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1. Inledning  
 

Till kommunens budgetdagar i mars 2020 fick samtliga förvaltningar och politiska partier en 

möjlighet att föreslå utredningsuppdrag. Politik och förvaltning var överens om att 

kommunens skolorganisation återigen behöver belysas. Nämnden har inkommit med 5 olika 

alternativ till skolorganisation som förvaltningen har fått i uppdrag att undersöka. Målet med 

utredningen är att ha tillräckligt underlag för nämnden att fatta ett inriktningsbeslut gällande 

framtida skolorganisation. Planering är att beslut ska fattas under hösten 2020. 

 

Målet är att kunna säkerställa en likvärdig, och därmed lagenlig, skolgång för kommunens 

elever som är långsiktigt hållbart ur ett pedagogiskt, socialt, juridiskt och ekonomiskt 

perspektiv. Kommunen behöver en skolorganisation med ändamålsenliga lokaler som håller 

över tid och som kan finansieras inom den ekonomiska ram som kommunen har att tillgå.   

1.1 Förutsättningar  

Nämnden önskar en utredning och presentation av vad som krävs för att förverkliga alternativen 

som presenteras nedan utifrån de förutsättningar som fanns under läsåret 2019/2020 vilket 

innebär åldershomogen undervisning på samtliga enheter förutom Snavlunda skola. Önskemål 

var att speciallärare ska ingå i grundfördelningen för förslagen. De olika förslagen kommer att 

beskrivas utifrån personalbehov, lokalbehov, effekter och konsekvenser samt ur ett ekonomiskt 

perspektiv. För varje alternativ kommer antal årsarbetare i grundfördelningen att presenteras 

samt klasstorlekarna för de olika alternativen. Bilaga 6, tabell med antal årsarbetare utöver 

budget, visar nämndens budget gentemot förslagens kostnad i antal årsarbetare i 

grundfördelningen. Fritidshem ska som regel i alla alternativ erbjudas på den skola där eleven 

går. 

 

Antal årsarbetare beräknas utifrån timplan för läsåret 20/21. Antal elever per klass utgår från 

prognos av antal elever för höstterminen 2020. 

 

1.1.1 Utgångspunkter    

I samtliga förslag redovisas personaltäthet och klasstorlekar i förskoleklass, lågstadiet, 

mellanstadiet samt högstadiet. Personaltäthet (antal pedagoger per elev) och antal elever per 

klass är identiska om endast en lärare undervisar varje klass (aktuellt för förskoleklassen). 

Antalet undervisningstimmar ökar mellan lågstadiet till högstadiet för eleverna. Därmed blir 

personaltätheten utifrån antal undervisningstimmar högre i högstadiet än i låg- och 

mellanstadiet. Utifrån likvärdig tillgång till personal och god ekonomisk hushållning 

eftersträvas att personaltätheten ska vara jämn mellan de olika enheterna på respektive stadie. 

Ju större skillnader i personaltäthet ju större personalkostnad per elev. Förvaltningen 

förespråkar en skolorganisation med en jämn lärartäthet och jämna klasstorlekar. 
 

1.1.2 Likvärdighet 

I skollagens inledande bestämmelser (1 kap. 9 §) står det att utbildningen inom skolväsendet 

ska vara likvärdig.  
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Likvärdigheten i svensk skola är ett i allra högsta grad aktuellt ämne och var fokus i utredningen 

SOU 2020:28 En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning 

som publicerades i april 2020. Åtgärder och insatser som utförs i skolan ska grundas i beprövad 

erfarenhet och utgå från vetenskaplig grund. Detta innebär att skolans huvudman behöver se till 

aktuell forskning gällande skolans förutsättningar, organisation och resurstilldelning.  

 

Utredningen SOU 2020:28 innehåller information som är relevant för förvaltningens utredning 

av skolorganisationen. I korthet skriver utredningen fram att svensk skola visar upp ökade 

resultatskillnader och resursskillnader mellan kommuner och att större delen av dessa skillnader 

kan förklaras av sociala faktorer och bakgrund. Den ökade resultatspridningen som observeras 

mellan skolor kan enligt utredningen nästan helt förklaras av en ökad skolsegregation med 

koppling till en ökad boendesegregation och ett skolvalssystem som också det är segregerande.    

 

Utredningen lyfter svårigheterna som små klasstorlekar för med sig och menar att få elever per 

klass försvårar en rättvis resursfördelning. Vidare lyfter utredningen fram att trots att närhet till 

skolor understryks som viktigt av föräldrarna uppmuntrar små skolor på olika orter den 

boendesegregation som finns. Färre enheter i en kommun uppmuntrar en spridning av elever 

och minskar skolplacering utifrån boendeort och på så vis även segregation.  

 

Nämnden behöver därmed ta ställning till det faktum att kommunens organisation med små 

skolor och få elever per klass i majoriteten av skolorna, försvårar en rättvis och likvärdig 

resursfördelning. Dessutom att organisationen går emot vad som skrivs fram i den senaste 

utredningen som berör likvärdighet i skolan.  
 

1.1.3 Resursfördelningens delar, grundfördelning samt strukturell 

fördelning och särskilt stöd 

Förvaltningens resursfördelning består av två delar, grundfördelning och strukturell fördelning. 

Grundfördelningen för grundskolan utgår främst ifrån antal undervisningstimmar i timplanen. 

Strukturell fördelning tar hänsyn till socioekonomiska faktorer i form av måluppfyllelse utifrån 

resultat i nationella prov, särskilda undervisningsgrupper, speciallärare och särskilda 

lokalbegränsningar. 

 

I den strukturella fördelningen är det budgeterat på 21,25 årsarbetare. 11,25 av dessa ingår i de 

särskilda undervisningsgrupperna, 5,1 årsarbetare är budgeterade utifrån måluppfyllelse för att 

förstärka undervisningen i ämnena svenska och matematik, 0,4 årsarbetare för 

modersmålsundervisning och 4,5 årsarbetare utifrån särskilt stöd. I nuläget finns en särskild 

undervisningsgrupp på Närlundaskolan och två på Sjöängsskolan. De mindre skolenheterna har 

idag för få elever i behov av undervisning i särskild undervisningsgrupp för att ha sådana 

grupper på skolan, samtidigt som det bedöms att behovet finns för några av eleverna. 

