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Sammanfattning
Swecos uppdrag och metod
Sweco har från Askersunds kommun haft i uppdrag att genomföra en utredning av kommunens
förskolor och grundskolor inklusive grundsärskola och fritidshem. En målsättning med utredningen
har varit att utifrån en övergripande analys presentera förslag till organisation som kan utgöra ett
underlag inför framtida beslut. Nationella, regionala och lokala styrdokument ligger till grund för
utredningen. En befolkningsprognos för de närmaste tio åren tagits fram som underlag för beräkning
av antal platser som behövs i kommunens förskolor och skolor. Att säkerställa verksamhetens
pedagogiska kvalitet och att presentera förslag på en organisation som är långsiktigt hållbar ur ett
pedagogiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv har varit centrala delar i uppdraget.
Olika metoder har använts i utredningen såsom dokumentstudier, statistiska prognoser, en
inventering av befintliga lokaler samt besök i lokalerna. Ytterligare ett moment i utredningen har
bestått i en systematiskt genomförd dialogprocess, en designdialog där företrädare för olika
verksamheter tillsammans diskuterar sin framtida miljö eller verksamhet. Målet med detta har varit
att fånga nödvändig kunskap och skapa förståelse och samsyn mellan olika aktörer. Dialogprocessen har omfattat genomförande av workshops vid tre tillfällen. Dessutom har ett antal
kompletterande intervjuer genomförts. Ytterligare ett moment i utredningen har varit genomförande
av en barnkonsekvensanalys.

Swecos bedömning av verksamheten -pedagogisk kvalitet och hållbarhet
Swecos bedömning och rekommendation har haft som målsättning att säkerställa hållbarhet och
kvalitet ur ett pedagogiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Att verksamheten svarar upp mot de
juridiska kraven i gällande lagstiftning har varit en grundläggande utgångspunkt liksom en prognos
av förväntat antal barn och unga för den närmaste tioårsperioden. Den ökning av antalet barn och
elever som Askersund kommun haft genom flyktinginvandringen har enligt prognosen varit tillfällig.
Utredningen har därför utgått från ett oförändrat antal platser i kommunens förskolor och grundskolor
inkl. grundsärskola och fritidshem jämfört med nuläget.
Pedagogisk kvalitet
I utredningen har det framkommit ett behov att skolornas måluppfyllelse behöver förbättras. Såväl
pedagogisk kvalitet och likvärdighet mellan skolor är avgörande faktorer för att säkra skolans
måluppfyllnad. Den stadieindelade timplan som regeringen beslutat om inför höstterminen 2018 där
låg-, mellan- och högstadium införs på nytt är en tydlig indikation på att placeringen av årskurs 6 bör
ses över. Det framkommer i utredningen uppgifter om att det blivit allt svårare att få tag i behörig och
legitimerad personal för olika professioner i kommunens skolor, förskolor och fritidshem. Detta är
framförallt ett problem för små enheter på landsbygden.
Lokalerna i kommunens grundskolor är enligt Swecos bedömning av varierande kvalitet ur ett
pedagogiskt perspektiv. Detta påverkar möjligheterna att kunna erbjuda en likvärdig utbildning. I
några fall är lokalerna slitna och dåligt underhållna. Sweco har sett flera exempel på att
specialsalarna inte är ändamålsenliga. Utöver Sjöängsskolan och Snavlunda skola är skolorna
byggda under en period då utbildningen bedrevs som ren klassrumsundervisning. Trots detta finns
det på de flesta skolor tillgång till grupprum. Samtliga skolor utom Snavlunda skola, har en
idrottshall/idrottssal på skolan. I Olshammar och Zinkgruvan, erbjuds fritidshems-verksamhet i
förskolor. Den pedagogiska anpassningen är inte tillräcklig för denna målgrupp enligt Swecos
bedömning vilket är en brist. Utöver brister i utemiljön på Sjöängsskolan är skolors och förskolors
utemiljö generellt sett god enligt Swecos bedömning.
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Sweco konstaterar att det finns ett behov att samordna resurser på ett mer hållbart sätt för att
underlätta det pedagogiska ledarskapet och konstaterar att det krävs större enheter än vad som är
fallet i flertalet av Askersunds skolor och förskolor för att underlätta ett mer övergripande kollegialt
lärande. Det är också viktigt för att möjliggöra olika insatser som stärker en pedagogisk utveckling.
För grundsärskolan betonar skollagen att eleverna inom denna verksamhet ska erbjudas en
anpassad utbildning som ger kunskaper och värden och som utvecklar elevernas förmåga att tillägna
sig dessa. Grundsärskolan på Sjöängsskolan är trångbodda vilket inte är ändamålsenligt. Genom att
grundsärskolan på samma sätt som övrig grundskola kommer att få en stadieindelad timplan
bedömer Sweco att det är lämpligt att även fortsättningsvis erbjuda grundsärskola på två skolor, en
för de yngre eleverna upp till årskurs 6 och en för elever från årskurs 7 till 10.
Social hållbarhet
I skollagen betonas vikten av trygghetsskapande och likvärdiga miljöer. I utredningen har det
framkommit olika synpunkter som rör närhetsprinciper kontra barn och elevers möjligheter till socialt
samspel med andra. Från föräldrar framkommer önskemål om närhet för att underlätta lämning och
hämtning av barnen. Eleverna upplever dock inte att restiden är ett problem. Det viktiga är tryggheten
under resorna.
I utredningen framför föräldrar och verksamma inom grundskolan, men även eleverna som tillfrågats,
att det är viktigt att det finns jämnåriga kompisar att umgås med. Sweco bedömer utifrån vad som
framkommit i utredningen att det ur ett socialt perspektiv är önskvärt med större enheter då det både
underlättar elevernas sociala kontakter och de aktiviteter som kan genomföras. Det ger barn och
elever fler möjligheter till kompisar som matchar dem själva. Det har en positiv inverkan på vilka
aktiviteter som eleverna kan ägna sig åt på rasterna. Både från skolledare, lärare och elever uppges
att det ibland är så pass små grupper att det påverkar verksamheten negativt inte bara socialt utan
också ur ett pedagogiskt perspektiv.
Sweco bedömer det som tveksamt att den fritidshemsverksamhet som är samlokaliserad med
förskolor är långsiktigt hållbar vare sig socialt eller pedagogiskt. Lokalerna är inte, vad Sweco kunnat
se vid de besök som gjorts, anpassade till målgruppen. Att fritidshemsbarnen är få begränsar deras
sociala utbyte med andra jämnåriga. Sweco bedömer därför att fritidshem ur elevernas perspektiv är
mer lämplig att lokalisera tillsammans med grundskolan.
Ekonomisk hållbarhet
Swecos uppdrag har handlat om att säkerställa en långsiktigt hållbar organisation inte enbart ur ett
pedagogiskt och socialt perspektiv utan också ur ett ekonomiskt perspektiv. Även om de förslag som
Sweco presenterar initialt innebär stora investeringskostnader måste detta ses i ett bredare och mer
långsiktigt perspektiv där fokus ligger på att säkra pedagogisk kvalitet och måluppfyllnad. Rent
ekonomiskt krävs investeringar för att komplettera och höja kvaliteten i befintliga lokaler och i den
utrustning som finns oavsett vilka beslut som tas. De centralt belägna skolorna och förskolorna är
fullbelagda och har inte kapacitet att ta emot fler barn och elever vilket kräver en utbyggnad. Det
framkommer att skolornas tillagnings- respektive mottagningskök behöver kompletteras för att
erbjuda en tillräcklig kapacitet. Tillgången till specialsalar varierar och kvaliteten i dessa lokaler är
inte alltid tillräckligt god för att kunna betraktas som ändamålsenlig och likvärdig. Totalt sett har
skolan mer yta än vad antalet barn och elever fordrar. Detta medför att det även finns ekonomiska
vinster i att effektivisera verksamheten där överflödiga lokaler kan avyttras.
En fråga som återkommande diskuterats i samband med designdialogen är hur en organisationsförändring skulle komma att påverka skolskjutskostnaderna. Enligt uppgifter som framkommit i
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utredningen bör det inte totalt sett bli någon kostnadsökning. I nuläget sker många av resorna i små
fordon. Här skulle det vara möjligt att samordna resorna på ett mer effektivt sätt än idag. En
sammanslagning till färre enheter skulle även ta bort behovet att erbjuda resor under skoltid för
specifika ämnen vilket utgör en kostnad.

Förslag till organisation
Sweco har i utredningen tagit fram förslag till framtida organisation för Askersund kommuns förskolor,
grundskolor, grundsärskolor och fritidshem där hänsyn tagits till att säkerställa kvalitet och hållbarhet
ur ett pedagogiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Förslaget innebär färre enheter som erbjuder
såväl erforderlig kompetens som lokaler utifrån lagstadgade krav. Förslaget i sin helhet redovisas i
avsnitt 6.2.
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1

Uppdraget
Sweco har haft i uppdrag från Askersunds kommun att genomföra en utredning av kommunens förskolor och grundskolor inklusive grundsärskola och fritidshem. Målsättningen med
utredningen är att utifrån en övergripande analys presentera förslag till organisation som
kan utgöra underlag inför kommunens framtida beslut om organisation. Nationella,
regionala och lokala styrdokument ligger till grund för utredningen. I enlighet med
uppdraget har en befolkningsprognos tagits fram som underlag för en beräkning av
förväntat antal barn och elever i kommunens förskolor och skolor i ett tioårsperspektiv.
Att säkerställa verksamhetens kvalitet utifrån gällande lagstiftning och att presentera ett
förslag på en organisation som är långsiktigt hållbar ur ett pedagogiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv har varit centralt.
Med detta som utgångspunkt har utredningen omfattat följande:
-

1.1

en analys av verksamheternas pedagogiska, sociala och ekonomiska förutsättningar
en inventering och utredning av lokaler för befintlig förskola, förskoleklass, fritidshem,
grundsärskola och grundskola i Askersund kommuns regi
en designdialog som inkluderar medverkan från olika aktörer och som säkerställer ett
demokratiskt perspektiv i utredningen
en fördjupad analys avseende lokalisering av elever i årskurs 6
en analys som säkerställer att gällande regler och lagar följs
en barnkonsekvensanalys
förslag till åtgärder och organisationsförändringar utifrån genomförd utredning inklusive
en översiktlig kostnadsberäkning

Avgränsningar
Uppdraget är avgränsat till verksamhet i kommunal regi. I Askersund kommun finns idag
inga grundskolor i privat regi. I kommunen finns en enskild förskola, Dagsländans förskola.
Denna berörs i utredningen endast på så sätt att verksamheten påverkar underlaget av
antalet barn i förskola. Sweco har utgått från att verksamheten i Dagsländans förskola
kommer att fortsätta sin verksamhet i samma omfattning som idag. Detta innebär att de
kapacitetsberäkningar som görs bygger på jämförbara nivåer som nuläget.
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2

Metoder i utredningen
Metoder i utredningen har bestått av dokumentstudier, en befolkningsprognos, en
inventering av befintliga lokaler, en systematiskt genomförd dialogprocess med olika
aktörer, kompletterande intervjuer samt genomförande av en barnkonsekvensanalys.

2.1

Kvantitativ analys

2.1.1 Befolkningsprognos
En del av uppdraget har bestått i att ta fram en befolkningsprognos som ligger till grund för
en beräkning av förväntat antal barn och elever i kommunens grundskolor. Prognosen
bygger på antaganden om befolkningens utveckling vad gäller flyttningar, barnafödande
och dödlighet. Som underlag för prognosen har uppgifter inhämtats från Statistiska
Centralbyrån (SCB) vilka har analyserats. Sweco har som underlag till prognosen även
tagit del av en befolkningsprognos för Askersunds kommun som tidigare tagits fram av
konsultföretaget Statisticon AB.
I prognoser finns alltid en viss osäkerhet och man kan aldrig förvänta sig att den ska slå in
exakt. Prognosfel som görs ökar för varje år genom att felaktigheter följer med över tid och
fortplantas. Det kan finnas flera orsaker till de fel som uppkommer. Antagandena kan vara
oriktiga, modellen kan vara felaktig, det kan bli avvikelser i planeringen, exempelvis kan ett
bostadsbyggande bli försenat eller tidigarelagt. Även om modellen vore fullkomlig, där all
utveckling gick enligt planerna och där vi kände till alla sanna värden för folks
flyttbenägenhet, fruktsamhet och död så kan det ändå bli fel i prognosen på grund av
slumpen.

