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Paragraf 48 Ärendenummer KS2021/654 

Programhandling, ny grundskola i Örsundsbro 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att:   

1. starta programhandling för ny grundskola i Örsundsbro för maximalt 8 
miljoner kronor. Finansiering av programhandling sker från projektets 
investeringsutgift enligt kommunfullmäktiges investeringsplan 2022 - 2026, 
(KS2021/192 § 89 2021- 06-14).  
 

2. av tekniska nämnden beställa framtagande av programhandling som ska 
vara klar senast den sista oktober 2022. 

Sammanfattning 
I april 2020 (UAN 2020/219) beslutade utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
att beställa en förstudie gällande status på byggnaderna och möjlighet till 
kapacitetsökning på Örsundsbroskolan. I november 2021 (UAN 2021/416) 
godkändes förstudien av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Örsundsbro 
växer och skolan har idag nått sin kapacitet ytmässigt. Skolan består idag av fem 
separata byggnader där två byggts på/ihop vid olika tillfällen. I skolans lokaler finns 
även bibliotek som idag samnyttjas av både utbildning- och 
upplevelseförvaltningen. 

Att bygga upp skolan i olika byggnader har idag skapat en svårarbetad och 
oflexibel skola där verksamheten har svårt att anpassa sig efter varierade årskullar 
och individuella behov enligt utbildningsförvaltningen. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har även gjort bedömning att vissa av 
byggnaderna bör rivas, då dess tekniska livslängd är uppnådd.  

Idag har skolan 534 elever och år 2034 har skolan i Örsundsbro enligt 
befolkningsprognosen 758 elever. Kommunen behöver erbjuda plats till alla elever 
i upptagningsområdet. Historiskt sätt har ett litet antal elever valt andra 
placeringsområden.  

Ärendet har hanterats i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden den 15 
december 2021, § 210, i upplevelsenämnden den 15 februari 2022, § 10 och i 
tekniska nämnden den 16 februari 2022, § 5 för att godkänna förstudien utifrån 
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nämndens ansvarsområden. Tekniska nämnden har även skickat med 
förbättringsförslag och som kommunstyrelsen tackar för. 

Enligt kommunens lokalförsörjningspolicy (antagen av kommunfullmäktige 2018-
06-11):  ska samtliga nämnder och dess förvaltningar medverka till att 
lokalförsörjning och lokalanvändning planeras i nära samarbete och utifrån en 
helhetssyn på kommunens totala behov och ekonomi. Detta kan uppfyllas till 
exempel genom att skol- och folkbibliotek kan samverka i gemensamma lokaler 
samt att skolans lokaler även kan användas för lägerverksamhet.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen KS 2021/654 
Protokollsutdrag, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, UAN 2021/418, §210  
Förstudie ny grundskola Örsundsbro 2021-11-22  
Bilaga_03_Ekonomisk sammanställning 
Bilaga_04_Förtydligande om befolkningsprognos från utbildningsförvaltningen ver 
2021-11-10  
Bilaga_06_UAN kalkylunderlag grundskola Örsundsbro alt 2 ver 2021-11-10  
Protokollsutdrag, tekniska nämnden TN TF2020/441, 2022-02-16, § 5 
Protokollsutdrag, upplevelsenämnden UPN 2022/52 2022-02-15, § 10  
 
__________ 
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Kommunledningsförvaltningen 
Charlotte Bergdahl 
0171-627249 
charlotte.bergdahl@enkoping.se 

Kommunstyrelsen 

Ny grundskola Örsundsbro 

Förslag till kommunstyrelsens beslut 
1. starta programhandling för ny grundskola i Örsundsbro för maximalt 8 miljoner 
kronor. Finansiering av programhandling sker från projektets investeringsutgift 
enligt kommunfullmäktiges investeringsplan 2022 - 2026, (KS2021/192 § 89 2021-
06-14). 

2. av tekniska nämnden beställa framtagande av programhandling som ska vara 
klar senast den sista oktober 2022. 

Ärendet 

Bakgrund 
I april 2020 (UAN 2020/219) beslutade utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
att beställa en förstudie gällande status på byggnaderna och möjlighet till 
kapacitetsökning på Örsundsbroskolan. I november 2021 (UAN 2021/416) 
godkändes förstudien av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Örsundsbro 
växer och skolan har idag nått sin kapacitet ytmässigt. Skolan består idag av fem 
separata byggnader där två byggts på/ihop vid olika tillfällen. I skolans lokaler finns 
även bibliotek som idag samnyttjas av både utbildning- och 
upplevelseförvaltningen. 

