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§ 156 Dnr BUN 2020/00981  14 

Barn och utbildningsnämndens uppdrag till förvaltningen efter 
resultatdialog 24 september 2020 

Sammanfattning 

Resultatdialogen är en del i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete och ska bidra 

med information och kunskap som ligger till grund för kloka beslut och insatser. 

 

Genomförandet av resultatdialoger har sitt ursprung i skollagens krav på att 

huvudmannen och enheterna ska analysera vad som påverkar och orsakar barn och 

elevers resultat och måluppfyllelse. Dialogen är också en del i kommunens ambition att 

stödja pedagoger och rektorer i deras eget utvecklingsarbete. 

 

Barn och utbildningsnämnden utförde en resultatdialog den 24 september som bestod av 

en introduktion från förvaltningschef följt av information från verksamhetscheferna. 

Därefter diskuterade förtroendevalda och tjänstemän i två grupper innan nämnden 

enskilt diskuterade dialogen utan tjänstemän för att kunna ta fram eventuella uppdrag 

till förvaltningen.  

Barn och utbildningsnämnden ville efter dialogen arbeta mer med uppdragen till 

förvaltningen och har till nämndens sammanträde den 22 oktober 2020 formulerat 

följande uppdrag: 

 

att förvaltningen får i uppdrag att utreda gemensamma anställningsformer för 

grundskolan och gymnasiet. 

 

att förvaltning får i uppdrag att utreda alternativa studievägar för att uppnå 

måluppfyllelse med antal behöriga till eftergymnasial utbildning 

 

att uppdra åt förvaltningen att ta fram en verksamhetsövergripande handlingsplan 

gällande språkinsatser med svenska som huvudspår där målet är att höja 

kunskapsresultaten 

 

att förvaltningen ges i uppdrag att ta fram en riktad handlingsplan för att höja 

kunskapsresultaten på Ramnerödsskolan till en nivå motsvarande rikssnittet för 

högstadieskolor. Målet är att detta skall vara uppnått till VT2022. 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-21 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att förvaltningen får i uppdrag att utreda gemensamma anställningsformer för 

grundskolan och gymnasiet. 



 

 

 

 
Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 

 

2020-10-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 156 
 

att förvaltning får i uppdrag att utreda alternativa studievägar för att uppnå 

måluppfyllelse med antal behöriga till eftergymnasial utbildning 

 

att uppdra åt förvaltningen att ta fram en verksamhetsövergripande handlingsplan 

gällande språkinsatser med svenska som huvudspår där målet är att höja 

kunskapsresultaten 

 

att förvaltningen ges i uppdrag att ta fram en riktad handlingsplan för att höja 

kunskapsresultaten på Ramnerödsskolan till en nivå motsvarande rikssnittet för 

högstadieskolor. Målet är att detta skall vara uppnått till VT2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 
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2020-10-21 Dnr BUN 2020/00981 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

Telefon 0522-69 70 02 
pernilla.gustafsson@uddevalla.se 

 

Barn och utbildningsnämndens uppdrag till förvaltningen efter 

resultatdialog 24 september 2020 

Sammanfattning 

Resultatdialogen är en del i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete och ska bidra 

med information och kunskap som ligger till grund för kloka beslut och insatser. 

 

Genomförandet av resultatdialoger har sitt ursprung i skollagens krav på att 

huvudmannen och enheterna ska analysera vad som påverkar och orsakar barn och 

elevers resultat och måluppfyllelse. Dialogen är också en del i kommunens ambition att 

stödja pedagoger och rektorer i deras eget utvecklingsarbete. 

 

Barn och utbildningsnämnden utförde en resultatdialog den 24 september som bestod av 

en introduktion från förvaltningschef följt av information från verksamhetscheferna. 

Därefter diskuterade förtroendevalda och tjänstemän i två grupper innan nämnden 

enskilt diskuterade dialogen utan tjänstemän för att kunna ta fram eventuella uppdrag 

till förvaltningen.  

Barn och utbildningsnämnden ville efter dialogen arbeta mer med uppdragen till 

förvaltningen och har till nämndens sammanträde den 22 oktober 2020 formulerat 

följande uppdrag: 

 

att förvaltningen får i uppdrag att utreda gemensamma anställningsformer för 

grundskolan och gymnasiet. 

