömningen att
behovstäckningen kommer vara god på medel och lång sikt. Periodvis kommer det
finnas lediga basrum som möjliggör handlingsutrymme i händelse av ytterligare
behov av omlokaliseringar. Fullt utbyggt beräknas området att rymma c:a 12 000
bostäder vilket motsvarar drygt 26 000 individer eftersom storleken på Malmös
hushåll, enligt Statistiska Centralbyrån SCB, är i genomsnitt 2,19 individer.
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3.3.8 Limhamn-Bunkeflo
I Limhamn-Bunkeflo finns totalt sett, jämfört med övriga områden, såväl flest individer
i grundskoleåldern som flest grundskoleplatser. De senaste har åren har flera nya
grundskolor tagits i bruk i området, däribland nya Glasbruksskolan som invigdes
2016 och Gottorpsskolan som invigdes 2017.
Nya grundskolor fyller platserna successivt eftersom skolan växer underifrån, det vill
säga med F-klasser som blir ettor och så vidare. Beläggningsgraden är ofta lägre i
dessa lokaler under de första åren.
I området pågår flera utbyggnadsprojekt med bostäder, däribland Dp 5615, Dp 5548
och Dp 5567 som ligger öster om Gottorpskolan. Syftet är att möjliggöra utbyggnad
av befintliga bostadsområdet med ytterligare fem nya flerbostadshus. På sikt kan det
innebära ett ökat söktryck för de befintliga grundskolorna. Det kan också innebära att
de nyligen invigda skolorna fylls på snabbare. Det är i nuläget oklart vilket genomslag
planprogram 6028 och 6021 får i Malmö stads officiella befolkningsprognos varför det
måste finnas en platsberedskap utöver nuvarande befolkningsutveckling. Inom
planprogram 6021 pågår dialog mellan grundskoleförvaltningen och
stadsbyggnadskontoret beträffande en möjlig lokalisering för den andra grundskolan i
Elinelunds-området, etapp 3. Snabbare byggtakt än förutsett kan alltså ge en ökad
efterfrågan på grundskoleplatser i detta område för vilket staden måste ha
beredskap.

I området finns år 2019 närmare 700 platser i tillfälliga skollokaler, däribland
paviljonger för Bergaskolan, Tygelsjöskolan och paviljongsskolan inom kv. Lusthuset
som varit hem för Sundsbroskolans F-3 under tiden plats saknats på
Sundsbroskolan. Paviljongerna har generellt nyttjas som omlokaliseringsplatser vid
större ombyggnationer och riktade myndighetskrav. Idag befinner sig
Ängslättsskolans särskola i paviljongerna på inom kv. Lusthuset och som tidigare
nämnts är planeringsinriktningen att delar Kungshögsskolan kommer flytta till
paviljongerna. Det finns ett förlängt tidsbegränsat bygglov för paviljongerna som
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sträcker sig fram till 2024 och ett ställningstagande om ytterligare en
förlängningsperiod kan bli aktuellt i de kommande lokalförsörjningsplanerna. Med
anledning av de planerade lokalförändringar som finns för området prognostiseras
beläggningsgraden att öka från 83% till c:a 90 % under planeringsperioden 2019 –
2029.
Eftersom området Limhamn-Bunkeflo spänner över en stor geografisk yta är det inte
säkert att platser i exempelvis Klagshamn eller Tygelsjö kan täcka platsbehovet i
Gamla Limhamn. Skolplatsernas läge är av betydande vikt även inom området på
grund av de stora avstånden.
Mot bakgrund av detta har grundskoleförvaltningen valt att bryta ner analysen
ytterligare med en särskild analys för Limhamn och en för Bunkeflo där yttre
ringvägen utgör gräns.

