
 

Utredning 2020-10-12 Sida 1 av 20 
 

Dnr: 20KS135  

 

   

 

 

 

 

 

Fördjupad utredning kring kommunens 

skolorganisation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsgrupp som tagit fram materialet 

- Marie Hillman, kommundirektör 
- Henrik Olofsson, utvecklingschef  

- Heléne Albrektsson, trafik- och transporthandläggare 

- Anneli Döragrip, tf förvaltningschef, barn- och utbildningsförvaltningen  
- Elin Weiss, biträdande förvaltningschef, barn- och utbildningsförvaltningen 

 

  



   Sida 2 av 20 
 

  

 

Innehåll 
Bakgrund ................................................................................................................................................. 3 

Avgränsning ............................................................................................................................................ 3 

Förskolor och fritidshem ......................................................................................................................... 3 

Utveckling i orter..................................................................................................................................... 4 

Forskning ............................................................................................................................................. 4 

Skillnad mellan skola och förskola i attraktivitet ................................................................................ 4 

Lokala exempel ................................................................................................................................... 4 

Olshammar .......................................................................................................................................... 5 

Zinkgruvan .......................................................................................................................................... 6 

Snavlunda ............................................................................................................................................ 7 

Sammanfattning av resonemang kring attraktivitet ............................................................................. 8 

Utbildningsystemets geografi .................................................................................................................. 9 

Skolskjuts .............................................................................................................................................. 10 

Planering ............................................................................................................................................ 10 

Hur mäta kostnad? ............................................................................................................................. 11 

Förenklad bedömning av skolskjutslösningar i utredningsalternativen............................................. 11 

Kostnader, restider och väntetider ..................................................................................................... 11 

Nuvarande skolorganisation ”nollalternativet” ................................................................................. 12 

”F-3 skolor” ....................................................................................................................................... 12 

”Personalens förslag” ........................................................................................................................ 12 

”Tre skolor” ....................................................................................................................................... 12 

”Sweco” ............................................................................................................................................. 12 

Avtalets konstruktion ........................................................................................................................ 13 

Förestående upphandling ................................................................................................................... 13 

Budget ............................................................................................................................................... 13 

Kommunnytta och helhetstänk .......................................................................................................... 13 

Lokaler .................................................................................................................................................. 14 

Nuvarande organisation, det s.k. ”Nollalternativet”: ......................................................................... 14 

”F-3 skolor”: ...................................................................................................................................... 14 

”Personalens förslag”: ....................................................................................................................... 14 

”Tre skolor”: ...................................................................................................................................... 15 

”Sweco”: ............................................................................................................................................ 15 

Sammanfattning kring lokaler ........................................................................................................... 16 

Övrig information kopplad till lokaler .............................................................................................. 17 

Tidplan för investeringar ....................................................................................................................... 18 



   Sida 3 av 20 
 

  

 

Rekommendation................................................................................................................................... 19 

 

Bakgrund 
 

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

att föreslå utredningsuppdrag med fokus på effektiviseringar. Barn- och utbildningsnämnden inkom 

med ett utredningsförslag gällande fem olika alternativ för en framtida skolorganisation. Förvaltningen 

fick i uppdrag att utreda de olika alternativen inför beslut i barn- och utbildningsnämnden om en 

inriktning för en hållbar skolorganisation. 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-08-26, § 81, att innan ett långsiktigt inriktningsbeslut 

kan fattas behöver frågeställningar i bilaga Inriktningsbeslut om en hållbar skolorganisation på lång 

sikt utredas, såsom kostnader för avveckling av skolor, andra konsekvenser för avveckling av skolor 

och tidsplan för genomförande. Nämnden beslutade även att föreslå kommunstyrelsen att vederbörliga 

utredningar igångsätts.  

 

Kommunstyrelsen tog upp ärendet på sitt sammanträde 2020-09-01, § 199, och beslutade då att ge 

kommundirektören i uppdrag att leda arbetet med att ta fram erforderliga utredningar som ska ligga till 

grund för beslut om kommunens skolorganisation. Ett beslut som ska fattas av kommunfullmäktige. 

 

Avgränsning 
 

Utredningarna i detta dokument ska ses som komplement till tidigare genomförda utredningar såsom: 

 

- Barn- och utbildningsförvaltningens utredning av förslag till kommunens skolorganisation, 

2020-06-10 som behandlades vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2020-08-26 

- Swecos förskole- och skolutredning, Askersunds kommun, 2018-04-25 

 

Såväl de styrande som oppositionen anser inte att alternativet som benämns ”stadieindelning” ska 

utredas ytterligare. Därmed kvarstår fyra alternativ från barn- och utbildningsförvaltningens utredning 

samt alternativet som benämns ”alternativ personal”. Något nytt alternativ har inte kommit fram.  

 

Förskolor och fritidshem 
 

Barn- och utbildningsförvaltningen utreder för närvarande organisationen av kommunens förskolor. I 

den kommande utredningen beskrivs åtgärder för en mer hållbar förskoleorganisation med fokus på 

förslag som behåller förskola på samtliga orter.  

 

Skolans organisation påverkar inte förvaltningens tankar om förskola på alla orter. 

I den här utredningen tas frågor kring förskolor bara med om det direkt berör något kring skolorna, 

t.ex. om en förskola kan flytta in i en tomställd skollokal.  