2.2

Kvalitativ analys

2.2.1 Dokumentstudier
Initialt i utvärderingen har en översiktlig inventering gjorts av kommunens planeringsdokument, samt olika styrdokument av relevans för verksamheten inom förskola och skola.
Sweco har även tagit del av information på kommunens webbplats. Kompletterande
nyckeltal av relevans för uppdraget har inhämtats från SCB och från Skolverkets olika
databaser till exempel SIRIS.
2.2.2 Besök förskolor och skolor
I enlighet med Swecos arbetsmodell i utredningen har kunskap inhämtats om befintliga
byggnaders ändamålsenlighet och utvecklingsmöjligheter. För att få en översiktlig bild av
lokalernas tekniska status, funktionalitet, tillgänglighet samt inne- och utemiljö har konsulter
från Sweco besökt samtliga förskolor och grundskolor, inklusive grundsärskola och
fritidshem. Swecos konsulter har även tagit del av befintliga ritningar för att få mer
information om lokalerna till exempel vad avser antal klassrum, grupprum och specialsalar.
Efter besök och annan datainsamling har uppgifter om varje enhet sammanställts för att ge
en översikt över de befintliga lokalerna. Exempel på uppgifter som denna sammanställning
omfattar är följande:
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• Barnantal/elevantal per enhet
• Nuvarande verksamhet (t.ex. antal avdelningar i förskolan, klassindelning i grundskolan,
grundsärskola och fritidshem)
• Byggnadsår
• Bruttoarea undervisningslokaler, bruttoarea per elev/barn
• Bedömning av förskolornas och grundskolornas maximala kapacitet
• Kortfattad beskrivning av teknisk status inklusive underhållsbehov
• Tillgänglighet
• Skolgård, trafiksituation, angöring
• Speciallokaler, omfattning och nyttjandegrad
• Kök och matsal, standard och kapacitet
• Översiktlig bedömning av kvalitet och flexibilitet

2.2.3 Designdialog - workshops
Den processinriktade metod som Sweco tillämpat i utredningen är hämtad i en modell som
Swecos arkitekter utvecklat, en så kallad ”designdialog”. Detta är ett arbetssätt där
företrädare för olika verksamheter tillsammans diskuterar en framtida miljö eller
verksamhet. Metoden bygger på uppfattningen att komplexa sammanhang kräver
samarbete och förståelse från berörda aktörer för att kunna nå bästa resultat. Målet är att
genom möten med en mångprofessionell arbetsgrupp fånga nödvändig kunskap och skapa
förståelse och samsyn mellan olika aktörer.
Swecos konsulter har genomfört dialogprocessen i samråd med en styrgrupp som varit
knuten till utredningen, samt i dialog med en arbetsgrupp som utsetts med representanter
från olika verksamheter av relevans för utredningen. Utöver ansvariga för grundskola och
förskola har gruppen omfattat tjänstemän inom olika förvaltningar, politiker samt
föräldrarepresentanter. Totalt har cirka 30 personer medverkat i dialogprocessen. Gruppen
har omfattat representanter från kommunens samtliga skolområden och skolformer.
Arbetsgruppen har under processen bjudits in till workshop vid tre tillfällen. Varje workshop
inleddes med en kort genomgång av bakgrundsinformation t.ex. förväntad elevprognos,
planerat bostadsbyggande och översikt om befintliga lokalytor. Därefter fick arbetsgruppen
i mindre grupper diskutera olika frågeställningar. Efter varje workshop har resultatet
sammanställts som ett underlag för den fortsatta processen. Styrkor i denna strukturerade
arbetsmodell är att delaktighet i processen har säkerställts. Arbetsmodellen ger även ett
snabbt, tydligt och stabilt resultat. Figur 1 visar exempel på underlag från genomförda
workshops.

Figur 1. Exempel på underlag från genomförda workshops.
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2.3

Genomförande av en barnkonsekvensanalys
För att inhämta synpunkter från barn och elever har en barnkonsekvensanalys genomförts.
Barnkonsekvensanalysen är ett verktyg för att ta fram och analysera barn och ungas
perspektiv på ett projekt eller verksamhet som påverkar dem. Den genomförda
barnkonsekvensanalysen grundar sig på två metoder:
• Barnperspektivet innebär att vuxna ser barnet/ungdomen med hjälp av egna erfarenheter och kunskaper. I detta finns en strävan efter att förstå och vidta åtgärder som de
bedömer vara till barnets och ungdomens bästa.
• Barnets perspektiv speglar en utsaga från barn och ungdomar. För att kunna uttala sig
om barn och ungdomarnas perspektiv krävs att barn och ungdomar själva får säga sin
mening.
När analyser av barnperspektivet och barnets perspektiv genomförs uppnås ett
barnrättsperspektiv. Vid varje beslut eller åtgärd som rör barn eller ungdomar beaktas
deras rättigheter enligt Förenta Nationernas (FN:s) barnkonvention. Barnkonventionen
ratificerades av Sverige 1990 och är således juridiskt bindande, men gäller dock inte som
lag. Det finns dock förslag på regeringsnivå att barnkonventionen ska bli lag vilket föreslås
ske under år 2020. Barnrättsperspektivet förväntas då erhålla än större tyngd.
För att belysa barnperspektivet har totalt åtta dialoger genomförts med elevrådsrepresentanter i Askersund kommuns totalt sju grundskolor. Elever från förskoleklass till
årskurs 9 har deltagit. Eleverna har inte haft något konkret förslag att förhålla sig till utan
de har huvudsakligen fått diskutera fyra generella frågeområden enligt följande:
1)

Vad är bra med din skola idag?
Vad är mindre bra med din skola idag?

2)

Vad skulle du tycka om en annan skola stängdes ned och fler och nya elever skulle komma hit:
Vad skulle vara bra? Vad skulle vara mindre bra?

3)

Vad skulle du tycka om din skola stängdes ned och du fick börja på en annan skola:
Vad skulle vara bra? Vad skulle vara mindre bra?

Utöver dessa frågor har eleverna diskuterat vad de tycker är viktigt att tänka på om det blir
aktuellt att slå samman skolor i kommunen. Här fick eleverna främst diskutera vad nya
elever på den egna skolan kan behöva för att känna sig välkomna. Under dialogerna
diskuterades även eventuella kompensatoriska åtgärder i form av önskelistor. En om- och
nybyggnation innebär en påverkan på eleverna, oavsett om det är positivt eller negativt.
Utifrån barnets perspektiv är kompensatoriska åtgärder viktiga för att skapa gemenskap
mellan befintliga elever på skolan och tillkommande elever.
För att ytterligare belysa barnets perspektiv har en dialog förts med föräldrarepresentanter.
Dessa representanter deltog även i den arbetsgrupp som varit dialogpartner i utredningen.
Dialogen hölls i anslutning till den tredje och avslutande workshopen. Ett par av föräldrarna
hade inte möjlighet att delta vid dialogsamtalet och erbjöds därför att besvara frågorna i
efterhand. Föräldrarna uppmanades att fokusera på barnens bästa och att inte utgå från
deras egna behov. Elevernas och föräldrarnas synpunkter har analyserats i en samlad
barnkonsekvensanalys. Resultatet utgör ett av underlagen till det förslag på
organisationslösning som presenteras i denna utredning gällande kommunens förskolor
och grundskolor.
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3

Förutsättningar som underlag för utredningen
Olika förutsättningar ligger till grund för de analyser som gjorts i utredningen. I detta kapitel
redovisas uppgifter från gällande lagstiftning, resultat från befolkningsprognosen och den
barn- och elevprognos som tagits fram, samt underlag som framkommit i intervjuer och
inom ramen för de dialogprocesser som uppdraget omfattat.

3.1

Demografisk utveckling i Askersund
Sedan mitten av 1990-talet fram till år 2012 visade befolkningsprognosen för Askersund
på en stadig befolkningsminskning. Därefter har det skett en liten befolkningsökning fram
till år 2016, se diagram 1.
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Diagram 1. Befolkning i Askersunds kommun, 1990 – 2016.

Befolkningstillväxten under åren 2012 till 2016 i Askersund kommun som diagrammet visar
kan förklaras av en positiv invandring.
Av Tabell 1 framgår att både antalet inflyttade och antalet utflyttade i kommunen har ökat
för perioden 2010 till 2016. Under åren 2013 till 2016 ökade antalet inflyttningar från
utlandet vilket bidrog till en befolkningsökning för perioden. När inflyttningarna från utlandet
exkluderas blir flyttnettot negativt. Detta innebär att om inflyttningarna från utlandet avtar
kommer befolkningen troligen att minska igen. I sammanhanget kan nämnas att statistikkonsultföretaget Statisticon AB under våren 2016 publicerade en befolkningsprognos för
Askersunds kommun. Enligt denna prognos beräknas invånarantalet minska med sex
procent under perioden 2015–2020. Prognosen bygger på data fram till och med 2015.
Därmed beaktas inte den stora befolkningsökningen som blev fallet mellan 2015 och 2016.
Statisticons prognos visar dock på motsvarande sätt som Swecos prognos att man
knappast kan förvänta sig att befolkningen ökar den närmaste tioårsperioden. Snarare kan
en liten minskning förväntas såvida inget oförutsett inträffar.
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Tabell 1. Befolkningsförändring I Askersunds kommun, 2010-2016.
2010
11278
-29
104
-24

2011
11134
-144
87
-67

2012
11011
-123
113
-22

2013
11096
85
87
-60

2014
11119
23
91
-23

2015
11151
32
90
-54

2016
11282
131
103
-37

Samtliga inflytt
Inflyttningar från utlandet
Inflyttningar från kommuner
inom länet
inflyttningar från övriga län

520
32
273

493
47
246

485
69
218

611
160
263

775
246
295

721
173
290

839
331
329

215

200

198

188

234

258

179

Samtliga utflytt
Utflyttningar till kommuner
inom länet
Utflyttningar till övriga län

524

572

587

465

732

640

668

283
220

305
231

319
240

257
182

358
355

332
292

349
306

Samtliga inflytt - utrikes inflytt

488

446

416

451

529

548

508

Inrikes inflytt - utflytt

-36

-126

-171

-14

-203

-92

-160

Antal
Folkökning
Antal födda
Födelsenetto, födda - döda

Det kan konstateras att befolkningen i Askersunds kommun inte enbart kan förväntas
minska något den närmaste tioårsperioden, den kommer även att bli äldre. Detta framgår
av diagram 2. Kurvan förskjuts mot de högre åldrarna vilket gör att den vanligaste åldern
blir högre för varje år. Antalet personer i åldern 25 till 29 år visar under perioden 2010–
2016 en ökning. Då denna åldersgrupp är i en ”barnafödande” ålder kan detta ge en positiv
effekt på antalet barn som föds vilket kan komma att påverka antalet barn och unga i
förskolan och grundskolan.
1200
1000
800
600
400
200
0

2010

2011

2012

2013

2014

Diagram 2. Åldersfördelning i Askersunds kommun 2010 – 2016.
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2015

2016

3.1.1 Befolkningen i skolålder
Antalet barn i åldern 6 till 15 har ökat under perioden 2010 till 2016. Framförallt beror
ökningen på inflyttningen av utrikes födda till Askersund kommun. Antalet inrikes födda
ungdomar med inrikes födda föräldrar har tvärtom minskat varje år under perioden.
Förändringar av antalet unga i skolåldern utifrån svensk/utländsk bakgrund framgår av
diagram 3.
2016: 1174

108 67

2015: 1149

83 58

997

2014: 1133

77 52

995

2013: 1134

70 53

1001
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född förälder
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inrikes födda föräldrar

1017
20%

40%

60%

80%

100%

Diagram 3. Antal barn/ungdomar i åldern 6-15 år fördelat efter svensk/utländsk bakgrund.

I diagram 4 ges en översiktlig bild över befolkningsförändringen under perioden 2006 till
2016 där även de allra yngsta finns med, barn i ålder 0 till 5 år. Av diagrammet framgår en
viss variation mellan åldrar, men där minskningen är störst inom de äldre åldersgrupperna.
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Diagram 4. Antal barn per ålder 0-15 år 2006-2016.

I tabell 2 presenteras hur den förändring som skett av unga från år 2010 ser ut i olika årskurser i grundskolan. Framförallt går det att se en ökning totalt sett som en följd av
invandringen år 2016 vilken påverkat antalet elever per årskurs.
Tabell 2. Antal elever per årskurs och år.
Förskola

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Åk 4

Åk 5

Åk 6

Åk 7

Åk 8

Åk 9

Total

2010

102

114

98

116

113

103

111

106

98

121

1 082

Förändring

2011

115

104

111

101

110

115

98

113

103

99

1 069

- 13

2012

104

119

108

111

101

108

112

102

110

104

1 079

10

2013

96

106

120

111

110

99

106

115

103

115

1 081

2

2014

100

102

105

119

109

114

94

104

123

101

1 071

- 10

2015

112

102

102

108

121

106

112

93

103

119

1 078

7

2016

128

127

115

108

112

130

111

118

99

113

1 161

83

2017

104

116

119

107

108

111

133

116

113

100

1 127

-34

Genom att följa färgerna i tabellen ser man hur antalet elever går från årskurs till årskurs
när de blir äldre. Små förändringar sker mellan åren, antalet både minskar och ökar.
Förutom mellan åren 2015 och 2016 då antalet barn ökade i samtliga årskurser jämfört
med föregående år. De utlandsfödda barnen verkar fördela sig relativt jämnt. År 2017 hade
antalet åter minskat något men fortfarande kvarstod drygt hälften av ökningen i skolorna.
Vid en analys av var de folkbokförda unga i kommunen går i grundskolan framkommer för
år 2016 att cirka 96 procent av eleverna i årskurs F-5 går i grundskola i Askersund.
Motsvarande andel för elever i årskurs 6–9 är något lägre, 93 procent. Av diagram 5
framgår att omkring 60 elever pendlade ut till andra kommuners skolor 2016, en andel som
10(36)
RAPPORT
2018-04-25
FÖRSKOLE- OCH SKOLUTREDNING, ASKERSUND KOMMUN

har varit relativt jämn under senare år. Detta är något som utredningen har tagit i beaktande
vid de beräkningar som gjorts kring behovet av antal platser i kommunens förskolor och
skolor.

Diagram 5. In- och utpendling till grundskola i Askersunds kommun (antal), september 2016.

Utifrån den befolkningsprognos som presenterats är Swecos bedömning att antalet barn
och elever från hösten 2018 åter kommer att minska något årligen, men att denna
minskning är svagare än den som beskrivs i Statisticons prognos. Planeringen de närmaste
åren bör därför göras för ett oförändrat barn- och elevantal vilket också utgör beräkningsgrund i denna utredning.