 

Elever har rätt till både extra anpassningar och särskilt stöd. Extra anpassningar är en stödinsats 

av mindre ingripande karaktär som normalt är möjlig att genomföra för lärare och övrig 

skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen utan att det fattas något formellt 

beslut om stödinsats. Särskilt stöd gäller insatser av mer ingripande karaktär som normalt inte 

är möjliga för läraren att erbjuda inom ramen för den ordinarie undervisningen. Exempel på 
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särskilt stöd är regelbundna specialpedagogiska insatser, särskild undervisningsgrupp, anpassad 

studiegång och enskild undervisning.  

 

Viktigt att komma ihåg är att särskild undervisningsgrupp endast är ett alternativ när det gäller 

särskilt stöd och att det finns fler alternativ för eleverna. Att en elev inte ingår i en särskild 

undervisningsgrupp innebär inte att eleven ska bli utan särskilt stöd men det innebär en brist i 

att inte erbjuda kommunens alla elever tillgång till samma sorts särskilda stöd. Dagens 

skolorganisation, utifrån likvärdigt särskilt stöd, har svårigheter att möta likvärdigheten. Färre 

skolenheter ökar elevunderlaget på varje enhet och därmed möjligheterna för eleverna att få 

särskilt stöd i samtliga former.    

1.2 Syfte   

Syftet med utredningen är att   

 skapa en skolorganisation i Askersunds kommun som ger förutsättningar att öka 

måluppfyllelsen och säkerställa kompetensförsörjning 

 kunna säkerställa en likvärdig, och därmed lagenlig, skolgång för kommunens elever 

som är långsiktigt hållbar ur ett pedagogiskt, socialt, juridiskt och ekonomiskt 

perspektiv.  

 kunna säkerställa en skolorganisation med ändamålsenliga lokaler som håller över tid 

och som kan finansieras inom den ekonomiska ram som kommunen har att tillgå.   

1.3 Process för genomförandet  
 

Genomförandet har skett processinriktat utifrån framskridandet i utredningen. Underlaget har 

fortlöpande kompletterats ifrån skolledning och medarbetares synpunkter och vävts samman med 

politikens inspel och förslag till framtida skolorganisation.  

Genomförandet har redovisats löpande med nämndordförande samt barn- och utbildningsnämnden. 
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2. De ursprungliga fem olika utredningsalternativen 

 

2.1 ”Nollalternativet” 

Nollalternativet beskriver skolorganisationen som den har sett ut läsåret 19/20, med undantaget 

att åk 6 är placerade med respektive mellanstadium. Alla skolor utom Snavlunda har 

åldershomogen undervisning. 

 

2.1.1 Vad krävs för att förverkliga ”nollalternativet”? 

 

2.1.1.2 Resursfördelning 

Att behålla den skolorganisation som fanns under 2019/2020 samt ha speciallärare i 

grundfördelningen innebär en personalstyrka på 91,1 årsarbetare (inte inräknat strukturell 

fördelning för särskilda undervisningsgrupper eller ökad måluppfyllelse). Antal elever per klass 

varierar mellan respektive stadier. 

 

2.1.1.3 Lokalbehov 

Skola Lokalbehov Pedagogiska konsekvenser 

Åsbro skola -Ombyggnation sker just nu för 

att rymma åk 6 

 

Rönneshytta skola -Fullgod gymnastiksal 

-Skolbibliotek (önskvärt men 

inte ett måste) 

-Större matsal (önskvärt men 

inte ett måste) 

 

-Utan fullgod gymnastiksal blir inte undervisningen 

likvärdig, eleverna turas om att utföra aktiviteter 

-Skollagen är tydlig med att eleverna ska ha tillgång till 

skolbibliotek, dock inte i vilken utsträckning 

-Matsalen är idag i minsta laget, en större matsal är 

önskvärd 

Snavlunda skola -Fullgod gymnastiksal 

-Skolbibliotek (önskvärt men 

inte ett måste) 

 

-Utan fullgod gymnastiksal blir inte undervisningen 

likvärdig, svårigheter att till fullo följa läroplanen 

-Skollagen är tydlig med att eleverna ska ha tillgång till 

skolbibliotek, dock inte i vilken utsträckning  

Närlundaskolan -Ombyggnation sker just nu  

Åmmebergs skola -Ytterligare 2 klassrum i god 

storlek 

-Fullgod gymnastiksal 

-Skolbibliotek (önskvärt men 

inte ett måste) 

-Personalrum (önskvärt men 

inte ett måste) 

-Större matsal (önskvärt men 

inte ett måste) 

-Musiksal (önskvärt men inte ett 

måste) 

-Utrymme för elevhälsan 

-Fler klassrum på skolan är ett måste. Åmmebergs skola har 

kommunens minsta klassrum (45-54 kvm) och endast 5 

klassrum i skoldelen 

-Utan fullgod gymnastiksal blir inte undervisningen 

likvärdig, eleverna turas om att utföra aktiviteter 

-Skollagen är tydlig med att eleverna ska ha tillgång till 

skolbibliotek, dock inte i vilken utsträckning 

-Matsalen är idag i minsta laget, en större matsal är 

önskvärd 

-Musikundervisningens likvärdighet ökar med tillgång till 

musiksal 

-Ändamålsenliga utrymmen för elevhälsan (tillgång till 

vatten samt ljudisolerat) är ett krav 
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Några elever skjutsas i dagsläget till andra skolor för exempelvis slöjd. Eleverna i åk 6 kan 

skjutsas till Sjöängsskolan för undervisning i hemkunskap och moderna språk. Viktigt är dock 

att eleverna som skjutsas inte tappar sin garanterade undervisningstid. Därför är det önskvärt 

med slöjdsalar på samtliga skolor samt fullgoda gymnastiksalar. Garanterad undervisningstid 

kan innebära att skoldagen behöver förlängas.  