År 2019 kommer två nya grundskolor att stå färdiga i Limhamn, Elinelundsskolan och
Limhamnsskolan. Dessa två grundskolor kommer inledningsvis att bereda plats åt
befintliga elever. Malmö International School flyttas till Limhamnsskolan i väntan på
nya skollokaler i Hyllie och Djupadalsskolan flyttas till Elinelundsskolan under tiden
Djupadalsskolan byggs om för att möta myndighetskraven.
Beläggningsgraden är hög i Limhamn och med största sannolikhet nås
kapacitetstaket för flera av skolorna i området redan inför HT 2020.
När Djupadalsskolan blir klar 2021 kan deras elever och personal friställa lokaler
inom Elinelundsskolan vilket innebär att området på nytt har kapacitet åt de elever
som bedöms välja en kommunal grundskola.
På längre sikt finns möjlighet att inleda arbete för etablering av ny grundskola inom
planprogram för område norr om Kalkbrottet, PP 6028. Detta planprogram är i ett
tidigt skede och planprogrammet innebär att Annetorps industriområde successivt
ska omvandlas till ett område med en blandning av bostäder och verksamheter. Fullt
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utbyggt kan området få runt 2300 nya bostäder och 1000 arbetsplatser.
Grundskoleförvaltningen gör bedömningen att det kommer finnas ett behov av
grundskola i detta område även innan området är fullt utbyggt i enlighet med
stadsbyggnadskontorets planer.
Bunkeflo har en annan demografisk utveckling än Limhamn. Limhamn ökar med över
1000 individer i grundskoleåldern under prognosperioden samtidigt som Bunkeflo
minskar med c:a 360 individer under samma period. Detta påverkar vilka
lokalförändringar som kan och bör planeras i området. Paviljongetableringen inom
kvarteret Lusthuset ger grundskoleförvaltningen ett handlingsutrymme när tillfälliga
platser behöver tas fram till följd av diverse omlokaliseringar och platsbrist.
Utöver dessa lokaler finns paviljonger intill Tygelsjöskolan inom fastigheten Tygelsjö
41:1 som utgör kapacitet. Dessa befintliga paviljonger måste ersättas med nya, intill
Pilbäcksskolan, då Tygelsjös byalag motsätter sig en förlängning av det utgående
bygglovet för de befintliga paviljongerna.

I diagrammet ovan kan det utläsas att paviljongerna på kv. Lusthuset inte behövs för
områdets behov utan utgör en resurs för hela staden. Sammantaget är bedömningen
att det är god behovstäckning i området, dock har en del av de mindre skolorna i
området en högre beläggningsgrad.
3.3.9 Rosengård
Rosengård är det område som förväntas ha störst minskning av antalet individer i
grundskoleåldern. Jämfört med förra årets befolkningsprognos är minskningen ännu
större. Det är väsentligt att notera att Rosengård kommer se en minskning om c:a 50
individer (2 klasser) varje år. Kombinerat med en valfaktor som är lägre än i andra
områden innebär det att behovet för kommunala grundskoleplatser i området blir
lägre. Det är dock inte en sådan minskning att det kräver att lokaler lämnas. Området
har trots låg valfaktor ett effektivt nyttjande av lokalerna och en hög beläggningsgrad.
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Genom att lokaler som nyttjas av förskoleförvaltningen lämnas till
grundskoleförvaltningen kommer kapaciteten att kunna öka i Rosengård med totalt
150 platser. Detta övertagande av lokaler från förskoleförvaltningen planeras att ske
successivt från och med 2020 med c:a två basrum per år. Denna planering är
väsentligt till följd av den beslutade återetableringen av högstadium på
Rosengårdsskolan och Örtagårdsskolan. Detta är vidare särskilt viktigt med
anledning av att antalet elever i högstadieåldern ökar i hela staden och de som idag
väljer bort Rosengård kan komma att behöva stanna i grundskolor inom området till
följd av platsbrist på högstadiet i andra delar av staden.
Därutöver finns långtgående planer på utvecklingen av området inom ramen för det
strategiska planprogrammet för Amiralstaden. I den ingår förtätning av området med
c:a 2 000 nya bostäder.