3.2

Styrdokument som grund för kommunens pedagogiska verksamhet och
organisation
Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla
kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt
en livslång lust att lära. Skollagen (2010:800) innebär ett tydliggörande av att elevers
upplevelse av trygghet ska stärkas. Elevers rätt att utvecklas utifrån sina förutsättningar
och möjligheter till studiero under utbildningen är tydligt formulerad. Enligt lagen ska
hänsyn tas till barns och elevers olika behov. De ska få stöd och stimulans så att de
utvecklas så långt som möjligt. Vidare framgår att utbildningen inom skolväsendet ska vara
likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet oavsett var i landet eller inom vilken
kommun den anordnas. Av läroplanerna framgår att skolan måste utvecklas och
organiseras så att den svarar mot de nationella målen. För att säkerställa en hög
måluppfyllelse ställer skollagen krav på att verksamheten ständigt prövas, att organisationen anpassas, att resultaten följs upp och att nya metoder utvecklas.
Av skollagen framgår att skolan ska ledas av en rektor och förskolan av en förskolechef
med relevant utbildning och kompetens. Rektorer och förskolechefer har enligt lagen
ansvar för att organisera sina enheter och fördela resurser efter barns och elevers olika
förutsättningar och behov. Att säkerställa likvärdighet mellan elever och att se till att skolans
personal har erforderlig kompetens och behörighet som grund för skolans och förskolans
måluppfyllelse är centrala delar i uppdraget.
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Inom grundsärskolan ska eleverna erbjudas en anpassad utbildning som ger kunskaper
och värden och som utvecklar elevernas förmåga att tillägna sig dessa. Utbildningen ska
utformas så att den bidrar till personlig utveckling. Den ska förbereda eleverna för aktiva
livsval och ligga till grund för fortsatt utbildning. Utbildningen ska för grundsärskolans elever
främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet.
Av skollagen framgår att förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn med utgångspunkt i varje barns behov där omsorg,
utveckling och lärande bildar en helhet och där barnens förmåga till empati och omtanke
om andra, liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors olika uppfattningar och
levnadssätt utgör en naturlig del.
Av skollagen framgår att endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och
är behörig för viss undervisning får bedriva undervisning. Endast den som har legitimation
får anställas som lärare eller förskollärare utan tidsbegränsning. Inom fritidshemmen och
förskolan är lagen mer tillåtande. En förutsättning är att personalen har utbildning eller
erfarenhet som bidrar till att elevernas eller barnens utveckling och lärande främjas.
I linje med de krav som ställs i skollagen om likvärdighet ska studie- och yrkesvägledare
samt bibliotek finnas på grundskolorna oavsett anordnare. Eleverna i förskoleklass,
grundskola och grundsärskola ska ha tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och
kurator inom elevhälsan. Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan kompetens
att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses. Barn med annat
modersmål än svenska ska, oavsett skolform, få möjlighet att utveckla både det svenska
språket och sitt modersmål. Betyg ska sättas i grundskolans ämnen i slutet av varje termin
från och med årskurs 6. Betygsättning ska ske i de ämnen som eleven har fått undervisning
i under terminen. Endast lärare med lärarlegitimation får sätta betyg.
Oavsett skolform är det elevernas hemkommun som ansvarar för att utbildning kommer till
stånd. Om det finns särskilda skäl, kan hemkommunen komma överens med placering av
elever i annan kommun. Detta gäller även för förskola där vårdnadshavare önskar detta.
Elevens hemkommun ska ombesörja att skolskjuts anordnas. Elever i förskoleklass,
grundskola och grundsärskola har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till
elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka. Skolskjuts erbjuds om
sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, en elevs
funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. Rätten till skolskjuts gäller
inte för elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen skulle ha
placerat dem.
Inför höstterminen 2018 har Regeringen beslutat om en stadieindelad timplan inom
grundskolan. Detta medför att benämningen låg, mellan och högstadium återinförs.
Åldersindelningen blir som tidigare årskurs 1-3, årskurs 4-6 och årskurs 7-9. I den
stadieindelade timplanen fördelas antalet timmar för olika ämnen mellan dessa stadier.
Förändringen kommer att påverka skolornas organisation vad gäller tjänster, lokaler och
schemaläggning. Motsvarande beslut för grundsärskolan fattas under våren 2018.
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3.3

Inomhus och utomhusmiljö ur olika aspekter
Sweco utgår från olika riktmärken när det gäller lokalytor såväl inomhus som utomhus.
Även arbetsmiljöaspekter som rör lokalerna har relevans som underlag i utredningen. Detta
är frågor som tas upp i detta kapitel.

3.3.1 Riktmärken för inomhus- och utomhusmiljö i förskolor och skolor
Det finns olika riktmärken när det gäller ytor i grundskola och förskola. Ett sådant mått
handlar om förskolors och grundskolors inre miljö. I en utredning framtagen av Malmö stad
framgår att varje barn bör ha minst 7,5 kvadratmeter till sitt förfogande för att klara miljökrav
som är godtagbara när det gäller exempelvis luftkvalitet. Vid motsvarande beräkning i
Göteborg framkommer att varje barn i förskola och grundskola bör ha en inomhusyta (BOA)
på 10 kvadratmeter. Denna yta inkluderar ytor för specialsalar, bibliotek, toaletter, matsal,
storkök, förråd, korridorer, trapphus, elevhälsa, expedition och personalutrymmen.
När det gäller barngruppernas storlek har Skolverket 2016 tagit fram nya riktlinjer vilket
även påverkar lokaler för förskolan. För barn som är 1–3 år är riktmärket för barngruppers
storlek enligt Skolverkets rekommendation 6–12 barn. För barn som är 4–5 år är riktmärket
9–15 barn. I sammanhanget kan nämnas att genomsnittligt antal barn per grupp i förskolan
år 2016 uppgick till 15,5 barn i Askersund vilket är nästintill i nivå med Skolverkets
rekommendation. Samtidigt är det något färre än genomsnittet för liknande kommuner. Där
uppgår det genomsnittliga barnantalet till 16,3 barn. Även om det sedan 2016 finns
riktmärken för gruppstorlekar i kommentartexten till Skolverkets allmänna råd för förskolans
måluppfyllelse är dessa endast vägledande. Det är inget krav. Sveriges kommuner och
landsting, SKL, betonar i en skrivelse från mars 20181 att bedömningen av lämplig storlek
påverkas av olika faktorer och att det inte finns fastställda ytor. Det viktiga är att de krav
som skollagen ställer följs. Där framgår att huvudmannen ska se till att barngrupperna har
en lämplig sammansättning och storlek och att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö.
Sweco utgår i linje med Skolverkets allmänna råd till ett genomsnitt om 15 barn per grupp.
Då förutsättningarna i de befintliga lokalerna varierar har detta riktmärke framförallt en
påverkan när det gäller nybyggnation av antalet avdelningar i nya förskolor så att lokalerna
anpassas på lämpligt sätt.
Ett riktmärke för ytor som Sweco brukar utgå från i sina uppdrag när det gäller förskola är
10 kvadratmeter per barn i äldre byggnader och 12 kvadratmeter per barn där det är fråga
om nybyggnationer. Motsvarande uppgift för grundskolan uppgår till mellan 10 och 14
kvadratmeter per elev (10–12 kvm för yngre elever, 12–14 kvm för äldre elever). I denna
utredning har Sweco valt att utgå från en genomsnittlig yta per barn och elev om 12
kvadratmeter. Även yta för att skolmatsalen ska vara tillräckligt stor i förhållande till antalet
elever. Här utgår Sweco i sina beräkningar från cirka 1,3 kvadratmeter per elev.
Utomhusmiljön är bevisat viktig. Folkhälsoinstitutet redovisar att barn mår bättre och är
friskare vid utomhusvistelse jämfört med att vara inomhus. Förskolor som har en rymlig
utemiljö med träd, buskage och kuperad terräng ger barnen en ökad möjlighet till fysisk
aktivitet. Barnens koncentrationsförmåga förbättras och lek och motorik utvecklas på ett

1https://skl.se/tjanster/merfranskl/bloggarfranskl/skolbloggen/artiklar/likvardigforskolakraverutrymmeattgoraolika

.15339.html
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positivt sätt. En bra utemiljö ger extra möjligheter för social-, emotionell- och kognitiv
utveckling vilket enligt Folkhälsoinstitutet minskar risken för psykiska problem hos barnen.
Den yta som rekommenderas avseende förskolors utemiljö varierar mellan 20 och 40
kvadratmeter per barn beroende på utemiljöns kvalitet. Tidigare rekommenderade
socialstyrelsen (allmänna råd 1989:7) 40 kvadratmeter friyta per förskolebarn, exklusive
byggnader och parkeringar. Fram till 1991 fanns även statliga riktlinjer som föreslog 45
kvadratmeter tillgänglig yta för lek, idrott eller annan pedagogisk verksamhet per barn i
förskoleklass upp till årskurs 5. Denna riktlinje har senare tagits bort. Sweco brukar i sina
beräkningar utgå från ett riktmärke om cirka 30 kvadratmeter per barn. Dessutom finns ett
riktmärke för angöring och parkering, som uppgår till cirka 4 kvadratmeter per elev.
3.3.2 Arbetsmiljö som grund för lokalers utformning
Sweco tar i sina analyser hänsyn till funktionalitet utifrån ett arbetsmiljöperspektiv som
säkerställer att alla ska ha en bra och utvecklande arbetsmiljö. Det är de förtroendevalda
politikerna i kommunfullmäktige och nämnder som ytterst har arbetsgivaransvaret. Detta
gäller både för de kommunala skolorna och förskolorna.
Arbetsmiljöverket pekar på att det finns en risk att en ohälsosam arbetsbelastning uppstår
när arbetets krav inte överensstämmer med de resurser som finns för arbetstagandes
förfogande. Denna formulering är bred och omfattande. Det kan handla om tid, bemanning,
ensamarbete samt tekniskt-, pedagogiskt- och administrativt stöd. Det kan även handla om
lokalernas utformning. Inom exempelvis förskolan finns ofta en bullerproblematik kopplat
till barngruppernas storlek. Bullerproblematik är också vanligt i skolorna. Särskilt
skolmatsalar, idrott-, slöjd- och musiksalar brukar vara utsatta miljöer. Även luftkvalitet och
ventilation ställer ibland till bekymmer vilket påverkar arbetsmiljön.
Ytterligare en aspekt som är viktig att beakta rör lokalernas tillgänglighet. Det handlar
exempelvis om lokalernas utformning och specifika funktioner såsom kapprummens
utformning och hygienutrymmen samt tillgång till personalutrymmen och personalarbetsplatser. När det gäller den fysiska tillgängligheten finns några aspekter som Sweco
bedömer som särskilt relevanta att belysa i utredningen. En sådan sak är tillgång till hiss
vid flerplansbyggnader. En annan är tillgången till utrymningsvägar. Även nivåskillnader
inom byggnader har betydelse till exempel när det gäller möjligheter för elever med
funktionsnedsättning att ha en god arbetsmiljö. Ytterligare en aspekt av tillgänglighet som
behöver ses över är transporter till och från byggnaderna. (t.ex. leveranser av mat och
utrustning). Även transporter som rör hämtning och lämning av barn/elever, samt tillgång
till parkering är viktiga.

3.4

Kommunens skolskjuts
Elevernas möjligheter till skolskjuts har betydelse för planeringen även om detta är något
som kan förändras över tid. Rätten till kostnadsfri skolskjuts gäller under förutsättning att
det behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. Rättigheten omfattar inte resor till och
från fritidshem. I Askersund kommun finns i nuläget inget lokalt skolskjutsreglemente som
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fastslår riktlinjer vad gäller avstånd och åktider som reglerar den skolskjuts som beviljas för
elever i olika åldrar.2
Cirka 70 procent av befolkningen i Askersund bor på landsbygden. Detta medför att en stor
del av eleverna i grundskolan har skolskjuts. För de elever som har längst resa tar det cirka
en timme att ta sig till skolan. Merparten av eleverna har dock betydligt kortare resor.
Skolskjuts anordnas utöver skolskjuts inom linjetrafiken, som framförallt erbjuder resor till
högstadiet. Avtalen kring skolskjuts sträcker sig fram till år 2020.
Om man bortser från grundsärskola, beräknas kostnaden för skolskjuts uppgå till cirka 10,2
miljoner kronor för innevarande läsår (2017/2018). Den beräknade kostnaden för skolkort
på linjetrafiken uppgår till cirka 1,9 miljoner kronor och upphandlad ordinarie trafik uppgår
till cirka 8 miljoner kronor (inklusive bussen mellan Snavlunda och Rönneshytta). Ändring
av skolskjutsar, i huvudsak beroende på växelvist boende och placering i annan grundskola
än ”hemskola” genererar en uppskattad kostnad om cirka 300 000 kr. Utöver ordinarie
skolskjuts åker barnen skolskjuts från skolorna i Snavlunda och Åmmeberg en dag i veckan
för undervisning i slöjd, musik och gymnastik vilket påverkar antalet resor.
På frågor som ställts till kommunen om hur skolskjutsen skulle påverkas om utredningen
förordar att det blir färre skolor i kommunen är uppfattningen att det går att anpassa tider
och sträckor. Små bussar kan bytas ut mot större bussar för att på så sätt få en bra
anpassning. På en fråga om vad det mer konkret skulle innebära för skolskjutsen om
kommunen endast skulle erbjuda en grundskola på landsbygden och en i centralorten
(utöver högstadieskolan) är uppfattningen att en sådan lokalisering av skolorna knappast
skulle öka den totala kostnaden för skolskjutsen. Det handlar snarare om ett behov av att
omorganisera sträckorna. Eventuellt skulle kostnaden till och med kunna minska i förhållande till nuläget med en sådan lösning då det troligen skulle vara möjligt att nyttja
linjebussarna mer. Det pågår en hel del utbyggnad av bil-, gång- och cykelvägar i
kommunen med planskilda korsningar som kan underlätta kommunikationerna.
Ett dilemma för skolskjutsen är samordning av uppsamlingstider på olika platser då det
endast är starttid och sluttid i skolan som är reglerad. Tiderna anpassas inte efter elevernas
tider på fritidshem. En ändring av den geografiska placeringen av fritidshem kan påverka
möjligheter för elever att delta i fritidshemmens verksamhet.

2

Arbete med att ta fram ett Skolskjutsreglemente för Askersund kommun pågår och förväntas vara klart i april
2018.
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4

Resultat från dialogprocesser som underlag för utredningen
Som ett moment i utredningen har en dialogprocess genomförts med en utsedd styrgrupp
och en arbetsgrupp i en så kallad ”designdialog”. Dessutom har kompletterande intervjuer
gjorts med ett antal nyckelaktörer. Barn och unga har fått medverka genom en
barnkonsekvensanalys. Medborgare har haft möjlighet att lämna synpunkter på
kommunens webbplats. I detta avsnitt redovisas uppgifter som framkommit i dessa
dialoger. Resultaten har använts som ett av flera underlag som grund för Sweco förslag till
organisation för kommunens förskolor och grundskolor.