 

2.1.1.4 Konsekvensanalys 

Positivt: Negativt: 

-Ett välkänt alternativ 

 

-Bristande likvärdighet (syns i lärartäthet och kostnad per elev) 

-Varierande klasstorlekar beroende på ort 

-Förslaget innefattar ofinansierad grundfördelning utifrån budget 2020 

-Stor variation i personaltäthet på samtliga stadier som ökar kostnad per 

elev 

-Svårigheter med rekrytering och behörigheter 

-Otillräckliga resurser för att erbjuda särskilt stöd, ingen likvärdighet i 

det stöd som erbjuds utifrån svårigheter att rekrytera vissa 

personalgrupper samt behörig personal  

-Spritt arbete för elevhälsan med otillräckliga förutsättningar att arbeta 

hälsofrämjande och förebyggande samt många resor för ledning och 

elevhälsa 

-Restid under skoldagen för undervisning i vissa ämnen 

 

 

 

 
 

Antal elever per klass är framtaget med siffror för 2020. Viktigt att beakta är att antalet elever kan 

variera från år till och år och tabellen är en ögonblicksbild. Exempelvis har Snavlunda skola 
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vanligtvis en förskoleklass vilket saknas för läsåret 20/21. Förra årets siffror för förskoleklassen i 

Snavlunda kan ses i den randiga stapeln. 

 

 

 
Antal elever per pedagog är framtaget med siffror för 2020. Viktigt att beakta är att antalet elever kan 

variera från år till och år och är en ögonblicksbild. Exempelvis har Snavlunda skola vanligtvis en 

förskoleklass vilket saknas för läsåret 20/21. Förra årets siffror för förskoleklassen i Snavlunda kan 

ses i den randiga stapeln. 
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2.2 ”F-3 skolor” 

Förslaget innebär att lågstadiet blir kvar på varje skola tillsammans med förskolan och 

förskoleklassen. Mellanstadiet samlas på Närlunda och Åsbro skolor.  

 

2.2.1 Vad krävs för att förverkliga ”F-3 skolor”? 

 

2.2.1.1 Resursfördelning 

Förslaget F-3 skolor innefattar åk F-3 på Rönneshytta, Snavlunda, Åmmeberg och Hammars 

skolor, åk F-6 i Åsbro och Närlunda och åk 7-9 på Sjöängsskolan med speciallärare i 

grundfördelningen. Förslaget innebär en personalstyrka på 84,3 årsarbetare (inte inräknat 

strukturell fördelning för särskilda undervisningsgrupper eller ökad måluppfyllelse). Antal 

elever per klass varierar för förskoleklassen och på lågstadiet. 

 

2.2.1.2 Lokalbehov 

Skola Lokalbehov Pedagogiska konsekvenser 

Åsbro skola -Ombyggnation sker just nu för att 

rymma åk 6, behov av ytterligare 

klassrum för att ta emot elever från 

Snavlunda och Rönneshytta 

-Behov av arbetsplatser för fler 

lärare 

-Eleverna behöver undervisas i ändamålsenliga 

klassrum, fler klassrum är ett måste 

Snavlunda skola -Fullgod gymnastiksal (önskvärt 

men inte ett måste) 

-Slöjdsalar (önskvärt men inte ett 

måste) 

-Utan fullgod gymnastiksal blir inte undervisningen 

likvärdig, svårigheter att till fullo följa läroplanen 

-Eleverna kan skjutsas till Åsbro skola för slöjd (åk 

3), det kan dock innebära längre skoldag 

Närlundaskolan -Ombyggnation sker just nu  

Åmmebergs skola -Slöjdsalar (önskvärt men inte ett 

måste) 

-Ombyggnad för elevhälsan 

-Eleverna kan skjutsas till Hammars skola för slöjd 

(åk 3), det kan dock innebära längre skoldag 

-Ändamålsenliga utrymmen för elevhälsan (tillgång 

till vatten samt ljudisolerat) är ett krav 

 

Några elever skjutsas i dagsläget till andra skolor för exempelvis slöjd. Eleverna i åk 6 kan 

skjutsas till Sjöängsskolan för undervisning i hemkunskap och moderna språk. Viktigt är dock 

att eleverna som skjutsas inte tappar sin garanterade undervisningstid. Därför är det önskvärt 

med slöjdsalar på samtliga skolor samt fullgoda gymnastiksalar. Om undervisningstiden inte 

kan garanteras bryter huvudmannen mot skollagen. Utan fullgod gymnastiksal blir inte 

undervisningen likvärdig då eleverna turas om att utföra aktiviteter eller inte kan utföra vissa 

aktiviteter i salen. Viktigt att beakta är att med ökat antal elever ökar också behovet av tillgång 

till vissa salar så som musik och idrott. Att rymma undervisningstiden i dessa salar kan bli 

utmanande och det kan finnas behov av dubbla salar om inte andra åtgärder räcker till. 
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2.2.1.3 Konsekvensanalys 

Positivt: Negativt: 

-Lunnagårdens förskola till Hammars skola 

-Rönneshytta förskola till Rönneshytta 

skola 

-Ökat samarbete förskolan, fritids och 

förskoleklass samt lägre åldrarna 

-Färre 4-6 enheter vilket är positivt för 

samordning. 4-6 enheterna är även 

resurskrävande 

-Tydlighet i pedagogiken med F-3 enheter 

-Ökade möjligheter att undervisa utifrån 

behörigheter 

 

 

-Bristande likvärdighet (syns i lärartäthet och kostnad 

per elev) 

-Varierande klasstorlekar beroende på ort 

-Förslaget innefattar ofinansierad grundfördelning 

utifrån budget 2020 

-Hög variation i personaltäthet inom förskoleklass 

och lågstadiet som leder till ökade personalkostnader 

-Otillräckliga resurser för att erbjuda särskilt stöd  

-Spritt arbete för elevhälsan med otillräckliga 

förutsättningar att arbeta hälsofrämjande och 

förebyggande samt många resor för ledning och 

elevhälsa  

-Redan små enheter blir mindre och mer sårbara 

-Färre sociala kontakter med färre elever 

-Åtgärder krävs sannolikt för att tillgodose 

undervisningstiden i slöjd och möjligtvis idrott 

-Restid under skoldagen för undervisning i vissa 

ämnen 

 

