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§ 78 BUN 259/2021-600 

Extraärende: Yttrande gällande nämndinitiativ från 
(SD) om att ta fram uppdaterat beslutsunderlag för den 
nya skolorganisationen som belyser både en och två 
högstadieskolor 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden förordar att det fortsatt finns två 

högstadieskolor i Arboga 

2. Barn- och utbildningsnämnden överlämnar yttrandet till 

Kommunstyrelsen.  

Reservation 

Tony Pehrsson (SD) reserverar sig i ärendet gällande punkt 1 och 2.  

Sammanfattning 

Sverigedemokraterna anmälde vid kommunstyrelsens sammanträde 

den 30 mars 2021, § 60 ett nämndinitiativ om att kommunstyrelsen 

till lämplig förvaltning/nämnd ska ge uppdraget att snarast ta fram 

beslutsunderlag för den nya skolorganisationen som belyser både en 

och två högstadieskolor. Tydliga ekonomiska och andra relevanta 

konsekvenser skall framgå av beslutsunderlaget 

Barn- och utbildningsnämnden förordar att det fortsatt finns två 

högstadieskolor i Arboga. 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade i december 2019 (BUN 

25/2019-600) och Kommunfullmäktige beslutade i maj 2020 om 

förslag till inriktning för skolorganisation för Arboga (KS 426/2019-

600). 

Inriktningsbeslutet för grundskolans organisation grundar sig på en 

stadieindelad skola utifrån skollagen 10 kapitel 3 § (2010:800). 

Inriktningsbeslutet innebär ett spår med årskurs f-9 på norr med 

högstadieskola på Stureskolan och ett spår med årskurs f-9 på söder 

med högstadiet på Gäddgårdsskolan. 
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Efter beslutet 2019 har antalet paralleller på högstadiet justerats efter 

ny befolkningsprognos och beslut om resursfördelningsmodell till 

totalt sex paralleller på högstadiet med 25-30 elever/klass i årskurs 7-

9. 

Barn- och utbildningsförvaltningen förordar fortsatt två 

högstadieskolor. Skolorganisationens förslag har en bred förankring i 

förvaltningen och har analyserats och diskuterats i samtliga 

arbetsgrupper inom förvaltningen 2019 då utredningen 

genomfördes. 

Fördelarna utifrån ett verksamhetsperspektiv att ha två 

högstadieskolor: 

• Valmöjlighet byte av skola möjligt 

• Möjlighet att skapa relationer mellan elever och lärare är 

lättare vid en mindre högstadieskola 

• Personalgrupperna på skolorna är intakta och inarbetade 

• Tre paralleller på Stureskolan kan lättare säkerställa goda 

framtida lärmiljöer 

• Ökad trygghet och studiero vid en mindre högstadieskola 

• Socioekonomiskt utsatta barn missgynnas av större enheter 

• Utemiljön räcker på Stureskolan till utifrån Boverkets 

rekommendationer vid fortsatt 3 paralleller. 

• Två högstadieskolor är brett förankrat i personalgruppen 

• Att ha samtliga högstadieelever samlat på en skola upplevs 

som en stor risk för fler incidenter och högre otrygghet 

• Minskad valmöjlighet med bara en kommunal högstadieskola 

kan leda till att fler väljer friskolor eller skolor i andra 

kommuner 

• Sturehallen kommer inte räcka för idrottsundervisningen vid 

ett högstadium. Vasahallen kan inte användas då den inte är 

byggd för att tillgodose de mål som läroplanen i idrott 

innehåller. 

• Särskolans högstadium bör vara inkluderad i grundskolans 

lokaler och då måste särskolan drivas på två skolor vilket 

innebär en dyrare verksamhet med större svårigheter att 

samverka 
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Om Stureskolan ska användas som Arbogas enda högstadieskola 

kommer det att innebära att om- och tillbyggnation kommer behövas 

på såväl Stureskolan, Ladubackskolan (Nybyholmsskolan) och 

byggnation av ny Gäddgårdsskola. Om det fortsatt finns två 

högstadieskolor kommer ingen tillbyggnad att behövas på 

Stureskolan. Då behövs en ny grundskola f-9 för att ersätta 

Gäddgårdsskolan samt tillbyggnad på Ladubacksskolan 

(Nybyholmsskolan) behövs för att säkerställa en stadieindelad skola 

för årskurs f-6. 

  

Timplanen fastställer hur många timmar som måste erbjudas inom 

samtliga ämnen. Tjänsteplanering på två högstadieskolor fungerar 

utifrån att de flesta lärare idag har minst två ämnen i sin utbildning. 

För heltidstjänster inom ämnen såsom till exempel bild och musik 

krävs minst sex paralleller på högstadiet om man enbart har ett ämne 

i sin legitimation 

Förslag till beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden förordar att det fortsatt finns två 

högstadieskolor i Arboga 

2. Barn- och utbildningsnämnden överlämnar yttrandet till 

Kommunstyrelsen.  

Yrkande 

Kent Johansson (M) och Tony Pehrsson (SD) yrkar på återremiss.  

Bo Molander (S), Ingrid Noord-Silversten (S), Anna-Lena Rehnman 

(S), Sune Gustavsson (OPA), Richard Fallqvist (L), Håkan Sandberg 

(L) och  Anders Frants (MP) yrkar på bifall till förvaltningens förslag 

till beslut. 

  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på bifall till förvaltningens förslag 

till beslut mot Kent Johansson (M) och Tony Pehrsson (SD) 
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återremissyrkande och finner att barn- och utbildningsnämnden 

beslutar att bifalla förvaltningens förslag till beslut. 

Skriftlig reservation 

Kent Johansson (M) inkommer med följande reservation: 

Undertecknad tjänstgörande ledamot anför härmed Reservation mot 

BUN nämndens beslut i § 78 den 14.12.21. 

Vi yrkar återremiss av ärendet med följande sakskäl; 

Då ingen ekonomisk redovisning finns bilagd till de två olika 

alternativen anser vi att man inte som ansvarstagande politiker kan 

fatta ett så viktigt beslut utan detta underlag. 

Vi yrkar därför återremiss av ärendet för komplettering med 

ekonomisk redovisning av de två alternativen. 

Då detta vårt yrkande inte fick gehör och röstades ner ser vi oss 

tvingade att inge denna RESERVATION. 

Arboga den 14 december 2021 

Kent W. Johansson 

Moderaterna Arboga 

  

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
Kommunstyrelsen 