4.1

Förutsättningar för dialogen
Vid ett inledande möte med styrgruppen diskuterades förutsättningar som utredningen ska
omfatta. Dessa kvaliteter har därefter varit ett underlag för de dialoger som har förts i
utredningen. Följande kvaliteter framhölls som centrala:
•

Pedagogisk kvalitet ska säkerställas i all verksamhet. Alla enheter ska ha behörig
personal
• Alla barn ska beredas plats i kommunens förskolor, grundskolor, grundsärskolor och
fritidshem
• All verksamhet ska vara kvalitetssäkrad ur ett hållbarhetsperspektiv: pedagogiskt,
socialt och ekonomiskt

4.2

Resultat från designdialogen
I syfte att inhämta information och synpunkter har totalt tre workshops genomförts inom
ramen för designdialogen. Vid den första workshopen fick deltagarna diskutera styrkor och
svagheter i den befintliga organisationen för förskolor, grundskolor, grundsärskolor och
fritidshem. Deltagarna fick även lämna förslag på hur organisationen kan utvecklas i ett
framtida perspektiv. Att främja pedagogisk kvalitet, likvärdighet och trygghet för att uppnå
måluppfyllelse framhölls i dialogerna som särskilt viktigt. Att alla skolor kan erbjuda
specialistkompetens och en sammanhållen elevhälsa var annat som togs upp. Värdet av
närhet mellan bostad och skola/förskola betonades. Dels bidrar detta till trygghet för
eleverna, dels underlättas familjernas vardag. Det framkom en stor enighet om att det är
viktigt att skolor och förskolor håller en god pedagogisk kvalitet i enlighet med
styrdokumenten. Att enheterna har en storlek som säkerställer elevernas möjligheter till
sociala nätverk och som underlättar tillgång till behörig personal lyftes. Utöver detta
framkom ett tydligt önskemål om att flytta eleverna i årskurs 6 från Sjöängsskolan.
Framförallt upplevs betygsättningen ha försvårats genom att eleverna byter lärare inför
årskurs 6. Det finns brister i Sjöängsskolans utemiljö som inte upplevs vara anpassad till
de yngre elevernas behov och till grundsärskolans elever. I sammanhanget framkom också
att grundsärskolan på Sjöängsskolan är trångbodd vilket skulle kunna underlättas om
kommunen beslutar att flytta årskurs 6 eleverna från skolan.
I workshop 2 fick deltagarna diskutera och lämna förslag på en möjlig organisation för
kommunens grundskolor och förskolor inklusive grundsärskolor och fritidshem. Underlag
till samtalen var dels uppgifter som presenterats och framkommit vid designdialogens
första workshop, dels uppgifter från prognoser för förväntat antal barn och elever i ett
tioårsperspektiv samt kommunens planerade bostadsbyggande. I dialogen betonades
värdet av att behålla små förskolor oavsett geografisk placering då närhet till förskolorna
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underlättar för föräldrarna. Önskemål om lämpligt antal grundskolor varierade men
gemensamt var att de medverkande i dialogen förordade färre skolor än idag. Även värdet
av att ha fritidshem i grundskolorna och inte i förskolans lokaler betonades. Samtliga
grupper var i sina förslag överens om att eleverna i årskurs 6 bör flyttas till skolor för de
lägre årskurserna. När det gällde grundsärskolans placering lyftes ett önskemål att samla
all grundsärskoleverksamhet på en plats.
Vid den tredje och avslutande workshopen fick de medverkande reflektera över ett
preliminärt förslag från Sweco om hur Askersund kommuns förskolor, grundskolor,
grundsärskolor och fritidshem kan organiseras. Information och synpunkter som inhämtats
genom designdialogen har sedan varit ett av flera underlag som gett grund för Swecos
slutliga förslag till en långsiktig hållbar organisation för kommunens förskolor och skolor.

4.3

Dialog med kommunledning och politiska företrädare
I dialog med företrädare från den politiska majoriteten respektive oppositionen framkommer
att det finns en enighet om att organisera verksamheten i större enheter, framförallt för
grundskolan. Målsättningen är att kommunens skolor ska kunna erbjuda en likvärdig
verksamhet med hög pedagogisk kvalitet som grund för ökad måluppfyllnad. Det
konstateras att ett par grundskolor har lagts ned tidigare på grund av ett vikande
elevunderlag. På så sätt är även elevunderlaget styrande. Framförallt framhölls från
politiskt håll att det finns en förståelse för föräldrars önskemål om att behålla förskolor och
möjligen lägre årskurser på de mindre orterna i kommunen.
Redan idag erbjuds fler än hälften av kommunens elever skolskjuts. En organisationsförändring kommer som en följd av detta, enligt de politiska företrädarna, knappast att
påverka kostnaderna. Men det är dock viktigt att kommunen inte glömmer bort att två
tredjedelar av befolkningen bor på landsbygden. Detta menar de politiska företrädarna att
utredningen behöver förhålla sig till. Att kommunmedborgarna känner sig delaktiga i
processen har en avgörande betydelse inför de beslut som framöver behöver fattas i
frågan.
Kommunchefen tar upp att den geografiska strukturen inte är enkel i Askersund som en
följd av att en stor del av kommuninvånarna bor på landsbygden. Det framförs som viktigt
att hitta lösningar som underlättar för familjer som bor på de mindre orterna utanför
Askersund tätort i det fall utredningen föreslår att lägga ner förskolor och skolor på
landsbygden. När det gäller frågan om placering av grundskolorna är det enligt
kommunchefen framförallt prioriterat att säkerställa att det finns behörig pedagogisk
personal på enheterna. Det är viktigt för att förbättra skolresultaten. En
organisationsförändring är angelägen mer av detta skäl än av ekonomiska skäl.
Kommunchefen framför att det är önskvärt att belysa fördelar men även negativa
konsekvenser av en alternativ organisation för förskolor och skolor mot nuläget.

4.4

Synpunkter från kommunens medborgare
Under genomförandet av utredningen har kommunens medborgare informerats om den
pågående processen via Askersunds webbplats. De har även haft möjlighet att lämna
synpunkter som ett inspel som utredningen bör ta hänsyn till i processen. Ett trettiotal
personer samt föräldraföreningen på Sjöängsskolan har valt att lämna synpunkter på detta
sätt.
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Att elever i årskurs 6 bör flyttas från Sjöängsskolan är en vanlig kommentar från
kommunmedborgare men även från föräldraföreningen på Sjöängsskolan. Skolan anses
inte fullt ut anpassad till de yngre eleverna och framförallt ses brister i skolans utemiljö.
Ett antal personer lyfter olika aspekter av enheternas storlek. En del framför fördelar med
att ha större enheter för att säkra pedagogisk kvalitet, kompetens och möjligheter till
samverkan, men också värdet för elevernas sociala situation och möjligheter till att få
kompisar. Andra framför vikten av att behålla små enheter för att säkerställa trygghet för
eleverna och närheten till verksamheten. Framförallt framhålls vikten av närhet för de yngre
eleverna i grundskolan och för barnen i kommunens förskolor. Det framförs synpunkter om
miljöaspekter i de fall lokallösningen leder till ökad skolskjuts än nuläget. Några kommunmedborgare framför kritik över skolornas hantering av elever i behov av särskilt stöd. Det
framförs att detta delvis kan hänga ihop med att skolorna är små och inte har tillräcklig
kompetens att tillhandhålla för eleverna. Andra synpunkter handlar om vikten av att
anpassa organisationen till de behov som finns av underhåll, tillbyggnad och ombyggnad
för att säkerställa att skolor- och förskolors lokaler håller hög kvalitet, samt tillgodoser krav
och behov när det gäller tillgänglighet och ändamålsenlighet ur verksamheternas
perspektiv.
Det framförs synpunkter om hur man ska få en levande landsbygd utan vare sig affärer
eller skolor i det fall att kommunen beslutar att lägga ned skolor och förskolor på
landsbygden. Kopplat till det ställs även frågan om hur företagens kompetensbehov kan
tillgodoses? I sammanhanget framför några i sina kommentarer dessutom att de har gjort
ett aktivt val att bosätta sig på landsbygden för att deras barn ska få vistas i mindre och
tryggare miljöer än vad de upplever skulle vara fallet i större enheter.

4.5

Resultat från genomförd barnkonsekvensanalys
I detta avsnitt redovisas resultat från den barnkonsekvensanalys som genomförts. Ett urval
av de mest relevanta synpunkterna som eleverna diskuterat under dialogerna presenteras.

4.5.1 Barn och elevers uppfattning om skolan och konsekvenser av en eventuell
förändring
På frågan ”vad är bra med din skola idag?” svarade många elever att olika fysiska förutsättningar kopplat till lokalerna är bra. Som exempel nämndes storleken på klassrummen.
Flera av skolorna har under de senaste åren genomgått mindre renoveringar, exempelvis
gymnastiksal och omklädningsrum samt klassrum vilket eleverna framförde som positivt.
Att skolgården är lagom stor och bjuder in till flera olika aktiviteter både där och i
närliggande miljöer, så som skog eller bollplaner framhölls som positivt. Positiva
kommentarer framfördes också om lärarna t.ex. att de är bra och tillräckligt många. Att
skolan erbjuder en lugn arbetsmiljö var också något som lyftes. Vidare var flera elever
positiva till fritidshemmen som fanns på skolan. Särskilt elever i skolorna utanför tätorten
framhöll att närheten till lärarna och att alla känner alla har positiva effekter på känslan av
trygghet. Specifikt för Sjöängsskolan, som ju är den enda högstadieskolan i Askersunds
kommun, var uppfattningen att det var bra att det inte går alltför unga elever på skolan utan
att det finns en renodlad högstadieskola. Elever som företrädde årskurs 6 på Sjöängsskolan var dock nöjda med sin placering på skolan.
Även på frågan ”vad är mindre bra med din skola idag?” framfördes synpunkter kopplat till
skolornas lokaler. Att lokalerna på en del av skolorna är små upplevdes som mindre bra. I
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sammanhanget nämndes framförallt att en del idrottssalar är små. Några elever framförde
det som mindre bra att det saknas specialsalar på skolan. Störningar mellan klassrum,
monotona och sterila korridorer samt även utemiljön uppfattades av en del elever som
mindre bra. Kopplat till utemiljön diskuterades framförallt att redskap på skolgårdarna är
gamla och slitna. Vidare diskuterades hur små skolor innebär att antalet jämnåriga
klasskamrater kan vara begränsat.
Positiva aspekter som eleverna diskuterade utifrån frågan ”vad skulle du tycka om en
annan skola stängdes ned och fler och nya elever skulle komma hit?” kretsade mycket av
diskussionerna kring möjligheten att få fler kompisar. På flera av skolorna nämndes att det
skulle vara positivt att få dela med sig av de saker som gör skolan bra till de nya eleverna.
Här uppfattade eleverna att den egna skolan var bättre än andras och att nya elever därför
kunde få möjligheten att komma till en bättre skola. Mindre bra aspekter som eleverna
framförde utifrån frågan handlade om hur de nya eleverna skulle behöva åka skolskjuts
fram och tillbaka till skolan och att det skulle innebära att elever måste byta lärare. Eleverna
tog upp att fler elever skulle innebära fler och större klasser vilket skulle påverka ljudnivån.
En vanlig reaktion på denna fråga var att skolan skulle behöva byggas ut för att de nya
eleverna skulle få plats. Detta skulle inte bara skapa störningar i form av buller, utan det
kunde även ha en negativ påverkan på det unika med skolan. Några påtalade att det kan
leda en uppdelning och bråk mellan gamla och nya elever.
Positiva aspekter som eleverna diskuterade utifrån frågan ”vad skulle du tycka om din skola
stängdes ned och du fick börja på en annan skola?” var till stor del detsamma som om en
annan skola lades ner. Det kunde framförallt innebära att man fick fler kompisar. Flera
elever konstaterade att det skulle kunna innebära ett behov av mer skolskjuts, men man
framförde inte detta som ett problem. Andra saker som diskuterades var kopplade till de
mindre bra sakerna med den egna skolan. Exempelvis påpekade eleverna att det kunde
innebära bättre och större lokaler t.ex. idrottssal, men också fler redskap och möjligheter
till aktiviteter på skolgårdarna. Mindre bra aspekter som eleverna framförde utifrån frågan
var att en ny skola inte skulle kännas som ”hemma” och att vanan vid aktiviteter eleverna
gör på rasterna skulle saknas. Nya lärare och längre avstånd till skolan skulle medföra ett
ökat behov av skolskjuts. Elever som redan har skolskjuts såg dock inget större problem i
att resorna blir lite längre. En farhåga som framfördes var att en flytt till annan skola för en
del elever skulle innebära längre skoldagar och mindre tid för fritidsaktiviteter. Vidare
diskuterades mer konkret hur eleverna skulle fördelas på en eller flera nya skolor. Att
eleverna själva skulle få vara med och bestämma vilken skola de helst ville byta till,
uppfattades som viktigt. Att skolan, oavsett vilken förändring som sker, är välkomnande
framhölls som viktigt för att eleverna ska känna trygghet.
4.5.2 Dialog med föräldrar
Under dialogen med föräldrarna fördes diskussionen om en eventuell sammanslagning av
skolor i ett brett perspektiv utifrån barnets bästa. Man diskuterade inte enbart de egna
barnens skola utan skolorna i kommunen som helhet. Fokus låg på konsekvenser, såväl
positiva som negativa, av en eventuell sammanslagning av skolor. När skolskjuts diskuterades utgick föräldrarna mer utifrån det egna barnet.
Som positivt med en sammanslagning av skolor lyfte föräldrarna att eleverna får tillgång till
fler behöriga lärare och pedagoger vilket kan underlätta måluppfyllnad, kvalitet och likvärdighet mellan enheter. En synpunkt som framkom är att det ibland kan kännas som att
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barnen i de små skolorna inte får med sig samma kunskaper som barn i större skolor. En
sammanslagning skulle underlätta skapandet av tillräckligt stora klasser då det ibland är få
barn i årskullarna. Större skolor bidrar också till fler vuxna som eleven kan vända sig till för
uppmärksamhet och eventuell hjälp vilket skapar trygghet. I detta perspektiv lyftes även
elevhälsan och att en sammanslagning dels kan förbättra tillgängligheten, dels bidra till en
likvärdig elevhälsa. Annat positivt som föräldrar lyfte, vid en organisation med större skolor,
är att elever som har särskilda behov inte blir lika utpekade. Det skulle bli enklare att
erbjuda särskilda undervisningsgrupper för dessa elever.
Det sociala perspektivet för eleverna var annat som lyftes av föräldrarna kopplat till
skolornas storlek. En sammanslagning mellan skolor skulle medföra möjligheten för barnen
att få fler kompisar. I sammanhanget nämndes att nya kompisar lättast hittas i yngre åldrar
exempelvis under förskoleklass eller lågstadiet. Ju äldre eleverna blir desto fler
kompisgäng har redan skapats vilka kan vara svåra att ta sig in i. En fördel med små skolor
som föräldrarna också nämnde är den trygghet tidigt skapade kompisgäng ger. Att låta
eleverna byta skola under mellanstadiet skulle av detta skäl antagligen inte medföra så
många nya kompisar för eleverna. En ytterligare synpunkt från föräldrarna var att en
sammanslagning av skolor skulle öka elevernas möjligheter till aktiviteter på rasterna på
ett positivt sätt. Ibland är det för få elever för olika aktiviteter på de små skolorna.
Föräldrarna menade dock att det är viktigt att närvaron av lärare och pedagoger på rasterna
ökar vid större skolor för att ge trygghet och motverka bråk mellan elever.
Till de negativa aspekterna som en eventuell sammanslagning av skolor skulle kunna leda
till framfördes att det finns en risk att osäkra elever blir mer osynliga i en större skola. I
sammanhanget betonade föräldragruppen vikten av att tillhandahålla bra lärare och
pedagoger samt att se över storleken på klasserna. Specifikt storleken på klasserna
menade föräldrarna inte kan kompenseras av fler lärare per klass, detta då ljudnivån
oavsett påverkas negativt.
Föräldrarna betonar vikten av information och tydlighet, till såväl föräldrar som elever vid
en eventuell organisationsförändring. God framförhållning inför ett beslut om förändring
minskar upplevelsen av stress. En aspekt föräldrarna framhöll som viktig vid en eventuell
sammanslagning av skolor är möjligheten att välja skola. Att endast bli hänvisad till en ny
förskola eller grundskola skulle inte kännas bra. Det är viktigt med delaktighet i processen
och att föräldrarna ges möjlighet att bestämma vilken förskola eller grundskola som kan
passa det egna barnet bäst. Även andra alternativ för förskola i form av familjedaghem
lyftes som en möjlighet att tillgodose familjernas behov av barnomsorg på mindre orter.
En konsekvens av sammanslagning av skolor menade föräldrarna skulle vara längre
avstånd med skolskjuts. Flera av föräldrarna ställde sig negativa till ökad skolskjuts ur ett
trygghetsperspektiv. Föräldrarna menade att det behövs fler vuxna på skolbussen för att
skapa trygghet för eleverna. För att skydda sina barn och för att undvika långa bussresor
menade några föräldrar att de skulle skjutsa själva till och från skolan. Dock skulle detta
antagligen leda till en ”hämta/lämnastress” som kan få negativa effekter på barnen då
”stressade föräldrar leder till stressade barn”. När föräldrarna diskuterar en eventuell
nedläggning av den egna skolan blev det tydligt att det bland föräldrar med barn i
landsbygdsskolor framfördes en tveksamhet till att de kvaliteter som mindre skolor kan
erbjuda i form av gemenskap och fina miljöer även kan erbjudas på en större.
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5