 

 
Antal elever per klass är framtaget med siffror för 2020. Viktigt att beakta är att antalet elever kan 

variera från år till och år och tabellen är en ögonblicksbild. Exempelvis har Snavlunda skola 

vanligtvis en förskoleklass vilket saknas för läsåret 20/21. Förra årets siffror för förskoleklassen i 

Snavlunda kan ses i den randiga stapeln. 
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Antal elever per pedagog är framtaget med siffror för 2020. Viktigt att beakta är att antalet elever kan 

variera från år till och år och tabellen är en ögonblicksbild. Exempelvis har Snavlunda skola 

vanligtvis en förskoleklass vilket saknas för läsåret 20/21. Förra årets siffror för förskoleklassen i 

Snavlunda kan ses i den randiga stapeln. 
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2.3 ”Stadieindelning” 

Förslaget ”stadieindelning” innebär att behålla samtliga skolor och undervisa åk F-3 på 

Åmmeberg, åk 4-6 på Hammars skola, åk 1-6 på Rönneshytta, Åsbro och Närlundaskolan, åk 

F-6 på Snavlunda skola och åk 7-9 på Sjöängsskolan. 
 

2.3.1 Vad krävs för att förverkliga ”stadieindelning”? 

 

2.3.1.1 Resursfördelning 

Med speciallärare i grundfördelningen innebär förslaget en personalstyrka på 85,3 årsarbetare 

(inte inräknat strukturell fördelning för särskilda undervisningsgrupper eller ökad 

måluppfyllelse). Antal elever per klass varierar för lågstadiet och mellanstadiet. 

 

2.3.1.2 Lokalbehov 

Skola Lokalbehov Pedagogiska konsekvenser 

Åsbro skola -Ombyggnation sker just nu  

Rönneshytta skola -Fullgod gymnastiksal 

-Skolbibliotek (önskvärt men 

inte ett måste) 

-Större matsal (önskvärt men 

inte ett måste) 

 

-Utan fullgod gymnastiksal blir inte undervisningen 

likvärdig, eleverna turas om att utföra aktiviteter 

-Skollagen är tydlig med att eleverna ska ha tillgång till 

skolbibliotek, dock inte i vilken utsträckning 

-Matsalen är idag i minsta laget, en större matsal är 

önskvärd beroende på antal elever framöver 

Snavlunda skola -Fullgod gymnastiksal 

(önskvärt men inte ett måste) 

-Skolbibliotek (önskvärt men 

inte ett måste) 

-Slöjdsalar (önskvärt men inte 

ett måste) 

-Utan fullgod gymnastiksal blir inte undervisningen 

likvärdig, svårigheter att till fullo följa läroplanen 

-Skollagen är tydlig med att eleverna ska ha tillgång till 

skolbibliotek, dock inte i vilken utsträckning 

-Eleverna kan skjutsas till Åsbro skola för slöjd (åk 3), 

det kan dock medföra en förlängd skoldag 

Närlundaskolan -Ombyggnation sker just nu  

Åmmebergs skola -Slöjdsalar (önskvärt men inte 

ett måste) 

-Utrymme för elevhälsan 

-Eleverna kan skjutsas till Hammars skola för slöjd (åk 

3), det kan dock innebära att skolan har svårt att försäkra 

elevernas garanterade undervisningstid 

-Ändamålsenliga utrymmen för elevhälsan (tillgång till 

vatten samt ljudisolerat) är ett krav 

 

Några elever skjutsas i dagsläget till andra skolor för exempelvis slöjd. Eleverna i åk 6 kan 

skjutsas till Sjöängsskolan för undervisning i hemkunskap och moderna språk. Viktigt är dock 

att eleverna som skjutsas inte tappar sin garanterade undervisningstid. Därför är det önskvärt 

med slöjdsalar på samtliga skolor samt fullgoda gymnastiksalar. Om undervisningstiden inte 

kan garanteras påverkas likvärdigheten. Utan fullgod gymnastiksal blir inte undervisningen 

likvärdig då eleverna turas om att utföra aktiviteter eller inte kan utföra vissa aktiviteter i salen.  
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2.3.1.3 Konsekvensanalys 

Positivt: Negativt: 

-Lunnagårdens förskola till Hammars skola 

-Rönneshytta förskola till Rönneshytta skola 

 

-Bristande likvärdighet (syns i lärartäthet och 

kostnad per elev) 

-Varierande klasstorlekar beroende på ort 

-Förslaget innefattar ofinansierad 

grundfördelning utifrån budget 2020 

-Fritt skolval kan påverka elevunderlaget 

-Hög personaltäthet på lågstadiet på en enhet 

samt hög personaltäthet på mellanstadiet på tre 

enheter som ökar personalkostnaderna 

-Fler överlämningar och resor för de yngsta 

eleverna 

-Krävs ytterligare klassrum i Snavlunda för att 

få plats med F-klassen 

-Svårt upplägg med olika stadier och 

uppdelningar 

-Spritt arbete för elevhälsan med otillräckliga 

förutsättningar att arbeta hälsofrämjande och 

förebyggande samt många resor för ledning och 

elevhälsa 

 

 

 
Antal elever per klass är framtaget med siffror för 2020. Viktigt att beakta är att antalet elever kan 

variera från år till och år och tabellen är en ögonblicksbild. I staplarna ”Snavlunda & Rönneshytta & 

Åsbro” innefattas Rönneshyttas och Åsbros förskoleklasser i Snavlundas förskoleklass. Låg- och 

mellanstadiet i Rönneshytta och Åsbro går på respektive skolor. 
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2.4 ”Tre skolor” 

Förslaget innebär en F-6 skola i Hammar, Åsbro och Närlunda. Högstadiet är fortsättningsvis 

på Sjöängsskolan. 

 

2.4.1 Vad krävs för att förverkliga ”tre skolor”? 

 

2.4.1.1 Resursfördelning 

Med speciallärare i grundfördelningen innebär förslaget en personalstyrka på 81,6 årsarbetare 

(inte inräknat strukturell fördelning för särskilda undervisningsgrupper eller ökad 

måluppfyllelse). Antal elever per klass är relativt likvärdigt för respektive stadier. 
 