Att bygga upp skolan i olika byggnader har idag skapat en svårarbetad och 
oflexibel skola där verksamheten har svårt att anpassa sig efter varierade årskullar 
och individuella behov enligt utbildningsförvaltningen. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har även gjort bedömning att vissa av 
byggnaderna bör rivas, då dess tekniska livslängd är uppnådd.  

Idag har skolan 534 elever och år 2034 har skolan i Örsundsbro enligt 
befolkningsprognosen 758 elever. Kommunen behöver erbjuda plats till alla elever 
i upptagningsområdet. Historiskt sätt har ett litet antal elever valt andra 
placeringsområden.  

Både upplevelseförvaltningen och utbildningsförvaltningen ser möjligheter till 
samverkan i lokalerna. Upplevelseförvaltningen har behov av ett folkbibliotek som 
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ersätter nuvarande folkbibliotek samt anpassning för lägerstad i skolans lokaler. I 
nästa skede tas programhandlingar fram där högsta möjliga samnyttjande av 
lokalerna eftersträvas mellan förvaltningarnas verksamheter. 

Ärendets beredning 
Ärendet har hanterats i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (UAN 2021/416) 
och den 15 december 2021 beslutades att beställa av kommunstyrelsen en ny 
grundskola. Utdrag från utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden: 

1. ”Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beställer av kommunstyrelsen 
programhandling av en ny grundskola i Örsundsbro i enlighet med 
alternativ 2 enligt förstudie daterad 2021-11-22 och kalkyl daterad 2021-
11-10.  

2. Programhandlingen ska vara klar senast 2022-06-30 och uppgå till 
maximalt 8 miljoner kronor.   
 

3. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fattar beslut om beställning av 
fortsatt uppdrag efter att programhandling och uppdaterad kalkyl med 
hyresindikation är levererad till UAN. 
 

Notering att tidplan för programhandling kommer att justeras. Under rubrik ”Förslag 
på tidplan och nästa steg” i förstudierapport 2021-11-22, så står det att tekniska 
nämnden tar beslut om investering. Detta utgår och ska hanteras enligt ”Regler för 
investeringar” som beslutades i kommunfullmäktige 2021.  

Ärendet har även hanterats i politisk beredning med kommunalråd under hösten 
2021. 

Ärendet har även hanterats i tekniska nämnden (TF2020/441) den 16 februari 
2022, § 5 i februari 2022 för att godkänna förstudien utifrån nämndens 
ansvarsområden. Tekniska nämnden har även skickat med förbättringsförslag och 
som kommunstyrelsen tackar för. 

Ärendet har även hanterats i upplevelsenämnden (UPN2022/52) den 15 februari 
2022, § 10 i februari 2022 för att godkänna förstudien utifrån nämndens 
ansvarsområden. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Kommunledningsförvaltningen har samarbetat med utbildningsförvaltningen och 
samhällsbyggnadsförvaltningen för att ta fram förstudie för grundskola och som har 
godkänts av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. 
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Kommunledningsförvaltningen är positiva till en ny grundskola i Örsundsbro enligt 
det alternativ som utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslår. 

Enligt kommunens lokalförsörjningspolicy (antagen av kommunfullmäktige 2018-
06-11): 

 ” Samtliga nämnder och dess förvaltningar ska medverka till att lokalförsörjning 
och lokalanvändning planeras i nära samarbete och utifrån en helhetssyn på 
kommunens totala behov och ekonomi”. 

Detta kan uppfyllas t ex genom att skol- och folkbibliotek kan samverka i 
gemensamma lokaler samt att skolans lokaler även kan användas för 
lägerverksamhet.  

Ekonomiska konsekvenser 
Investeringsutgifter 
Investeringsalternativ nummer 2 som förordas i förstudien har en preliminär 
utgiftskalkyl på 225 miljoner kronor. I kommunfullmäktiges beslut om 
investeringsplan 2022 - 2026, ligger markeringsbeloppet på samma nivå 
(KS2021/192, § 89 2021-06-14). 

Utgifter för inventarier beräknas till 15 miljoner kronor vilka ingår i utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens investeringsplan. Den totala driftkostnadsökningen för 
de totala investeringsutgifterna är kalkylerad till cirka 10 miljoner kronor. I 
programhandlingsskedet kommer kalkylering ske på en mer detaljerad nivå 
anpassat till förtydligande av verksamhetsbehoven. 