Pågående utbyggnadsplaner inom ramen för stadsutvecklingsprojektet Amiralstaden

Det är idag oklart om eller till vilken omfattning planerad bostadsutbyggnad, inom
Amiralstaden, är medtagen i stadskontorets befolkningsprognos varför viss
platsberedskap måste finnas på lång sikt. I det avseendet är övertagande av lokaler
som idag nyttjas av förskoleförvaltningen av vikt för att säkra tillgången på
grundskoleplatser i området. Detta innebär att ersättningsplatser måste skapas för
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förskoleförvaltningen. Om förskoleförvaltningen inte kan friställa lokalerna för
omställning till grundskoleverksamhet kommer det krävas en skoltomt om c:a 15 000
kvm för ny grundskola inom området alternativt utbyggnad inom befintliga
skolfastigheter för att klara det behov som Amiralstaden förväntas generera. Som
nämnt tidigare utreds skolförvaltningarnas förtätningspotential.
3.3.10 Husie
I Husie finns sex grundskolor och c:a 3 200 grundskoleplatser, varav 325 platser i
tillfälliga paviljonger på Bäckagårdsskolan och Videdalsskolan. Idag finns
skolenheten Toftanässkolans åk. F-6 finns tillfälligt omlokaliserad i
Bäckagårdsskolans paviljonger och åk. 7-9 på Rörsjöskolan-Zenith i väntan på att
Toftanässkolan står färdig för verksamhetsstart inför VT 2020.
Eleverna som idag går på Mölletoftaskolan kommer inför HT 2020 att flyttas till
paviljongerna intill Bäckagårdsskolan. Det innebär att de elever som finns inom
området Kirseberg kommer att utgöra söktryck inom detta område och beläggningen
av skolplatserna i Husie bedöms således bli större än vad man visuellt kan utläsa av
diagrammet nedan.
Paviljongerna vid Bäckagårdsskolan planeras att avvecklas i samband med att den
nya skolan inom fastigheten Mölledalsskolan 1 står färdig HT 2023.
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KAPITEL 4 SÄRSKILDA
UNDERVISNINGSLOKALER
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Inom grundskolans verksamhet finns olika typer av specialiserad verksamhet med
specifika behov av särskilda undervisningslokaler. Det gäller bland annat
verksamheter som:
•
•
•

Grundsärskola – grundsärskola ämnen, grundsärskola ämnesområden, träning special och
grundsärskola för elever med autism
Skolområde autism
Särskilda undervisningsgrupper

Verksamheter med särskilda undervisningslokaler är placerade i befintliga skolor eller
i andra lokaler utifrån verksamhetens behov.

4.1 Förutsättningar och behov

Verksamheternas volym motsvarar ungefär 1,10 % av det totala elevunderlaget i
Malmö stad vilket innebär en ökning jämfört med förra årets lokalförsörjningsplan
(0,85%). Rikssnittet ligger på ungefär 1 %. Det finns ingen prognos för specifik
verksamhet. Ytmässigt har dessa verksamheter ett större behov av utrymme.
Ordinarie verksamhet beräknas ha behov för cirka 12 kvm per elev. Motsvarande för
verksamheter med särskilda undervisningslokalerna är 12 till 50 kvm per elever.
4.1.1 Utvecklingsområden
Det pågår ett utvecklingsarbete kopplat till grundskoleförvaltningens lokalprogram
och särskilda undervisningslokalers funktionskrav. Syftet med utvecklingsarbetet är
att samla in och få en större kunskap om varje enskilt verksamhetsbehov gällande
funktion och utformning.
Under 2019 har så kallade moduler där funktioner, ytor och samband tagits fram för
elevhälsan, autism, särskola och träningssärskolan. Projektet ny skola inom
fastigheten Mölledalsskolan 1 kommer erbjuda 70 elevplatser för elever med
särskilda behov planerade utifrån framtagna moduler. Bedömningen är att denna typ
av utvecklingsarbete behöver fortsätta de kommande åren för att bättre svara på
frågor så som hur gör vi undervisningen tillgänglig för fler, hur matchar vi elever mot
adekvat lärmiljö samt hur åstadkommer vi lokaler som är bra för alla och avgörande
för vissa?