2.4.1.2 Lokalbehov 

Skola Lokalbehov Pedagogiska konsekvenser 

Åsbro skola -Ombyggnation sker just nu, 

behov av ytterligare klassrum 

för att ta emot elever från 

Snavlunda och Rönneshytta 

-Arbetsplatser för fler lärare 

-Behov av hemkunskapssal 

-Eleverna behöver undervisas i ändamålsenliga klassrum 

-Nödvändigt med egen hemkunskapssal vid ombyggnation 

för att undvika att eleverna skjutsas till Sjöängsskolan för 

undervisning  

Närlundaskolan -Ombyggnation sker just nu  

Hammars skola -Separata grupprum (i nuläget i 

hallen) 

-Behov av hemkunskapssal 

(önskvärt men inte ett måste) 

-Önskvärt med möjligheten till avskilda grupprum då 

skolan får fler elever 

-Önskvärt med hemkunskapssal vid ombyggnation för att 

undvika att eleverna skjutsas till Sjöängsskolan för 

undervisning 

 

I alternativet ”tre skolor” finns behov av hemkunskapssal på Åsbro skola och Hammars skola. 

Eleverna i åk 6 kan skjutsas för undervisning i hemkunskap, viktigt är dock att eleverna som 

skjutsas inte förlorar garanterad undervisningstid.  

 

Viktigt att beakta är att med ökat antal elever ökar också behovet av tillgång till vissa salar så 

som musik och idrott. Att rymma undervisningstiden i dessa salar kan bli utmanande och det 

kan finnas behov av dubbla salar om inte andra åtgärder räcker till. 

 

2.4.1.3 Konsekvensanalys 

Positivt: Negativt: 

-Åldershomogen undervisning för samtliga 

elever 

-Ökad likvärdighet (syns i lärartäthet och 

kostnad per elev) 

-Goda klasstorlekar och jämna grupper vilket 

minskar personalkostnaderna 

-Pedagogiska och ekonomiska vinster gällande 

samordning av personal  

-Förslaget innefattar ofinansierad 

grundfördelning utifrån budget 2020 

-Södra området är fortsatt mindre än norra 

området och Närlunda, fortsatta svårigheter med 

rekrytering och tillgången till behörigheter 

-Fria skolvalet kan påverka elevunderlaget på 

södra området 
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-Upplevs kunna vara hållbart över tid, skapar en 

attraktiv arbetsplats och är positivt för 

måluppfyllelse   

-Fler personal på enheterna innebär att 

kompetenserna kan riktas och personalen kan 

undervisa i de ämnen de är behöriga i  

 

 
Antal elever per klass är framtaget med siffror för 2020. Viktigt att beakta är att antalet elever kan 

variera från år till och år och tabellen är en ögonblicksbild.  
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Antal elever per pedagog är framtaget med siffror för 2020. Viktigt att beakta är att antalet elever kan 

variera från år till och år och tabellen är en ögonblicksbild.  
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2.5 ”Sweco” 

Att erbjuda undervisning på tre skolor i kommunen (Åsbro, Närlunda och Sjöängsskolan) med 

åk F-6 i Åsbro och Närlunda och åk 7-9 på Sjöängsskolan. 
 

2.5.1 Vad krävs för att förverkliga ”Sweco”? 

 

2.5.1.1 Resursfördelning 

Med speciallärare i grundfördelningen innebär förslaget en personalstyrka på 80,2 årsarbetare 

(inte inräknat strukturell fördelning för särskilda undervisningsgrupper). Antal elever per klass 

är likvärdigt för respektive stadier. 

 

2.5.1.2 Lokalbehov 

Skola Lokalbehov Pedagogiska konsekvenser 

Åsbro skola -Ombyggnation sker just nu, 

behov av tre klassrum för att ta 

emot elever från Snavlunda och 

Rönneshytta 

-Arbetsplatser för fler lärare 

-Behov av hemkunskapssal 

-Eleverna behöver undervisas i ändamålsenliga klassrum 

-Nödvändigt med egen hemkunskapssal vid ombyggnation 

för att undvika att eleverna skjutsas till Sjöängsskolan för 

undervisning  

Närlundaskolan -Ombyggnation sker just nu -Elevunderlaget och undervisningstiden kräver sannolikt två 

idrottshallar 

 

I alternativet ”Sweco” har samtliga elever tillgång till specialsalar under förutsättning att 

hemkunskapssal byggs på Åsbro skola. Viktigt att beakta är att med ökat antal elever ökar 

också behovet av tillgång till vissa salar så som musik och idrott. Att rymma 

undervisningstiden i dessa salar blir då utmanande och det kan finnas behov av dubbla salar. 

 

2.5.1.3 Konsekvensanalys 

Positivt: Negativt: 

-Åldershomogen undervisning 

-Ökad likvärdighet (syns i lärartäthet och 

kostnad per elev) 

-Goda klasstorlekar och jämna grupper vilket 

minskar personalkostnaderna 

-Pedagogiska och ekonomiska vinster gällande 

samordning av personal  

-Ökade möjligheter för planering, bedömning 

och tillgänglighet 

-Fler personal på enheterna innebär att 

kompetenserna kan riktas och personalen kan 

undervisa i de ämnen de är behöriga i 

-Upplevs kunna vara hållbart över tid samt 

positivt för måluppfyllelse  

-Kompletta elevhälsoteam 

-Förslaget innefattar ofinansierad 

grundfördelning utifrån budget 2020 

-Inget skolalternativ i det södra området, finns 

en risk att man via det fria skolvalet väljer annan 

kommun 

-De yngre eleverna får åka längre än idag 

-Fritidshem erbjuds inte på hemorten för alla 

elever 

-Antal elever och undervisningstiden i idrott 

kräver sannolikt två idrottshallar på Närlunda  
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Antal elever per klass är framtaget med siffror för 2020. Viktigt att beakta är att antalet elever kan 

variera från år till och år och tabellen är en ögonblicksbild.  