Tillfälliga kostnader som belastar kommunens resultat 
Med nuvarande tidplan kommer vissa tillfälliga kostnader uppstå under perioden 
2024-2026 enligt tabellen nedan. Kostnaderna består av kvarvarande bokförda 
värden på de byggnader som rivs, rivningskostnader och evakueringskostnader. 
Alla dessa kostnader kommer att belasta kommunens resultat det år de inträffar. 

  2024 2025 2026 

Bokförda värden/utrangeringar   20 340 000 

Rivning- som kostnad 2 500 000   4 600 000 

Evakueringskostnader 2 000 000 4 000 000 2 000 000 

Summa 4 500 000 4 000 000 26 940 000 

 
Beslut om att genomföra en programhandling innebär normalt att investeringen ska 
genomföras och finansiering av programhandling sker då via investeringsplanens 
investeringsutgift. Men om investeringen inte blir av kommer programhandlingens 
kostnad belasta beställande verksamhetsnämnds resultat. 
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Sociala och miljömässiga konsekvenser 
Hanteras i nästa skede.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen KS 2021/654 
Protokollsutdrag, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, UAN 2021/418, §210  
Förstudie ny grundskola Örsundsbro 2021-11-22  
Bilaga_03_Ekonomisk sammanställning 
Bilaga_04_Förtydligande om befolkningsprognos från utbildningsförvaltningen ver 
2021-11-10  
Bilaga_06_UAN kalkylunderlag grundskola Örsundsbro alt 2 ver 2021-11-10  
Protokollsutdrag, tekniska nämnden TN TF2020/441, 2022-02-16, § 5 
Protokollsutdrag, upplevelsenämnden UPN 2022/52 2022-02-15, § 10  
 
 
 
 
Ulrika K Jansson 
Kommundirektör  
Enköpings kommun 

 
 
 
Daniel Nilsson  
Tf. ekonomichef  
Enköpings kommun 

 
 
 
Beslutet skickas till: 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för kännedom 
Upplevelsenämnden för kännedom 
Tekniska nämnden för kännedom 
Plex-utskott för kännedom 
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Paragraf 210 Ärendenummer UAN2021/418 

Programhandling - Ny grundskola i Örsundsbro  

Beslut 
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beställer av kommunstyrelsen 

programhandling av en ny grundskola i Örsundsbro i enlighet med 
alternativ 2 enligt förstudie daterad 2021-11-22 och kalkyl daterad 2021-
11-10.  

2. Programhandlingen ska vara klar senast 2022-06-30 och uppgå till 
maximalt 8 miljoner kronor.  
 

3. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fattar beslut om beställning av 
fortsatt uppdrag efter att programhandling och uppdaterad kalkyl med 
hyresindikation är levererad till UAN. 

Beskrivning av ärendet 
I april 2020 (UAN 2020/219) beslutade utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
att beställa en förstudie gällande status på byggnaderna och möjlighet till 
kapacitetsökning på Örsundsbroskolan. I november 2021 (UAN 2021/416) 
godkändes förstudien av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. 

Örsundsbro växer och skolan har idag nått sin kapacitet ytmässigt. Skolan består 
idag av fem separata byggnader där två byggts på/ihop vid olika tillfällen. 
Ursprungsbyggnaderna uppfördes 1962 och sedan har den utökats 1967, -76, -90, 
-97 och 2009. Att bygga upp skolan i olika byggnader har idag skapat en 
svårarbetad och oflexibel skola där verksamheten har svårt att anpassa sig efter 
varierade årskullar och individuella behov.  

Idag har skolan 534 elever och 2034 ska har vi enligt befolkningsprognosen 758 
elever i Örsundsbro. Det betyder att om alla vill gå i Örsundsbroskolan 2034 måste 
vi kunna erbjuda platser till alla. Vi vet att vi historiskt sätt har ett litet tapp av elever 
som väljer andra placeringsområden. Detta flöde bort från placeringsområdet har 
minskat senaste åren, 2018 18%, 2019 18%, 2020 15% och 2021 13%.  

