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§ 45 Dnr 2022/46 630 KS 
 
Styrgrupp Undervisningslokaler i Gärdslösa 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-01 § 22 har valt att arbetsutskottet till-
sammans med utbildningsnämndens arbetsutskott ska utgöra en styrgrupp i pro-
jektet med att ta fram förslag på lösning till frågan om undervisningslokaler i Gärds-
lösa. 

Syftet med styrgruppen är att skapa förutsättningar för en modern och attraktiv sko-
la/förskola på kommunens östra sida samt minska risken för att kommunens föräld-
rar väljer att placera sina barn på skolor i andra kommuner. Detta innebär bland 
annat en översyn av de lokaler som idag används och kommer att användas av 
förskolan/förskoleklass, lågstadiet, mellanstadiet (inklusive årskurs 6) och fritids-
verksamheten. 

Styrgruppen sammanträder idag för andra gången för att informeras om det på-
gående arbetet. 

Dagens sammanträde 
Tekniska chefen informerar om pågående arbete med att ta fram förslag på lösning-
ar för att skapa modern och attraktiv skola/förskola. 

I den första delen av projektet har fokus legat på att undersöka förutsättningarna för 
en ny förskolebyggnad. Det som till en början behöver fastställas är placering samt 
verksamhetens behov.  

Kommunledningsförvaltningen har fört dialog med fastighetsägare till intilliggande 
fastigheter för att hitta lösningar som möjliggör nybyggnation av en förskolebyggnad 
och samtidigt inte säkra ytor för skolgård, lekplats och utrymmen som idag finns för 
undervisning utomhus. 

Styrgruppen vill se att kommunledningsförvaltningen och utbildningsförvaltningen 
sätter ihop en arbetsgrupp som kan arbeta vidare med att ta fram underlag till pro-
jektet. Underlaget ska ha förankrats i skolans verksamheter och hos fastighetsav-
delningen. Arbetsgruppen ska presentera ett förslag till uppdragsbeskrivning för att 
förtydliga projektets syfte och visa på de kommande stegen i processen som styr-
gruppen har att behandla. Avsiktsbeskrivningen ska presenteras på nästa styr-
gruppsmöte. 

Näste styrgruppsmöte planeras till kommunstyrelsens arbetsutskotts nästkommande 
sammanträde.  
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Styrgruppen kommer att göra ett platsbesök på skolområdet, separat från nästkom-
mande styrgruppsmöte. 

Beslut skickas till 
Utbildningsnämnden för kännedom 
______________
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