 

 

 
Antal elever per pedagog är framtaget med siffror för 2020. Viktigt att beakta är att antalet elever kan 

variera från år till och år och tabellen är en ögonblicksbild.  
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3. Skolskjuts 
Beräkning av uppskattade kostnader och organisation av skolskjutsarna har utgått från rådande 

avtal. Avtalsperioden avslutas våren 2021 och ny upphandling sker under hösten 2020. Dagens 

avtal visar på en ökning mellan 1-3 Mkr för de olika alternativen. Det är dock inte säkert att en 

ny upphandling resulterar i ökade kostnader likt de för dagens avtal.  

4. Förvaltningens rekommendationer  
 

Förvaltningen anser att dagens organisation (i stort motsvarande ”noll-alternativet” i 

utredningen) är ohållbar och förespråkar främst alternativet Sweco. ”Noll-alternativet” är ett 

hinder för en hållbar organisation, motverkar en rättvis och likvärdig fördelning av 

personaltäthet och klasstorlekar och innefattas inte inom dagens budgetram. ”Noll-alternativet” 

är i direkt motsats till senaste forskningen om likvärdighet i skolan. Förvaltningen anser att 

”noll-alternativet” är det alternativ som är sämst för kommunens elevers utbildning och för 

skolorganisationen.  

 

Förvaltningen anser att förslaget Sweco innefattar många positiva aspekter så som 

åldershomogen undervisning med en jämn lärartäthet och med jämna klasstorlekar. 

Förvaltningen ser också samverkans- och samordningsvinster för den pedagogiska personalen 

och för elevhälsans personal i förslaget Sweco. Förslaget bedöms också leda till attraktivare 

arbetsplatser där skolorna i högre grad kan bemannas med behörig personal.    
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Bilaga 1. ”Alternativ personal” 
Vid dialogmöte med ett urval av skolpersonal, fackliga företrädare, elevhälsopersonal och 

ledningsfunktioner presenterades ett ytterligare förslag till skolorganisation. Förslaget innebär 

undervisning för Rönneshyttas och Snavlundas förskoleklass och lågstadie på Rönneshytta 

skola med F-6 på Åsbro skola samt undervisning för Hammars och Åmmebergs förskoleklass 

och lågstadie på Hammars skola med F-6 på Närlunda skola. Åk 7-9 undervisas i förslaget på 

Sjöängsskolan.  

Vad krävs för att förverkliga ”alternativ personal”? 

Resursfördelning 

Med speciallärare i grundfördelningen innebär förslaget en personalstyrka på 80,2 årsarbetare 

(inte inräknat strukturell fördelning för särskilda undervisningsgrupper). Antal elever per klass 

är relativt likvärdigt för respektive stadier. 

 

Lokalbehov 

Skola Lokalbehov Pedagogiska konsekvenser 

Åsbro skola -Ombyggnation sker just nu, 

behov av ytterligare klassrum 

för att ta emot elever från 

Snavlunda och Rönneshytta 

-Arbetsplatser för fler lärare 

-Behov av hemkunskapssal 

-Eleverna behöver undervisas i ändamålsenliga klassrum 

-Nödvändigt med egen hemkunskapssal vid ombyggnation 

för att undvika att eleverna skjutsas till Sjöängsskolan för 

undervisning  

Närlundaskolan -Ombyggnation sker just nu  

 

I förslaget ”alternativ personal” har samtliga elever tillgång till specialsalar under förutsättning 

att hemkunskapssal byggs på Åsbro skola. Viktigt att beakta är att med ökat antal elever ökar 

också behovet av tillgång till vissa salar så som musik och idrott. Att rymma undervisningstiden 

i dessa salar blir då utmanande och det kan finnas behov av dubbla salar. 

 

Konsekvensanalys 

Positivt: Negativt: 

-Åldershomogen undervisning 

-Ökad likvärdighet (syns i lärartäthet och 

kostnad per elev) 

-Jämnare klasstorlekar vilket minskar 

personalkostnaderna 

-Pedagogiska och ekonomiska vinster gällande 

samordning av personal  

-Mindre enheter för de yngre eleverna 

-Förslaget innefattar ofinansierad 

grundfördelning utifrån budget 2020 

-Antal elever och undervisningstiden i idrott kan 

kräva två idrottshallar på Närlunda  
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Antal elever per klass är framtaget med siffror för 2020. Viktigt att beakta är att antalet elever kan 

variera från år till och år och tabellen är en ögonblicksbild.  

 

 

 
Antal elever per pedagog är framtaget med siffror för 2020. Viktigt att beakta är att antalet elever kan 

variera från år till och år och tabellen är en ögonblicksbild.  
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Bilaga 2.  Synpunkter från pedagoger 1 
 

Åsikter från pedagoger och personal om framtida skolorganisation i 

Askersunds kommun 
 
Alternativ ”0” 
Inte hållbart eller likvärdigt för elever och personal. 

Innefattar resor under skoldagen för att eleverna ska kunna läsa vissa ämnen. 

Svårt att få behöriga lärare i alla ämnen. 

På små enheter måste lärare ”stå på flera ben”. 

Stort åldersspann i undervisningsgrupperna. 

Svårt att få till schema utifrån timplanen. 

Väldigt litet kompisunderlag vilket gör det svårt i det sociala samspelet samt även under 

lektionstid. 

För stor kostnad. 

Elevhälsoteamet uppfattas som inte närvarande på området. De kommer och "hälsar på" och 

är inte en del i det vardagliga arbetet med eleverna. 

Skolledare och elevhälsa får sitta i många möten när det inte finns en samlad elevhälsa per 

område/skola. 

Vi ser ett ständigt budgetunderskott, eftersom pengarna inte räcker till att finansiera hur vi är 

organiserade. 

Personalen saknar förankring och förtroende. Personalen och verksamheten behöver en 

förändring för att inte trampa vatten. 

Möjligtvis lättare att samarbeta och få med sig föräldrar. 

 

Alternativ ”F-3” 
Bra för de mindre orterna. Upplevd trygghet för eleverna och föräldrar i en F-3 skola. 

Önskemål om en 4-6 skola i Askersund för alla kommunens elever i årskurs 4-6. 