Utbildningsförvaltningens bedömning 
Det är svårt att idag säga hur snabbt Örsundsbro kommer växa. Vi vet att det finns 
möjlighet för utbyggnad av bostadsområden men det är svårt att avgöra vad det 
faktiskt innebär 10-20 år fram i tiden.  
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Vi ser att det finns flera alternativ till beslut. Två lyfts i förstudien, det vill säga en 
nybyggdskola för 760 elever. En nybyggd skola tillsammans med att vi behåller G-
huset. Två andra förslag har lyfts av nämnden under arbetet med förstudien. Det är 
då en nybyggd skola för 700 elever respektive en nybyggd skola för totalt 700 
elever där G-huset behålls. Förvaltningen har sammanfattat största för- och 
nackdelar för varje alternativ utan inbördes rangordning  

Alternativ 1, kallat alternativ 1 i förstudien – Nybyggd skola för 760 elever. 
Fördelarna med detta alternativ är att vi får en stor organisatorisk möjlighet att rita 
hela skolan med flexibilitet och variation. Det gör att det finns möjlighet till effektivt 
utnyttjande under många år framöver. Ekonomiskt finns ett riktvärde på minst 20 
elever per klass i de lägre åldrarna för att nå balans ekonomiskt. Alla elever över 
det innebär därför en bättre ekonomi för enheten. Att ha 25 elever per klass blir 
därför bättre ekonomiskt ur ett längre perspektiv. I detta förslag så har vi plats för 
alla elever 2034 om alla väljer att gå i Örsundsbroskolan. Totalt blir 
investeringsutgiften längre om vi bygger för denna kapacitet redan idag. 
Nackdelarna är att vi får en högra kostnad per elev tills skolan är fylld och det är 
svårt att avgöra exakt när det sker. 

Alternativ 2, kallat alternativ 2 i förstudien – Nybyggd skola för totalt 760 elever 
där G-huset behålls. Fördelen är att investeringen kan minskas i och med att G-
huset behålls. Ekonomiskt finns ett riktvärde på minst 20 elever per klass i de lägre 
åldrarna för att nå balans ekonomiskt. Alla elever över det innebär därför en bättre 
ekonomi för enheten. Att ha 25 elever per klass blir därför bättre ekonomiskt ur ett 
längre perspektiv. I detta förslag så har vi plats för alla elever 2034 om alla väljer 
att gå i Örsundsbroskolan. Nackdelen är att detta blir en begränsning ytmässigt när 
vi måste förhålla oss till en byggnad som redan finns och har ett visst mått och 
kapacitet. Vuxennärvaro blir också mer svårarbetat när vi har verksamhet i flera 
byggnader. 

Alternativ 3 – Nybyggd skola för 700 elever. Fördelen är att kostnaden per elev 
inte blir lika hög under den perioden skolan inte är full. Vi kan i ett senare skede 
mer exakt bestämma hur stor nästa utökning av skolan behöver vara beroende på 
hur Örsundsbro växt fram till dess. Med största sannolikhet behövs fler än 60 
platser som är skillnad mellan förslagen idag. Nackdelen är att vi måste bygga till 
skolan och med indexuppräkning blir den investeringen högre när tillbyggnaden 
görs längre fram i tiden. Kommunen får en större investeringsutgift totalt även om 
den är utspridd på två tillfällen. Vi får få också flera byggnader men de 
organisatoriska svårigheterna det innebär.  
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Alternativ 4 – Nybyggd skola för totalt 700 elever där G-huset behålls. Fördelen är 
att investeringen kan minska när G-huset behålls. Nackdelen är att detta blir en 
begränsning ytmässigt när vi måste förhålla oss till en byggnad som redan finns. 
När vi sedan behöver nästa kapacitetsökning så kommer vi behöva bygga 
ytterligare ett hus och vi hamnar i samma situation som vi är i idag, dvs många 
huskroppar som begränsar effektivitet och flöden. Här finns också möjliga risker 
framöver när ytterligare en byggnad ska ta mark av skolgården. Att i ett senare 
skede flytta/omarbeta skolgården för att göra plats för ännu en byggnad kan 
innebära merkostnader i utemiljön.  

Förvaltningens bedömning är att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får ta 
beslut om vilket av alternativen som vi ska arbeta vidare med i 
programhandlingsskedet. 

