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§ 52 KS 128/2021-214 

Planuppdrag för Abborren 5 och för Ärlan 12 med flera 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Samhällsbyggnadsenheten får i uppdrag att teckna planavtal 

och påbörja planarbete för Ärlan 12 med flera. 

2. Samhällsbyggnadsenheten får i uppdrag att teckna planavtal 

och påbörja planarbete för Abborren 5. 

Reservation 

Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för Sara Axelsson 

Gustafssons (S) yrkande. 

Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för Martin Nyqvists 

(SD) yrkande. 

Sammanfattning 

Gäddgårdsskolan är i dagsläget i dåligt skick och behöver ersättas 

med nya lokaler. Det finns två olika lokaliseringsalternativ för en ny 

skola. Det ena alternativet är fastigheterna Ärlan 12 med flera, där 

Gäddgårdsskolan ligger idag. Det andra alternativet är Abborren 5 

som ägs av Lantmännen Novare AB.  

För att det ska vara möjligt att skapa ett nytt och ändamålsenligt 

skolområde krävs nya detaljplaner får båda områdena. En ny 

detaljplan avseende Ärlan 12 möjliggör även att innefatta Trasten 2 

som en del av ett nytt skolområde och därmed kunna skapa nya 

trafiklösningar som är bättre anpassade efter ny utformning av 

området. Inom uppdraget att ta fram en ny detaljplan för Ärlan 12 

med flera bör det även ingå att undersöka möjligheterna för bostäder 

på platsen, antingen för hela området om den nya skolan lokaliseras 

till Abborren 5 eller för delar av området om den nya skolan byggs 

inom samma område.  

Vid en lokalisering av den nya skolan till Ärlan 12 med flera bör det 

ingå i planuppdraget för Abborren 5 att undersöka möjligheterna för 

bostadsutveckling och vilka ytterligare eventuella behov som 

fastighetsägaren har i en planläggning av fastigheten. 
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Båda platserna ligger inom riskzon för översvämning och 

planläggning kommer innebära att åtgärder för att minska 

översvämningsrisken kan bli nödvändiga. Områden nära Arbogaån 

är också utpekade riskområden för erosion och en ombyggnation av 

Abborren 5 kan därför leda till att stabilitetsåtgärder kan krävas för 

ett större område.  

Detaljplaneringen för en ny skola finansieras genom planavtal med 

Kommunfastigheter i Arboga för Ärlan 12 med flera och Lanthem 

Samhällsfastigheter AB (samägt av Lantmännen och Hemsö) för 

Abborren 5.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. Samhällsbyggnadsenheten får i uppdrag att teckna planavtal 

och påbörja planarbete för Ärlan 12 med flera. 

2. Samhällsbyggnadsenheten får i uppdrag att teckna planavtal 

och påbörja planarbete för Abborren 5. 

Yrkande 

Sara Axelsson Gustafsson (S) yrkar bifall på arbetsutskottets förslag 

till beslut i punkt ett och avslag på punkt två.  

Martin Nyqvist (SD) yrkar bifall på arbetsutskottets förslag till beslut 

i punkt ett och återremiss på punkt två. 

Bo Molander (S) yrkar bifall till Sara Axelsson Gustafssons (S) 

yrkanden. 

Håkan Tomasson (M) yrkar avslag på både Sara Axelsson 

Gustafssons (S) och Martin Nyqvists (SD) respektive yrkanden. 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras kl. 14:00-14:10. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på arbetsutskottets förslag till beslut i punkt 

ett finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla 

densamma. 
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Vid ställd proposition på om arbetsutskottets förslag till beslut i 

punkt två ska avgöras idag eller återremitteras finner ordföranden 

att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

Votering 

Votering är begärd och verkställs. Den som anser att ärendet ska 

avgöras idag röstar ja. Den som bifaller Martin Nyqvists (SD) 

återremissyrkande röstar nej. 

Ja-röster avger: Håkan Tomasson (M), Sara Axelsson Gustafsson (S), 

Marianne Samuelsson (L), Anders Cargerman (L), Carl-Erik 

Almskoug (OPA), Jonas Stenzelius (KD), Bo Molander (S), Kerstin 

Rosenkvist (S), Joakim Rönnberg (S) och Jonna Lindman (M). 

Nej-röster avger: Stefan Gunnarsson (SD) och Martin Nyqvist (SD). 

Avstår: Dan Avdic Karlsson (V) 

Utfallet är tio ja-röster, två nej-röster och en som avstår. 

Kommunstyrelsen beslutar därmed att ärendet ska avgöras idag. 

Propositionsordning fortsättning 

Vid ställd proposition på arbetsutskottets förslag till beslut i punkt 

två mot Sara Axelsson Gustafssons (S) avslagsyrkande finner 

ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets 

förslag. 

Votering 

Votering är begärd och verkställs. Den som bifaller arbetsutskottets 

förslag röstar ja. Den som bifaller Sara Axelsson Gustafssons (S) 

avslagsyrkande röstar nej. 

Ja-röster avger: Håkan Tomasson (M), Marianne Samuelsson (L), 

Dan Avdic Karlsson (V), Carl-Erik Almskoug (OPA), Jonas 

Stenzelius (KD), och Jonna Lindman (M). 

Nej-röster avger: Sara Axelsson Gustafsson (S), Bo Molander (S), 

Kerstin Rosenkvist (S) och Joakim Rönnberg (S). 

Avstår: Anders Cargerman (L), Stefan Gunnarsson (SD) och Martin 

Nyqvist (SD). 



  
PROTOKOLLSUTDRAG 4 (4) 
Sammanträdesdatum  

2021-03-30  

Kommunstyrelsen 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Utfallet är sex ja-röster, fyra nej-röster och tre som avstår. 

Kommunstyrelsen beslutar därmed att bifalla arbetsutskottets 

förslag. 

__________ 
 
Skickas till: 
Samhällsbyggnad 
Akten 