4.2 Projekt

Inom området finns det ett antal olika projekt för att möta verksamhetens behov:
•
•
•
•
•
•

Ny skola, Mölledalsskolan 1: planerad start av ny särskoleverksamhet
Utemiljöåtgärder för Sockerbruksskolan
Nybyggnation för att möta nuvarande verksamheten Solhusets (Lindängesskolan) behov av
ändamålsenliga lokaler, inriktning: färdigställande senast 2023
Sundsbroskolan/Ängslättskolan: planerad utveckling av särskoleverksamheten. Annan
lokalisering studeras
Thymus: beslutad lokalsökning (pågående)
Äppelvillan/Olympen/Sakura: förstudie för ny permanent lokalisering och tillfällig
omlokalisering på Hyllievångsskolan
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KAPITEL 5 PRIORITERADE
BEHOV OCH
EFFEKTIVISERINGAR
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5.1 Prioriterade behov – 2019 - 2028

Nedan redovisas de prioriterade och planerade projekt som ingår i denna
lokalförsörjningsplan. Område, projektnamn och förändringen av antalet platser för
respektive projekt presenteras. Projekten är i olika skeden av planeringsprocessen
och de färdigställandedatum som presenteras är sådana datum som varit kända vid
skrivandet av denna plan. I en del projekt sker förändringar av färdigställandetiden
kontinuerligt efter hand som ny information finns framme. En del av projekten avser
beslutade hyresavtal i grundskolenämnden medan andra är i tidigt planeringsskede,
så som detaljplaneskedet varför färdigställandedatum är då preliminär.
Område
Centrum
Centrum
Centrum

2019

Projekt
Mellersta Förstadsskolan (ny skola)
Österportsskolan (ventilation)
Rörsjöskolan (Ny byggnad)
Rådmansvångens skola (ny skola,
Centrum
etapp 2)
Fosie
Hermodsdalsskolan (Ny idrottshall)
Limhamn Bunkeflo Djupadalsskolan (ombyggnation)
Limhamn Bunkeflo Limhamnsskolan (ny skola)
Limhamn Bunkeflo Elinelundsskolan (ny skola)

Förändring platser
390
-530
225
96
75
-540
450
650

2020
Område
Södra Innerstaden
Centrum
Kirseberg
Limhamn Bunkeflo
Limhamn Bunkeflo
Centrum
Fosie
Hyllie
Husie
Rosengård

Område
Hyllie
Limhamn Bunkeflo
Centrum
Rosengård
Rosengård
Centrum
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Projekt
Stenkulaskolan (återtagande av
förskolans lokaler)
Monbijouskolan (ventilation)
Mölletoftaskolan (avveckling)
Tygelsjöskolan (avveckling paviljong)
Tygelsjöskolan (etablering paviljong)
Neptuniskolan (ny skola)
Munkhätteskolan (ombyggnad By F)
Annebergsskolan (nybyggnation)
Toftanässkolan (ny skola)
Örtagårdsskolan (återtagande)

2021

Projekt
Malmö Idrottsgrundskola
Djupadalsskolan (åter tillgänglig)
Österportsskolan (åter tillgänglig)
Apelgårdsskolan (återtagande)
Örtagårdsskolan (återtagande)
Kv. Dekanen Byggnad A & B
byggs om

Förändring
platser
150
-384
-104
-100
200
550
150
525
650
50

Förändring platser
300
540
530
50
50
-450
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Område
Västra Innerstaden
Centrum
Oxie
Oxie
Husie

2022

Projekt
Slottstadens skola (utbyggnaden klar)
Monbijouskolan (åter tillgänglig)
Kungshögsskolan (Ny, om- och
tillbyggnation)
Kungshögsskolan (avveckling
paviljonger)
Bäckagårdsskolan (avveckling av
paviljonger)