 

När det gäller fritidshem så är dessa kopplade till skolan för varje förslag. 
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Utveckling i orter 
 

När skolorganisationen diskuteras måste många perspektiv belysas. Två av dem ställs ofta mot 

varandra; skolans möjlighet att ge god undervisning och hålla budget (talar ofta i debatten för 

centralisering och större enheter) och landsbygdens utveckling (talar ofta i debatten för att driva 

mindre, decentraliserade enheter). Detta avsnitt i utredningen behandlar vad som händer på 

landsbygden när man gör förändringar i skolan. 

 

Forskning 

Jan Amcoff är universitetslektor i kulturgeografi vid Institutet för bostads- och urbanforskning. Till 

hans forskningsintressen hör boendens och boendes segregationsmönster, utformning av 

universitetsmiljöer, detaljhandelns lokalisering och människors flyttmönster i Sverige, särskilt 

återflyttning samt landsbygdsutveckling. 

 

I rapporten ”Do rural districts die when their schools close?” undersöker Amcoff vad som händer i 

bygder där skolan försvinner. Studien hanterar data under åren 1990-2004 och jämför områden där 

skolan lever vidare med områden där skolan läggs ned. Slutsatsen är att områdets attraktivitet inte 

påverkas på ett mätbart sätt och att detta gäller såväl gruppen barnfamiljer som generellt. Vi kan se 

liknande mönster i våra egna orter (se nedan). Det finns flera studier av skolans betydelse för 

landsbygdsutveckling, där skolan kan ses som en samlande kraft i en bygd, vilket också påpekas i 

Amcoffs rapport.  

 

Skillnad mellan skola och förskola i attraktivitet  

Förskolan är mycket viktig för bygders attraktivitet för barnfamiljer. Förskolan kan på ett annat sätt än 

skolan präglas av småskalighet och i familjens vardagspussel är möjligheten att hämta och lämna 

barnen på en förskola nära hemmet helt avgörande. Barn som ska till och från en skola har möjligheten 

att åka skolskjuts, vilket löser vardagspusslet, medan förskolebarn måste hämtas och lämnas av 

föräldrarna. Att åka en lång omväg, ibland åt ”fel håll” för att lämna barn på väg till och från jobbet, 

kommer att upplevas som mycket stressande av föräldrarna. Resonemang om bygders attraktivitet 

efter en skolnedläggning kan alltså inte appliceras på förskolor. 

 

Lokala exempel 

Forskning kan ibland kännas abstrakt då den inte handlar om den lokala verkligheten. I Askersunds 

kommun finns dock tre exempel på orter där vi relativt nyss har gjort förändringar i skol-

organisationen; Olshammar, Zinkgruvan och Snavlunda. För att se vad som har hänt i dessa orter och 

deras omland har statistik om födda under åren 1995-2019 tagits fram via Statistiska centralbyrån 

(SCB). För Snavlunda skolas del presenteras även statistik om antal elever i upptagningsområdet, 

oavsett skolorganisation. Tyvärr går sådan statistik inte att få fram för de andra orterna, då skolorna är 

nedlagda och statistiksystemen då inte kan ta fram antal elever i upptagningsområden som historiska 

siffror.  

 

Statistiken om antal födda baserar sig på så kallade nyckelkodsområden som kommunen har skapat 

tillsammans med SCB. När dessa har fastställts har man utgått från skolornas upptagningsområden, 

vilket underlättar redovisningen av just detta ämne. För varje skolort finns ett nyckelkodsområde för 

själva samhället och ett för dess omland. Dessa två har slagits ihop för Snavlunda, Zinkgruvan 

respektive Olshammar och på så sätt kan vi få fram siffror för respektive skolas upptagningsområde. 

Beträffande Snavlunda finns en mindre avvikelse mellan skolans upptagningsområde och 

nyckelkodsområdet. Denna avvikelse rör dock mycket få individer (boende i trakten runt Norra 

Hunna) och är likadan under hela mätperioden, vilket gör siffrorna jämförbara. 
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Olshammar 

Olshammars skola lades ned 2007. Innan nedläggningen föddes i snitt 4,3 barn per år (1995-2007) och 

efter att skolan lades ned föddes i snitt 2,3 barn per år (2008-2019). Mediantalet för antal födda under 

respektive period är 4 innan nedläggningen och 3 efter densamma. Då det rör sig mycket små 

födelsetal kan enstaka år med mycket få eller ovanligt många födda snedvrida snittantalen. Man skulle 

kunna dra slutsatsen att skolnedläggningen har påverkat intresset för Olshammar bland barnfamiljer, 

då några ”toppår” innan nedläggningen ersatts med några ”bottenår” utan födda därefter. Normalnivån 

på 3-4 födda är likadan under hela perioden. Nedan syns hur födelsetalen har förändrats under åren. 
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Zinkgruvan 

Zinkgruvans skola lades ned 2004. Zinkgruvan uppvisar ett annat mönster än Olshammar avseende 

födda per år. Innan skolan lades ned föddes i snitt 3,3 barn per år (1995-2004), vilket ökade till 3,7 

barn per år (2005-2019). Mediantalet var 3 födda såväl före som efter nedläggningen. Normalnivån 

med 3-4 födda per år består under perioden medan man efter skolnedläggningen kan se ett antal 

”toppår” och bottenår” ta ut varandra. Man kan alltså inte se att förändringen har gett några effekter på 

födslar, vilket bör spegla attraktiviteten för barnfamiljer att bo i bygden. Nedan syns hur födelsetalen 

har förändrats under åren. 
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Snavlunda 

I Snavlunda ersattes en äldre, utdömd skolbyggnad med en nybyggd skola år 2010. Antal födda i snitt 

per år i upptagningsområdet under tiden innan nybyggnationen var 7,2 medan det efter 

nybyggnationen var 7,4. Medianvärdet är 7 för båda perioderna. Då antalet födda är ungefär det 

dubbla mot Zinkgruvan respektive Olshammar jämnas födslarna ut lite mer över tid och vi ser inte 

samma fluktuationer med lika tydliga ”bottenår” och ”toppår”. Man kan inte dra slutsatsen att 

nybyggnationen av skolan har påverkat bygdens attraktion hos barnfamiljer. 