Förskolor och grundskolor i Askersund kommun
I detta kapitel redovisas uppgifter om lokalerna i kommunens förskolor och grundskolor.
Framförallt redovisas uppgifter om ytor inklusive lokalernas maxkapacitet, tekniska kvalitet,
kostnader, skolskjuts med mera som utgör en av grunderna till utredningens förslag.

5.1

Kommunens förskolor
I kommunen finns 13 förskolor i kommunal regi samt en förskola i föräldrakooperativ. I
kommunens regi finns även en förskola med omsorg på obekväm arbetstid. Denna
verksamhet är placerad på Repslagaren i centrala Askersund.
Swecos konsulter har besökt de kommunala förskolorna för att skapa sig en uppfattning
om lokalernas kvalitet och ändamålsenlighet. Konsulterna har även ställt kompletterande
frågor till olika aktörer med ansvar för lokaler, kök och städ. Utifrån de platsbesök som
gjorts kan konstateras att kvaliteten i kommunens förskolor varierar. Merparten av
förskolorna är traditionellt utformade och byggda under 70- och 80-talet. Samtliga förskolor
har stora ytor för utomhusaktiviteter. I Tabell 3, Tabell 4 och tabell 5 redovisas olika fakta
om förskolelokalerna. Vid analys av ytor och maxkapacitet framkommer att de centrala
förskolorna ligger nära sin maxkapacitet utifrån antal avdelningar. Däremot är ytan per barn
något hög. En förskola, Sundsängens förskola, har stora grupper i förhållande till
rekommenderad gruppstorlek.
Tabell 3. Förskolor i norra delen av Askersunds kommun.
Observationspunkter

Snavlunda
förskola

Sågarvallen
förskola (Åsbro)

Byggnadsår

Rönnehytta
förskola
(tidigare Sjöliden)
1978

2011

1991

Antal barn

52

24

27

Genomsnittligt
antal
barn/avdelning

17,3

13,5

Antal
avdelningar/
förskola
Maxkapacitet vid
15 barn per avdelning
Lokalyta totalt

3

24 (barnen delas in
i temagrupper så
verkligt antal är
lägre)
1 (Barnen delas in i
temagrupper)

Mosippan förskola
inklusive Åsen
(Åsbro)
1974 Mosippan,
1979 Åsen
32 Mosippan
25 Åsen
14,25

2

4

45

30 (beräknat som
två avdelningar)

30

60

278 kvm Sjöliden
+ yta för 1
avdelning i skolan
Cirka 8 kvm i
förskola, Sjöliden
men gruppstorlek
osäker
Cirka 1860 kvm

Ingår i Snavlunda
skola

340 kvm

588 kvm Mosippan
200 kvm Åsen

15,5 kvm

12,6 kvm

10,3 kvm
(Mosippan)
8 (Åsen)

Cirka 1500 kvm

Cirka 3500 kvm

Cirka 7000 kvm

36 kvm

62 kvm

130 kvm

123 kvm

Lokalyta per
barn/elev

Yta
utomhusaktivitet
Yta
utomhusaktivitet/
barn
Kök och matsal

Mottagningskök.
Kok/kyl kök men de Mottagningskök.
Mottagningskök.
Krånglig leverans
lagar mycket själva. Två transporter från Två transporter från
av mat till förskolan.
Åsbro i nuläget.
Åsbro i nuläget. Det
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Allt i ugn tillagas på
plats. Behövs kock.
Nya och bra lokaler
ur städsynpunkt.

Teknisk kvalitet

Transport sker med
elmoped.
Golvvård har
genomförts vilket är
positivt ur städsynpunkt
OK

God

God

blir mycket leveranser över gärdet.
Lokalerna är förhållandevis stora
och rymliga ur städsynpunkt.
Dålig

Tillgänglighet

OK

God

God

OK

Städ

Trångt. Två pentrykök inte bra ur
städsynpunkt.

Vid analys av ytor och maxkapacitet framkommer att Rönneshytta förskola och Mosippans
förskola har små lokaler i förhållande till antal som är inskrivna på förskolorna. En förskola,
Rönneshytta förskola, har dessutom stora grupper i förhållande till rekommenderad
gruppstorlek.
Tabell 4. Förskolor i centrala delen av Askersunds kommun.
Observationspunkter FSK

Björkängens
förskola

Humlegårdens
förskola

Snörmakarens
förskola

Byggnadsår

1990

2006

Antal barn på
förskola

59

32

Ombyggt 2017
(lokal hyrs externt)
22

Genomsnittligt
antal
barn/avdelning
Antal avdelning
förskola
Maxkapacitet vid
15 barn per
avdelning
Lokalyta totalt

14,75

16

1981 Snörmakaren, 2009
1979 Repslagaren
44 (22 barn har
35
nattis på
Snörmakaren)
15
17,5

4

2

3

2

2

60

30

45

30

30

760 kvm

427 kvm

427 kvm

Hyrd lokal

12,9 kvm

13,3 kvm

200 kvm
Repslagaren
439 kvm
Snörmakaren
14,5 kvm

12,2 kvm

?

4000 kvm

Cirka 3200 kvm

Cirka 3900 kvm

Cirka 1450 kvm

?

68 kvm

100 kvm

87 kvm

41 kvm

?

Mottagningskök.
Får leverans från
Sjöängen.
Bra lokaler ur
städsynpunkt.
Lättstädat.

Mottagningskök.
Får leverans från
Sjöängen.
Som Björkängen.
Smått och trångt.
Dåliga golv. Det
saknas en städcentral. Vore
önskvärt med en
entré

Mottagningskök.
Får leverans från
Sjöängen.
Bra lokaler ur
städsynpunkt.
.

Mottagningskök.
Får leverans från
Sjöängen.
Lokalerna är trånga
ur städsynpunkt.
Trägolv är svåra att
hålla rena och
stentrappor är inte
bra ur städsynpunkt.

Teknisk kvalitet

Mottagningskök.
Får leverans från
Sjöängen.
Förskolan har
mattor pga. höga
ljudnivåer vilket inte
är bra ur städsynpunkt. Fyra entréer
är svårjobbat då det
är ganska stängt
mellan avd.
Ok

God

OK

God

OK

Tillgänglighet

God

God

OK

God

OK

Lokalyta per
barn/elev
Yta
utomhusaktivitet
Yta
utomhusaktivitet/
barn
Kök och matsal

Städ
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Sundsängens
förskola

Kristinagården
förskola

11

Vid analys av ytor och maxkapacitet framkommer att de centrala förskolorna ligger nära
sin maxkapacitet av antal barn utifrån antal avdelningar. Även ytan per barn ligger nära
rekommendationen om 12 kvm. En förskola, Sundsängens förskola, har stora grupper i
förhållande till rekommenderad gruppstorlek om 15 barn per avdelning.
Tabell 5. Förskolor i södra delen av Askersunds kommun.
Observationspunkter
Förskola
Byggnadsår

Gullvivan
förskolaOlshammar
1966

Antal i fritidshem

9

Antal på förskola

10

35

24

9

Genomsnittligt
antal
barn/avdelning
Antal avdelning
förskola
Maxkapacitet vid
15 barn per
avdelning
Lokalyta totalt

10

11,7

12

9

1

3

2

1

15

45

30

15

Ingår i Åmmebergs
skola

262 kvm

15,6 kvm

21,8 kvm

Se Åmmebergs
skola
Se Åmmeberg
skola

2270 kvm

Lokalyta per
barn/elev

Yta
utomhusaktivitet
Yta
utomhusaktivitet/
barn
Kök och matsal

Lunnagården
förskola

Åmmebergs
förskola

Ombyggt 1991

1943, 1989

Skogslyckan
förskola Zinkgruvan
1978
12

1000 kvm, cirka
908 kvm
270 kvm förskola
exkl. kök, matplats
52,6 kvm (dock är
25,9 kvm
lokaler uthyrda för
föreningar, matsal
för allmänhet), cirka
14,2 kvm exkl. kök,
matplats, idrottshall
Cirka 2200 kvm
Cirka 4200 kvm
115,8 kvm

120 kvm

Stort behov av
renovering, men få
barn. Att Munksjö
äter där kräver
kock. Matleverans
sker med en
transport i veckan
från Sjöängen.

Dåligt skick på
lokalerna. Inget
underhåll och trång
matsal.

Ok kök (1992) som
har underhållits.
Matsalen räcker för
cirka 120–150 barn.

Trångbott och
svårstädat, men
samtidigt en fördel
att det går att gå
genom hela
lokalen.
Dålig

Bra lokaler ur
städsynpunkt.
God tillgänglighet
för städ.

Teknisk kvalitet

Bra lokaler ur
städsynpunkt.
Rymligt totalt sett
för städ, men
städutrymmet är
litet och trångt.
OK

OK

En kock är placerad
på förskolan.
Portionskostnaden
är hög cirka 60–80
kr per portion.
Matleveransen sker
med en transport i
veckan från
Sjöängen.
Städpersonal har
även roll som kock.
Förutsättningar för
matlagning och
städ är inte bra i
lokalen.
OK

Tillgänglighet

God

Dålig

OK

OK

Städ

108 kvm

Vid analys av ytor och maxkapacitet framkommer att de södra förskolorna har små
barngrupper i förhållande till sin maxkapacitet. Även ytan per barn är hög i förhållande till
rekommendationen om 15 barn.
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Sweco har inhämtat uppgifter om kostnader för lokaler för förskolan från Skolverket.
Kostnaden för förskola i Askersunds kommun uppgick år 2016 till 146 200 kronor per barn
vilket var 7 500 kronor mer per barn än för Örebro län som helhet. Kostnader för
förskolelokaler och inventarier i Askersund uppgick år 2016 till 17 800 kronor per barn i
förskolan. Detta var 900 kronor lägre än för länet som helhet där kostnaden uppgick till 18
700 kronor per barn enligt Skolverkets statistik. 3
Kostnaden för måltider inom Barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter uppgick år
2017 till 35,65 kronor/portion varav livsmedelskostnaden uppgick till 12,50 kronor/portion.4

5.2

Grundskolan
I Askersund finns totalt sju grundskolor. Fem av dessa är belägna utanför centralorten. Det
gäller skolorna Åsbro skola, Rönneshytta skola och Snavlunda skola i norra delen av
kommunen samt Hammars skola och Åmmeberg skola i södra delen av kommunen. I
centralorten finns två grundskolor, Närlunda skola och Sjöängsskolan. På Sjöängsskolan
går elever i årskurs 6–9. Snavlunda skola har elever från förskoleklass till årskurs 4 och
övriga skolor har elever från förskoleklass till årskurs 5. Alla grundskolor utom
Sjöängsskolan har fritidshem. Dessutom finns verksamhet för fritidshemsbarn på
Gullvivans förskola i Olshammar och på Skogslyckans förskola i Zinkgruvan.
I Tabell 6 redovisas uppgifter antal elever, ytor, kapacitet, kostnader m.m. för Askersunds
kommuns grundskolor.
Tabell 6. Askersunds kommuns grundskolor.