 

att förvaltning får i uppdrag att utreda alternativa studievägar för att uppnå 

måluppfyllelse med antal behöriga till eftergymnasial utbildning 

 

att uppdra åt förvaltningen att ta fram en verksamhetsövergripande handlingsplan 

gällande språkinsatser med svenska som huvudspår där målet är att höja 

kunskapsresultaten 

 

att förvaltningen ges i uppdrag att ta fram en riktad handlingsplan för att höja 

kunskapsresultaten på Ramnerödsskolan till en nivå motsvarande rikssnittet för 

högstadieskolor. Målet är att detta skall vara uppnått till VT2022. 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-21 



 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

2(2) 

2020-10-21 Dnr BUN 2020/00981 

  

 

 

 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att förvaltningen får i uppdrag att utreda gemensamma anställningsformer för 

grundskolan och gymnasiet. 

 

att förvaltning får i uppdrag att utreda alternativa studievägar för att uppnå 

måluppfyllelse med antal behöriga till eftergymnasial utbildning 

 

att uppdra åt förvaltningen att ta fram en verksamhetsövergripande handlingsplan 

gällande språkinsatser med svenska som huvudspår där målet är att höja 

kunskapsresultaten 

 

att förvaltningen ges i uppdrag att ta fram en riktad handlingsplan för att höja 

kunskapsresultaten på Ramnerödsskolan till en nivå motsvarande rikssnittet för 

högstadieskolor. Målet är att detta skall vara uppnått till VT2022. 

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Pernilla Gustafsson 

Förvaltningschef Förvaltningssekreterare 

Skickas till 
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Barn och utbildningsnämnden 

 

2020-10-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 157 Dnr BUN 2020/01111  15 

Beställning av förstudie för byggnation av ny Äsperödsskola  

Sammanfattning 

På Äsperödsskolan går idag cirka 300 elever i årskurs F-6. Förutom Äsperödsskolan 

finns Källan inom samma skolområde vilket är en avdelning för särskild 

undervisningsgrupp. Källan innehåller fyra avdelningar och drygt 20 elever. I barn och 

utbildningsförvaltningens lokalprogram för Äsperödsskolan anges att skolan framöver 

ska kunna rymma 400 elever i årskurs F-6 samt 50 elever på Källan. 

 

I tidigare förstudie framgick att en ROT-renovering blir väldigt kostnadsdrivande och 

endast 20% billigare jämfört med nybyggnation. I förstudien framgick också att total 

utrymning av skolan krävs vid en ROT-renovering. Det har föranlett ett omtag av hur 

Äsperödsskolan ska utvecklas med att inledningsvis göra en idéstudie med tre olika 

alternativ för den skolans fortsatta lokalisering och utformning. Alternativen som utretts 

är följande:  

Ny/renoverad skola inom samma lokalisering och med befintlig detaljplan  

Ny skola inom samma fastighet men med ändrad detaljplan  

Ny skola inom östra delen av Äsperöd. 

 

Idéstudien påvisar nu att första alternativet nybyggnation eller ROT inom befintlig 

detaljplan är lämpligast att utreda vidare i en förstudie. 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-20 

Idéstudie Äsperödsskolan 2020-08-20   

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att beställa en förstudie gällande byggnation av nya Äsperödsskolan för åk F-6 och den 

särskilda undervisningsgruppen Källan för åk 4-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 
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2020-10-20 Dnr BUN 2020/01111 

  

 

Handläggare 

Lokalplanerare Tony Andersson 

Telefon 0522-69 70 07 
tony.andersson@uddevalla.se 

 

Beställning av förstudie för byggnation av ny Äsperödsskola  

Sammanfattning 

På Äsperödsskolan går idag cirka 300 elever i årskurs F-6. Förutom Äsperödsskolan 

finns Källan inom samma skolområde vilket är en avdelning för särskild 

undervisningsgrupp. Källan innehåller fyra avdelningar och drygt 20 elever. I barn och 

utbildningsförvaltningens lokalprogram för Äsperödsskolan anges att skolan framöver 

ska kunna rymma 400 elever i årskurs F-6 samt 50 elever på Källan. 

 

I tidigare förstudie framgick att en ROT-renovering blir väldigt kostnadsdrivande och 

endast 20% billigare jämfört med nybyggnation. I förstudien framgick också att total 

utrymning av skolan krävs vid en ROT-renovering. Det har föranlett ett omtag av hur 

Äsperödsskolan ska utvecklas med att inledningsvis göra en idéstudie med tre olika 

alternativ för den skolans fortsatta lokalisering och utformning. Alternativen som utretts 

är följande:  

Ny/renoverad skola inom samma lokalisering och med befintlig detaljplan  

Ny skola inom samma fastighet men med ändrad detaljplan  

Ny skola inom östra delen av Äsperöd. 