 

*Det geografiska nyckelkodsområde som statistiken är hämtad ifrån stämmer nästan helt överens med skolans upptagningsområde och har 

varit detsamma under de år som statistiken avser. 
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Antal elever i upptagningsområdet 

Eftersom Snavlunda skola är i drift finns statistik över antal elever i upptagningsområdet att tillgå. I 

diagrammet nedan syns hur antalet elever har utvecklats under åren 2001-2020. Vi kan se att 

snittantalet för elever under åren 2001-2010, då den nya skolan byggdes, var 54 medan detta sjönk till 

48 de följande tio åren. Mediantalen följer ungefär medeltalen. Siffrorna visar antal elever i år F-6 i 

upptagningsområdet oavsett skolorganisation och är således jämförbara under hela tiden. Till exempel 

räknas de barn som gått årskurs 6 på Sjöängsskolan under vissa år in i statistiken, då de bott i 

upptagningsområdet. Tesen att en satsning på en ny skola i en mindre ort ska leda till intresse för 

inflyttning till upptagningsområdet och ge en ökning av antalet elever verkar alltså inte stämma i detta 

fall. 

 

Sammanfattning av resonemang kring attraktivitet 

Jan Amcoffs forskning och den statistik som våra egna orter uppvisar ger en relativt samstämmig bild 

av att en nedläggning eller satsning på en skola i en mindre ort inte påverkar attraktiviteten på ett 

mätbart sätt. Olshammar visar en avvikelse från detta, men man måste ha i åtanke att det rör sig om 

mycket få födda barn både före och efter skolnedläggningen, varför statistiken kan bli missvisande. 

 

Det torde ligga en långsiktigt större attraktion för både stad och landsbygd att kunna erbjuda en riktigt 

robust och bra skolverksamhet i kommunen, dit barnen tar sig med en väl fungerande skolskjuts än att 

hålla kvar vid små, kostnadsdrivande och sårbara enheter. 

 

Förskolan är däremot viktig för mindre orters attraktivitet, då hämtning och lämning av barn görs av 

föräldrarna. Det är viktigt att förskola finns på de orter som idag har förskola, även om verksamheten 

kan tjäna mycket på att samlokaliseras i större enheter där det är möjligt i respektive ort. 
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Utbildningsystemets geografi 
 

När kommunen arbetar med att organisera skolan måste hela utbildningssystemet överblickas för att se 

en logik i hur verksamheten kan bedrivas. I takt med att barn/ungdomar blir äldre ökar förmågan att 

hantera skolgång längre ifrån hemmet och att vara i ett större sammanhang. 

 

Vi finner det ganska givet att gymnasieskolan vinner på att drivas tillsammans med andra kommuner, 

centraliserad till en plats i Hallsberg. När Sydnärkes Utbildningsförbund bildades fanns en strävan att 

sprida gymnasieutbildning till alla fyra medlemskommuner (nu tre) men relativt snart fattade 

kommunerna beslut om att driva verksamheten på en plats. Idag finns ingen debatt i riktningen att 

splittra den utbildning som bedrivs på Alléskolan så att den i stället skulle drivas på tre orter. 

 

På samma sätt ser vi det som naturligt att regionens universitetsutbildning drivs i Örebro, visserligen 

med vissa utlokaliserade program. Det förefaller också naturligt att ungdomar söker sig till 

universitetsutbildningar på andra orter i landet.  

 

Det finns en bred politisk enighet i kommunen om att förskolor ska drivas decentraliserat på de orter 

där sådan verksamhet bedrivs idag. Argument för detta presenteras i andra delar av denna utredning. 

 

Då återstår diskussionen om grundskolan, uppdelad i låg-, mellan- och högstadium. Varje år föds cirka 

100 barn i Askersunds kommun. Detta innebär att det finns ungefär 300 elever per stadium, vilket inte 

skulle innebära en stor skolenhet i relation till hur det ser ut på andra håll i landet. Det mest radikala 

förslaget till skolorganisation (kallat Sweco) föreslår att låg- och mellanstadium ska finnas i 

Askersund och Åsbro. Cirka 75-100 elever per sådant stadium skulle i så fall gå i Åsbro och cirka 200-

225 i Askersund. Vi kan konstatera att detta inte rör sig om såpass stora enheter att storleken skulle 

kunna anses vara ett problem. Den ekologiska hållbarheten torde totalt sett vara relativt liknande i 

alternativen. Ökade transporter vid färre skolenheter kompenseras av effektivare energianvändning i 

lokaler och stordriftsfördelar i kostverksamheten. 

 

Valet av organisation måste alltså i första hand baseras på tre saker: 

 Skolresultat, vilken typ av organisation kan bäst lära barn läsa, skriva och räkna? 

 Social hållbarhet, hur ges barnen bäst möjlighet att utvecklas socialt? 