Bilagor/Beslutsunderlag 
Bilaga_01_Förstudie ny grundskola Örsundsbro 2021-11-22 
Bilaga_02_Förstudie ny grundskola Örsundsbro 2021-11-22 inkl revideringar 
Bilaga_03_Ekonomisk sammanställning 
Bilaga_04_Förtydligande om befolkningsprognos från utbildningsförvaltningen 
Bilaga_05_UAN kalkylunderlag grundskola Örsundsbro alt 1 ver 2021-11-10 
Bilaga_06_UAN kalkylunderlag grundskola Örsundsbro alt 2 ver 2021-11-10 
Bilaga_07_UAN kalkylunderlag grundskola Örsundsbro alt 3 700 elever 2026 ver 
2021-11-17 
Bilaga_08_UAN kalkylunderlag grundskola Örsundsbro alt 4 700 elever 2026 ver 
2021-11-17 

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 

1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beställer av kommunstyrelsen 
programhandling av en ny grundskola i Örsundsbro i enlighet med 
alternativ x enligt förstudie daterad 2021-11-22 och kalkyl daterad xx-xx-xx 

2. Programhandlingen ska vara klar senast 2022-06-30 och uppgå till 
maximalt 8 miljoner kronor.  

3. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fattar beslut om beställning av 
fortsatt uppdrag efter att programhandling och uppdaterad kalkyl med 
hyresindikation är levererad till UAN. 

Utskottets beredning 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 1 
december 2021.  
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Utskottets förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott lämnar över ärendet till 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden utan eget ställningstagande. 

Yrkanden 
Solweig Eklund (S) yrkar bifall till alternativ 2.  

Mats Flodin (M) yrkar bifall till alternativ 2.  

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut.  
Ordförande frågar nämnden om nämnden kan besluta att beställa programhandling 
i enlighet med alternativ 2 och finner att så sker.  

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen; ks.dia@enkoping.se  
Tekniska nämnden; tf.dia@enkoping.se  
  

mailto:ks.dia@enkoping.se
mailto:tf.dia@enkoping.se
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https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/arkitektur-och-gestaltad-livsmiljo/gestaltad-livsmiljo/politik/
https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/stadsutveckling/brottsforebyggande-och-trygghetsskapande-atgarder/
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11 ENKÖPINGS 
.KOMMUN 

PM 

2021-11-08 

Ärendenummer 

UAN2021/416

Utbildningsförvaltningen 
Johanna Krantz 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

0171-625699 
johanna.krantz@enkoping.se 

Postadress 

Enköpings kommun 

745 80 Enköping 

Förtydliganden Örsundsbro förstudie 

När vi tittat på befolkningsprognosen så ser vi att om vi följer prognosen så 

kommer vi ha 760 elever i skolan år 2035. Vår bedömning har varit att vi har ett 

viss tapp av elever i placeringsområdet. Räknar vi bort ca 9% så ser vi att skolan 

ska ha 706 elever från år 2037 och framåt. Eftersom prognosen inte är så säker så 

långt fram i tiden och är beroende av detaljplanearbeten som ännu inte är klara, 

kan vi inte säga exakt när skolan är full. 

Valet att bygga för 760 elever beror på att vi idag har tre paralleller i varje årskull. 

Vi ser att vi organisatoriskt kan öka klasserna från 20 elever/klass idag till 25 

elever per klass. Om vi inte skulle bygga med den marginalen, dvs några kvm 

extra i varje klassrum så kommer begränsningen bli att vi måste göra skolan 

fyrparallellig när vi sedan utökar. Vi kan inte i ett senare skede bara utöka varje 

klassrum lite. Eftersom det redan idag finns tre paralleller, dvs elever från F-9, så 

kan vi inte bygga till ett högstadium senare som vi kunnat göra om vi byggde en 

ny skola i nytt område. 

Ska vi då utöka med en parallell till så borde vi egentligen bygga för 200 elever 

till. 

År 2026 när skolan ska stå klar kommer vi redan ha ca 612 elever. Bygger vi då 

för 650 elever kommer skolan vara full redan 2029. Vilket betyder att vi redan nu 

måste börja planera för nybyggnationen. Bygger vi för 700 elever så ser det idag 

ut som att vi har kapacitet fram till 2036. Men riskfaktorn vi ska ha med är att vi 

kan vara fullbelagda i skolan 2035 om fler väljer att stanna kvar i skolan i 

placeri ngsom rådet. 