2023

Område
Centrum
Kirseberg
Hyllie
Fosie
Centrum
Limhamn Bunkeflo

Projekt
Kv. Brännaren (ny skola)
Ny skola, fastigheten Mölledalsskolan 1
Skola öster om Sivåkersvägen (ny skola)
Högaholmsskolan (nybyggnation)
Kv. Dekanen byggnad A & B (åter
tillgänglig)
Bergaskolan (avveckling av paviljonger)

2024

Område Projekt
Hyllie
Ny högstadieskola (kulturinriktning)

Område
Kirseberg

2026

Projekt
Ny skola 1, FÖP Kirseberg

2028
Område
Limhamn
Bunkeflo
Centrum

Projekt
Kv. Lusthuset (avveckling
paviljonger)
Ny skola 1, FÖP Nyhamnen

Förändring platser
100 (antagande)
384
232
-300
-125

Förändring platser
525
420
550
146
450
-100

Förändring platser
450

Förändring platser

650

Förändring
platser
-500
650

Utöver ovan presenterade projekt finns två projekt i utredningsfasen. Det ena
projektet finns inom i Fosie och avser ny skola inom fastigheten Fosie 162:25 och det
andra är Ny skola, Elinelunds gård. Dessa projekt generar totalt 1 300 nya
skolplatser och bedöms stå klara någon gång efter 2028. Berörda projekt i
utredningsfasen följs upp i kommande års lokalförsörjningsplaner.

5.2 Pågående och planerade omlokaliseringar 2019–2024
Under avsnitt 3.1.3 beskrevs det arbete som pågår inom staden avseende
uppfyllande av myndighetskrav och förbättringsarbeten gällande elevernas och
personalens arbetsmiljö. Detta arbete har inverkan på behovet av platser och
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omfattningen på omlokaliseringsbehovet påverkar stadens handlingsutrymme vid
oförutsedda händelser, så som ökad inflyttning eller akut tillskapande av platser vid
större händelser så som brand, översvämning o.d.
Under perioden 2019-2024 kommer totalt c:a 136 klasser, motsvarande c:a 3 400
elever i 12 olika grundskolor omlokaliseras till andra grundskolor i staden till följd av
myndighetskrav eller behovet av att förtäta och tillskapa nya platser i befintliga
grundskolor. Med undantag från Bergaskolans, Kungshögsskolans och
Toftanässkolans omlokalisering till paviljonger så omlokaliseras samtliga elever till
permanenta och i många fall nyligen etablerade skollokaler på andra platser i staden.
Detta kan dock innebära att dessa nya grundskolor under viss tid inte kan bereda
plats åt tillkommande elever bosatta i närområdet.
Nedan följer en förteckning över de planerade omlokaliseringarna. De objekt som
återfinns här nedan är en nulägesbeskrivning och fler objekt kan tillkomma efterhand
som myndighetskrav förändras, tillsyn indikerar behov av att avhjälpa eventuella
brister i lokalerna eller att grundskoleförvaltningen beslutar att utföra byggnation för
att utöka kapaciteten. Det kan också bli förändringar beträffande vart eleverna ska
omlokaliseras till.
Enhet/klasser som
omlokaliseras
Fridhemsskolan
Grund för omlokalisering

Omlokaliseras till

Enhet/klasser som
omlokaliseras
Slottstadens skola
Grund för omlokalisering

Omlokaliseras till

Enhet/klasser som
omlokaliseras
Annebergsskolan
Grund för omlokalisering

Omlokaliseras till

Enhet/klasser som
omlokaliseras
Djupadalsskolan
Grund för omlokalisering

Omlokaliseras till
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Under perioden (fr.o.m. –
t.o.m.)
Hyllievångsskolan
Januari 2018 – Juni 2020
Myndighetskrav: Ny luftbehandlingsinstallation innebar att
Fridhemsskolan blev otillgänglig under ombyggnationstiden. 20
klasser flyttar tillbaka till Fridhem juni 2019. Två klasser stannar
kvar på Hyllievångsskolan till och med juni 2020 på grund av
platsbrist.

