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§ 142 KS 170/2021-101 

Förslag till hantering av nämndinitiativ från (SD) om att 
ta fram uppdaterat beslutsunderlag för den nya 
skolorganisationen som belyser både en och två 
högstadieskolorn 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. Uppdrag enligt nämndinitiativet förklaras genomfört och 

redovisat. 

2. Utredningen överlämnas till barn- och utbildningsnämnden 

för att införlivas i skolorganisationsutredningen. 

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. 

Inom ramen för den förstudie som pågår om ny grundskola kan även 

beslutsunderlag tas fram som belyser både en och två 

högstadieskolor.   

Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-18, § 100: 

1. Inom ramen för pågående förstudie om ny grundskola får 

Kommunfastigheter i Arboga AB i uppdrag att skyndsamt ta 

fram beslutsunderlag för den nya skolorganisationen som 

belyser både en och två högstadieskolor. 

Vid arbetsutskottets sammanträde deltar konsult och redogör för 

olika alternativa skolorganisationer och konsekvenserna av dessa. 

Prognostiserat totalt behov av antal parallella klasser för årskurs 7-9: 

6 paralleller med 30 elever/klass. 

Planering: - Nybyggd skola: 3 parallella klasser 
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                - Stureskolan: 3 parallella klasser 

Alternativ A: 3 paralleller på Stureskolan + 3 paralleller på Nybyggd skola 

- ca 270 elever åk 7-9 på Stureskolan och lika många i Nybyggd 

skola. 

- Inga om- och tillbyggnadsåtgärder krävs på Stureskolan 

- Överyta på Stureskolan kan nyttjas till årskurs 6 (som idag) 

Alternativ B: 4 paralleller på Stureskolan och 2 paralleller på Nybyggd skola 

- Ca 360 elever åk 7-9 på Stureskolan och ca 180 åk 7-9 elever i 

Nybyggd skola. 

- Mindre lokalanpassningar måste göras på Stureskolan. 

- Lokalbehov för åk 6 (som idag går på Stureskolan) uppstår. 

Alternativ C: 6 paralleller på Stureskolan och 0 paralleller på Nybyggd skola 

- Stureskolans lokaler måste kompletteras med utrymmen som; 

klassrum, grupprum, kapprum, personalarbetsplatser, NO-salar, 

slöjdsalar, lokaler för specialundervisning m m. = tillbyggnation på 

ca 2 460 m2. 

- Lokalbehov för åk 6 (som idag går på Stureskolan) uppstår. 
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