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Plats och tid

Förskole- och grundskoleförvaltningen, Folkets hus, klockan 08.30 – 08.40

Beslutande

Hanna Netterberg (M)
Linda Berggren (S)
Hannah Björnehag (M)
Peter Stoltz (S)
Robert Hult (S)
Anna Bengtsson (M)
Cecilia Rönn (L)
Ann-Kristin Herdell (KD)
Victor Hermansson (L)
Marie Bengtsson (C)
Nina Wikstrand Petersson (C)
Suada Avdic (S)
Carlos Paredes (S)

Ersättare –
inte tjänstgörande

Övriga deltagare

Cornelia Gustafsson, sekreterare
Ulrika Nittfors, personalrepresentant
Ann-Britt Jansson Bensköld, personalrepresentant

Utses att justera

Linda Berggren (S)

Justeringens plats
och tid

Förskole- och grundskoleförvaltningen, Norrgatan 25, 2020-03-30

Sekreterare

Cornelia Gustafsson

Ordförande

Hanna Netterberg (M)

Justerande

Linda Berggren (S)

Justerandes sign

Paragraf
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Dnr FGN 2020/0104

Yttrande - Granskningshandling gällande
detaljplan för del av Göingegården 1:13,
bostäder norr om Pilgatan, etapp 3, Varbergs
kommun
Beslut
Förskole- och grundskolenämnden beslutar
1. tillstyrka detaljplanen och att förvaltningens överväganden ska
beaktas.
- Omedelbar justering
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Planområdet ligger norr om Pilgatan, ca 5 km norr om Varbergs centrum.
Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att uppföra en blandad
bostadsbebyggelse samt att planlägga för gemensamma ytor i park- och
naturmark inom området. Tilltänkt bebyggelse utgörs av totalt ca 140
bostäder i varierad upplåtelseform och bebyggelsetyp. Detaljplanen
möjliggör flerbostadshus i 3-6 våningar och 14 friliggande villor sam ett 30tal par- rad-, och/eller radhus i 1-2 våningar.
Förslaget avviker till viss mån från översiktsplanen.

Beslutsunderlag
Plankarta, del av Göingegården 1:13, bostäder norr om Pilgatan etapp3
Plan- och genomförandebeskrivning, del av Göingegården 1:13, bostäder
norr om Pilgatan etapp3
www.varberg.se/aktuellaplaner

Övervägande
Förvaltningen bedömer att detaljplanens innehåll kommer att påverka
förskole- och grundskolenämndens verksamheter.
Detaljplanen ligger inom Trönningeskolans upptagningsområde för
förskola och grundskola. Trönningeskolan ingår i skolområde nordväst.
Den kommunala förskoleverksamheten i upptagningsområdet bedrivs i tre
förskolor, Barnabro , Mossvägens och Trönningebjärsvägens förskolor.
I området finns även 3 fristående förskolor.
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I upptagningsområdet finns en teoretisk överkapacitet på förskoleplatser
med ca 100 platser men de platserna nyttjas av barn från de två
intilliggande upptagningsområdena i skolområde nordväst, Linbergs skola
och Bläshammars skola där det tillsammans saknas drygt 140 platser.
Trönninge skola har en organisatorisk maxkapacitet på 800 elever och i
januari 2020 var 660 elever inskrivna i skolan, på hösten 2021 kommer
skolans maxkapacitet vara nådd enligt kommunens befolkningsprognos för
området. Utifrån elevgruppernas sammansättning finns det redan idag
utmaningar att nå skolans maximala organisationskapacitet.
Förskole- och grundskoleförvaltningen har skrivit fram en behovsanalys för
hela område Nordväst och dess kapacitet utifrån de utbyggnadsplanerna
som ses i bland annat Trönninge och på Trönningenäs. Denna behovsanalys
gäller både förskole och grundskoleplatser.
Förskole- och grundskoleförvaltningen ser utifrån utbyggnadsplanerna att
det är viktigt att tillgodose behovet av platser i förskola och skola och att det
ligger i fas med utbyggnad av bostäder. Enligt schablonberäkning ger 140
bostäder 310 personer, varav 12 barn i förskoleålder (0-5 år) och 34 barn i
grundskoleålder (6-15 år).
Vidare anser förskole- och grundskoleförvaltningen att det är viktigt att
infrastrukturen i form av säkra gång och cykelvägar till våra verksamheter
tillgodoses i takt med utbyggnaden.
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Protokollsutdrag:
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Love Gardtman, planarkitekt
Stadsbyggnadskontoret
Martin Lövström, enhetschef
vaktmästeri och lokaler, FGF
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