Lunnagårdens förskola i skolans lokaler. 

Åk 3 får restid under skoldagen för att kunna läsa vissa ämnen. 

Alldeles för lite personal och för litet elevunderlag på enheterna. 

Svårt att få behörighet i alla ämnen. 

På små enheter måste lärare ”stå på flera ben”. 
Svårt att få till schema utifrån timplanen. 

Väldigt litet kompisunderlag, gör det svårt i det sociala samspelet samt även under lektionstid. 

Väldigt sårbart när någon är sjuk. 

Stor arbetsbelastning för personalen på de små enheterna. Svårigheter att följa 

arbetsmiljölagen 

Kan öka samarbetet med förskolorna. 

Ett bra alternativ om det är viktigt att behålla småskolorna. 

Fritidshemmet kan samarbeta med förskolan. 

De små får kortare skolväg i trygg närmiljö. 

Spännande och utmanande för mellanstadieeleverna att få ökade skolutmaningar, fler 

kompisar. 

Bra med ett tydligt avstamp i att lågstadiet ägnar sig åt grundläggande kunskaper i svenska 

och matematik turtagning mm. 

Möjlighet att ha fritids på hemorten. 

Det enda rimliga alternativet då SWECO inte kommer ske. 
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Man kan på mellanstadiet få undervisa i de ämnen man är behörig i. 

Större likvärdighet. 

Närhet för de yngre barnen. 

Finns stöd hos personalen för detta förslag. 

 
Alternativ ”Stadieindelning” 
Mycket bussande för vad? Föräldrar kommer troligen att välja andra skolval. 

Rörig organisation. 

Olyckligt att de små skjutsas längst. 

Saknar förankring i verksamheten. 

Föräldrar kommer kanske att välja andra skolor. 
 

Alternativ ”Tre skolor” 
Bra ur pedagogisk synvinkel, både för lärare och elever. 

Likvärdigt i kommunen, oavsett var man bor – en skola centralt, en i söder och en i norr (även 

om elevantalet kan vara olika i skolorna). Inflyttande familjer väljer ofta att bo där det finns 

en skola i närområdet. 

Det finns ingen anledning att Åmmeberg/Zinkgruvan skulle välja att åka till Hammar, de åker 

till Askersund. Hammar kommer därmed inte vara större än idag. 

Hammars lokaler är undermåliga. 

Schemamässigt är det tveksamt om det går att rymma all idrott i en sal under skolveckan. 

Resursfördelningen på enheter blir bättre. 

Planeringsjobb kring klasser/ämnen blir lättare om det då t.ex. blir 2-parallelligt. 

Att låta Hammars skola vara kvar gör att de yngre barnen inte behöver åka så långt. 

Fler kollegor med samma ämnen, samplanering. 

 
Alternativ ”Sweco” 
Kan bli längre att åka för elever som bor i ytterkant. 

Kan bli så att södra områdets föräldrar väljer skola på annan ort. 

Bästa alternativet som sedan tidigare är utrett av proffs. 

Man kan undervisa i de ämnen man är behörig i. 

Större likvärdighet. 

Stort stöd hos personalen för detta förslag. 

Fler kollegor med samma ämnen. 
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Bilaga 3.  Synpunkter från pedagoger 2  
 

Tankar om framtida skolorganisation Askersunds kommun 

Vi har läst de olika förslag om hur skolorganisationen i Askersunds kommun skulle kunna se 

ut. Inget av förslagen håller den ekonomiska ramen som fastställs och vi väljer därför att ha 

några övergripande åsikter om vad vi anser är viktigast att tänka på vid en omorganisation: 

 

• Att den ekonomiska ramen är anpassad till den skolorganisation som man vill ha. Om många 

mindre enheter ska finnas så måste också ekonomin tillåta det. 

 

• Fritids och förskolor måste finnas kvar på respektive ort oavsett hur liten enheten blir. Vår 

erfarenhet är att det viktigaste för vårdnadshavare är att man får lämna och hämta sina barn på 

den plats man ansökt/placerats på utifrån sin bostad eller arbetssituation. 

 

• Oavsett vilket beslut som fattas ska det vara långsiktigt och hållbart både när det gäller 

ekonomi, likvärdighet i undervisning och underhåll av lokaler/byggnation. Det innebär att en 

liten enhet måste få kosta mer i form av fler pedagoger annars försvinner likvärdigheten i 

undervisning (exempelvis B-form är uteslutet) 

 

• Färre och större enheter är att föredra ur pedagogisk synvinkel: 

- Möjlighet att arbeta i parallellklasser. 

- Kunna omfördela resurser under innevarande arbetsår, enklare att tillgodose särskilda behov 

hos elever och elevgrupper. 

- Fördela arbetsuppgifter/uppdrag som då blir mindre betungande. 

- Möjlighet att använda varje pedagogs styrkor, behörighet och kompetens om man arbetar i 

lärlag kring flera klasser. 

- Större möjligheter för eleverna att hitta likasinnade kamrater. 

- En personalgrupp som kommer att må bättre eftersom möjlighet att täcka för varandra vid 

exempelvis sjukskrivning finns. Ju mindre enhet desto mer sårbar. 

 

• Minimiantal på elever för att kunna ha en skola måste finnas. 
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Bilaga 4.  Synpunkter från elevhälsan 
 

Samlade synpunkter från Askersunds kommuns elevhälsa om framtida 

skolorganisation 

Vi anser att två förslag är de som vi ser gynnsamma förslag för elevhälsans verksamhet samt 

ur ett elevperspektiv. Dessa två är ”tre skolor samt Sweco” vi anser de båda förslagen i 

princip är likvärdiga bortsett från att det ur ett ekonomiskt perspektiv blir något mer gynnsamt 

med Swecos förslag. 

 

Tre skolor/ Sweco 

 

Positivt 

 Likvärdighet i de olika enheterna pedagogiskt samt kvalitetsmässigt som vi anser kan 

vara hållbar över tid och ger en likvärdighet över hela Askersunds kommun. 

 Vår förhoppning är att pedagoger får större möjlighet att stötta varandra i samarbete, 

planering, bedömning samt bättre förutsättningar att möta behovet av extra anpassningar samt 

särskilt stöd. 

