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Beställning av ny grundskola till Kommunfastigheter i 
Arboga AB 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar den beställning som 

skickats till Kommunfastigheter i Arboga AB för projektering av ny 

grundskola.  

Sammanfattning 

Den 29 mars 2022 behandlade kommunstyrelsen ärendet ”Fördjupad 

förstudie av skolorganisationen i Arboga” (KS 106/2022–291). I 

beslutspunkt 1 framgår att kommunstyrelsen beslutar att 

Kommunfastigheter i Arboga AB får i uppdrag att påbörja fas 1 i 

investeringen av ny grundskola på området Ärlan 12. Detta innebär 

planering och projektering men även dimensionering efter behov. 

I planeringen och projekteringen ska hänsyn tas till följande 

förutsättningar; 

• Inriktningen är i enlighet med tidigare framtagen förstudie 

som innebär en investeringsutgift om 387 miljoner kronor. 

Förslag ska också finnas så att den totala investeringsutgiften 

kan bli lägre än den som anges i förstudien 

• Nybyggnationen ska utformas med hänsyn till en eventuell 

framtida utbyggnad 

• Lokalerna planeras för att klasserna ska innehålla maximalt 30 

elever 

• Vid planeringen av idrottshallen ska samråd ske med 

fritidskonsulent Måns von Stedingk som även har kontakten 

med föreningar 

• Vid planering av skolmåltidslokalen ska samråd ske med 

kostchef Eva Edin 

• Vid planering av skolbiblioteket ska samråd ske med 

bibliotekschef Kajsa Fex Fritz 

Kommunstyrelseförvaltningen 
Ekonomi 
Anders Neuman, tf kommundirektör 
0589-870 25 
anders.neuman@arboga.se 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 



 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2) 
Datum Diarienummer 

2022-05-21 KS 54/2022-291 
Revideringsdatum  

  
 

 

• I planeringen ska också konstnärlig utsmyckning av lokaler 

och utemiljö ingå. Samråd ska ske med en grupp där 

bibliotekschef Kajsa Fex Fritz är samordnare. Planeringen ska 

ta hänsyn till den uttalade ambitionen att låta 1 procent av 

byggkostnaden vid nyproduktion eller renovering av 

offentliga byggnader och platser avsättas till konstnärlig 

utsmyckning 

• I planeringen ska hänsyn tas till att inrymma skyddsrum i 

lokalerna 

• I planeringen ska hänsyn tas till att ha reservkraft till 

lokalerna 

• I planeringen ska det utredas möjligheterna att kunna 

inrymma kulturskolan i de nya lokalerna. Samråd ska ske 

med kulturskolans enhetschef Ingeborg Söderwall 

• Kommunfastigheter i Arboga AB ska under hösten 2022 

fortlöpande informera kommunstyrelsen om den pågående 

planeringen och projekteringen. 
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