Observationspunkter FSK

Hammars
skola

Åmmeberg
skola

Rönneshytta
skola

Snavlunda
skola

Åsbro skola

Byggnadsår

1973, 1998

1943, 1989

2011

1967, 1997,
2006

Antal elever totalt

63

70

1953, 1982,
1987, 1995,
1999
83

39

115

Årskurser

F-5

F-5

F-5

F-4

F-5

Antal i fritidshem

23+9 placerade
i Gullvivan
förskola i
Olshammar

45

36

Lokalyta totalt

2066 kvm

30+12
placerade i
Skogslyckans
förskola i
Zinkgruvan
1468 kvm

Lokalyta per elev

32,8 kvm

15,6 kvm

Uteyta

Cirka 13000
kvm

Cirka 6000 kvm

1755+37 kvm
(Myrstacken)
21,6 kvm
(förskola har
lokaler för en
avdelning i
skolan)
verkligt cirka 17
kvm
Cirka 12200
kvm

3
4
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Närlunda skola
1979, 1994,
2008

454 (varav 8 i
grundsärskolan)
6–9

294 (varav 5 i
grundsärskolan)
F-5

73

Skolan erbjuder
inte fritidshem

168

975 kvm

2559 kvm

-

3305 kvm

15,5 kvm

22,3 kvm

-

11,2 kvm

Cirka 2600 kvm

Cirka 25900
kvm

Uppgift hämtad från Skolverket statistik, Siris
Årsbokslut 2017, Måltidsavdelningen, Askersunds kommun.
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Sjöängsskolan*

Cirka 29800
kvm

Uteyta/elev

200 kvm

86 kvm

147 kvm

67 kvm

225 kvm

177 kvm

Antal klassrum

8

5

6

3+1 mindre
klassrum

7

-

Antal grupprum

2

4+1 (bibliotek)

5

1

7

-

Specialsalar

Träslöjd
Textilslöjd

Träslöjd
Textilslöjd

Träslöjd
Textilslöjd

Inga specialsalar

Träslöjd
Textilslöjd

Träslöjd
Textilslöjd

Bibliotek

Ja

Ja i grupprum

Ja

Nej

Ja

Ja

Träslöjd
Textilslöjd
Hemkunskap?
Ja

Idrottshall

Ja

JA

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Kök och matsal

Mottagningskök
. Maten
levereras från
Lunnagårdens
förskola.
Underhållet av
lokaler och
teknisk
utrustning har
varit bristfällig
sedan länge.
Det har kommit
påpekanden
från miljöförvaltningen.

Tillagningskök.
Köket från år
1992 och håller
god standard
och har
underhållits.
Matsalen är
dimensionerad
för cirka 120–
150 barn.

Tillagningskök.
Kapaciteten i
kök och matsal
är
underdimension
erad och
behöver utökas
för att klara
behovet.

Kok/kyl kök där
personalen
lagar mycket
mat själva. Allt i
ugn tillagas på
plats.
Det finns behov
av en kock.

Tillagningskök.
Nytt, fräscht och
professionellt
kök. Är
samdistributions
central och
specialkostcentrum för
kommunen. Har
många
leveranser till
förskolor och
annan
verksamhet i
kommunen.

Tillagningskök.
Många arbetsmiljöproblem.
Två personer
har drabbats av
arbetsskador.
Köket är feldisponerat
och skolan har
en
underdimension
erad matsal.

Städ

Lokalerna är
trånga och
slitna ur städsynpunkt. Städförråd saknas.

Lokalerna är
slitna ur städsynpunkt. Hiss
saknas vilket
gör det svårjobbat med
tunga maskiner.
Omklädning och
gymnastik
rustas vilket är
positivt ur
städsynpunkt.

En del av
byggnaden är
ombyggd. Där
är det ljust och
fräscht och bra
städutrymmen.
Städpersonalen
behöver gå
utomhus pga.
nivåskillnader.
Utemiljön dålig
då gården är
grusbelagd.

Nya och bra
lokaler ur städsynpunkt.

Nya lokaler.
Väldigt bra.
Personalen är
nöjd med
skolan ur
städsynpunkt.

Förflyttning
mellan
huskroppar är
inte bra. Det blir
mycket förflyttning för
städpersonalen
mellan
gårdarna.

Teknisk kvalitet

OK

OK

OK

God

Tillagningskök.
Kapaciteten i
skolans kök och
den tekniska
utrustningen är
otillräcklig. Det
påverkar såväl
matlagningsmöjligheter som
arbetsmiljö på
ett negativt sätt.
Skolans kök
och matsal är
dimensionerad
för 100
personer.
Lokalerna är
delvis slitna.
Den renoverade
delen är dock
bra. Bra städmöjligheter i
gymnastiksalen. Däremot
är källarplanet
med specialsalar inte bra ur
städsynpunkt.
Den gamla
byggnaden är
generellt svårstädad.
OK

God

OK

Tillgänglighet

OK

OK

Dålig

God

OK

God

OK

21+3 mindre
klassrum varav
2 ev.
hemkunskap?
21

• Swecos konsulter har inte haft tillgång till ritningar över Sjöängsskolan, varför uppgift om lokalytor, uteytor,
antal klassrum och antal grupprum saknas.

Vid analys av ytor och maxkapacitet framkommer att grundskolorna har stora ytor i
förhållande till antalet elever. Av tabellen framgår att samtliga skolor belägna utanför
centralorten har en större lokalyta per elev än rekommendationen om 12 kvadratmeter. På
den centralt belägna skolan, Närlunda skola, uppgår ytan per elev till 11,2 kvadratmeter
vilket är lägre än rekommendationen. Denna skola har dessutom grundsärskola vilket är
en verksamhet som kräver betydligt större ytor per elev.
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Uteytorna är goda på samtliga skolor förutom Sjöängsskolan. Sjöängsskolans skolgård är
inte anpassad till vare sig elever i årskurs 6 eller grundsärskolans elever. Angående
Sjöängsskolan har Sweco inte haft tillgång till ritningar och uppgift om ytor inom
byggnaden. Dock är skolan ny och bör vara byggd enligt gällande krav.
Sweco har inhämtat uppgifter om kostnader för lokaler för skolan från Skolverket.
Kostnaden för grundskolan i Askersunds kommun uppgick år 2016 till 121 700 kronor per
elev vilket var 21 200 kronor mer än för Örebro läns grundskolor som helhet. Kostnader för
skollokaler och inventarier i Askersund uppgick år 2016 till 14 300 kronor per elev Detta
var 2 300 kronor lägre än för länet som helhet där kostnaden var 16 600 kronor per elev
enligt Skolverkets statistik.5
Kostnaden för måltider inom Barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter uppgick år
2017 till 35,65 kronor/portion varav livsmedelskostnaden uppgick till 12,50 kronor/portion.6
Till grundskolan erbjuds elever skolskjuts enligt gällande riktlinjer. Även detta medför en
kostnad för kommunen. Kostnader för skolskjuts beräknas, som tidigare framgått i
rapporten, till cirka 10,2 miljoner kronor för innevarande läsår (2017/2018). Den beräknade
kostnaden för skolkort på linjetrafiken uppgår till cirka 1,9 miljoner kronor och upphandlad
ordinarie trafik uppgår till cirka 8 miljoner kronor (inklusive bussen mellan Snavlunda och
Rönneshytta). Ändring av skjutsar, i huvudsak beroende på växelvist boende och placering
i annan skola än ”hemskola”, genererar en uppskattad kostnad om cirka 300 000 kronor.
Sweco har undersökt hur stor andel av lärarna som har behörighet i kommunens skolor.
Detta för att bilda sig en uppfattning om verksamheternas pedagogiska kvalitet. Utifrån
statistik från Skolverket som gäller läsår 2016/2017 över tjänstgörande lärare med
lärarlegitimation i olika ämnen, framgår att av verksam personal i kommunen hade 80,7
procent av lärarna i årskurs 1–3 behörighet, 72,5 procent av lärarna hade behörighet i
årskurs 4–6 och i årskurs 7–9 uppgick behörigheten bland lärarna till 71,4 procent. 25
procent av kommunens speciallärare hade behörighet medan all personal inom förskoleklass vid denna tidpunkt hade behörighet. När man tittar på andelen med högskoleutbildning varierar detta mellan 91,8 och 100 procent. Totalt hade Askersunds kommun 201
tjänstgörande lärare under läsåret enligt statistiken. Dessutom hade kommunen 10 lärare
för asylsökande.
Skolverkets statistik gällande elevernas betyg visar för Askersunds kommun läsåret
2016/2017 att 55,3 procent av eleverna hade uppnått kunskapskraven (A-E) i alla ämnen i
årskurs 6. Detta är 18 procent färre än i länet som helhet (73,3 procent) och mer än 20
procent färre än andelen som nått kunskapskraven i årskurs 6 för riket som helhet (77,7
procent). Andelen som nådde kunskapskraven i alla ämnen bland elever i årskurs 9
uppgick läsåret 2016/2017 till 78,5 procent. Andelen var lägre bland pojkar än bland flickor.
Denna andel är högre än Örebro län som helhet 72,2 procent och även för riket, 74,1
procent.

5
6

Uppgift hämtad från Skolverket statistik, Siris
Årsbokslut 2017, Måltidsavdelningen, Askersunds kommun.
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6

Analys och rekommendationer
Swecos bedömningar och rekommendationer har gjorts för att säkerställa kvaliteten ur ett
pedagogiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Även barnperspektivet har uppmärksammats i utredningen. Verksamheten måste uppfylla de juridiska kraven i gällande
lagstiftning där skolor och förskolor kännetecknas av en effektiv, ändamålsenlig och
kvalitetsmässigt god verksamhet som bidrar till hög måluppfyllelse. En viktig grund för
utredningen har även hämtats i en förväntad befolkningsprognos och prognos av antal barn
och unga för den närmaste tioårsperioden. De senaste åren har Askersund kommun märkt
av en ökning av antalet barn och elever som en följd av flyktingfamiljer som flyttat till
kommunen. Befolkningsprognosen visar att denna ökning endast varit tillfällig varför
utredningen utgått från ett oförändrat antal platser i kommunens förskolor och grundskolor
inkl. grundsärskola och fritidshem jämfört med nuläget.
Med hänsyn taget till detta redovisar Sweco i detta avslutande kapitel ett förslag till
organisation för Askersund kommuns förskolor och grundskolor inkl. grundsärskola och
fritidshem. Kopplat till förslaget redovisas motiv för förslaget samt en beräkning av
kostnader för investeringar som krävs. Dessutom redovisas ett underlag för hur
prioriteringar kan ske samt en rekommendation över centrala frågor att hantera som stöd
för det fortsatta utvecklingsarbetet.

6.1

Grundläggande förutsättningar för pedagogisk kvalitet och hållbarhet
För att visa på olika delar som ligger till grund till Swecos förslag till en förändrad
lokalorganisation för Askersund kommuns förskolor, grundskolor inkl. grundsärskola och
fritidshem redovisas i detta kapitel olika förutsättningar och rekommendationer som har
koppling till pedagogisk kvalitet och hållbarhet. I Swecos underlag är lokaler för fritidshem
en del av grundskolan varför denna verksamhets behov inte redovisas separat.

