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§ 47 
 
Ny grundskola på fastigheten Borgskolan 2 
 
Diarienummer: UF/2019:354 
 
Förslag till beslut  
Utbildningsnämndens förslag till beslut i kommunstyrelsen: 
  
1. Kommunfullmäktige upphäver tidigare fattat beslut 2018-03-22, § 57, om att bygga 

en högstadieskola på Brunnaskolans nuvarande tomt. 
2. Kommunfullmäktige beslutar att en kommunal grundskola för årskurs F-9 uppförs 

på fastigheten Borgskolan 2 i enlighet med utbildningsnämndens förslag. 
3. Kommunfullmäktige beslutar att Brunnaskolan avvecklas. 
4. Kommunfullmäktige uppdrar åt teknik- och fastighetsnämnden att göra en beställ-

ning av en detaljplan avseende en ny grundskola på fastigheten Borgskolan 2 till 
samhällsbyggnadsnämnden. 

 
Utbildningsnämndens beslut: 
 
1. Utbildningsnämnden beslutar att, i samverkan med samhällsbyggnadsnämnden med 

flera, ta fram ett underlag för markanvisning gällande området runt fastigheten 
Brunnaskolan 1 förutsatt att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att påbörja ett så-
dant arbete. Underlaget ska ge utrymme för bostäder, skola för årskurs F-9, idrotts-
anläggning med mera. 

 
Sammanfattning 
Alla Botkyrkas förskolor och skolor ska vara rustade för att ge barn och elever en god 
undervisning och möjlighet att lyckas i livet. Utbildningsförvaltningen har påbörjat en 
översyn av skolstrukturen i Botkyrka för att stärka enheternas förutsättningar att nå dit. 
Som ett första steg i det utvecklingsarbetet fattade utbildningsnämnden den 18 februari 
2020 beslut om styrande principer för skolstrukturen i Botkyrka.   
 
I Hallunda/Norsborg är både Borgskolan och Brunnaskolan i mycket dåligt skick och 
har passerat sin tekniska livslängd. Renoveringsbehoven är så omfattande att det inte 
finns något annat hållbart alternativ än att bygga nya lokaler för grundskoleverksamhet. 
En ny skola bör innehålla såväl grundskola som grundsärskola och även inrymma ett 
pedagogiskt utvecklingscentrum. Förvaltningen föreslår att Botkyrka kommun bygger 
en grundskola för årskurs F-9 på fastigheten Borgskolan 2. 
 
Yrkanden 
Ordföranden Emanuel Ksiazkiewicz (S) yrkar på följande ändringar: Beslutspunkt 3: 
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Kommunfullmäktige beslutar att Brunnaskolan avvecklas samt tjänsteskrivelsens stycke 
Avveckling av Brunnaskolan – nytt upptagningsområde stryks. 
 
Willy Viitala (M) yrkar bifall till det reviderade ordförandeförslaget.  
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