 Ekonomisk hållbarhet, hur får vi mest utfall per skattekrona räknat utifrån barnens inlärning 

och sociala utveckling? 
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Skolskjuts 
 

Planering 

Skolskjutsplanering är ett typiskt jobb som är enkelt tills man har det. Planeringen är långsiktig och 

kan stundtals vara mycket flexibel men är oftast mer trögrörlig och komplex. I lägen där det finns 

flexibilitet ryms förändringarna i befintliga fordon på befintliga turer. Om elevantal på turerna ändras 

så att det behövs fler/färre eller större/mindre fordon kommer entreprenören att behöva planera om 

trafiken och eventuellt köpa in/sälja av fordon och anställa/friställa personal. Detta påverkar 

kommunens kostnader, då kostnader som slår mot avskrivningstiderna hos entreprenören måste 

ersättas. Om avtalet ska innehålla stor flexibilitet kommer kostnaderna för den offererade trafiken att 

öka. Någonstans måste flexibiliteten betalas, se avsnitt om avtalets konstruktion. 

 

Trafiken bygger på ett komplext system där samma fordon kör flera turer och hanterar barn som ska 

till olika skolor vid olika tider. Att göra en liten ändring i en morgontur för en lågstadieelev mellan en 

förort till Snavlunda och skolan i Rönneshytta påverkar i slutänden huruvida en högstadieelev från 

Kårberg hinner fram till linjebussen i Skyllberg för byte och vidare färd mot Sjöängsskolan i 

Askersund. I sammanhanget måste också nämnas att planeringen kräver att alla bussar anländer till 

skolan i ett tidsspann om cirka 5-8 minuter för att personalen annars måste hantera väntetider för 

ankommande barn, oavsett varifrån bussen kommer. Vissa skolor har en större flexibilitet, men i de 

flesta fall gäller denna målbild. 

 

Generellt kan också sägas att skolskjutstrafiken blir dyrare ju fler skolenheter som drivs. Idag är 

antalet/andelen barn som åker skolskjuts till och från skolorna i mindre orter relativt hög, se nedan. 

 

Skola Antal elever i 
skolan 

Antal i 
skolskjuts 

Andel i 
skolskjuts 

Askersund, Närlunda 364 77 21 % 

Askersund, Sjöängen 355 241 68 % 

Hammar 80 64 80 % 

Rönneshytta 86 62 72 % 

Snavlunda (när 
eleverna går där) 

41 30 73 % 

Åmmeberg 89 49 55 % 

Åsbro 133 20 15 % 

Total 1 148 543 47 % 

 

Idag går transporter från landsbygd och mindre orter till två resmål; en skola för årskurs F-6 och 

Sjöängen i Askersund för årskurs 7-9. En del av trafiken sker med kommunens upphandlade fordon 

och en del i Länstrafikens linjebussar, som delvis försvinner hösten 2021. Vid sidan av detta finns en 

mängd speciallösningar för elever med växelvis boende. En elev som har gått skola i Hammar fram till 

dess att föräldrarna skiljer sig och flyttar till nya orter kan komma att bo varannan vecka i Rönneshytta 

och varannan i Åsbro, men fortsätta att gå skola i Hammar för att inte behöva byta klass. Detta innebär 

att eleven körs ”åt fel håll” jämfört med grundplaneringen och att detta sker varannan vecka (när inte 

föräldrarna väljer att byta vecka med varandra). När det dessutom rör sig om hushåll där tre barnkullar 

bor växelvis (”mina, dina och våra barn”), som ska fördelas på olika skolor olika veckor blir det ännu 
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mer utmanande att lösa trafiken. Självklart sätts elevens behov i första rummet, men trafiken blir fylld 

av dyra speciallösningar. 

 

Som pedagogiskt exempel kan vi förenkla trafiken och beskriva ett scenario (som inte förekommer i 

utredningen) med skola på en ort, Askersund, för alla kommunens elever i hela kommunen. Observera 

att detta inte är ett förslag, utan ett exempel! Om alla elever ska till Askersund, så kan eleven i 

exemplet ovan åka från Rönneshytta varannan vecka och från Åsbro varannan vecka. Detta görs i 

befintliga bussturer, utan speciallösningar. Att sätta in en elev till i en buss med reservkapacitet kan 

göras i det närmaste kostnadsfritt. Ju fler skolenheter som drivs, desto mer komplext trafiksystem. 

 

Speciallösningar för enstaka elever innebär ofta att trafikföretaget behöver sätta in minibussar/SUV:ar 

med sju platser. Billigare personbilar kan i praktiken inte användas, då fordon med färre än sju platser 

kräver taxikort när de går i kommersiell trafik. Det är svårt att få tag på chaufförer till skolskjuts och 

om de dessutom ska ha taxikort är det ofta hart när omöjligt att hitta personal. En växelvis skjuts kan i 

värsta fall innebära att ett fordon för sju personer behöver köpas in och bemannas. Sannolikheten för 

detta ökar ju fler skolenheter som drivs, då kombinationen av resmönster ökar i takt med antalet 

möjliga resvägar. Färre skolenheter ger en effektivare skolskjutsorganisation. 

 

Hur mäta kostnad? 

Kostnaden för skolskjuts kan strängt taget bara mätas som totalkostnaden för all trafik. En del 

kommuner talar om ”kostnad per elev” eller ”kostnad per elevkilometer”. Detta kan enkelt räknas ut 

men säger egentligen ingenting om trafiken eller dess effektivitet. Om ett fordon hämtar en elev som 

bor ensligt uppstår en hög kostnad per elev. Sedan flyttar ett barn in i grannhuset och börjar åka i 

samma fordon. Då halveras kostnaden per elev. Har vi då sparat några pengar? Svaret är förstås att det 

inte har hänt något på ”sista raden” men att just denna del av trafiken blev effektivare. Måttet ”kostnad 

per elev” kan möjligen användas som vaga mått på hur stor andel av skoleleverna som åker skolskjuts, 

hur komplex trafiken är och hur långt eleverna åker. Kostnad per elevkilometer kan tänkas beskriva 

komplexiteten i trafiken. 

