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Sammanträdesdatum 
2023-02-09 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 84  Dnr 2023KS94 

Ordförandeinitiativ om uppdrag gällande plan för utbyte av och 
nybyggnation av kommunala skolbyggnader  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Per Vorberg (M) har initierat ett ärende om uppdrag gällande plan för utbyte av och 
nybyggnation av kommunala skolbyggnader. 
  

Beslutsunderlag 
 Initiativärende om uppdrag gällande plan för utbyte av och nybyggnation av 

kommunala skolbyggnader daterat 7 februari 2023 
  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen bordlägger ärendet. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag och finner att så sker. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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Till kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsens sammanträde 
2023-02-09 
 

Datum      Diarienummer 
2023-02-07      2023KS94 

 

Initiativärende: Uppdrag gällande plan för utbyte av och 
nybyggnation av kommunala skolbyggnader 
 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en plan för vilka, hur 
och i vilken ordning, skolorna ska bytas ut. Samt hur skolverksamheten ska 
kunna bedrivas under byggnationstiden. 

Samordning av nödvändiga beslut och information ska göras med nämnden för 
utbildning, kultur och fritid, socialnämnden och kommunstyrelsen. 

I investeringsbudgeten finns avsatt 300 miljoner kronor fördelat på 2026-2027 
för detta ändamål. 

 

Ärendet 

Efter tidigare uppdrag från kommunstyrelsen som ansvarig för kommunens 
fastigheter, har förvaltningen gjort en total genomgång av bl.a. kommunens 
samtliga grundskolelokaler. Inventeringen visar på ett mycket stort 
underhållsbehov samt att flera studier visar på att flera skolor inte är 
ändamålsenliga utifrån dagens behov. 

Som ett led i kommunstyrelsens ansvar för att få Sveriges bästa skola och vårt 
ansvar för kommunala fastigheter, avsätter vi inledningsvis 300 miljoner 
kronor (2026-2027), för investering i nya utbildningslokaler. I egenskap av 
kommunstyrelse och vårt särskilda helhetsansvar för kommunens 
verksamheter, utveckling och ekonomi ger vi förvaltningen i uppdrag att ta 
fram en plan för vilka, hur och i vilken ordning, skolorna ska bytas ut. Samt 
hur skolverksamheten ska kunna bedrivas under byggnationstiden. Det är 
viktigt att samordna nödvändiga beslut och information till nämnden för 
utbildning, kultur och fritid, socialnämnden och kommunstyrelsen. 
 
För Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna, Sportpartiet 
och Kommunpartiet 
 
 
Per Vorberg (M) 
Kommunstyrelsens ordförande
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