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Kommunstyrelsen

Framtagande av skolhusplan – en fortsättning av 
utredningen Skola 2025

Förslag till beslut
1. Uppdra till kommundirektören att i samarbete med berörda 

förvaltningar och kontor ta fram förslag på skolhusplan.
2. Kostnaden för uppdraget finansieras ur kommunstyrelsens anslag för 

projektmedel under åren 2019 och 2020 (ansvar 711000, verksamhet 
92111).

3. Tillsätta en politisk styrgrupp för uppdraget bestående av ledamöter 
från kommunstyrelsen och kunskapsnämnden.

4. För kommunstyrelsen utse Kerstin Almén, Carl-Ewert Olsson, Per-
Ola Grönberg, Jonny Bratberg och Per Kihlgren som deltagare i 
styrgruppen.

5. Kunskapsnämnden uppmanas att utse fyra ledamöter till styrgruppen.
6. Uppdraget ska redovisas för kommunstyrelsen i maj 2020.

Ärendet

Den första oktober 2017 gav kunskapsnämnden skolkontoret i uppdrag att 
genomföra utredningen Skola 2025. Syftet med utredningen är att belysa 
kunskapsförvaltningens hela verksamhetsområde utifrån 
likvärdighetsbegreppet för att utröna framtida utmaningar och presentera 
förslag som syftar till att bibehålla och utveckla verksamheternas kvalitet 
och måluppfyllelse. Utredningen presenterades på kunskapsnämnden 
2019-02-12, §18, då det samtidigt beslutades om att ge 
kunskapsförvaltningen i uppdrag att genomföra medborgardialoger med 
berörda intressenter. Under våren/sommaren genomfördes elva 
medborgardialoger på sex olika platser samt medarbetardialoger med 
personal inom förskola, grundskola och gymnasium. Både utredningen och 
medborgardialogerna vittnar om en komplex fråga och det finns ett behov 
av att förändra och komplettera nuvarande struktur för samtliga skolformer.
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Utredningen Skola 2025 belyser utmaningarna kring att skapa en likvärdig 
skola i Sandvikens kommun. Utredning har utgått dels utifrån vad Skollagen 
avser med en likvärdig utbildning, dels utifrån några nyckelaspekter som 
Skolverket anser vara speciellt avgörande för hur väl huvudmännen lyckas 
med sitt arbete för att skapa en likvärdig utbildning. Utöver detta har 
utredningen även valt att i analysen inbegripa elevunderlagets utveckling 
fram till år 2030 och hur denna utveckling påverkar tillgången till 
utbildningsplatser inom skolformerna eftersom tillgången till 
utbildningsplatser är en viktig faktor för begreppet likvärdig tillgång.
En faktor som måste belysas ytterligare är befintliga skollokalers underhålls- 
och renoveringsbehov samt deras lämplighet att anpassas till pedagogiska 
och andra grundläggande krav enligt utredning Skola 2025 och för framtiden 
hållbar utformning. Uppdraget till kommunstyrelseförvaltningen är att, 
tillsammans med kunskapsförvaltningen, ta fram en plan för ny-, om-, och 
tillbyggnader för samtliga skolformer. Föreslagen plan ska innehålla hur en 
likvärdig skola säkerställs, en pedagogisk redogörelse för utformning av 
lokalerna för respektive skolform, uppskattade kostnader och bedömt tid för 
genomförande och en övergripande ekonomisk analys hur planen påverkar 
kommunens ekonomi. Förutom bedömningarna i utredningen Skola 2025 
ska demografiska fakta och bedömningar avseende framtida utveckling 
framgå. Vidare ska de genomförda medborgardialogerna, förutsättningarna 
för resurs- och kompetensförsörjning och socioekonomiska aspekter beaktas 
i planen.
Upphandling av utredningsstöd måste genomföras och kostnaden föreslås 
belasta kommunstyrens anslag för projektmedel.

Beslutsunderlag

Kunskapsnämnden 2019-02-12, §18
Tjänsteskrivelse ”Framtagande av skolhusplan – en fortsättning av 
utredningen Skola 2025”, 2019-09-23, dnr KS2019/467

Protokollsutdrag skickas till
Kommundirektör
Skolchef Inger Norman
Förvaltningschef Leif Jansson

Underskrifter

Pär Jerfström
Kommundirektör
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