6.1.1 Pedagogisk kvalitet
Att säkerställa likvärdighet och pedagogisk kvalitet är avgörande faktorer för att säkra
skolans måluppfyllnad. I utredningen av organisation för förskola och grundskola i
Askersund kommun har det framkommit ett behov av att förbättra såväl kvalitet som
resultat. Jämförelsestatistik från Skolverket visar att elevernas skolresultat i årskurs 6 är
betydligt sämre i Askersund än genomsnittet för regionen och riket. Swecos erfarenhet är
att det behövs samordning och ett helhetstänkande om kommunens ska lyckas förbättra
elevernas skolresultat.
Andelen behöriga pedagoger är hög i Askersund kommun jämfört med länet som helhet.
Det framkommer dock uppgifter om att det blivit allt svårare att rekrytera personal
framförallt till små enheter på landsbygden. Även personalomsättningen uppges ha ökat
under senare tid. Att många enheter är små gör enheterna sårbara. Detta är märkbart
exempelvis vid sjukdom och under ledigheter. I utredningen framförs att det på några skolor
saknas personal med relevant kompetens för att stödja elever i behov av särskilt stöd på
ett fullgott sätt. Till fritidshemmen har det varit svårt att få tag i behörig personal. Tillgång
till behörig personal, såväl ledning och pedagoger som andra personalgrupper inom
elevvård, förskola och fritidshem är av stor betydelse för att verksamheten ska säkerställa
kvalitet enligt skollagen. För att säkra kompetens i ett långsiktigt perspektiv är Swecos
bedömning att det krävs större enheter än vad som är fallet i flertalet av Askersunds skolor
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och förskolor. Detta föranleder ett behov av att göra vissa organisatoriska förändringar som
underlättar samordning av resurser på ett mer hållbart sätt, men som också underlättar det
pedagogiska ledarskapet och som stärker skolornas möjligheter till kollegialt lärande. Den
stadieindelade timplan som regeringen beslutat om inför höstterminen 2018, där lågmellan- och högstadium införs på nytt, har betydelse för hur skolan bäst kan organiseras.
Sweco bedömer att placeringen av årskurs 6, utifrån denna aspekt bör ses över, dels för
att underlätta betygsättandet, dels för att få en tydligare pedagogisk koppling till timplanen.
Sweco rekommenderar att denna årskurs snarast möjligt bör flyttas från Sjöängsskolan till
skolor som erbjuder mellanstadium.
Även lokalernas utformning och hur verksamheten organiseras påverkar de pedagogiska
förutsättningarna. Att storlekar på klasser och grupper ger likvärdiga möjligheter för
samtliga elever och barn utifrån deras behov samt att skolor och förskolor erbjuder lokaler
som är anpassade till den pedagogiska verksamheten är viktigt. Lokalerna ska vara
ändamålsenliga och tillgängliga utifrån funktion, oavsett var de finns, för att en likvärdig
pedagogik och verksamhet ska säkerställas (t.ex. vad gäller klassrum, grupprum,
specialsalar, lokaler för skolhälsovård, lekhallar). Lokalerna i kommunens grundskolor är
enligt Swecos bedömning av varierande kvalitet ur ett pedagogiskt perspektiv. Detta
påverkar möjligheterna att kunna erbjuda en likvärdig utbildning vilket är ett krav i
styrdokumenten för grundskolan. I några fall är lokalerna slitna och dåligt underhållna.
Sweco har sett flera exempel på att specialsalarna inte är ändamålsenliga. Exempelvis så
har Rönneshytta skola slöjdlokaler i källarvåningen. Dessa lokaler är slitna och mörka och
Sweco bedömer att det behövs en tillbyggnad av nya lokaler för att kunna erbjuda en god
och likvärdig kvalitet. Några av kommunens grundskolor erbjuder inte undervisning i slöjd
på den egna skolan då det saknas specialsalar för detta. Eleverna får i dessa fall skolskjuts
till annan skola för att få undervisning. I Olshammar och Zinkgruvan erbjuds fritidshemsverksamhet i förskolor. Vare sig lokaler eller den pedagogiska kompetensen för just denna
målgrupp är fullt ut anpassade enligt Swecos bedömning vilket är en brist ur ett pedagogiskt
perspektiv. Utöver Sjöängsskolan och Snavlunda skola är skolorna byggda under en period
då utbildningen bedrevs som ren klassrumsundervisning. Trots detta finns det på de flesta
skolor tillgång till grupprum. Samtliga skolor utom Snavlunda skola, har en idrottshall/
idrottssal på skolan. Skolors och förskolors utemiljöer är, bortsett från Sjöängsskolan i
centralorten, generellt sett goda.
För grundsärskolan betonar skollagen att eleverna inom denna verksamhet ska erbjudas
en anpassad utbildning som ger kunskaper och värden och som utvecklar elevernas
förmåga att tillägna sig dessa. I nuläget är grundsärskolan på Sjöängsskolan alltför
trångbodda för att kunna bedriva en verksamhet som är fullt ut ändamålsenlig. Om eleverna
i årskurs 6 flyttas från skolan skulle detta medföra möjligheter att utöka lokalerna för
grundsärskolan vilket är önskvärt. Att beslut ska fattas om en stadieindelad timplan även
för grundsärskolan menar Sweco är skäl till att Askersunds kommun även fortsättningsvis
ska erbjuda grundsärskola på två skolor, en för de yngre eleverna upp till årskurs 6 och en
för elever från årskurs 7 till 10.
6.1.2 Social hållbarhet
I skollagen betonas vikten av trygghetsskapande och likvärdiga miljöer. I utredningen har
det framkommit olika synpunkter som rör närhetsprinciper kontra barn- och elevers
möjligheter till socialt samspel med andra. Ur ett föräldraperspektiv framkommer önskemål
om närhet för att underlätta lämning och hämtning av barnen. Barn och elever har ingen
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tydligt negativ uppfattning av restidens omfattning gällande skolskjuts. Hos de tillfrågade
barnen/ungdomarna är en vanlig uppfattning att de trivs där de är vilket bekräftas i den
barnkonsekvensanalys som gjorts på samtliga grundskolor. I utredningen framkommer
synpunkter där föräldrar och elever, samt professionellt verksamma inom grundskolan, ser
fördelar med att barn och elever har fler personer i de egna åldrarna att umgås med.
Sweco bedömer utifrån vad som framkommit i utredningen att det ur ett socialt perspektiv
innebär fler fördelar än nackdelar med en sammanslagning av skolor till större enheter.
Större enheter har en positiv inverkan när det gäller elevernas tillgång till kompisar som
matchar dem själva. Det har också en positiv inverkan på vilka aktiviteter som är möjliga
för eleverna att ägna sig åt på rasterna. Elever vittnar om att det ibland är för få elever för
att kunna göra olika saker. En eventuell sammanslagning med en annan skola skulle
innebära ett utökat kompisgäng, vilket uppfattas som positivt av flertalet elever som Sweco
talat med. I sammanhanget nämns också både från lärare och elever att det ibland är så
pass små grupper att det inte enbart påverkar den sociala miljön utan i vissa fall påverkar
det även undervisningen negativt. Att personalomsättningen tenderar att öka och att det
blivit allt svårare att rekrytera personal framförallt till de mindre enheterna på landsbygden
är problematiskt.
Sweco konstaterar att det är viss brist på personal med
specialistkompetens för elever i behov av särskilt stöd. Att elevhälsan i flera fall delar sina
tjänster mellan skolor är inte optimalt vid mer akuta situationer som kan uppstå. Inte heller
detta är långsiktigt hållbart ur ett socialt hållbarhetsperspektiv.
Sweco bedömer det som tveksamt att den fritidshemsverksamhet som är samlokaliserad
med förskolor är långsiktigt hållbar vare sig socialt eller pedagogiskt. Lokalerna är inte, vad
Sweco kunnat se vid de besök som gjorts, anpassade till målgruppen. Personalen har inte
rätt kompetens för verksamheten. Att det endast är ett mindre antal unga begränsar deras
sociala utbyte med andra jämnåriga. Sweco bedömer därför att fritidshem ur barn och
ungas perspektiv är mer lämplig att lokalisera tillsammans med grundskolan.
6.1.3 Ekonomisk hållbarhet
I Swecos uppdrag har ett viktigt perspektiv handlat om att säkerställa en långsiktigt hållbar
organisation inte enbart ur ett pedagogiskt och socialt perspektiv utan också ur ett
ekonomiskt perspektiv. Även om de förslag som Sweco presenterar initialt innebär stora
investeringskostnader måste detta ses i ett bredare och mer långsiktigt perspektiv med
fokus på att säkra pedagogisk kvalitet och måluppfyllnad. Sett enbart till antalet barn och
elever skulle verksamheten kunna fortsätta bedrivas som idag. Rent ekonomiskt krävs
dock oavsett detta investeringar för att komplettera och höja kvaliteten i befintliga lokaler
och i den utrustning som finns. Särskilt skolornas tillagnings- respektive mottagningskök,
men även tillgången till specialsalar, behöver kompletteras. Detta kräver investeringar för
att kunna erbjuda en god och likvärdig kvalitet. En effektivisering av lokalerna till färre
enheter skulle även medföra att delar av lokalerna kan avyttras. Totalt sett har skolan mer
yta än vad antalet barn och elever fordrar. Detta medför att det även finns ekonomiska
vinster i att samlokalisera skolor och förskolor till färre enheter.
Frågor som återkommande diskuterats i samband med designdialogen är hur en
lokalförändring skulle komma att påverka skolskjutskostnaderna och miljön i form av ökade
koldioxidutsläpp. I flera fall har det inkommit synpunkter om att en samlokalisering till färre
skolor och förskolor skulle innebära fler resor för eleverna i grundskolan. Enligt uppgifter
som framkommit i utredningen bör det inte totalt sett bli någon kostnadsökning. I nuläget
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sker många av resorna i små fordon. Här skulle det vara möjligt att samordna resorna på
ett mer effektivt sätt än idag genom större fordon. En sammanslagning till färre enheter
skulle även ta bort behovet att av att erbjuda resor under skoltid för specifika ämnen vilket
utgör en kostnad.
Utredningen av Askersund kommuns förskolor och skolor har ett långsiktigt perspektiv. Att
erbjuda en grundskola och förskola med högre kvalitet bör kunna bidra till att skolresultaten
höjs. Om detta blir fallet kan investeringar i lokaler ha betydelse även ur ett betydligt mer
långsiktigt samhällsekonomiskt perspektiv för kommunen. Detta genom att fler elever går
vidare till fortsatt utbildning vilket underlättar inträdet på arbetsmarknaden. Detta i sin tur
kan komma att öka kommunens skatteintäkter. Ett sådant scenario är givetvis en betydligt
mer långsiktig reflektion än vad utredningen haft som syfte, men ändå värt att beakta inför
de beslut som ska fattas om kommunens lokaler för förskola, grundskola, grundsärskola
och fritidshem.
6.1.4 Miljömässig påverkan
I Askersund bor i nuläget cirka 70 procent av kommuninvånarna utanför centralorten vilket
medför att många reser antingen med bil eller buss. Utifrån den analys som gjorts vad
gäller skolskjutsverksamhet förefaller en förändring av lokalorganisationen till färre enheter
inte komma att bidra till någon större förändring vad gäller det totala resandet. Ur detta
perspektiv har förslaget inte någon negativ påverkan på miljön.
Flertalet av kommunens byggnader för förskolor och skolor är gamla och är inte alltid
energieffektiva. Dessutom finns på vissa håll onödigt stora och tomma ytor som på ett
bättre sätt kan anpassas till de olika enheternas och verksamheternas behov, alternativt
avyttras för annan verksamhet. Genom att Sweco i förslaget till organisationsförändring
föreslår tillbyggnader och nybyggnationer finns möjlighet att planera för mer energieffektiva
lokaler vilket ger en positiv inverkan på energiförbrukningen: detta innebär att förslaget
bidrar till ökad hållbarhet även ur ett miljömässigt perspektiv.

6.2

Förslag till ny organisation för kommunens förskolor och grundskolor inkl.
grundsärskola och fritidshem
Sweco har tagit fram ett förslag på en möjlig organisation för Askersunds kommuns
förskolor och grundskolor inklusive grundsärskola och fritidshem. Detta förslag har dels
haft en målsättning att utveckla den pedagogiska kvaliteten i verksamheten dels att lägga
fokus på att verksamheten ska bli mer långsiktigt hållbar. Med detta som utgångspunkt
presenteras här Swecos förslag till organisation:
På följande förskolor och skolor görs en tillbyggnad alternativt ombyggnad:
• Tillbyggnad Närlunda skola (för totalt 500 elever F-6) - delar av lokalerna, ca 1200
kvm behålls. En tillbyggnad görs med totalt 5000 kvm, samt kök och matsal 400
kvm. (total yta 6600 kvm)
• Tillbyggnad Åsbro skola (för totalt 300 elever F-6) – Byggnad A och byggnad C
behålls. Byggnad B rivs. En tillbyggnad görs om totalt 2000 kvm. Dessutom görs en
tillbyggnad om 200 kvm för kök och matsal i byggnad C. (Total yta 3600 kvm)
• Hammars skola avvecklas. Lunnagårdens förskola avvecklas. Förskolans
verksamhet flyttar till ombyggd/nybyggd lokal där skolan idag ligger. Ombyggnad
460 kvm. Nybyggnad 290 kvm. (Totalt 750 kvm)
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•
•
•
•

Åmmebergs skola avvecklas. Förskolan kvarstår i souterrängplan. Lokaler för
ytterligare en avdelning byggs i befintlig byggnad, ca 200 kvm. Total ombyggnad
475 kvm.
Rönneshytta skola avvecklas. Lokaler för två avdelningar byggs till i delar av
befintlig skolbyggnad. Total ombyggnad ca 500 kvm.
Snörmakarens förskola byggs till med två avdelningar till totalt 5 avdelningar +
barnomsorg på obekväm arbetstid, 360 kvm.
Sågarvallen förskola byggs till med fyra avdelningar till totalt sex avdelningar, 720
kvm. Mosippans förskolas 4 avdelningar avvecklas. Mosippan rivs och lokalen där
avdelningen Åsen finns avvecklas för annan verksamhet. (total yta 1080kvm)

I bilaga 1 finns skisser över möjlig placering av nya byggnader där förslaget omfattar
tillbyggnader av befintliga lokaler.
Följande förskolor och skolor avvecklas:
• Rönneshytta skola läggs ned - eleverna flyttar till Åsbro eller Närlunda skola
• Snavlunda skola läggs ned - eleverna flyttar till Åsbro eller Närlunda skola
• Hammars skola läggs ned - eleverna flyttar till Närlunda skola
• Åmmebergs skola läggs ned - eleverna flyttar till Närlunda skola
• Mosippans förskola inkl. Åsen läggs ned – barnen flyttar till Sågarvallens tillbyggda
förskola
• Kristinagården förskola läggs ned - barnen flyttas till ny avdelning på Snörmakarens
förskola
• Olshammar förskola lägg ned - barnen flyttas till Hammar förskola eller förskola i
centralorten
• Skogslyckans förskola läggs ned - barnen flyttas till Åmmebergs förskola, Hammars
förskola eller förskola i centralorten
• Lunnagårdens förskola läggs ned – barnen flyttas till Hammars nya förskola
För följande förskolor medför förslaget inga tydliga förändringar utan de kan enligt
förslaget fortsätta drivas och utvecklas med stöd av ett sedvanligt underhållsprogram:
• Snavlunda förskola - 2 avdelningar
• Humlegårdens förskola - 2 avdelningar (ev. framtida utbyggnad av 1-2 avdelningar)
• Sundsängens förskola - 2 avdelningar
• Björkängens förskola - 4 avdelningar

6.3

Kostnad och prioritering framtaget förslag
Enligt det förslag som Sweco tagit fram uppgår en preliminär kostnad till ca 285 milj. kronor.
I förslaget avvecklas en del lokaler för annan verksamhet och andra lokaler kan avyttras
genom försäljning. I Swecos uppdrag har inte ingått att göra någon fördjupad analys av
marknadsläget varför uppgift om en möjlig intäkt samt en framräkning av lokalkostnader för
energi och underhåll inte har tagits fram. I tabell 7 redovisas förändringar av lokalytor och
kostnader för de investeringar som förslaget bidrar till.
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Tabell 7. Förändringar enligt förlaget inklusive kostnader.
Förskola/Skola

Förändring enligt förslaget

Björkängens förskola
Kristinagårdens förskola

Oförändrat
Lokalernas avvecklas.
Hyresavtal sägs upp.
Oförändrat
Oförändrat
Tillbyggnad,2 avd
Oförändrat, eleverna i årskurs 6
lämnar skolan och frigör lokaler
för grundsärskolan.
Tillbyggnad skollokaler inkl.
Särskola, kök och matsal.