 

Förenklad bedömning av skolskjutslösningar i utredningsalternativen 
 

Kostnader, restider och väntetider 

Kommentarerna nedan handlar i första hand om skolskjutsarnas organisering och kostnadsbild. Att 

bedöma en kostnad för varje alternativ är inte möjligt utan mycket omfattande utredning och planering 

av trafiken. Därför redovisas bara en indikation av åt vilket håll kostnadsbilden torde förändras i varje 

utredningsalternativ jämfört med dagens skolorganisation. 

 

För att ge en mycket grov bild av kostnader kan följande schablonmässiga nyckeltal nämnas: 

 En stor buss, 50 platser: 850 tkr per år (dyrt fordon men få kilometer) 

 En mellanstor buss, 14-22 platser: 800 tkr per år (billigare fordon men många kilometer) 

 En liten buss/stor personbil, 7 platser: 550 tkr per år (billigt fordon med många kilometer) 

 

Summorna ovan är mycket grovt angivna och förutsätter att fordonen har ungefär samma 

nyttjandegrad som idag. I priset ingår fordon, chaufför och overheadkostnader. 

 

Efter beslut om skolorganisation bör man se över regelverket kring restider och väntetider för att 

kunna dimensionera trafiken så att den uppfyller kraven. Allt går att lösa, men måste givetvis sättas i 

relation till budget. Man ska inte stirra sig blind på sträcka mellan hemmet och skolan, då restiden 

handlar minst lika mycket om antal stopp längs vägen och vilka hålltider som fordonet behöver 

anpassa sig till. 
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I slutet av varje avsnitt nedan finns underrubriken ”Skillnad mot idag”. Denna beskriver hur 

alternativet skiljer sig mot dagens organisation utifrån att en helt ny upphandling görs med samma 

förutsättningar avseende skolskjutsregler i alla alternativ. 

 

Nuvarande skolorganisation ”nollalternativet” 

Trafiken är relativt enkel att organisera då alla elever i årskurs F-6 ska till samma plats och att vi från 

dessa platser kan skjutsa vidare de elever som går i årskurs 7-9 på Sjöängen, alternativt lösa dessa 

transporter med linjelagd trafik. Lösningen ger dock merkostnader och komplexitet avseende växelvist 

boende, då många kombinationer av färdvägar, skolor och bostadsorter finns. 

 

Skillnad mot idag: Ingen skillnad 

 

”F-3 skolor” 

Trafiken blir mycket komplex då barn från samma ort i värsta fall ska delas upp på tre destinationer. 

Antingen löses detta med sammanhängande turer med flera stopp och olika starttider på skolorna. 

Restiderna och väntetider blir i så fall långa. Ett alternativ är att sätta in många fordon vilket är 

kostnadsdrivande. Komplexiteten ökar också när man räknar in växelvis boende syskonskaror som ska 

fördelas på flera destinationer och åka åt ”fel håll” jämfört med de ordinarie turerna. 

 

Skillnad mot idag: Det näst dyraste och näst mest sårbara alternativet 

 

”Personalens förslag” 

Detta alternativ är det mest komplexa, då barn från samma ort i värsta fall ska delas upp på tre 

destinationer som dessutom ligger åt olika håll. Alternativet är det som kräver flest fordon, då 

sammanhängande turer i många fall blir omöjligt med tanke på restider. Lösningen är 

kostnadsdrivande. Komplexiteten ökar också när man räknar in växelvis boende syskonskaror som ska 

fördelas på flera destinationer och åka åt ”fel håll” jämfört med de ordinarie turerna. 

 

Skillnad mot idag: Det dyraste och mest sårbara alternativet 

 

”Tre skolor” 

Detta är den näst mest robusta lösningen för skolskjuts. Det kommer att finnas tre destinationer, vilket 

ger en relativt enkel grundstomme i trafiksystemet. Växelvis boende kan i många fall placeras i 

befintliga bussar som dimensioneras utifrån flexibilitet. Fler barn kommer att åka skolskjuts men 

kostnaderna kommer att sjunka tack vare samordningsfördelar. 

 

Skillnad mot idag: Det näst billigaste och näst mest robusta alternativet 

 

”Sweco” 

Detta är den mest robusta lösningen för skolskjuts. Det kommer att finnas två destinationer, vilket ger 

en enkel grundstomme i trafiksystemet. Växelvis boende kan placeras i befintliga bussar som 

dimensioneras utifrån flexibilitet. Fler barn kommer att åka skolskjuts men kostnaderna kommer att 

sjunka tack vare samordningsfördelar. 

 

Skillnad mot idag: Det billigaste och mest robusta alternativet 
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Avtalets konstruktion 

Upphandling och avtalsskrivning kan göras på många sätt, men en vedertagen modell som ger god 

ekonomi för kommunen och en viss flexibilitet för förändringar är att avtala om pris med en fast och 

en rörlig del grundad på en bedömning av vilken fordonspark som behövs för att utföra uppdraget. 

 

I den fasta delen ingår viss avskrivning av fordon och vissa delar av lönekostnader medan det i den 

rörliga delen finns andra delar av lönekostnader och avskrivningar samt rörliga kostnader som 

drivmedel, slitage, delar av försäkringar med mera. 

