
Välkomna till 
medborgardialog 

om 
Framtidens skola 

Farstaviken/Ekedal



Dagordning

2016-12-13 2

10 – ca 11  Informationstimme
- Presentation deltagare
- Bakgrund projektet
- Presentation av tre alternativa lösningar

11 – ca 13   Dialog
- Fördjupad information
- Möjlighet att ställa frågor
- Möjlighet att välja alternativ och lämna 

synpunkter



Bakgrund
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Farstavikens skola – Kvarnberget och Ekedal

• Eftersatt underhåll båda enheterna
• Behov utökad kapacitet skolplatser
• Beslut renovering och utbyggnad av Kvarnberget 
• Beslut renovering Ekedal 
• Budget för renoveringen av Ekedal - 80 mkr



Farstavikens skola/Ekedal
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• Upphandling av Strategisk partnering 2015
• Ekedal ett av de prioriterade projekten
• Förnyad djupgående undersökning våren 2016
• Ny kalkyl 160 mkr



Varför så mycket dyrare?
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Flertalet brister som måste åtgärdas
• Dålig isolering
• Förhöjda fuktindikationer
• Uttjänta installationssystem

Nybyggnadsregler
• Tillgänglighet
• Brandsäkerhet
• Energikrav



Nytt uppdrag

2016-12-13 6

• 80 mkr blev 160 mkr
• Ingen utökad kapacitet
• Framtidens skola – moderna lärmiljöer

Kommunfullmäktige beslutade om ytterligare investerings-
medel i budgeten för 2017 men gav även ett nytt uppdrag: 

Utred alternativa lösningar för utökad kapacitet och för en 
modernare lärmiljö samt genomför en medborgardialog. 



Alternativa lösningar
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Tre alternativ:
1. Renovering befintliga byggnader
2. Renovera skyddsvärda byggnader samt komplettera 

med nybyggnation på samma plats.
3. Bygga helt ny skola med hänsyn tagen till 

skyddsvärda byggnader.



Medborgardialog
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• Medborgarna ges möjlighet att ge sin syn på 
ärendet

• Få kunskap om de olika alternativen
• Ges möjlighet att påverka

• välja alternativ 
• lämna övriga synpunkter



Vad händer sen?
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• De förtroendevalda ansvarar för att fatta beslut
• Ärendet behandlas i de formella kommunpolitiska 

instanserna - kommunstyrelsen i början av 2017
• Ärendet kommer bl.a. att beskriva:

• de alternativa lösningarna 
• utvärdering av dialogen och förespråkat 

alternativ
• kostnadsuppskattningar



Vad händer nu?
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• Arcona presenterar de tre alternativen
• Fika
• Fördjupad information och möjlighet att ställa frågor
• Synpunktsblankett
• Utvärderingsblankett
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