
Förskole- och skolutredning läsåret 17/18

• Barn- och utbildningsnämnden 
ser behov av framtagande av 
ett gemensamt underlag för 
framtida diskussioner och 
beslut kring barn- och 
utbildningsförvaltningens 
verksamheter.

FÖRE

• Företaget Sweco genomför 
utredning på uppdrag av barn-
och utbildningsnämnden.

• Slutrapport lämnas.

UNDER • Politiskt process där 
utredningen ligger till grund 
för framtida diskussioner och 
beslut kring barn- och 
utbildningsförvaltningens 
verksamheter.

EFTER

VÅREN 2017

HÖST/VÅR
2017/2018

VÅREN 2018  FRAMÅT



Genomförande av förskole- och skolutredning läsåret 17/18

Deltagare: Förtroendevalda, fackliga representanter, 
vårdnadshavare, medarbetare och skolledare.
Representation från samtliga skolformer och skolområden.

Upplägg med styrgrupp, workshopgrupp, verksamhetsbesök, djupintervjuer, 
faktainsamling, barnkonsekvensanalys mm.

Informationsutskick och webbformulär för vårdnadshavare, medarbetare inom 
BoU samt allmänheten 

Workshop 1: Styrkor, svagheter och önskvärda förändringar
Workshop 2: Placering av förskolor, skolor, fritidshem, grundsärskola 
Workshop 3:1 Större enheter på färre orter 
Workshop 3:2Föräldrar diskuterar utredningen ur ett barnperspektiv



Swecos rekommendationer till 
organisationsförändring (del 1)

Sweco föreslår avveckling av:

• Hammars skola (P, S, E)
• Lunnagårdens förskola (flytt föreslås till ombyggnad 

där skolan idag ligger)
• Åmmebergs skola (P, J, S, E)
• Rönneshytta skola (P, S, E)
• Snavlunda skola (P, J, S, E)
• Mosippans förskola (flytt föreslås till nybyggda 

avdelningar på Sågarvallen)
• Kristinagårdens förskola (flytt föreslås till nybyggda 

avdelningar i centralorten)
• Olshammars förskola (P, J, S, E)
• Skogslyckans förskola (P, J, S, E)

Sweco föreslår nybyggnation/ombyggnation på 
följande enheter:

• Närlundaskola föreslås byggas om för ca 500 
elever (inkl. ombyggnation av kök och matsal) 

• Åsbro skola föreslås byggas om för ca 300 elever 
(inkl. ombyggnation av kök och matsal) 

• Lunnagårdens förskola föreslås flyttas till 
nybyggd lokal vid skolan

• Åmmebergs förskola föreslås byggas ut med en 
avdelning 

• Rönneshytta förskola föreslås byggas ut med två 
avdelningar via Rönneshytta skola

• Snörmakarens förskola föreslås byggas ut med 
två avdelningar

• Sågarvallens förskola föreslås byggas ut med 
fyra avdelningar

Skäl till Swecos rekommendationer:

P= Pedagogisk J= Juridisk
S= Social E= Ekonomisk



Swecos rekommendationer till 
organisationsförändring (del 2)

Sweco föreslår byte av förskoleverksamhet vid 
avveckling enligt följande:

• Mosippan & Åsen  Sågarvallen (nya avdelningar)
• Kristinagården  Snörmakaren (utbyggnation)
• Olshammar Hammar eller centralorten
• Skogslyckan  Åmmeberg, Hammar eller 

centralorten
• Lunnagården  Hammars förskola (ny avdelning)

Sweco föreslår byte av skolverksamhet vid 
avveckling enligt följande:

• Rönneshytta  Åsbro eller Närlunda
• Snavlunda  Åsbro eller Närlunda 
• Hammar  Närlunda
• Åmmeberg  Närlunda 

Övriga rekommendationer:

Flytta årskurs 6 från högstadiet (P, J, S)

Behålla båda grundsärskolor istället för att slå ihop 
(P, J, S)

Skäl till Swecos rekommendationer:

P= Pedagogisk J= Juridisk
S= Social E= Ekonomisk



Swecos rekommendationer till hur en 
organisationsförändring kan ske 

Prioritet 1: Som en första prioritet föreslår Sweco att kommunen satsar på att 
bygga ut Närlunda skola. När denna är klar kan eleverna från Hammars och 
Åmmeberg skolor flytta till den nya skolan. Detsamma gäller eleverna från 
årskurs 6 på Sjöängsskolan. Även eleverna som går på Snavlunda skola kan då 
flytta antingen till den nya centrala skolan eller till Åsbro skola. 

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. 

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 avvecklas förskolorna Lunnagården och 
Gullvivan. Barnen från dessa förskolor flyttar till den nya förskolan.



Swecos rekommendationer till hur en 
organisationsförändring kan ske 

Prioritet 4: Tillbyggnad av tre avdelningar i anslutning till Sågarvallens förskola i 
Åsbro. Barnen från Mosippan och Åsen flyttar till de nya avdelningarna. 

Prioritet 5: En tillbyggnad sker av Hammars skola. Om det krävs evakuering av lokaler 
beroende på var den nya skolan byggs används Rönneshytta skolas lokaler. När skolan 
är klar flyttar elever från Rönneshytta och Snavlunda skola 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 Sjölidens förskola flyttar till 
Rönneshytta skola. Sjöliden och resterande lokaler i Rönneshytta skola avvecklas. 

Prioritet 7: Tillbyggnad sker av två nya avdelningar i anslutning till Snörmakaren/ 
Repslagaren inklusive omsorg på obekväm arbetstid. Kristinagården förskola läggs 

ned. 