 

Idéstudien påvisar nu att första alternativet nybyggnation eller ROT inom befintlig 

detaljplan är lämpligast att utreda vidare i en förstudie. 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-20 

Idéstudie Äsperödsskolan 2020-08-20   

 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att beställa en förstudie gällande byggnation av nya Äsperödsskolan för åk F-6 och den 

särskilda undervisningsgruppen Källan för åk 4-9 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Tony Andersson 

Förvaltningschef Lokalplanerare 

 
Skickas till 
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Handläggare 

Mark- och exploateringsingenjör Adam Gistedt 

Telefon 0522-696497 

adam.gistedt@uddevalla.se 

  

  

  

Idestudie Äsperödsskolan 

1. Bakgrund 
På Äsperödsskolan går idag cirka 300 elever i årskurs F-6. Förutom Äsperödsskolan finns Källan 

inom samma skolområde vilket är en avdelning för särskild undervisningsgrupp. Källan rymmer 

fyra avdelningar och drygt 20 elever. 

 

I barn- och utbildningsförvaltningens lokalprogram för Äsperödsskolan anges att skolan framöver 

ska kunna rymma 400 elever i årskurs F-6 samt 50 elever på Källan. 

 

I och med Källdalsskolans färdigställande till höstterminen 2020 kommer elever i särskoleklass som 

tidigare gått på Äsperödsskolan flyttas till Källdalsskolans nya lokaler. Det innebär att klassrum 

kommer stå tomma efter särskolans flytt. 

 

En förstudie för ROT-renovering av Äsperödsskolan utfördes av samhällsbyggnadsförvaltningen 

och överlämnades till barn- och utbildningsförvaltningen under december 2019. I förstudien är 

premissen att skolan ska byggas om till en 3-parallellig skola om 600 elever inklusive Källan.  

 

I förstudien framgick att en ROT-renovering blir mer kostnadsdrivande än planerat och bedöms 

endast 20% billigare jämfört med nybyggnation. I förstudien framgick också att total utrymning av 

skolan krävs vid en ROT-renovering. Det har föranlett ett omtag av hur Äsperödsskolan ska 

utvecklas och denna idéstudie ska redovisa tre olika alternativ för Äsperödsskolans fortsatta 

lokalisering och utformning. Alternativen som utreds är följande: 

 

• ROT-renoverad skola inom samma lokalisering och med befintlig detaljplan 

• Ny skola inom samma fastighet men med ändrad detaljplan 

• Ny skola inom östra delen av Äsperöd 

 

Idéstudien ska översiktligt visa på fördelar och nackdelar med respektive alternativ, förslag på 

utformning, samt uppskattad tid och kostnad. I idéstudien förutsetts att befintligt centralkök flyttas 

till annan lokalisering. 
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2. Arbetsgrupp 
Denna idéstudie har utförts av samhällsbyggnadsförvaltningen och följande personer har deltagit i 

arbetet: 

 

• Charles Hörnstein, byggprojektledare 

• Hugo Bennhage, planarkitekt 

• Emmy Linder, planarkitekt 

• Joakim Bergman, trafikingenjör 

• Adam Gistedt, mark- och exploateringsingenjör 

• Ann-Louise Gerdin Bengths, fastighetsförvaltare 

3. Skolan och skolområdet 
Skolområdet består av ca 32 000 kvm och omfattar fastigheterna Malen 2 och Äsperöd 1:10. 

Gällande detaljplan (1485K-P2017/3) vann laga kraft 2017-04-20 och syftade till att skapa 

ytterligare skolgård då Äsperödsskolan planerades för ombyggnation. Någon ytterligare byggrätt 

skapades inte och detaljplanen medger inte någon större utökning av skolan vare sig öster eller 

västerut då dessa områden är planlagda som mark som inte får bebyggas. Gällande plan anger inte 

någon maximal byggnadshöjd vilket gör att en eller flera våningar kan byggas till utöver dom två 

våningar som är idag. 

 

 
Detaljplan för Äsperödsskolan 
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Inom den västra delen av skolområdet äger Västvatten en dagvattenledning om 1000 mm. 

Dagvattenledningen ligger som u-område i gällande detaljplan – mark som ska vara tillgänglig för 

underjordiska ledningar. I det fall skolan skulle utökas västerut krävs flytt av dagvattenledningen. 

Skolområdet berörs inte av några naturskydd. 

 

 
Skolområdet markerat med rött, dagvattenledning i betong, 1000 mm markerat med grönt 

 

Skolan omfattar idag knappt 10 000 kvm bruttoarea (BTA) och byggdes 1967 som högstadieskola. 

