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Nya Gottsunda skolområde 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden föreslås besluta 

att ge förvaltningen i uppdrag att inleda beställning av ny skola för cirka 600 elever i 
nya Gottsunda skolområde. 

Bakgrund 

Gottsundaskolan brann i oktober 2018 och endast en mindre del av befintlig skola finns 
kvar. Eleverna inryms på olika skolor för att kunna försätta bedriva pedagogisk 
verksamhet fram tills moduler har etablerats på platsen för den nedbrunna skolan och 
den kvarvarande skolbyggnaden återställts höstterminen 2019.  

Innan branden ansågs skolan behöva en renovering/ombyggnation och utökning. Ett 
område i den södra delen av centrumområdet pekades ut som lämpligt för 
utbyggnation av skolområdet och komplettering med förskoleverksamhet. Se Förslag 
för Gottsundaområdet, Planprogram 2018. Samrådshandling 23 april 2018 till 4 juni 2018 
(KSN-2015-0654). Det är inom detta område ett nytt skolområde planeras. 

I lokalförsörjningsplan för pedagogiska lokaler 2018 till och med läsåret 2021/22 står 
förskolor och grundskolor med som utredningsuppdrag. Gottsundaskolan finns inte 
med i planen. För att möjliggöra att platserna finns till angiven tidpunkt kan inte frågan 
invänta beslut i nästkommande lokalförsörjningsplan. Därför föreläggs nämnden 
denna fråga i särskilt ärende. 

Föredragning 

Inom planområdet bör det möjliggöras för upp till 1 400 elevplatser f-9, 
idrottsmöjlighet för skola och föreningsliv samt fritidsklubb i enlighet med 
planprogrammet för Gottsunda.  

I ett första skede etableras en skolbyggnad vars syfte är att ersätta den nedbrunna 
Gottsundaskolan. I skolbyggnaden planeras elever i årskurs 6–9 inrymmas vilket kräver 
cirka 600 elevplatser. Byggnation av matsal med tillagningskök med kapacitet att 
tillgodose hela planområdet bör möjliggöras redan i etapp ett då möjligheten att äta i 
befintlig matsal i Gottsunda centrum inte är garanterad vid utvecklingen av 
centrumområdet.  Skolan beräknas stå klar för verksamhet till höstterminstart 2024. 

I ett senare skede etableras ytterligare skolbyggnad(-er) för upp till ytterligare 800 
elever.  

Konsekvenser för barn/elever 
Eleverna får tillgång till ersatt permanent skolbyggnad inom prognostiserad tid.  
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Ekonomiska konsekvenser 
Kommunen avser att Skolfastigheter AB ska vara byggherre. I mål- och 
budgetprocessen ansvarar Skolfastigheter AB för investering för skolutbyggnaden och 
utbildningsnämnden, kulturnämnden och idrott och fritidsnämnden ansvarar för hyra 
och verksamhetskostnader. 

Stadsbyggnadsförvaltningen, utbildningsförvaltningen, kommunledningskontoret och 
Skolfastigheter AB bidrar genom resurssättning av projektet. 
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