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Storsatsning på ny grundskola i Åmål 
 

Kommunstyrelsen i Åmåls kommun föreslår att en ny grundskola för 228, 6 miljoner ska byggas på 
gamla Rösparksskolans område. Beslutet om den föreslagna investeringsramen fattades av 
kommunstyrelsen den 5 juni. Ärendet ska nu upp för beslut i kommunfullmäktige den 19 juni.  
 
Den 5 juni beslutade kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta om en ny 
investeringsram för nya Rösparksskolan på 228, 6 miljoner kronor. Kommunstyrelsen fastslog 
därmed barn- och utbildningsnämndens beslut från den 14 maj om förslaget till investeringsram för 
fortsatt projekteringen av nya Rösparkskolan.  
 

- Det känns väldigt bra att vi nu har kommit så här långt. Vi har en kostnadsram på plats och 
kan nu fortsätta arbetet med projekteringen av den nya skolan. Vi bygger en så 
ändamålsenlig skola som den bara kan bli. När vi har det formella beslutet på plats finns 
alla förutsättningar för att komma igång med byggnationen, säger Michael Karlsson (S), 
kommunstyrelsens ordförande.  

 
Finansieringen sker genom att det kommunala fastighetsbolaget Åmåls kommunfastigheter AB, 
ÅKAB, får i uppdrag låna upp beloppet. Kommunen utökar sin borgensram med maximalt 
investeringsbeloppet. Kommunen kommer sedan att hyra lokalerna av ÅKAB. Michael Karlsson 
konstaterar att den föreslagna investeringsramen för skolan i det närmaste är en halvering jämfört 
med det ursprungliga kostnadsförslaget på 400 miljoner kronor. Processen har dragit ut på tiden, 
men Michael Karlsson anser att man har använt tiden väl.  
 

- Vi är medvetna om att det har tagit lång tid, men vi har använt tiden det senaste året för 
att pressa ner alla kostnader så långt det har gått och vi har lyckats bra. Vi har gått från en 
kostnad på 400 till 228 miljoner kronor, säger han. 

 
Efter beslutet i kommunfullmäktige kommer barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans med 
ÅKAB att fortsätta med projekteringen. Mer detaljer kring skolans utformning kommer att tas fram 
och vi kan börja se fram emot skisser och gestaltningar över inom – och utomhusmiljöer när nya 
Rösparksskolan börjar ta form.  
 
Bakgrund nya Rösparksskolan 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde i januari 2018 beslutades följande: 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 31 januari 2018, KF § 16 Lokaler för förskoleklass – årskurs 3 
inklusive fritidshem i centralorten att 
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1. upphäva inriktningsbeslut från den 30 november 2016 (KF § 248) om att bygga en Förskoleklass – 
årskurs 6 skola inklusive särskola och fritidshem i centralorten. 
2. ge ägardirektiv till ÅKAB att i samverkan med barn- och utbildningsnämnden inleda Fas I – 
projektering. Projekteringen avser en Förskoleklass – årskurs 3 skola inkl fritidshem i centralorten på 
Rösparksskolans markområde. Detta görs tillsammans med upphandlad partneringentreprenör 
enligt tidigare beslut i kommunfullmäktige (KF §§ 217, 260 2015 och KF §123 2016). 
3. I Fas I – projektering ska följande förutsättningar beaktas: 
-byggnaden ska dimensioneras för 450 elever med en yta av 10,65 kvadratmeter per elev. 
-byggnadens stomme ska vara i betong och stål och ska i möjligaste mån konstrueras i trä 
-byggnadstekniska alternativ. 
-Åmåls kommun avser inte att miljöcertifiera byggnationen men att miljöperspektivet ska vara mot 
nivå Silver med inriktning mot en giftfri skola. 
-musik- och kulturskolans behov utifrån målgruppen barn 6 – 9 år. 
-gymnastik- och idrottssal ska dimensioneras efter verksamheten Förskoleklass – årskurs 3 skola inkl 
fritidshems behov. 
-alternativ för hållbar, modern och kostnadseffektiv uppvärmning. 
-den nya skolan ska ha ett tillagningskök. 
4. ge ägardirektiv till ÅKAB att i samverkan med kostenheten se över möjligheterna att renovera och 
bygga till Åmålsgårdens kök. Om det ej är möjligt ska ÅKAB projektera för ett tillagningskök 
dimensionerat för skolans och äldreomsorgens behov i den nya skolans lokaler. 
5. ge ägardirektiv till ÅKAB att riva Rösparksskolan, dock ej den del som benämns Nya huset. 
Byggnaden Nya Huset ska renoveras utifrån gällande lagstiftning vad gäller byggnader anpassade för 
verksamhet för elever i Förskoleklass – årskurs 3 inklusive fritidshem. 
 
Fakta utrymningen Rösparksskolan 2014 
 
27 mars Förhöjda värden av dammpartiklar med spår av mögel uppmäts i två klassrum på 
Rösparksskolan, i den nedre delen närmast Åsgatan. Städningen av lokalerna utökas och mobila 
luftrenare installeras i samtliga klassrum. 
 
31 mars Ventilationen till de två klassrummen vars tidigare provresultat visat förhöjda värden stängs 
av. Lokalerna utryms och förseglas. 
 
3 april Provsvar för de återstående fyra klassrummen i skolans nedre del visar inte på någon 
förbättring trots insatserna för att förbättra luftmiljön. Beslut tas om utrymning av resterande fyra 
klassrummen. Hela nedre delen av skolbyggnaden förseglas. 
 
11 april Utrymningen av hela den nedre delen av skolan genomförs  
 
23 april Provtagning efter eventuell mögelförekomst i resterande delen av skolan genomförs 
 
30 april Provsvaren visar på normala värden i klassrummen och något förhöjda värden i 
golvbjälklagen. Ingen akut situation råd vad gäller elevernas hälsa Skolledningen och Åkab meddelar 
ändå beslutet att utrymma även övre delen av skolan med start 7 maj. 
 
13 maj Den sista delen av den övre delen av Rösparksskolan är genomförd 
 

19 augusti Från och med höstterminen 2014 med start tisdag 19 augusti kom eleverna i årskurs 
1 – 6 på Rösparksskolan att ha sin hemvist i moduler uppställda vid änden av Rösvallen mot 
Rösskogen. Undervisning i Idrott och hälsa fortsatte att bedrivas i gymnastiksalen och alla 
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måltider serveras i matsalen på ”gamla” Rösparksskolan. Noggranna undersökningar gjordes i 
matsal, kök, gymnastiksal och kringliggande lokaler och där finns inget mögel i luften. 
 

 


