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Information om förskole- och skolutredningen 

 

Den förskole- och skolutredning som påbörjades i oktober 2017 går mot sitt slut. Sista 

februari ska företaget Sweco vara klara med sin rekommendation till Askersunds kommun. I 

mars månad kommer Sweco att presentera sin färdiga rapport för styrgruppen.   

Bakgrunden till förskole- och skolutredningen är att barn- och utbildningsnämndens samtliga 

politiska partier ansåg sig behöva en gemensam grund och samlad information inför 

kommande politiska diskussioner och beslut som rör förskolan, grundskolan, grundsärskolan 

och fritidshemmen. En enig nämnd beslutade tillsammans att en förskole- och skolutredning 

var nödvändig för att ta fram ett sådant material. Nämnden ville att utredningen skulle 

genomföras av en extern part och valde företaget Sweco som har stor erfarenhet av den 

sortens utredningar. 

Det var viktigt för nämnden att i utredningen lyfta de pedagogiska, sociala och ekonomiska 

perspektiven. 

Sweco har träffat workshopgruppen bestående av föräldrar, fackliga ombud, politiker, 

personal, förskolechefer och rektorer tre gånger där gruppen tillsammans med Sweco, i 

diskussionsgrupper, fått lämna sina synpunkter om hur kommunens verksamheter skulle 

kunna organiseras utifrån de olika perspektiven. 

När Sweco lämnat sin slutgiltiga rapport, som är företagets rekommendation för kommunen, 

ska den politiska processen börja. Detta innebär att de olika politiska partierna, representerade 

i barn- och utbildningsnämnden, ska läsa rapporten var och en för sig för att därefter mötas 

och tillsammans gå igenom rapporten. Man kommer då att diskutera vilka delar av rapporten 

som kan vara relevanta för kommunen. Inga politiska beslut har fattats innan eller under 

processen utan företaget Sweco har tagit fram en rapport med egna rekommendationer baserat 

på barn- och utbildningsnämndens önskan om en utredning ur ett externt perspektiv 

tillsammans med synpunkter från utförda workshops och via webbformuläret.  

På vår hemsida har det under utredningens gång funnits ett webbformulär där samtliga 

kommuninvånare haft möjligheten att lämna synpunkter gällande kommunens förskole- och 

skolorganisation. Detta webbformulär kommer fortsättningsvis hållas öppet så att synpunkter 

gällande Swecos rapport kan lämnas. Synpunkter lämnar du på: www.askersund.se/utredning. 

 

Ett stort tack till samtliga föräldrar, fackliga ombud, politiker, personal, förskolechefer och 

rektorer som har deltagit i workshops tillsammans med Sweco.  

 

Vänliga hälsningar 

Barn- och utbildningsförvaltningen   

 

Se översikt på nästa sida 

http://www.askersund.se/utredning


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÖRE 

Företaget Sweco genomför 

förskole- och skolutredningen 

mellan okt månad 2017 och 

februari månad 2018. 

Utredningen innehåller 

workshops med 

representation av 

vårdnadshavare, fackliga 

ombud, politiker, personal 

och förskolechefer och 

rektorer.  

Intervjuer och 

barnkonsekvensanalys utförs. 

 

UNDER 

Barn- och 

utbildningsnämnden tar 

emot Swecos slutrapport i 

februari månad. 

Den politiska processen 

startar upp genom att 

samtliga partier läser och 

diskuterar rapportens 

innehåll var för sig. 

Därefter sker dialog mellan 

partierna. 

Rapporten kommer att 

kunna läsas och 

kommenteras (genom 

webbportal) av 

vårdnadshavare, personal 

och medborgare.  

Rapporten är ett underlag 

för partierna i Askersunds 

kommun att utgå från i sina 

diskussioner, samarbete 

och beslut inför framtiden 

men innehåller inga beslut.  

 

En enad Barn- och 

utbildningsnämnden ser behov 

av en utredning vilken kan ta 

fram en för alla gemensam 

grund att utgå från vid framtida 

diskussioner och beslut om 

förskola och skola i Askersunds 

kommun. 

Utredningen beslutas utgå från 

ett pedagogiskt, socialt och 

ekonomiskt 

hållbarhetsperspektiv.  

Utredningen önskas genomföras 

av extern part. 

 

EFTER 