Det innebär att när skolan idag är för årskurserna F – 6 är inte planlösningen anpassad utifrån 

verksamheten. Underhållet är eftersatt och det krävs nya installationer i form av hissar, el, 

sprinklers, ventilation, vatten- och avloppsledningar mm. Även skolgården är eftersatt och består till 

största del av asfaltsytor. 

 

Skolledningen är nöjda med nuvarande läge där skolan är placerad bland omkringliggande 

flerbostadshus. Det innebär att det är väldigt lite skadegörelse, många barn kan gå eller cykla till 

skolan och blir därmed inte lika bilburna som vid andra skolor. 

 

Källan anser att Äsperöd passar väl som läge för verksamheten men kan tänka sig andra 

lokaliseringar. Särskild undervisningsgrupp kan ligga i samma byggnad som en skola men det är 

viktigt att lokalerna anpassas utefter verksamheten. Dessa lokaler är mer bland annat mer 

utrymmeskrävande och ska vara försedda med separat entré från övriga skolan. 

 

Kommunens centralkök är placerat under Äsperödsskolans matsal. För centralköket har en separat 

förstudie utförts men i korthet finns inga synergieffekter att ligga placerad vid en förskola utan en 
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betydligt bättre placering vore i ett industriområde med anpassade in- och utfarter för 

varutransporter. Denna idéstudie räknar inte med yta för centralkök utan utgår i att detta flyttas till 

ny lokalisering. 

4. Upptagningsområde Äsperödsskolan 
Äsperödsskolan har ett stort upptagningsområde sett till ytan, framförallt i den östra delen av 

Uddevalla men är även skola för hela centrum öster om Västerlånggatan. Upptagningsområdet visar 

på behovet av en skola i centrum där infrastruktur och kollektivtrafik är som mest utbyggt och 

skulle avlasta skolorna runtomkring, särskilt sett till planerad framtida exploatering i centrum. 

 

 
Upptagningsområde Äsperödsskolan markerad med blått. Källa: karta.uddevalla.se 
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5. Ytor 
En skola för 450 elever kommer kräva ca 7000 kvm BTA för skolan och ytterligare 1500 kvm BTA 

för idrottshall (fullmåttshall med läktare likt Källdals idrottshall). Skolan antas uppföras i minst två 

plan och idéstudien utgår från en byggnadsarea (BYA) om 4000 kvm för skolan och 1500 kvm 

BYA för idrottshallen, totalt 5500 kvm BYA. 

6. Skyddsrum 
Under skolan finns tre skyddsrum som rymmer 150, 175 och 200 personer, totalt 525 platser 

fördelade enligt kartbilden nedan. Kommunen kan till Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap (MSB) ansöka om avveckling av skyddsrummen i det fall kommunen önskar flytta 

skolan. I samtal med MSB framgår dock att en sådan ansökan med stor sannolikhet kommer avslås 

eftersom behovet av skyddsrum inte försvinner i och med ny skola. Skyddsrum ska som huvudregel 

vara kvar och får endast i undantagsfall avvecklas.  

 

 
Fördelning skyddsrumsplatser 

 

Istället för att avveckla skyddsrummen kan kommunen ansöka om tillfällig begräsning av 

skyddsrumsfunktionen under tiden skolan byggs om eller att det byggs en ny. Skyddsrummen ska 
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ersättas med lika många platser men det går att välja på att bygga flera mindre skyddsrum eller färre 

och större skyddsrum. 

 

Uppskattad kostnad för nya skyddsrum är enligt MSB mellan 25 000 – 40 000 kr per 

skyddsrumsplats. 

7. Ekonomi 
Denna idéstudie kommer endast schablonmässigt beröra investeringskostnaderna för ROT-

renovering respektive nybyggnad och fokusera på att redovisa vilka specifika tillkommande 

kostnader som kommer utifrån val av lokalisering. 

 

I förstudien från 2019 för Äsperödsskolan redovisar man en investering om ca 270 mkr för ROT-

renovering om 10 500 kvm BTA och tillbyggnader om ca 500 kvm vilket ger en kostnad om 25 000 

kr/kvm.  

Förstudien redovisar en kostnad för nybyggnad om 320 mkr där den antagna ytan för nybyggnad är 

10 000 kvm BTA vilket ger en kostnad om 32 000 kr/kvm 

 

Som schablonmässiga kvadratmeterkostnader bedöms dessa hålla väl i detta tidiga skede när ingen 

projektering har utförts på någon av lokaliseringarna. 
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8. Resultat 
8.1. ROT-renoverad skola inom samma lokalisering och med befintlig detaljplan 
Gällande detaljplan vann laga kraft under 2017 och har den byggrätt som krävs för en skola om 450 

elever. Att bygga om skolan inom samma byggrätt kommer kräva utrymning av skolan under 

byggnadstiden då det erfarenhetsmässigt, bland annat med ombyggnad av Ramnerödsskolan visat 

sig vara väldigt svårt att hålla igång verksamheten på ett tillfredsställande sätt samtidigt som en 

ombyggnation pågår inom skolområdet.  