Ombyggnad
18 500kr/kvm

Humlegårdens förskola
Sundsängens förskola
Snörmakarens förskola
Sjöängsskolan

Närlunda skola

Mosippans förskola
Sågarvallens förskola
Rönneshytta förskola

Snavlunda förskola
Åsbro skola

Rönneshytta skola
Snavlunda skola
Åmmebergs förskola

Gullvivan, Olshammar

Lunnagården

Skogslyckan, Zinkgruvan.

Avvecklas. Mosippan fsk rivs.
Byggnaden Åsen avyttras.
Tillbyggnad 4 avd för att ersätta
Mosippans fsk.
Byggnaden ”Sjöliden” avvecklas.
Verksamheten flyttar till
ombyggd Rönneshytta skola
Oförändrat. Förskola,
motsvarande 2 avd som tidigare.
Tillbyggnad görs för att rymma
totalt 300 elever. En utbyggnad
görs av kök och matsal. Hus A
och Hus B behålls.
Avvecklas. Ombyggnad görs till
förskola för totalt 3 avd.
Avvecklas. Lokalerna frigörs för
alternativ verksamhet.
Förskolan utökas med ytterligare
en avdelning på plan 2 i
byggnaden i samband med att
skolan avvecklas.
Avvecklas. Barnen flyttar till
Hammars förskola eller förskola i
centralorten.
Avvecklas. Lokalerna avyttras.
Förskolan flyttar till nya lokaler
invid Hammars skola.
Avvecklas. Lokalerna avyttras.
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Nybyggnad/
Tillbyggnad
30 000kr/kvm

Investeringskostnad
0 kr
0 kr

360 kvm

5000 kvm
skollokaler
400 kvm
kök/matsal

0 kr
0 kr
10 800 000 kr
0 kr

150 000 000 kr
12 000 000 kr
0 kr

720 kvm

21 600 000 kr
0 kr

0 kr
2000 kvm
skollokaler
200 kvm
kök/matsal
500 kvm

66 000 000 kr

9 250 000 kr
0 kr

475 kvm

8 787 500 kr

0 kr

0 kr

0 kr

Åmmebergs skola
Hammars skola

Avvecklas. Eleverna flyttar till
Närlunda eller Åsbro skola.
Avvecklas. Eleverna flyttar till
Närlunda eller Åsbro skola. Del
av skolan byggs om och byggs
till för till förförskola med 4 avd.

Totalt

0 kr
460 kvm

290 kvm

17 210 000 kr

1 435 kvm

8 970 kvm

284 867 270 kr

6.3.1 Investeringsbehov om lokalerna behålls som idag
Sweco har översiktligt försökt få en uppfattning om vilka åtgärder och investeringar som
krävs i det fall Askersund kommun väljer att bedriva verksamheten i samma lokaler som
idag. Då Sweco vare sig har underlag som beskriver kostnader för planerat underhåll eller
från tekniskt mer djupgående analyser som kan påverka behovet av investeringar i
lokalerna kan ingen detaljerad beräkning tas fram inom ramen för detta uppdrag. Detta
skulle kräva en betydligt mer djupgående analys.
Sweco konstaterar att Askersund kommun har förhållandevis låga kostnader för lokaler
inom Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde i jämförelse med övriga kommuner
inom Örebro län. Den lägre kostnaden kan eventuellt bero på att lokalerna ägs av
kommunen och att fastigheterna är betalda. Det kan också bero på att underhållet i en del
av lokalerna är eftersatt. I exempelvis Hammars skola avvaktar man resultatet av denna
utredning innan beslut fattas om förändringar som är kostnadsdrivande. En planering av
renovering och tillbyggnad av lokaler på Hammars skola var påbörjad redan innan denna
utredning till en beräknad kostnad om 20 miljoner kronor. Andra kostnader som kan
förväntas oavsett beslut om organisation är kostnader för utveckling och utökning av
tillagningskök och mottagningskök på skolor där kapaciteten är för låg i för hållande till
behovet. Det gäller exempelvis Rönneshytta skola, Åsbro skola och Närlunda skola samt
köket i Lunnagårdens förskola i Hammar. Det krävs även tillbyggnader av matsalar på
Åsbro skola, Rönneshytta skola och Närlunda skola för att täcka behovet. Sweco bedömer
dessutom att det krävs tillbyggnad och ombyggnad av lokaler på Åsbro skola respektive
Närlunda skola, samt nya lokaler för slöjd på Rönneshytta skola för att dels kunna erbjuda
en tillräckligt god och likvärdig kvalitet, dels en tillräcklig kapacitet utifrån antal elever som
kan förväntas.
En del av skolans verksamhet som Sweco bedömer ska flyttas snarast möjligt, oavsett
förslaget, är årskurs 6. Högstadieskolan är inte anpassad till denna elevgrupp. Den
nationellt beslutade timplanen som börjar gälla höstterminen 2018 med en stadieindelning
som bygger på årskurs 1-3, årskurs 4-6 och årskurs 7-9 är inte heller förenlig med denna
lösning. Av detta skäl är det viktigt att prioritera tillbyggnad av framförallt Närlunda skola,
men också Åsbro skola så att dessa skolor har tillräcklig kapacitet att ta emot eleverna.
Framförallt Närlunda skola är redan nu trångbodd. Skolan har även behov av andra
åtgärder för att kunna erbjuda en tillräckligt god teknisk kvalitet. En flytt av eleverna i
årskurs 6 kräver tillbyggnader då framförallt Närlundaskolan men även Åsbro skola redan
nu är fullbelagda.
Elevunderlaget samt antalet barn i behov av barnomsorg i olika delar av kommunen, är en
avgörande faktor för hur kommunen med nuvarande organisation kan bedriva en hållbar
verksamhet med hög pedagogisk kvalitet i ett framtida perspektiv. Detta är den mest
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avgörande faktorn som legat till grund för Swecos förslag till organisation. Att behålla
förskolorna i Olshammar och Zinkgruvan är av detta skäl inte önskvärt oavsett organisationslösning enligt Swecos bedömning. Fritidshemsverksamheten för skolelever som
bedrivs på dessa förskolor bör enligt Swecos bedömning erbjudas på grundskolorna för att
säkerställa både den pedagogiska kvaliteten och elevernas möjligheter till socialt samspel
med kamrater i samma ålder. Detta gäller oavsett andra beslut som fattas. Även Snavlunda
skola är tveksam som skola. Elevunderlaget är så pass litet att det blir svårt att bedriva en
ändamålsenlig pedagogisk verksamhet i enlighet med gällande lagstiftning. De nedläggningar och den avveckling av lokaler som Sweco bedömer som rimlig även då organisationen i övrigt bedrivs som idag innebär således både kostnader och en del intäkter. Att
beräkna omfattningen av kostnaden för detta har inte ingått i Swecos uppdrag.

6.4

Prioritering av nybyggnation och tillbyggnader
Sweco har analyserat hur olika delar av förslaget bäst bör prioriteras för att få en smidig
utvecklingsprocess i samband med de nybyggnader och tillbyggnader som förslaget
föreslår, samt för nedläggningar av olika verksamheter. I Swecos uppdrag har inte ingått
att göra någon djupare analys kring detta varför vi inte haft tillgång till avtal för lokalerna.
Dock är merparten av lokalerna i kommunens egenregi vilket medför en större flexibilitet i
den avveckling som föreslås.
Förslaget har framförallt en påverkan avseende en tillbyggnad av Närlundaskolan i centralorten och en tillbyggnad av Åsbro skola. I samband med att dessa skolor är tillbyggda kan
övriga grundskolor avvecklas, samtidigt som årskurs 6 flyttar till Närlundaskolan eller Åsbro
skola. För förskolorna omfattar förslaget framförallt en nybyggnad av förskola i Hammar,
samt tillbyggnader av Sågarvallens förskola i Åsbro samt i anslutning till Repslagaren/
Snörmakaren i centrala Askersund.
Prioritet 1: Som en första prioritet rekommenderar Sweco att kommunen bygger ut
Närlunda skola. När denna är klar kan eleverna från Hammars skola och Åmmeberg
skola flytta till den utbyggda skolan. Detsamma gäller eleverna från årskurs 6 på
Sjöängsskolan. (Sweco föreslår att samtliga elever i årskurs 6 placeras på Närlunda
skola inför ombyggnad av Åsbro skola. Detta är en tillfällig lösning men som medför att
elever inte behöver evakueras under byggperioden. Dessutom frigörs lokaler för
grundsärskolan som är trångbodda på Sjöängsskolan). Eleverna på Snavlunda skola
flyttas antingen till Närlunda skola centralt i Askersund eller till Åsbro skola vilket
innebär att Snavlunda skola läggs ned.
Prioritet 2: Samtidigt som eleverna flyttar från Åmmebergs skola anpassas en del av
plan två i Åmmebergs skola till en ny förskoleavdelning. Barnen från förskolan i
Zinkgruvan placeras på Åmmebergs förskola. Delar av lokalerna på Åmmebergs skola
avvecklas för annan verksamhet alternativt rivs.
Prioritet 3: Parallellt med tillbyggnaden av Närlunda skola och i anslutning till att
Hammars skola läggs ned påbörjas bygget av en ny förskola i Hammar. När den nya
förskolan är färdigställd läggs förskolorna Lunnagården och Gullvivan ned och
lokalerna avyttras för annan verksamhet alternativt bostad. Barnen från dessa förskolor
flyttas till den nya förskolan i Hammar.
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Prioritet 4: Tillbyggnad av tre avdelningar i anslutning till Sågarvallen förskola i Åsbro.
Barnen från Mosippan och Åsen flyttar till de tillbyggda avdelningarna på Sågarvallen
förskola.
Prioritet 5: En tillbyggnad sker av Åsbro skola. Om det krävs evakuering av elever
beroende på var den nya byggnaden placeras används Rönneshytta skola för denna
evakuering. När Åsbro skola är tillbyggd flyttas elever från Rönneshytta till Åsbro skola.
Även årskurs 6 inryms i de nya lokalerna.
Prioritet 6: Rönneshytta skola byggs om för att inrymma tre förskoleavdelningar i den
renoverade delen av skolan. Verksamheten i före detta Sjöliden förskola flyttar till
Rönneshytta skola. Sjöliden och resterande lokaler i Rönneshytta skola avvecklas för
exempelvis bostäder.
Prioritet 7: Tillbyggnad sker av två nya avdelningar i anslutning till Snörmakaren/
Repslagaren inklusive nattförskola. Kristinagården förskola läggs ned. Observera att
hyresavtalet för Kristinagården behöver sägas upp i god tid.

6.5

Fortsatta åtgärder med Swecos utredning som grund
Olika delar i Swecos förslag till organisation behöver analyseras närmare. Framförallt finns
ett behov av att säkerställa lokalernas tekniska status. Detta har inte mer än övergripande
ingått i Swecos uppdrag men är naturligtvis centralt för att säkerställa planering av
ombyggnationer i befintliga byggnader och att ta fram ritningar för det.
Att göra noggrannare analyser av kostnader och hur olika investeringar ska finansieras är
ytterligare en prioriterad fråga. I förslaget har Sweco utgått från schablonkostnader för
ombyggnationer och nya byggnader, men dessa ska endast ses som preliminära
överslagsberäkningar. En viktig grund för att förändringen ska kunna göras handlar även
om att fatta beslut om tomtmark för nya skolor och förskolor. Beslut om sådan mark finns
ännu inte i Askersunds planprogram. Denna process tar tid varför Sweco ser detta som
särskilt prioriterat att planera för.
Swecos erfarenhet är att det är viktigt att så tidigt som möjligt involvera så många som
möjligt i processen vid den här typen av förändringar. Detta har delvis gjorts med
professionellt ansvariga för kommunens förskolor, skolor och fastigheter inom ramen för
designdialogen som Sweco hållit i, samt i barnkonsekvensanalysen. På kommunen egna
initiativ har kommunmedborgare även kunnat lämna synpunkter via webben. Sweco vill
betona att det är viktigt att fortsätta den dialogprocess som påbörjats för att säkra
delaktighet i det fortsatta utvecklingsarbetet inför de beslut som ska fattas. Att arbeta fram
en tydlig kommunikationsplan kan vara ett sätt att planera olika aktiviteter inför kommande
beslut. Att visa hur kommunen tar hänsyn till uppgifter som framkommit i den
barnkonsekvensanalys som tagits fram kan vara ett sätt att få barn och unga engagerade
och delaktiga i det fortsatta utvecklingsarbetet.

6.5.1 Rekommendationer utifrån barnkonsekvensanalysen
Avslutningsvis vill Sweco betona vikten av att även barnens perspektiv beaktas i den
fortsatta processen. Rekommendationerna bygger på resultatet av de dialoger som hållits
med berörda elever och föräldrar dvs. de målgrupper som utöver skolors och förskolors
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personal, ytterst berörs vid en förändrad organisation. Det framförs som viktigt att initialt
sätta in olika insatser för att skapa en god sammanhållning men också att erbjuda en
skolmiljö med likvärdig kvalitet oavsett var i kommunen verksamheten bedrivs. För att
skapa en positiv känsla i den förändringsprocess som blir som följd av en
organisationsförändring är det viktigt med dialog både under processen som efter
genomförda förändringar. Detta ger eleverna en känsla av trygghet och inflytande som
också påverkar förutsättningarna för deras trivsel. Om kommunen i sina verksamheter har
möjlighet att erbjuda kompensatoriska åtgärder, t.ex. nya lekmaterial, redskap och
aktiviteter, bidrar även sådana åtgärder positivt till sammanhållningen och gemenskapen
enligt eleverna.
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Bilaga 1
Skisser över möjlig placering av tillbyggnader enligt förslaget.
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