 

Avtalets längd optimeras utifrån avskrivning av fordon. Sju år med möjlighet till förlängning är ofta en 

effektiv avtalstid, då detta motsvarar en bra avskrivningstid för en generation av större fordon och två 

generationer av personbilar/små bussar. Korta avtal är dyra avtal, generellt. 

 

Avtal som kräver stor flexibilitet stänger i praktiken ut mindre trafikföretag, då en stor aktör med 

många hundra fordon i vagnparken har större möjlighet att ”plocka om” bland fordon vid förändringar. 

En risk är då att man tar till äldre fordon som ”blivit över” någonstans, i synnerhet i slutet av en 

avtalsperiod. 

 

Förestående upphandling 

Inför den upphandling av skolskjuts som måste genomföras hösten 2020 finns en ”vattendelare” som 

gör upphandlingen mer eller mindre möjlig. De alternativ som innebär att låg- och mellanstadium 

drivs på olika orter, alltså ”F-3-skolor” och ”Personalens förslag”, skapar mycket komplexa 

transportsystem som måste upphandlas med helt andra förutsättningar än de andra alternativen.  

 

Budget 

Budgeten för skolskjutsar i Askersunds kommun ligger inom kommunstyrelsens budget och är cirka 

11,1 mnkr för år 2020. Detta omfattar skolskjuts och särskolskjuts till och från skola men inte skjuts 

till simskola, vilket ligger i nom barn- och utbildningsnämndens budget. 

 

Kommunnytta och helhetstänk 

Det finns en tendens att skolskjuts anses vara en ”fri nyttighet” där skolorganisationen i form av såväl 

politiker som anställda på alla nivåer inte tar någon hänsyn till kostnader för det man efterfrågar. Att 

en kommunal kostnad inte ligger i den egna nämndens budget innebär dock att man ändå behöver ta 

hänsyn till den för kommunens totala budget. Det måste betraktas som självklart att skolskjutsarnas 

kostnader ska beaktas och utredas när skolorganisationen utreds. Det är också viktigt att tidsaspekten 

för förändringar hanteras. En förändring i linjebussystemet inför en höstterminstart behöver diskuteras 

med Länstrafiken i april året innan ändringen, alltså med cirka 16 månaders framförhållning. I den 

egna, upphandlade trafiken räcker ofta cirka en termins framförhållning. 
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Lokaler 
 

Nedanstående tabell redovisar vilka skolor som är aktuella i de olika alternativen.  

Fel! Ogiltig länk. 

*Sedan höstterminen 2020 bedriver alla skolor, förutom Sjöängen som är en högstadieskola, 

undervisning från förskoleklass till årskurs 6. På grund av lokalbrist på Närlunda och Åmmebergs 

skolor sker undervisning för eleverna i årskurs 6 från dessa skolor på Sjöängsskolan men de tillhör 

sina respektive skolor.  

 

Nuvarande organisation, det s.k. ”Nollalternativet”: 

Nollalternativet beskriver skolorganisationen som den har sett ut läsåret 19/20. Skillnaden mot läsåret 

20/21 är att årskurs 6 nu är placerad med respektive mellanstadium. Åmmeberg och Hammars skolor 

har åldersblandad undervisning. Snavlunda och Rönneshytta skola skulle också haft åldersblandad 

undervisning men i och med att Snavlunda skola behövde renoveras går eleverna därifrån på 

Rönneshytta skola och det är åldershomogen undervisning.  

- Inga förändringar utifrån behov av flytt/organisation. Däremot kvarstår de lokalbehov som 

beskrivs i utredningen av skolorganisationen som barn- och utbildningsförvaltningen tagit 

fram, vilket innebär utökade driftkostnader. 

- Platsbrist för årskurs 6 på Åmmebergs skola kvarstår att hantera samt investeringar kopplat till 

detta.  

- Närlundaskolans årskurs 6 kommer att rymmas på Närlundaskolan när skolan etapp 1 är 

färdigbyggd till läsåret 22/23. 

 

”F-3 skolor”: 

Förslaget innebär att lågstadiet blir kvar på varje skola tillsammans med förskoleklassen. 

Mellanstadiet samlas på Närlunda och Åsbro skolor.  

 

- Sjöängsskolan – inga förändringar, fortsatt skola för årskurs 7-9. 

- Närlundaskolans mellanstadium ökar i antal elever. Dessa elever ryms på skolan när den redan 

beslutade om- och tillbyggnaden av nuvarande skola står färdig. Etapp 1 av den byggnationen 

beräknas vara klar till läsåret 22/23. Etapp 2 beräknas vara klar till läsåret 23/24. 

- Åsbro skolas mellanstadium ökar i antalet elever. Det behövs en utbyggnad/ombyggnad av 

Åsbro skola utöver det som redan är beslutat, för att kunna ta emot fler elever. Detta behöver 

vara klart till läsåret 22/23 alternativt läsåret 23/24. 

- Utbyggnaderna på Närlunda och Åsbro skolor behöver samordnas med flytten av 

mellanstadieeleverna från Snavlunda, Rönneshytta, Åmmeberg och Hammars skolor. 

- När det blir färre elever i Rönneshytta skola kan delar av skollokalerna nyttjas av förskolan. 

Lokalen för förskolan Sjöliden kan därmed avyttras.   

- Om mellanstadiet lämnar Hammars skola är det möjligt för förskolan Lunnagården att flytta in 

i Hammar skola, under förutsättning att det fortsätter vara åldersblandad undervisning. 