 

 
Gällande byggrätt markerad med rött. 

 

8.1.1. Utformning 
Förslag på utformning för ombyggd skola inom befintlig detaljplan redovisas i illustrationen nedan.  
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Illustration ROT-renovering och rivning av delar av befintlig skola 

 

8.1.2. Fördelar ROT-renovering inom gällande byggrätt 
Nedan beskrivs fördelar med att ha kvar skolan inom samma placering som idag där en ROT-

renovering eller nybyggnation utförs av skolan. 

 

• Inget detaljplanearbete krävs. Detaljplanen är endast tre år gammal och rymmer den 

byggrätt som krävs för ny skola. Skolan är idag för stor, sett till ytan, men är dåligt planerad 

utifrån dagens verksamhet och behov. 

• Verksamheten är nöjd med dagens placering. 

• ROT-renovering är billigare än nybyggnad.  

• Vissa delar är bättre än andra och kräver inte lika stor insats vid ROT-renovering. 

• Befintliga skyddsrum kan behållas. 

 

8.1.3. Nackdelar ROT-renovering inom gällande byggrätt 
Nedan beskrivs nackdelar med att ha kvar skolan inom samma placering som idag där en ROT-

renovering eller nybyggnation utförs av skolan. 

 

• Brister i infrastruktur, både för lämning och hämtning och för varutransporter. Kan 

förbättras vid en ny lokalisering av skolan. 

• Krävs omfattande rotrenovering vilket beräknas till ca 80% av kostnaden för nybyggnation. 
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• Planlösningen är inte anpassad för grundskola, planlösningen går endast i viss utsträckning 

att påverka vid ROT-renovering. 

• Högre driftkostnader än nybyggnation. 

• Krävs utrymning av skolan under byggtiden även vid ROT-renovering 

 

8.1.4. Tidplan 
Tidplan har angivits i förstudien för ROT-renovering. Bygger man inom gällande byggrätt krävs 

ingen ny detaljplan vilket gör att man direkt kan gå igång med ett förfrågningsunderlag för 

projektering så snart ett investeringsbeslut tas. Förstudien har redovisat att skolan ska kunna vara 

ROT-renoverad och klar inom 4,5 till 5,5 år från det projekteringen startas.  

 

8.1.5. Kostnadsuppskattning 
En ROT-renoverad skola som blir något mindre än idag (totalt ca 8500 kvm BTA) beräknas till ca 

220 mkr. Tillkommer gör kostnad för delvis nya skyddsrum om delar av dessa inte kan behållas. 

Kostnadsdrivande blir även en evakuering vilket kommer kräva en separat utredning för att 

genomlysa möjligheter, konsekvenser och kostnader. 

 

8.2. Ny skola inom samma fastighet med ändrad detaljplan 
Det finns mark som är planlagd för skoländamål både öster och väster om dagens skolbyggnader 

men utan byggrätt. Att förlägga skolan längre österut anses inte lämpligt då den hamnar längre in i 

bostadsområdet vilket leder till en stor påverkan för dessa grannfastigheter. Infrastrukturen med 

hämtning/lämning och varutransporter blir svårare än idag att lösa på ett bra sätt.  

 

Att däremot bygga skola väster om dagens skola där fotbollsplanen är placerad anses mer lämpligt. 

Skolan kommer på så sätt bort en bit från flerbostadshusen och man kan på ett bättre sätt bygga 

infrastrukturen till skolan. Den yta som krävs finns inom området och det går att undvika en 

evakuering av skolan.  

Det krävs att dagvattenledningen flyttas och att ett planarbete genomförs för att medge byggrätt 

inom lokaliseringen. Att flytta dagvattenledningen bedöms av Västvatten och kommunens 

projektavdelning kosta mellan 1 – 2 mkr. 
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8.2.1 Utformning 
Förslag på utformning av nybyggd skola inom ny byggrätt direkt väster om dagens skola redovisas i 

illustrationen nedan. Skolan är 7000 kvm BTA i två plan samt idrottshall om 1500 kvm BTA. 

Förslaget rymmer 90 parkeringsplatser och plats reserveras för framtida utbyggnad. Friytan når upp 

till över 40 kvm per elev vilket är betydligt mer än vad Boverket rekommenderar.  
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Illustration nybyggnation 

 

8.2.2 Fördelar ny skola inom samma fastighet med ändrad detaljplan 
Nedan beskrivs fördelarna med att skapa en byggrätt väster om dagens skola för nybyggnation. 