Under perioden (fr.o.m. –
t.o.m.)
Fågelbacksskolan
Augusti 2018 - Tillsvidare
Slottstadens skola kommer att byggas om med start 2020 och
behövde även lämna plats åt Annebergsskolans elever då
nybyggnation av Annebergsskolan påbörjades.

Under perioden (fr.o.m. –
t.o.m.)
Slottstadens skola
Augusti 2018 – juni 2020
Annebergsskolan rivs och en ny skola uppförs varför elever och
personal tillfälligt omlokaliserats till Slottstadens skola.

Under perioden (fr.o.m. –
t.o.m.)
Elinelundsskolan
Juli 2019 – Juni 2021
Djupadalsskolan genomgår ny, om- och tillbyggnation till följd av
myndighetskrav och platsbrist.
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Enhet/klasser som
omlokaliseras
Sakura och Olympen
Grund för omlokalisering

Omlokaliseras till

Enhet/klasser som
omlokaliseras
Malmö International School
Grund för omlokalisering

Omlokaliseras till

Enhet/klasser som
omlokaliseras
Österportsskolan
Grund för omlokalisering

Omlokaliseras till

Enhet/klasser som
omlokaliseras
Rörsjöskolan – Zenith
Grund för omlokalisering

Omlokaliseras till

Enhet/klasser som
omlokaliseras
Toftanässkolan

Omlokaliseras till

Grund för omlokalisering

Enhet/klasser som
omlokaliseras
Mölletoftaskolan
Grund för omlokalisering
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Under perioden (fr.o.m. –
t.o.m.)
Hyllievångsskolan
Augusti 2019 – utreds
Sakura och Olympen omlokaliseras till Hyllievångsskolan och
kommer nyttja fyra basrum till dess att nya lokaler framtagna.

Under perioden (fr.o.m. –
t.o.m.)
Limhamnsskolan
Augusti 2019 – Juni 2023
Malmö International Schools (MIS) nuvarande lokaler på kv.
Dekanen, byggnad A och B behövs åt Österportsskolans elever och
personal under Österportsskolans ombyggnation till följd av
myndighetskrav. Malmö International School omlokaliseras till
Elinelundsskolan fram till att nya MIS är klar.

Under perioden (fr.o.m. –
t.o.m.)
Kv. Dekanen, byggnad A & B
Augusti 2019 – juni 2021
Österportsskolans ventilationsanläggning uppfyller inte
myndighetskraven och en ny kommer installeras. Under perioden
2021 planeras även genomgripande insatser i utemiljön för att höja
kvalitéten på utemiljön och uppfylla gällande riktlinjer från
tillsynsmyndigheter.

Under perioden (fr.o.m. –
t.o.m.)
Mellersta Förstadsskolan
Augusti 2019 - tillsvidare
Högstadieskolan Rörsjöskolan-Zenith omlokaliseras till den
planerade högstadieskolan Mellersta Förstadsskolan för att bland
annat lämna plats åt Monbijouskolans elever och personal när den
skolan byggs om.

Under perioden (fr.o.m. t.o.m.)
Augusti 2019 - december 2019

Bäckagårdsskolans paviljonger
(åk. F-6) och Rörsjöskolan Zenith (åk. 7- 9)
Omlokaliseras på grund av försening av byggnation av
Toftanässkolan (fastigheten Husie 172:401)

Omlokaliseras till
Bäckagårdsskolans paviljonger

Under perioden (fr.o.m. –
t.o.m.)
Juni 2020 – Juni 2023

Mölletoftaskolans nuvarande lokaler inom fastigheten
Mölledalsskolan 1 måste avvecklas för att möjliggöra start av
nybyggnation av grundskola inom fastigheten. Det finns tillgänglig
kapacitet på Bäckagårdsskolans paviljonger och inriktningen är
således att fyra klasser som berörs omlokaliseras till de
paviljongerna inför HT 2020. Eleverna flyttas tillbaka till ny skola
inom fastigheten Mölledalsskolan 1 när den står klar 2022.
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Enhet/klasser som
omlokaliseras
Kungshögsskolan

Grund för omlokalisering

Omlokaliseras till

Åk. F-1 omlokaliseras till
paviljonger inom kv. Lusthuset,
åk. 2-4 placeras i befintliga
paviljonger på Oxie IP och åk. 56 omlokaliseras till
Oxievångsskolan
Kungshögsskolan kommer renoveras under perioden juni 2020 juni 2022.