 

”Personalens förslag”: 

Förslaget innebär att undervisning för Rönneshyttas och Snavlundas elever i förskoleklass och 

lågstadie sker på Rönneshytta skola. Eleverna i mellanstadiet föreslås gå på Åsbro skola. Åsbro skola 

blir en F-6 skola. Undervisning för Hammars och Åmmebergs elever i förskoleklass och lågstadie sker 

på Hammars skola. Eleverna i mellanstadiet föreslås gå på Närlunda skola. Närlunda skola blir en F-6 

skola.  
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- Sjöängsskolan – inga förändringar, fortsatt skola för årskurs 7-9. 

- Eleverna från Snavlunda skola bör stanna på Rönneshytta skola så att skoldelen i Snavlunda 

skola kan avvecklas från och med läsåret 21/22. Med stanna avses att Snavlundas elever på 

grund av att skolan renoveras har sin undervisning i Rönneshytta skola innevarande läsår 

(20/21) och därför redan finns på Rönneshytta skola. 

- Närlundaskolans mellanstadium ökar i antal elever. Dessa elever ryms på skolan när den redan 

beslutade om- och tillbyggnaden av nuvarande skola står färdig. Etapp 1 av den byggnationen 

beräknas vara klar till läsåret 22/23. Etapp 2 beräknas vara klar till läsåret 23/24. 

- Åsbro skolas mellanstadium ökar i antalet elever. Det behövs en utbyggnad/ombyggnad av 

Åsbro skola utöver det som redan är beslutat för att kunna ta emot fler elever. Detta behöver 

vara klart till läsåret 22/23. 

- Utbyggnaderna på Närlunda och Åsbro skolor behöver samordnas med flytten av 

mellanstadieeleverna från Snavlunda, Rönneshytta, Åmmeberg och Hammars skolor. 

- Rönneshytta skola rymmer årskurs F-3 för Rönneshyttas och Snavlundas elever i befintliga 

lokaler. 

- Om Snavlunda skola avvecklas kan hela byggnaden nyttjas av förskolan. 

- I detta alternativ får förskolan Lunnagården i Hammar och förskolan Sjöliden i Rönneshyttan 

inte plats i skolornas lokaler.  

 

”Tre skolor”: 

Förslaget innebär F-6 skolor i Hammar, Åsbro respektive Askersund (Närlunda).  

- Sjöängsskolan – inga förändringar, fortsatt skola för årskurs 7-9. 

- Eleverna i Åmmebergs skola kan flytta till Hammars skola. Plats för fler elever i Hammars 

skola finns redan idag.  

- Eleverna från Snavlunda skola bör stanna på Rönneshytta skola så att skoldelen i Snavlunda 

skola kan avvecklas från och med läsåret 21/22. Med stanna avses att Snavlundas elever på 

grund av att skolan renoveras har sin undervisning i Rönneshytta skola innevarande läsår 

(20/21) och därför redan finns på Rönneshytta skola. 

- Närlundaskolan får ett ökat antal elever. Dessa elever ryms på skolan när den redan beslutade 

om- och tillbyggnaden av nuvarande skola står färdig. Etapp 1 av den byggnationen beräknas 

vara klar till läsåret 22/23. Etapp 2 beräknas vara klar till läsåret 23/24. 

- Åsbro skola får ett ökat antal elever. Det behövs en utbyggnad/ombyggnad av Åsbro skola 

utöver det som redan är beslutat för att kunna ta emot fler elever. Detta behöver vara klart till 

läsåret 22/23. 

- Utbyggnaderna på Närlunda och Åsbro skolor behöver samordnas med flytten av elever från 

Snavlunda, Rönneshytta och Åmmeberg skolor. 

- Om Åmmebergs skola avvecklas kan skolans lokaler nyttjas av förskolan. 

- Om Rönneshytta skola avvecklas kan lokalerna nyttjas av förskolan. Lokalen för förskolan 

Sjöliden kan därmed avyttras.   

- Om Snavlunda skola avvecklas kan hela byggnaden nyttjas av förskolan. 

- I detta alternativ får förskolan Lunnagården i Hammar inte plats i skolornas lokaler.  

 

”Sweco”: 

Förslaget innebär att undervisning erbjuds på tre skolor i kommunen (Åsbro, Närlunda och 

Sjöängsskolan) med årskurs F-6 i Åsbro och på Närlunda samt årskurs 7-9 på Sjöängsskolan. 

 

- Sjöängsskolan – inga förändringar, fortsatt skola för årskurs 7-9. 
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- Eleverna från Snavlunda skola bör stanna på Rönneshytta skola så att skoldelen i Snavlunda 

skola kan avvecklas från och med läsåret 21/22. Med stanna avses att Snavlundas elever på 

grund av att skolan renoveras har sin undervisning i Rönneshytta skola innevarande läsår 

(20/21) och därför redan finns på Rönneshytta skola. 

- Närlundaskolan får ett ökat antal elever. Dessa elever ryms på skolan när den redan beslutade 

om- och tillbyggnaden av nuvarande skola står helt färdig. Etapp 1 av den byggnationen 

beräknas vara klar till läsåret 22/23. Etapp 2 beräknas vara klar till läsåret 23/24.  

- Åsbro skola får ett ökat antal elever. Det behövs en utbyggnad/ombyggnad av Åsbro skola 

utöver det som redan är beslutat för att kunna ta emot fler elever. Detta behöver vara klart till 

läsåret 23/24 när etapp 2 av Närlunda skolans utbyggnad är klar för att samordna 

förändringarna. 