 

• Verksamheten är nöjd med lokaliseringen vilken i princip blir densamma med en utökad 

byggrätt. 

• Underlättar för att skapa god infrastruktur. 

• Undviker evakuering 

• Finns synergieffekter att nå med dagens skola, eventuellt behöver inte alla lokaler rivas i 

nuvarande Äsperödsskolan och då kan dessa tillvaratas. 

• Nybyggd skola ger lägre driftkostnader. 

 

8.2.3 Nackdelar ny skola inom samma fastighet med ändrad detaljplan 
Nedan beskrivs nackdelarna med att skapa en byggrätt väster om dagens skola för nybyggnation. 

 

• Innebär nytt planarbete på en relativt nytagen detaljplan. Innebär kostnader i planarbete och 

ca 2 - 2,5 år innan planen beräknas antagen. 

• Dagvattenledning behöver antagligen flyttas, kostnad 1 – 2 mkr. 
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• Vid flytt av skolan krävs med stor sannolikhet att 525 nya skyddsrumsplatser behöver 

byggas – beräknad kostnad 13 – 21 mkr.  

• Nuvarande Äsperödsskolan kommer påverkas av att del av skolan blir byggarbetsplats under 

ett antal år under byggtiden 

 

8.2.4 Tidplan 
Planarbetet bör kunna ske relativt enkelt och med få utredningar då marken redan är planlagd för 

skoländamål. Planen behöver hantera områden för underjordiska ledningar och geoteknik för att 

säkerställa byggrätten.  

 

Tidplan för när planabete krävs men lokalisering inom samma fastighet beräknas enligt följande: 

 

• Planarbete, 24 – 30 månader 

• Projektering och upphandling, 24 månader. Vid forcering av projektet kan projektering 

påbörjas efter plansamrådet om man bedömer att planen har goda möjligheter att vinna laga 

kraft. 

• Byggnation, 36 månader 

 

Sammanlagd tid från att planarbetet påbörjas till skolan är färdigställd bedöms till 6 - 7 år under 

förutsättning att ingen del i processen överklagas. 

 

8.2.5 Kostnadsuppskattning 

Skolbyggnationen beräknas till 270 mkr vid en total nybyggnad. Tillkommer gör kostnad att ersätta 

alla skyddsrum om 525 platser samt rivning av dessa, en kostnad uppskattad till 17 mkr (32 500 

kr/plats), flytt av dagvattenledning 2 mkr och planarbete 1 mkr. Totalt ca 290 mkr. 
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8.3. Ny skola inom östra delen av Äsperöd 
Idéstudien har översiktligt studerat lämpliga lokaliseringar i den östra delen av Äsperöd. 

Kommunen är stor markägare inom området och på kartan nedan markeras kommunens 

markinnehav med gult lager. 

 

 
Kommunägd mark markerad med gult lager. 

  

Den kommunägda marken belägen söder om Äsperödsskolan består av berg och är därmed inte 

lämplig för skoletablering. Den mark som skulle kunna anses aktuell är åkermarken i den östra 

utkanten av Äsperöd, norr om Rosenhälls äldreboende, markeras på kartan nedan. Marken har den 

yta som krävs omfattas inte av detaljplan och är i kommunens ägo. Föreslagna markområden 

redovisas i kartan nedan. 
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Äsperöd Östra, markerat med rött 

 

Det kan bli problematiskt att planlägga något av områdena för skola då marken består av åkermark. 

När kommunen planlägger och beslutar om sin markanvändning ska miljöbalken 3 kap 4 § 

användas i ärenden som rör exploatering av jordbruksmark. I den del av paragrafen som rör 

jordbruk står angivet: ”Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark 

får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga 

samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande 

sätt genom att annan mark tas i anspråk”. I och med dagens Äsperödsskola kan det bli svårt att i 

planarbete hävda att det inte finns annan lämplig mark för ändamålet. 

 

Att exploatera östra Äsperöd med skola blir även en annat typ av stadsbyggnadsprojekt. I och med 

att planlägga ny mark i detta område bör ett större grepp tas i detaljplanen med utredningar kring ny 

tillfartsväg till Äsperöd samt utbyggnation av bostäder. Man behöver även ha en plan vad som ska 

göras med den befintliga skolfastigheten. 

 

8.3.1 Utformning 
Förslag på utformning för nybyggd skola inom den östra delen av Äsperöd redovisas i illustrationen 

nedan.  