Enhet/klasser som
omlokaliseras
Monbijouskolan
Grund för omlokalisering

Omlokaliseras till

Enhet/klasser som
omlokaliseras
Bulltoftaskolan

Omlokaliseras till

Grund för omlokalisering

Enhet/klasser som
omlokaliseras
Karlshögsskolan
Grund för omlokalisering

Enhet/klasser som
omlokaliseras
Lindängeskolan / Solhuset
Grund för omlokalisering
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Under perioden (fr.o.m. –
t.o.m.)
Juni 2020 – juni 2022

Under perioden (fr.o.m. –
t.o.m.)
Rörsjöskolan-Zenith
Januari 2020 – december 2021
Högstadieskolan Rörsjöskolan-Zenith omlokaliseras till den
planerade högstadieskolan Mellersta Förstadsskolan för att bland
annat lämna plats åt Monbijouskolans elever och personal när den
skolan byggs om.

Under perioden (fr.o.m. –
t.o.m.)
Augusti 2022 - permanent

Ny skola, fastighet
Mölledalsskolan 1
Myndighetskrav beträffande ventilationsanläggningen på
Bulltoftaskolan kräver åtgärdande och omlokalisering av elever och
personal. Bedömningen är att utrymme finns på Ny skola,
Mölledalsskolan 1

Omlokaliseras till

Under perioden (fr.o.m. –
t.o.m.)
Augusti 2022 – Permanent

Ny skola, fastigheten
Mölledalsskolan 1
Karlshögsskolan föreslås avvecklas för att istället utgöra del av ny
skola inom fastigheten Mölledalsskolan 1. Lokalerna som
Karlshögsskolan befinner sig i är mer lämpade åt
förskoleverksamhet.
Omlokaliseras till

Under perioden (fr.o.m. –
t.o.m.)
Högaholmsskolan
Augusti 2022 – Augusti 2024
Särskoleverksamheten som bedrivs i de tillfälliga paviljongerna
inom fastigheten Allsången 1 måste omlokaliseras till följd av att
bygglovet går ut och inte kan förlängas. Kapacitet i gamla
Högaholmsskolan bör kunna utgöra omlokalisering åt eleverna
under tiden som nya lokaler uppförs på Allsången 1.
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KAPITEL 6
SAMMANFATTNING
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6.1 Slutsatser och förslag till ställningstaganden