- Utbyggnaderna på Närlunda och Åsbro skolor behöver samordnas med flytten av elever från 

Snavlunda, Rönneshytta, Hammar och Åmmebergs skolor.  

- Om Åmmebergs skola avvecklas kan skolans lokaler nyttjas av förskolan. 

- Om Rönneshytta skola avvecklas kan lokalerna nyttjas av förskolan. Lokalen för förskolan 

Sjöliden kan därmed avyttras.   

- Om Snavlunda skola avvecklas kan hela byggnaden nyttjas av förskolan. 

- Om Hammars skola avvecklas kan förskolan Lunnagården nyttja lokalerna.   

 

Sammanfattning kring lokaler 

Samtliga alternativ är förknippade med olika lokalbehov, exempelvis specialsalar på Åsbro skola 

vilket är förknippat med kostnader och med viss byggnation. Dessa behov finns beskrivna i barn- och 

utbildningsförvaltningens utredning av förslag till kommunens skolorganisation. 

 

Befintliga lokaler är i varierande grad i behov av renovering. Beroende på vilket alternativ som väljs 

bör dessa behov arbetas in i underhållsplanen för lokalerna.  

 

Fler lokaler innebär större behov av reinvesteringar och därmed ökade lokalkostnader. I samtliga 

alternativ finns behov av att göra investeringar. Ut- och ombyggnad av Närlunda skolan finns redan 

med i beslutad investeringsbudget. Detsamma gäller för Åsbro skola vad gäller att lokalerna ska 

rymma årskurs 6.  

 

När beslut om skolorganisation är fattat behöver investeringsbehovet arbetas in i en reviderad 

investeringsbudget för 2021 och framåt. Beslut om reviderad investeringsbudget behöver tas av 

kommunfullmäktige under våren 2021. 
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Övrig information kopplad till lokaler 

 

I nedanstående tabell redovisar konsekvenser om någon eller några skolor läggs ner. 

 

 
 

En summering av förra avsnittet, då alternativen beskrevs var för sig, visar att de skolor som kan 

komma att avvecklas som skolor bedöms kunna inrymma ortens förskola. Redan idag finns förskolan i 

samma byggnad som skolan i både Snavlunda och Åmmeberg. Om skolan/skolorna avvecklas kan 

hela byggnaden komma att bli förskola. Om skolan i Hammar avvecklas så kan förskolan 

Lunnagården avyttras och förskoleverksamheten flyttas in i Hammars skola. Förskolan Sjöliden i 

Rönneshytta kan också avyttras om skoldelen avvecklas och förskolan kan flytta in i skolans lokaler. 

Lunnagården är i stort behov av renovering och kan inte verksamheten som bedrivs där flytta in i 

skolans lokaler, behöver det planeras för att investera i en ny förskola i Hammar. 

 

 
 

*I tomställningskostnaderna ingår viss demontering för återanvändning. 

** Driftkostnader vid tomställning är exklusive moms. Kapitalkostnader och försäkring tillkommer. 

 

  

Alternativ 

användning

Bokfört värde, 

mnkr

Rönneshytta skola förskola 4,8

Snavlunda skola förskola 13,3

Åmmeberg skola förskola 5,9

Hammar skola förskola 5,8

Möjlig att sälja?

Försäljnings-

värde,

mnkr

Alternativ 

användning

Kostnad för

tom-

ställning,

tkr*

Ev. avyttrings-

kostnader, tkr

Bokfört 

värde, 

mnkr

Ev. annat att 

notera

Drift

kostnader/

år vid 

tomställning, 

tkr**

Lunnagården ja 1-1,5 100 75 4,3 220

Rönneshytta förskola ja 0,5 bostad 0 35 0,5 59



   Sida 18 av 
20 

   

 

Tidplan för investeringar 
 

Nedan följer en beskrivning av tidplan för investeringar utifrån de olika alternativen.   

 

Fel! Ogiltig länk.   
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Rekommendation 
 

I barn- och utbildningsförvaltningens utredning av förslag till kommunens skolorganisation,  

2020-06-10 ger förvaltningen följande rekommendation: 

 

 
 

Fokus här ligger på att skapa en likvärdig skola för alla elever i Askersunds kommun som är hållbar 

över tid. Det finns inget i den här fördjupade utredningen som motsäger denna rekommendation. 

Forskning och egen statistik visar att det inte har en avgörande betydelse för ett samhälles utveckling 

ifall skolan läggs ner. En betydande andel elever i kommunen åker redan idag skolskjuts och även om 

antalet elever med skolskjuts skulle öka något genom att ha färre skolenheter skapas en effektivare 

skolskjutsorganisation som i sin tur ger lägre kostnader och är ett robustare alternativ. Genom att ha 

färre skolenheter ökar också möjligheten för fler elever att få tillgång till de specialsalar som behövs 

för olika typer av ämnen. Färre enheter ger möjlighet att avyttra lokaler vilket ger ett bättre 

resursutnyttjande. Förvaltningens rekommendation att rekommendera alternativet ”Sweco” kvarstår. 

”Sweco-alternativet” ger en robust organisation som håller över tid och som ökar förutsättningarna för 

alla elever att lyckas i skolan. Förvaltningen avråder från alternativen: nuvarande organisation, det 

”nollalternativet”, ”F-3” och ”Personalens förslag” utifrån att det ger sämre förutsättningar avseende 

skolresultat, bemanning, lokalkostnader och skolskjuts. 
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