Förslaget innebär att nytt vägnät behöver byggas ut. Hur VA-kapaciteten ser ut är inte utrett i denna 

idéstudie. Hela skolområdet i illustrationen omfattar ca 3 ha. Skolan är 7000 kvm BTA i två plan 

samt idrottshall om 1500 kvm BTA. Det ryms ca 90 parkeringsplatser och friytan blir drygt 40 kvm 

per elev. 
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Illustration ny skola i östra delen av Äsperöd 
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Illustration ny skola i östra delen av Äsperöd 

 

8.3.2 Fördelar ny skola Äsperöd Östra 
Nedan beskrivs fördelarna med att skapa en byggrätt för skola i Äsperöd Östra. 

 

• Undviker evakuering av befintlig skola. 

• Äsperödsskolan påverkas ej under byggtiden. 

• En ny detaljplan i området kan tillskapa nya byggrätter för boende. 

 

8.3.3 Nackdelar ny skola Äsperöd Östra 
Nedan beskrivs nackdelarna med att skapa en byggrätt för skola i Äsperöd Östra. 

 

• Innebär komplicerat detaljplanearbete. 

• Att etablera ny skola inom nytt område påverkar de närboende och därmed risk för lång 

planprocess. 

• Berör åkermark vilket är skyddat i miljöbalken. 

• Annan trafikpåverkan för Äsperödsområdet då all skoltrafik behöver passera Äsperöd. 

 

8.3.4 Tidplan 
Tidplanen att exploatera skola i den östra delen av Äsperöd påverkas framförallt av detaljplanen. 

Det är ett komplicerat planarbete som måste hantera många utredningar såsom naturinventering, 

biotopskydd, geoteknik, vatten- och avlopp, trafik och annan infrastruktur.  
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Tidplan för exploatering av skola i den östra delen av Äsperöd beräknas enligt följande: 

 

• Planarbete, 30 - 36 månader 

• Projektering och upphandling, 24 månader. Vid forcering av projektet kan projektering 

påbörjas efter plansamrådet om man bedömer att planen har goda möjligheter att vinna laga 

kraft. 

• Byggnation, 36 månader 

 

Sammanlagd tid från att planarbetet påbörjas till skolan är färdigställd 7 – 8 år under förutsättning 

att ingen del i processen överklagas. 

 

8.3.5 Kostnadsuppskattning 

Äsperöd Östra beräknas vara det dyraste av dom tre alternativen om skyddsrumsplatserna ska 

ersättas 1:1 inom den nya lokaliseringen. Ett helhetsgrepp behöver tas gällande trafik och 

infrastrukturfrågor då det idag inte finns någon lämplig väg fram till tomten. Det finns inget vatten 

och avlopp framdraget och utredning behöver göras kring hur kapaciteten ser ut i området om 

kommunen önskar gå vidare med lokaliseringen.  

 

Skyddsrummen behöver ersättas om kommunen river Äsperödsskolan men en helt annan placering 

likt denna gör att skyddsrummen kan vara kvar om man går fram med annan exploatering på 

skolfastigheten ovanpå skyddsrummen. 

 

Ska detaljplanen inrymma även byggrätter för bostäder kommer kommunen med stor sannolikhet 

behöva bygga ut vägnätet till Äsperöd, antingen genom förstärkningar i befintlig väg eller med en 

ny. 

 

Skolan beräknas till en investering om 290 – 310 mkr beroende på hur stor del av skyddsrummen 

som ska rymmas inom den nya skolan men det råder stor osäkerhet i kostnadsuppskattningen. 

9. Slutsatser och rekommendationer  
Samhällsbyggnadsförvaltningen förordar att Äsperödsskolan placeras inom gällande byggrätt och 

att inget nytt planarbete påbörjas. Befintlig byggrätt har den yta som krävs för en ny skola. Den nya 

skolan kan utföras antingen som ROT-renovering eller som nybyggnad då även en ROT-renovering 

kräver att skolan utryms. 

 

Alternativet bedöms som det mest kostnads- och tidseffektiva, man undviker flytt av 

dagvattenledning, ersättning av alla skyddsrum samt föregående planarbete för att utöka byggrätten. 

