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Kallelse till kommunstyrelsen – Informationsmöte  

Informationsärende   

1.  Utökad investeringsbudget för tillbyggnad av Skärlagskolan 

Tjänsteskrivelse med för kännedom, ärendet hanteras som 
beslutsärende vid kommunstyrelsens sammanträde den 27 
februari. 
 
Humanistiska nämnden och teknik- och servicenämnden hanterar 
ärendet som beslutsärende direkt efter informationsmötet. 
  

   

 
 
 
Daniel Portnoff   Helena Edenborg 
Ordförande    Sekreterare   
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Utökad investeringsbudget för tillbyggnad av Skärlagskolan 

 
Förslag till beslut 
Teknik- och servicenämndens, humanistiska nämndens och kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktige:  
 
Teknik- och servicenämndens investeringsbudget för projekt tillbyggnad 
Skärlagskolan utökas till totalt X mkr.   
 
 
Bakgrund 
Trosa kommun har en positiv befolkningstillväxt. Antalet barn i skolålder har ökat 
och kommer att öka de närmaste åren. Lokalstyrgruppen bedömer att behovet av 
skollokaler successivt ökar i Trosa och Vagnhärad de närmaste åren för att nå en 
nivå över tillgänglig kapacitet idag.  
 
För att säkra tillgången till skollokaler för förskoleklass till årskurs 6 i Trosa behöver 
Skärlagskolan växa till en skola med kapacitet att ta emot upp till 380 barn och 
med möjlighet till max 420 elever år 2020. Utifrån GPF-bedömning (GPF = 
gemensamma planeringsförutsättningar) gjord hösten 2018 är en preliminär 
slutsats att behovet är tillgodosett fram till kring år 2030 om Skärlagsskolan byggs 
till. Först därefter kan en ny skola i Trosa vara aktuell.  
 
I Trosa kommuns budget för 2019 med flerårsplan 2020-2021 är investeringsmedel 
avsatta för tillbyggnad av Skärlagskolan. Under projekteringen har det tillkommit 
aspekter och funktioner som behövts beaktas och därför behöver 
investeringsbudgeten utökas.   
 
 
Ärendet 
Efter att kommunfullmäktige beslutat om budget 2019 med flerårsplan 2020-2021 
har det konstaterats att investeringsbudgeten för Skärlagskolan måste utökas till X 
mkr för att klara av tillkommande projektkostnader. 10 % av investeringsbudgeten 
har avsatts till oförutsedda kostnader. Budgeten bygger på kalkyler från 
projektering. Upphandling är inte genomförd och den slutgiltiga anbudssumman 
påverkas av bland annat konjunkturläge, marknad och tidsaspekter.   
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Under projekteringen som skett hösten 2018 har fler aspekter lagts till. De 
tillkommande kostnaderna avser framförallt utökad yta för fritidslokaler, utökad 
produktionskapacitet i kök, utökad matsalskapacitet, rörelserum, specialsalar och 
reservkraft. 
 
Genom att öka produktionskapaciteten i Skärlagskolans kök till ca 750 portioner 
avlastar man Tomtaklintskolans kök vilket reducerar ett investeringsbehov av 
tillbyggnad av Tomtaklintskolans kök.  
 
Behovet av fritidslokaler behöver tillgodoses i tillbyggnaden vilket leder till att 
befintlig paviljong kommer frigöras från skolan. Lokalstyrgruppen kommer göra en 
analys om hur man bäst kan använda paviljongen för t.ex. förskoleverksamhet.  
 
Kapaciteten i matsalen måste ökas för att klara 420 elever plus pedagoger samt för 
att kunna vara en samlings/möteslokal.  
 
Det finns behov av att skapa rörelserum i skolan eftersom befintlig idrottshall 
behålls då den bedöms kunna försörja elever i förskoleklass till årskurs 3. Framgent 
kommer elever från årskurs 4 till årskurs 6 få sin idrottsundervisning genom den 
nya idrottshall som planeras vid Tomtaklintskolan.  
 
Byggnation av specialsalar för t.ex. slöjd och musik behöver tillgodoses i 
tillbyggnaden då det idag saknas på Skärlagskolan.  
 
 
Processen kring tillbyggnad av Skärlagskolan 

• I slutet av 2016 görs en prognos som visar en snabb ökning av elevantalet i 
Trosa. 

• Lokalstyrgruppen föreslår att Skärlagskolans tillbyggnad behöver sättas 
igång och vara klart 2020. 

• Skolans behov och pedagogiska tankar har varit utgångspunkten under hela 
processen.  

• Samverkan med medarbetare, elever och fackliga representanter har pågått 
under arbetets gång.  

• Projektering under hösten 2018 har skett i samverkan mellan tekniska 
enheten, skolan och arkitekt/projektgrupp.  

• Skärlagskolans tillbyggnad och inriktning har hanterats i humanistiska 
nämnden och teknik- och servicenämnden under 2018. 

• Skärlagskolans tillbyggnad har varit uppe som informationsärende i 
kommunfullmäktige under hösten 2018. 

• Under processen har man talat om en eventuell tillbyggnad till 3 paralleller. 
Det är inte aktuellt längre då man är mån om att bevara småskaligheten. 
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Kommande process   

• Upphandling 
• Byggstart kvartal 2 2019 
• Genomförande  
• Planerat klart kvartal 3-4 2020 
• Medel för inventarier hanteras i budget 2020 med flerårsplan 2021-2022. 

 
 
Ärendets beredning 
Den 11 februari ska kommunstyrelsen, teknik- och servicenämnden och 
humanistiska nämnden ha ett gemensamt informationsmöte där de kommer få en 
redogörelse av ärendet. Direkt efter informationsmötet har teknik- och 
servicenämnden och humanistiska nämnden separata nämndmöten där de beslutar 
i ärendet. Besluten kommer att justeras omedelbart. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har sammanträde samma eftermiddag och 
kommer bereda ärendet för hantering i kommunstyrelsen den 27 februari och 
kommunfullmäktige den 13 mars.  
 
Beloppen i tjänsteskrivelsen är markerade med X då det kan påverka kommande 
upphandling om budgeterade medel blir känt.  
 
 
 
 
Kerstin Tibbling     Mats Larsson Marlene Bernfalk  
Produktionschef KFTS     Skolchef  Ekonomichef 


