
  
PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2) 
Sammanträdesdatum  

2022-03-29  

Kommunstyrelsen 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 53 KS 54/2022-291 

Ny grundskola, inriktningsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Inriktningen är att ny grundskola ska uppföras på Ärlan 12. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade den 6 oktober 2020, § 171 om 

igångsättningstillstånd för förstudie för ny grundskola på söder. 

Kommunstyrelsen har den 30 mars 2021, § 52 lämnat ett 

planuppdrag för Abborren 5 och Ärlan 12, då nya detaljplaner är en 

förutsättning för att skapa nya och ändamålsenliga skolområden för 

båda områdena.  

I arbetet med att ta fram underlag för inriktningsbeslut för nya 

grundskolan i Arboga har två förstudier genomförts och lämnats till 

styrgruppen för nya skolan. De båda förslagen redovisades för 

kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden den 16 

november 2021 i Medborgarhuset. Därefter har förslagen 

kompletterats med kostnadsberäkningar som inkom den 22 

december 2021. Förslagen har sammanställts och analyserats av 

kommunens styrgrupp som består av kommundirektör, 

ekonomichef, barn- och utbildningschef och VD i 

Kommunfastigheter i Arboga AB. På kommunstyrelsens möte den 1 

februari 2022 § 54 genomfördes en jämförelse mellan de båda 

förslagen. Jämförelsen redovisade ett antal avvikelser och skillnader 

mellan förslagen samt ett antal parametrar att ta ställning till, besluta 

och färdigställa. Kommunstyrelsen remitterande förslagen om ny 

grundskola till barn- och utbildningsnämnden för att inhämta 

nämndens synpunkter inför ställningstagande om inriktningsbeslut 

om ny grundskola. 

Barn- och utbildningsnämnden har i beslut den 11 februari 2022 § 16 

förordat alternativet som innebär att ny grundskola byggs enligt 

förslaget i kvarteret Ärlan 12. Nämnden lyfter fram flera skäl till att 

skolan ska uppföras på Ärlan 12. Ur ett verksamhetsperspektiv 

förordas förslaget Ärlan 12, framför allt då de pedagogiska 
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förutsättningarna och trygghetsaspekten anses vara bättre. Vidare att 

lokalernas storlek och organisation medger större flexibilitet, alla 

elever har hemklassrum, större yta för särskolan samt möjlighet till 

utbyggnad av skolan. I förslaget innebär att skolans utemiljö kan 

följa Boverkets rekommendationer om kvadratmeter/elev. Nämnden 

anser vidare att det är bättre att äga verksamhetslokalen då det finns 

en större rådighet och delaktighet avseende drift och förändringar. 
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