 

En utrymning kommer helt eller delvis att krävas vilket gör att antingen ersättningslokaler behöver 

tas fram eller att eleverna kan fördelas på andra skolor under byggtiden. 
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Att förlägga ny skola inom östra delen av Äsperöd anses som det minst lämpliga alternativet. Det 

skulle innebära större trafikpåverkan då all skoltrafik skulle behöva ledas över Äsperöd och hela 

upptagningsområdet får längre till skolan. Det bedöms också vara det alternativ som tar längst tid 

och blir dyrast att genomföra. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 158 Dnr BUN 2020/01114  16 

Delegation till ordförande att fatta beslut om tillfälliga 

verksamhetsförändringar med anledning av pandemin  

Sammanfattning 

Riksdag och regering har fattat beslut om flera tillfälliga bestämmelser som syftar till en 

flexibilitet i skolverksamheten (samtliga verksamheter) under coronapandemin. 

Bestämmelserna rör verksamheterna även där de är öppna, när de behöver stänga eller 

när de har hållit stängt.  

 

Utgångspunkten är det aktuella smittskyddsläget eller de lokala behoven. Åtgärderna 

ska beslutas av huvudmannen. Med anledning av att situationen i verksamheterna kan 

ändras på kort tid finns anledning att barn och utbildningsnämnden hanterar frågan om 

delegation till ordföranden att fatta beslut å huvudmannens vägnar i dessa frågor när 

nämndens beslut inte kan inväntas.  

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-21 

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att ge ordföranden delegation att fatta beslut å huvudmannens vägnar i frågor om 

tillfälliga verksamhetsförändringar med anledning av coronapandemin och som är i 

enlighet med de nationella tillfälliga bestämmelser som beslutats av riksdag och 

regering samt 

 

att delegationen endast ska nyttjas i de fall barn och utbildningsnämndens beslut inte 

kan inväntas 
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Handläggare 
Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson 
Telefon 0522-69 70 81 
lise-lotte.bengtsson@uddevalla.se 

 

Delegation till ordförande att fatta beslut om tillfälliga 
verksamhetsförändringar med anledning av pandemin  

Sammanfattning 
Riksdag och regering har fattat beslut om flera tillfälliga bestämmelser som syftar till en 
flexibilitet i skolverksamheten (samtliga verksamheter) under coronapandemin. 
Bestämmelserna rör verksamheterna även där de är öppna, när de behöver stänga eller 
när de har hållit stängt.  
 
Utgångspunkten är det aktuella smittskyddsläget eller de lokala behoven. Åtgärderna 
ska beslutas av huvudmannen. Med anledning av att situationen i verksamheterna kan 
ändras på kort tid finns anledning att barn och utbildningsnämnden hanterar frågan om 
delegation till ordföranden att fatta beslut å huvudmannens vägnar i dessa frågor när 
nämndens beslut inte kan inväntas.  
 

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-21 

Förslag till beslut  
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att ge ordföranden delegation att fatta beslut å huvudmannens vägnar i frågor om 
tillfälliga verksamhetsförändringar med anledning av coronapandemin och som är i 
enlighet med de nationella tillfälliga bestämmelser som beslutats av riksdag och 
regering samt 
 
att delegationen endast ska nyttjas i de fall barn och utbildningsnämndens beslut inte 
kan inväntas 
 

Ärendebeskrivning 
Riksdag och regering har fattat beslut om flera tillfälliga bestämmelser som syftar till en 
flexibilitet i skolverksamheten (samtliga verksamheter) under coronapandemin. 
Bestämmelserna rör verksamheterna även där de är öppna, när de behöver stänga eller 
när de har hållit stängt.  
 
Huvudmannen kan exempelvis välja att erbjuda distansundervisning till elever som i 
vanliga fall skulle ha varit i skolan. Även lärare som behöver stanna hemma kan få 
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möjlighet att undervisa på distans trots att eleverna är på plats i skolans lokaler. Det kan 

till exempel vara att läraren eller eleven har milda symtom och behöver stanna hemma 

för att inte sprida smitta.  

 

De nya tillfälliga bestämmelserna innebär även att en huvudman i vissa fall får vidta 

åtgärder om en skolverksamhet helt eller delvis ska stängas eller har stängts tillfälligt.  

 

Fullständiga regler samt detaljer kring åtgärderna finns beskrivna i lagar och 

förordningar. Information finns även på Skolverkets hemsida. Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer iakttas.  

 

Utgångspunkten är det aktuella smittskyddsläget eller de lokala behoven. Åtgärderna 

ska beslutas av huvudmannen. Med anledning av att situationen i verksamheterna kan 

ändras på kort tid finns anledning att barn och utbildningsnämnden hanterar frågan om 

delegation till ordföranden att fatta beslut å huvudmannens vägnar i dessa frågor. 

Delegationen ska endast användas när nämndens beslut inte kan inväntas.   

 

 

 

 

Staffan Lindroos Lise-Lotte Bengtsson 

Förvaltningschef Administrativ chef 

Skickas till 

Samtliga verksamhetskontor 

 


