
  

Nämndinitiativ Kommunstyrelsen Arboga 20210330 

Kommunstyrelsen ska till lämplig förvaltning/nämnd ge uppdraget att snarast ta 
fram beslutsunderlag för ny högstadieskola i Arboga både med två skolor samt 
en gemensam. Tydliga ekonomiska och andra relevanta konsekvenser skall 
framgå av beslutsunderlaget. 

Kommunfullmäktige i Arboga har tagit ett inriktningsbeslut för skolorganisationen baserat 
på ett underlag som Barn- och utbildningsförvaltningen tagit fram vid namn: 
Organisationsöversyn Framtida skolorganisation BUN 25/2019-600. 

I den skriften behandlades diverse frågor med allt från nedläggning av Medåkers skola till 
förskoleverksamheten. En del av skriften behandlade högstadieskolorna (7-9) i Arboga och 
det hela landade så småningom i en ny Gäddgårdsskola (5 paralleller) och en bibehållen 
Stureskola (4 paralleller). Alternativ med en Gäddgårdsskola (7-9) med 9 paralleller fanns 
med men förkastades på ett tidigt stadium utan någon djupare motivering. Skriften är 
dessutom två år gammal och det har hänt en del som talar för en uppdatering av 
översynen. 

Det skulle kunna vara så att alternativet med två högstadieskolor är det rätta men det 
skulle faktiskt också kunna vara så att t.ex. EN ny högstadieskola för alla elever i Arboga är 
det bästa alternativet både ur ett ekonomiskt och pedagogiskt perspektiv.  

Jag vill inte i detta nämndinitiativ förespråka något alternativ då jag faktiskt anser att bra 
beslutsunderlag saknas. Det kommer inte gå att fatta ett väl underbyggt beslut angående 
byggnation av en ny skola om inte alternativen utretts grundligare. Det borde vi politiker 
vara skyldiga våra kommunmedborgare. 

Även Socialdemokraterna har i vart fall tidigare påtalat behovet av att inte låsa fast sig i 
denna fråga utan se över de alternativ som kan finnas. 

Vi i Sverigedemokraterna ser helst att Arboga har en bred politiskt förankring i detta fråga 
som är hållbar på lång sikt. 

Innan ett stort nybyggnadsprojekt börjar rulla skulle vi vilja att exempelvis BUN 
förvaltningen och fastighetsbolaget Kommunfastigheter i Arboga tillsammans med 
kommunstyrelseförvaltningen (kommundirektören inkluderad) snarast tar fram ett 
beslutsunderlag där alternativen redogörs angående kostnader både för investering och 
drift men även andra aspekter som kan påverka beslutet. Vi ser gärna att expertis på den 
här typen av frågor kopplas in om man anser det vara nödvändigt. 

Nu är tiden att göra detta. Inte senare. 

Martin Nyqvist 

Sverigedemokraterna 
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