För att förtydliga vad det innebär med ytterligare en nybyggnation 2036 så har 

följande kalkyler tagits fram: 

Besöksadress Telefon (växel) 

0171-6250 00 

Telefax 

Plusgiro 

7 07 27-3 

Org.nr 

212000-0282 

Webbadress 

www.enkoping.se 

E-post 

utbildningsforvaltning@enkoping.se

1 (4) 
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Kalkylunderlag investeringar
Sammanfattning

2021-11-10

Driftansvarig nämnd: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Projektnamn: Grundskola Örsundsbro, alternativ 2
Förstudie:   Ja

Kort beskrivning av investering om förstudie ej finns

Total investeringsutgift 240 000 000
Förändring driftkostnad per år 9 860 000

Resultatpåverkande poster av engångskaraktär
Beskrivning
 

2022 2023 2024 2025
Bokförda värden/utrangeringar SBF
Rivning- som kostnad SBF 2 500 000
Evakueringskostnader SBF 2 000 000 4 000 000
Försäljningar
Flyttkostnader
Minskade intäkter
Övriga resultatpåverkande poster, specificera
Summa 0 0 4 500 000 4 000 000
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Datum

2026
20 340 000
4 600 000
2 000 000

26 940 000

2021-11-10

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Grundskola Örsundsbro, alternativ 2
Ja
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Kalkylunderlag investeringar
Specifikation av investeringsutgifter och förändring av kostnader och intäkter

Datum

2021-11-01

1,50%

Investeringsutgifter
(Fastighet, inventarier, anläggning, teknisk utrustning m m) Utgift

Nyttjande-
period

Avskriv-
ning Ränta

Kapital-
tjänst-

kostnad
Fastighet SBF 225 000 000
Inventarier UAN 15 000 000 10 1 500 000 225 000 1 725 000
Summa 240 000 000 1 500 000 225 000 1 725 000

Förändring av hyreskostnader
Nuvarande hyra (-) UAN -5 465 000
Ny hyresnivå (+) SBF 13 600 000
Summa hyresförändring 8 135 000

Förändring av verksamhetens övriga kostnader
(personalkostnader, licenser/support, städ, måltider,
förbrukningsmaterial m m)

Ökning (+)/
minskning (-)

Föränd-
ring i tkr

0
0
0
0

Summa 0

Förändring av verksamhetens intäkter
(uthyrning, försäljning m m)

Ökning (-)/
minskning (+)

Föränd-
ring i tkr

0
0
0

Summa 0

Summa förändring driftkostnad  9 860 000
Nämndens delfinansiering (-) 0
Total förändring av driftkostnad 9 860 000

Investeringen tas i bruk 2026-01
Driftkostnad per månad *) 821 667

Driftkostnad per år 2023 2024 2025 2026 2027
Driftkostnad per år 9 860 000
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Hyres-
indikation
13 600 000
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Sammanträdesdatum  
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Tekniska nämnden 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Paragraf 5 Ärendenummer TF2020/441 

Godkännande av förstudie ny grundskola i 
Örsundsbro, Rymningen 8:6 

Beslut 
1. Tekniska nämnden godkänner förstudie för ny grundskola i 

Örsundsbro utifrån tekniska nämndens ansvarsområde. 
2. Tekniska nämnden ger presidiet i uppdrag att formulera ett medskick till 

kommunstyrelsen inför kommande förstudier. 
3. Presidiet lämnar följande medskick till kommunstyrelsen: 

Med anledning av nya rutiner för förstudier enligt Regler för investeringar, 
ser tekniska nämnden behov av att förstudier tydliggör fler aspekter inför 
investeringsbeslut. Exempelvis barnperspektiv, eventuellt behov 
av programhandling samt att de tre hållbarhetsaspekterna i förstudien 
specificeras så att det blir tydligt hur dessa styr det kommande 
byggprojektet på lång och kort sikt. Begreppet ”miljöteknisk hållbarhet ” bör 
utvidgas till ”ekologisk hållbarhet" för att täcka in fler relevanta 
frågeställningar att beakta i förstudien. 
 

Beskrivning av ärendet 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tog i april 2020 (UAN2020/219) beslut 
att beställa en förstudie för att utreda fastigheternas skick, samt utreda möjligheten 
till kapacitetsökning på Örsundsbroskolan. Skolan ska dimensioneras för 760 
elever, jämfört med dagens maxkapacitet om cirka 500 elever.  
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tog även beslut kring verksamhetens 
beslutsunderlag (VBU), som är ett underlag för fortsatt arbete och uppföljning av 
projektet.  
Bakgrunden till beslutet är ökade elevkullar samt ett stort underhållsbehov i 
nuvarande lokaler. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att godkänna förstudien och i och 
med det använda den som underlag i det fortsatta arbetet. 