I denna lokalförsörjningsplan för grundskoleverksamheten i Malmö stad framgår att
den totala platstillgången är god i Malmö under planeringsperioden 31 december
2019 – 31 december 2029. Det bedöms finnas en planerad merkapacitet som
möjliggör flera överväganden och ställningstaganden.
För helheten, det vill säga på Malmö stad nivå finns en utbyggnadsvolym som
överstiger befolkningsunderlaget under perioden 2025-2026 och ligger i nivå med
befolkningsunderlaget 2027-2029. I den analys som presenterats under avsnitt 3.3
ingår alla planerade lokalförändringar med påverkan på kapaciteten och i vissa
områden kan det trots god platstillgång på helheten konstateras en begränsad
platstillgång och hög beläggningsgrad på områdes- och skolnivå. Dessa periodvisa
och områdes- och skolspecifika platsbrister kan i bästa fall avhjälpas genom att
omdisponera skolans redan befintliga lokaler så att underskotten kan täckas genom
annan merkapacitet i övriga årskursintervaller och genom att nyttja närliggande
områdens merkapacitet.
Den merkapacitet som finns under vissa år möjliggör och underlättar planeringen för
åtgärdande av lokaler som inte bedöms vara ändamålsenliga eller är i behov av
åtgärder för att uppfylla gällande myndighetskrav och riktlinjer. De nyproducerade
grundskolorna kommer kunna bidra till denna planering och utgöra en ändamålsenlig
och effektiv resurs för det omlokaliseringsbehov som kan tänkas uppstå som följd av
åtgärder i befintliga grundskolebyggnader.
Pågående och planerade insatser för en förbättrad fysisk lärmiljö bedöms innebära
att ytor under en tid blir otillgängliga vilket är särskilt problematiskt eftersom staden
parallellt med detta måste bereda platser för tillkommande elever.
Stadsutvecklingsprojekt och friytekrav kan också komma att påverka var och vilken
utbyggnad som måste prioriteras. Detta kan innebära att skolplatser måste skapas i
lokaliseringar och med förutsättningar och krav som har påverkan på
skolorganisation, ytor och utformning av byggnaderna. Om dessa krav och
förutsättningar inte är i linje med grundskoleverksamhetens lokalprogram kan de
innebära en merkostnad som endast kan hanteras om staden tillskjuter resurser som
möjliggör dessa ambitioner. Detta kan ske genom strategiska investeringar utanför
grundskolenämndens ordinarie budgetram.
För att friytekraven ska bli ett effektivt planeringsverktyg måste friytorna användas
mer flexibelt och med större omsorg till verksamhetens förutsättningar och behov.
Detta för att undvika att friytekraven leder till minskad skolplatskapacitet för enskilda
skolprojekt.
Den utbyggnadsvolym som anges i denna lokalförsörjningsplan möjliggör således ett
handlingsutrymme som resulterar i konkreta och nedan angivna
planeringsinriktningar. Dessa inriktningar är dock inga definitiva beslut om
effektuering. Beslut om vidaregång tas antigen av grundskoleförvaltningen eller
grundskolenämnden när erforderliga underlag finns framme.
•

Att omlokaliseringarna till följd av bland annat myndighetskrav och
ombyggnationer som beskrivs i avsnitt 5.2 fastställs som gällande
planeringsinriktningar
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•

•
•
•

•
•

•
•

•

•

Att utreda huruvida det är möjligt att, vid en eventuell ombyggnation av
Rönnenskolans luftbehandlingsinstallation, omlokalisera elever och personal
till andra lokaler
Att utreda vilka konsekvenser stadsarkivets krav på arkivlokaler i samtliga av
Malmö stads grundskolor får på kapaciteten
Att bedöma huruvida Axeltorps lokaler kan sägas upp
Att avveckla lokaler som nuvarande Mölletoftaskolan (inom fastigheten
Mölledalsskolan 1) nyttjar och omlokalisera elever och personal till paviljonger
intill Bäckagårdsskolan inför HT 2020 för att möjliggöra start av nybyggnation
av skola inom fastigheten Mölledalsskolan 1
Att senast 2021 inleda detaljplanearbetet som möjliggör den fjärde
grundskolan i Västra Hamnen
Att avveckla tillfälliga paviljonger inom del av fastigheten Oxie 56:18 samt
inom del av fastigheten 45:2 i samband med att Kungshögsskolans utökning
är färdigställd år 2022
Att ersätta Solhusets befintliga lokaler genom nybyggnation av permanenta
lokaler på fastigheten Allsången 1 med färdigställande senast 2024
Att inleda detaljplanearbete som möjliggör etablering av ny grundskola inom
fördjupad översiktsplan Kirseberg och med färdigställande av grundskola
senast 2026
Att under 2024 avveckla befintliga skollokaler inom fastigheten Dansvisan 1
som idag är Högaholmsskolan efter Solhusets flytt till nya lokaler på
fastigheten Allsången 1
Att senast 2024 bedöma huruvida den demografiska utvecklingen innebär att
ny skola inom fastigheten Fosie 162:25, med populärnamnet Ny skola, Fosie
Kyrka bör beställas
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BILAGOR
• Bilaga 1: Befolkningsprognos per stadsdel
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