 Elevhälsopersonal samt rektorer kommer kunna finnas tillgängliga på plats i större 

utsträckning på grund av minskat resande samt ställtid. 

 Varje rektor kan ha möjlighet till en sammanhållen elevhälsa vilket vi ser kan leda till 

större kontinuitet för att driva det hälsofrämjande arbetet framåt samt finnas 

tillsammans med övrig personal för att tidigt upptäcka, kartlägga, utreda så att 

barnet/ungdomar får det stöd de har rätt till enligt skollagen för att nå så långt som möjligt i 

sin utveckling och måluppfyllelse. 

 Elevhälsan ser att det finns en vinst i att finnas tillgänglig så att pedagoger även kan få 

handledning ur ett medicinsk, psykosocialt samt specialpedagogiskt perspektiv det ska 

inte vara lång väntetid för att bolla en tanke, svårighet/problem. 

 Vi anser att detta förslag kan komma att leda till större måluppfyllelse samt större 

möjlighet att tidigt detektera fysisk/psykisk ohälsa samt större möjlighet för 

elevhälsans personal att följa skollagen gällande att främst arbeta förebyggande och 

främjande. 

 Vi ser möjligheten att skapa ändamålsenliga lokaler för elevhälsopersonal samt rektorer på 

plats i enheterna. 

 Skapar attraktivare arbetsplatser vilket troligtvis gör det enklare att få personal med 

behörighet. 

 Förhoppningen är att det kommer bli lättare att arbeta förebyggande och främjande ur 

ett 0-16 års perspektiv. 
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Bilaga 5. Uppskattat antal årsarbetare och klasser per 

alternativ 
 

 
Blå stapel visar uppskattat antal årsarbetare per alternativ. Orange stapel visar antal klasser per 

alternativ. Antal årsarbetare utgår bland annat från antalet klasser men också undervisningstiden. 

Därför är antalet årsarbetare fler än antalet klasser.  
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Bilaga 6. Antal årsarbetare utöver budget 2020 
 

 
Blå stapel visar budgetram 2020 om 79,8 årsarbetare, som inkluderar åldersblandad undervisning för 

Hammar, Åmmeberg, Rönneshytta och Snavlunda skolor. (4 speciallärare ingår inte i 

grundfördelningen). Orange stapel visar på ökat antal årsarbetare utifrån åldersblandad 

undervisning enbart på Snavlunda skola, jämfört med budgetram 2020, inklusive 4 speciallärare.  
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Bilaga 7. Uppskattade kostnader i drift för varje alternativ 

 Nollalternativet F-3 skolor Stadieindelning  Tre skolor Sweco 

Minskade/Ökade övriga 

kostnader/år: DRIFT 

BOU 

 - 1 516 Tkr (BoU) 

 

-1 516 Tkr (BoU) 

 

-513 Tkr (BoU) -1 516 Tkr (BoU) 

Personalkostnad utöver 

budget 2020 

+5 650 Tkr +2 250 Tkr +2 750 Tkr +900 Tkr +200 Tkr 

Minskade/Ökade övriga 

kostnader/år: DRIFT 

TEK 

0 Tkr -1 290 Tkr (TEK) 

 

-1 290 Tkr (TEK)  -430 Tkr (TEK)  -1 290 Tkr (TEK) 

Effektivisering av övriga 

kostnader 

(BoU & TEK) 

 Lunnagården till Hammar 

skola: 

Fastighetskostnad: 700 tkr   

Lokalvård: 235 tkr 

Transport måltider: 32 tkr 

Vaktmästeri: 36 tkr 

Måltidspersonal: 860 tkr 

 

Rönneshytta förskola till 

Rönneshytta skola: 

Fastighetskostnad: 220 tkr 

Lokalvård: 231 tkr 

Transport: 31 tkr 

Vaktmästeri: 31 tkr 

Måltidspersonal: 430 tkr 

 

 

 

Lunnagården till Hammar 

skola: 

Fastighetskostnad: 700 tkr   

Lokalvård: 235 tkr 

Transport: 32 tkr 

Vaktmästeri: 36 tkr 

Måltidspersonal: 860 tkr 

 

Rönneshytta förskola till 

Rönneshytta skola: 

Fastighetskostnad: 220 tkr 

Lokalvård: 231 tkr 

Transport: 31 tkr 

Vaktmästeri: 31 tkr 

Måltidspersonal: 430 tkr 

 

Rönneshytta skola behålls 

istället för Rönneshytta 

förskola: 

Fastighetskostnad: 220 tkr   

Lokalvård: 231 tkr 

Transport: 31 tkr 

Vaktmästeri: 31 tkr 

Måltidspersonal: 430 tkr 

 

Avsikt att avyttra de lokaler 

som inte används i ex. 

Snavlunda och Åmmeberg  

 

 

 

 

 

 

Hammars skola behålls istället 

för Lunnagården: 

Fastighetskostnad: 700 tkr   

Lokalvård: 235 tkr 

Transport: 32 tkr 

Vaktmästeri: 36 tkr 

Måltidspersonal: 860 tkr 

 

Rönneshytta skola behålls 

istället för Rönneshytta 

förskola. 

Rönneshytta förskola till 

Rönneshytta skola: 

Fastighetskostnad: 220 tkr 

Lokalvård: 231 tkr 

Transport: 31 tkr 

Vaktmästeri: 31 tkr 

Måltidspersonal: 430 tkr 
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Räntekostnader är preliminära och kan komma att ändras. 

 

 

 

 

 

 

 

Avsikt att avyttra de lokaler 

som inte används i ex. 

Snavlunda och Åmmeberg 

 

 Nollalternativet F-3 skolor Stadieindelning  Tre skolor Sweco 

Avskrivningar & ränta  

4 % 

+180 Tkr +302 Tkr +96 Tkr +290 Tkr +290 Tkr 

 

Total kostnad mot 

budgetram 2020 exkl. 

kostnad för skolskjuts 

+5 830 Tkr -254 Tkr +40 Tkr +247 Tkr -2 316 Tkr 