Bilaga 1: Förstudie ny grundskola i Örsundsbro 
Bilaga 2: Tillägg till förstudien för ny grundskola i Örsundsbro 
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Tekniska nämnden 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden 
Tekniska nämnden godkänner förstudie för ny grundskola i Örsundsbro. 

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 
Ärendet lämnas utan ställningstagande. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
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Paragraf 10 Ärendenummer UPN2022/66 

Godkännande av förstudie ny grundskola Örsundsbro 

Beslut 
1. Upplevelsenämnden godkänner ”Förstudie ny grundskola Örsundsbro” 

KS2021/654 och hyresindikation om 0,6 miljoner kronor för ett meröppet 
folk och skolbibliotek i ny grundskola Örsundsbro. 

Beskrivning av ärendet 
Våren 2020 beslutade utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, att en förstudie 
skulle göras för en ny grundskola i Örsundsbro  (UAN 2020/219).  

Bakgrunden till beslutet är ökande elevantal samt stort underhållsbehov i 
nuvarande skolbyggnad. Nuvarande byggnader har utretts av 
fastighetsavdelningen och den bedöms ha nått sin ekonomiska livslängd. 
Renovering av befintlig byggnad är därmed inget alternativ.  

Upplevelseförvaltningen har deltagit i förstudie ny grundskola Örsundsbro. I den 
nuvarande grundskolan finns ett befintligt samarbete och samnyttjande av lokaler. 
Det är fortsatt avgörande för att såväl skolelever som invånare i Örsundsbro ska 
kunna ta del av  upplevelseförvaltningens utbud.  

Idag finns ett meröppet folk- och skolbibliotek i Örsundsbroskolans lokaler. Det ger 
service åt såväl skolelever och invånare i Örsundsbro. Lokalhyra betalas av 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.  

Nybyggnation av meröppet folk- och skolbibliotek är en bibehållen servicenivå. Det 
ska vara en del av den nya Örsundsbroskolan. Biblioteket ska fortsatt kunna ge 
service åt skolelever och invånare i Örsundsbro. Lokalytan är 300 kvm vilket 
motsvarar nuvarande lokal. Den nya lokalhyran ska betalas av 
Upplevelsenämnden. 
 
Projektets inriktning finns med i förvaltningens lokalbehovsplan (UPN 2021/173). 
I investeringsplan 2023-2032 (UPN 2021/11) finns investeringen markerad med en 
rad då investeringsbeloppet inväntats. 

Upplevelseförvaltningens bedömning 
Förvaltningens bedömning är att förstudien som arbetsmaterial utgör ett relevant 
underlag för fortsatt arbete med framtagandet av programhandlingen. 
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 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

Upplevelsenämnden bör särskilt beakta ett meröppet folk- och skolbibliotek samt 
lägerplatsers betydelse för Örsundsbros fortsatta utveckling.   

Ändamålsenliga och resurseffektiva lokaler ger förutsättningar för fortsatt 
samarbete och samnyttjande av lokaler i ny grundskola. Det är avgörande för att 
såväl skolelever som invånare i Örsundsbro ska kunna ta del av kultur, fritid och 
idrott. Förvaltningen bedömer att förstudien är i linje med barnets bästa.  

Prognosen visar att befolkningen i Örsundsbro växer och antalet elever i 
Örsundsbroskolan ökar fram till läsåret 2028/2029. 

Bilagor:  

Bilaga 1. Förstudierapport ny grundskola  och meröppet folk- och skolbibliotek 
Örsundsbro. (UAN 2020/219)   
Bilaga 2. Upplevelsenämndens investeringsplan 2023-2032 (UPN 2021/11) 

  

Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
1. Upplevelsenämnden godkänner ”Förstudie ny grundskola Örsundsbro” 

KS2021/654 och hyresindikation om 0,6 miljoner kronor för ett meröppet 
folk och skolbibliotek i ny grundskola Örsundsbro. 

Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden 
1. Upplevelsenämnden godkänner ”Förstudie ny grundskola Örsundsbro” 

KS2021/654 och hyresindikation om 0,6 miljoner kronor för bibliotek och 
lägerplatser i ny grundskola Örsundsbro. 

__________ 
 
Kopia till: 
Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden
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