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Fördjupad förstudie av skolorganisationen i Arboga 

Förslag till beslut 

1. Föreslagen framtida skolorganisation godkänns 

2. 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 

3. Kommunfastigheter i Arboga AB får i uppdrag att påbörja fas 

0 avseende investeringar i Ladubacksskolan och 

Brattbergsskolan i enlighet med föreslagen skolorganisation. 

Sammanfattning 

Parallellt med arbetet inför ett inriktningsbeslut om ny grundskola 

har det genomförts ett uppdrag att göra en fördjupad förstudie 

avseende övriga skolor i Arboga med avseende på verksamhetens- 

och lokalernas driftsaspekter samt en uppdatering av ”den framtida 

skolorganisationen i Arboga ” från 2019. Uppdateringen av 

skolorganisationen har avgränsats till grundskola och grundsärskola. 

Resterande delar får uppdateras under hösten 2022. Parallellt med 

uppdateringen av skolorganisationen så har företaget AQ3 

Arkitektur, i samverkan med Kommunfastigheter i Arboga AB, 

anlitas för att få en helhetsbild av skolorna avseende verksamhetens- 

och lokalernas driftsaspekter. 

Övergripande planeringsförutsättningar har varit 

• Stadieindelade skolor 

• Enheterna ska ha lokaler och utemiljö som är anpassade för de 

årskurser som nyttjar skolan 

• Befolkningsprognosen styr Arbogas totala behov av 

elevplatser 

• Nybyggnationen ska utformas med hänsyn till en eventuell 

framtida utbyggnad 
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• Lokalerna planeras för att klasserna ska innehålla maximalt 30 

elever. 

Barn och utbildningsnämnden gav 2019 förvaltningen i uppdrag att 
utreda hur en framtida effektiv skolorganisation skulle kunna se ut. 
Med effektiv skolstruktur avses i detta sammanhang, att avsatta 
medel till största delen ska hamna där de får bäst effekt kopplat till 
elevers lärande. Den framtida skolorganisationen ska beakta att 
indelning i låg- (åk f-3), mellan- (åk 4–6) och högstadium (åk 7–9) 
införts i skollagen. Den nya organisationen ska också ge 
förutsättningar för enheterna att bedriva en kvalitativ 
skolverksamhet med ekonomi i balans så att avsatta medel till största 
delen ska hamna där de får bäst effekt kopplat till elevers lärande.  
 

För att skapa en struktur som gynnar alla elever i Arboga föreslår 

barn- och utbildningsnämnden att den av kommunfullmäktige 

beslutade organisationen för grundskolan (KF 2020-05-14 §83, KS 

426/2019–600) verkställs med en ny skolorganisation som 

organiseras utifrån skollagens stadieindelning med låg, mellan och 

högstadium.  Förutsättningarna för allsidigt sammansatta 

elevgrupper prioriteras för att minska skolsegregationen och ge alla 

elever rätt till likvärdig utbildning.  

Förslaget innebär att Nybyholmsskolan och Ladubacksskolan blir en 

enhet och att lokalerna på den förstnämnda skolan avvecklas. 

Ladubacksskolan byggs ut till en f-6 skola för att kunna ta emot 

elever från Nybyholmsskolan och även årskurs 6 från Stureskolan. 

Stureskolan blir en renodlad högstadieskola. En ny grundskola 

byggs på söder på tomten Ärlan 12. Brattbergsskolan och Götlunda 

skola fortsätter drivas som separata skolenheter. I lokalerna på 

Engelbrektsskolan ska det inte bedrivas skolverksamhet i. 

Nedanstående tabell visar den föreslagna framtida 

skolorganisationen. Redovisade belopp är utifrån förstudier och 

uppskattningar med nu kända faktorer. Detta innebär 

uppskattningsvis cirka 561 miljoner kronor i investeringsutgifter. 

Samtidigt uteblir investeringsutgifter avseende planerat underhåll i 

de skolor som avvecklas. En ytterligare faktor är att i de skolor som 

avvecklas kan annan verksamhet inrymmas i eller försäljning av 

fastigheterna. Nettoeffekterna av ökade hyreskostnader kommer 

uppskattningsvis uppgå till cirka 24,1 miljoner kronor. 
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Som en jämförelse vad 24,1 miljoner kronor i hyresökning innebär så 

motsvarar detta skattehöjning med cirka 0,70.  Undervisning i nya 

lokaler kan ur ett verksamhetsperspektiv innebära effektiviseringar, 

osäkert hur stora. För att mildra storleken på hyresökningarna måste 

lokalerna anpassas efter nuvarande behov med möjlighet till 

utbyggnad. Ovanstående förslag innebär att vissa ytor på 

Stureskolan kan fyllas med annan verksamhet. 

Skola Stadieindelning Nuvarande 

hyra (tkr) 

Investeringsutgift 

(tkr) 

Ny hyra 

(tkr) 

Gäddgårdsskolan 2 pll f-3, 3 pll 4-

6, 3 pll 7-9, 

grundsärskola 1-

9 

8 700 387 000 20 700 

Brattbergsskolan 2 pll f-3 2 900 14 000 4 000 

Stureskolan 3 pll 7-9 4 900 0 4 900 

Nybyholmsskolan Avvecklas 1 100 0 0 

Ladubacksskolan 3 pll f-6 3 400 160 000 16 900 

Götlunda skola 1 pll f-6 2 100 0 2 100 

Engelbrektsskolan Avvecklas 1 400 0 0 

Summa  24 500 561 000 48 600 
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