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Utredningen avser kommunens förskolor och grundskolor inklusive grundsärskola och fritidshem.

Målsättningen är att presentera förslag till organisation som kan utgöra underlag inför kommunens framtida beslut. 

Att säkerställa verksamhetens kvalitet utifrån gällande lagstiftning och att presentera ett förslag på en organisation 

som är långsiktigt hållbar ur ett pedagogiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv har varit centralt. 

Med detta som utgångspunkt har utredningen omfattat följande: 

• en analys av förväntad befolkningsprognos

• en analys av verksamheternas pedagogiska, sociala och ekonomiska förutsättningar 

• en inventering och utredning av lokaler för befintlig förskola, förskoleklass, fritidshem, grundsärskola och 

grundskola i Askersund kommuns regi 

• en dialogprocess som inkluderar medverkan från olika aktörer och som säkerställer ett demokratiskt perspektiv i 

utredningen

• en fördjupad analys avseende lokalisering av elever i årskurs 6

• en analys som säkerställer att gällande regler och lagar följs

• en barnkonsekvensanalys

• förslag till åtgärder och organisationsförändringar utifrån genomförd utredning inklusive en översiktlig 

kostnadsberäkning



Metoder

• Dokumentstudier (t.ex. styrdokument, Arbetsmiljölagstiftning, Skolverkets databaser, 

kommunala styrdokument, Skolskjutsreglemente, Bostadsförsörjningsplan)

• Prognos barn/elever (bygger på uppgifter från kommunen, Statisticon, SCB)

• Platsbesök i samtliga lokaler för förskola och skola

• Dialog med styrgrupp och genomförande av tre workshops (ca 20 personer)

• Kompletterande intervjuer 

• Barnkonsekvensanalys

• Analys och rapport
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Önskade kvaliteter

Pedagogisk kvalitet ska säkerställas i all verksamhet. Alla enheter ska ha behörig personal 

Alla barn ska beredas plats i kommunens förskolor, grundskolor, grundsärskolor och fritidshem

All verksamhet ska vara kvalitetssäkrad ur ett hållbarhetsperspektiv: pedagogiskt, socialt och ekonomiskt

Resultat från genomförda Workshops:

 Att främja pedagogisk kvalitet, likvärdighet och trygghet för att uppnå måluppfyllelse. 

 Viktigt att skolor och förskolor håller en god pedagogisk kvalitet i enlighet med styrdokumenten – tillgång till behörig 

personal

 Att alla skolor kan erbjuda specialistkompetens och en sammanhållen elevhälsa

 Närhet mellan bostad och skola/förskola ger trygghet för eleverna och underlättar familjernas vardag. 

2018-05-07

5



Resultat från barnkonsekvensanalys
Fokus i dialogen utgick från fyra frågor om konsekvenser, såväl positiva som negativa, av en eventuell sammanslagning.

• ”Vad är bra med din skola idag?”

Fysiska förutsättningar framhölls t.ex. storleken på klassrummen, skolgårdens storlek, utrustning och närmiljö, lugn arbetsmiljö. Även närheten till lärarna och 

fritidshemmen på skolorna framhölls som positivt. Särskilt elever i skolorna utanför tätorten framhöll att närheten till lärarna och att alla känner alla har positiva 

effekter på känslan av trygghet. Specifikt för Sjöängsskolan, var uppfattningen att det är bra att det finns en högstadieskola. Elever som företrädde årskurs 6 på 

Sjöängsskolan var dock nöjda med sin placering på skolan. 

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

Fysiska förutsättningar framhölls t.ex. små lokaler och idrottssalar, avsaknad av specialsalar, störningar mellan klassrum, monotona och sterila korridorer. Kopplat till 

utemiljön diskuterades framförallt att redskap på skolgårdarna är gamla och slitna. Vidare diskuterades hur små skolor innebär att antalet jämnåriga klasskamrater är 

begränsat. 

• ”Vad skulle du tycka om en annan skola stängdes ned och fler och nya elever skulle komma till din skola?” 

Mycket av diskussionerna kretsade kring möjligheten att få fler kompisar. På flera av skolorna nämndes att det skulle vara positivt att få dela med sig av de saker 

som gör skolan bra till de nya eleverna. Mindre bra aspekter som eleverna framförde handlade om hur de nya eleverna skulle behöva åka skolskjuts och att det 

skulle innebära att elever måste byta lärare. Fler elever skulle innebära fler och större klasser vilket skulle påverka ljudnivån. Skolan skulle behöva byggas ut för att 

de nya eleverna skulle få plats. Det skulle skapa störningar i form av buller, men också ha negativ påverkan på det unika med skolan. Några påtalade att det kan leda 

till en uppdelning mellan gamla och nya elever.  

• ”Vad skulle du tycka om din skola stängdes ned och du fick börja på en annan skola?” 

Diskussionen var till stor del detsamma som om en annan skola lades ner. Det kunde framförallt innebära att man fick fler kompisar, det kunde innebära bättre och 

större lokaler t.ex. idrottssal, men också fler redskap och möjligheter till aktiviteter på skolgårdarna. Mindre bra aspekter som eleverna framförde var att en ny skola 

inte skulle kännas som ”hemma” och att vanan vid aktiviteter eleverna gör på rasterna skulle saknas. Nya lärare och längre avstånd till skolan skulle medföra ett ökat 

behov av skolskjuts. Elever som redan har skolskjuts såg dock inget större problem i att resorna blir lite längre. En farhåga som framfördes var att en flytt till annan 

skola för en del elever skulle innebära längre skoldagar och mindre tid för fritidsaktiviteter. Att eleverna själva skulle få vara med och bestämma vilken skola de helst 

ville byta till, uppfattades som viktigt liksom att skolan är välkomnande och erbjuder en trygg miljö. 
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Resultat från dialog med föräldrar

Fokus i dialogen låg på helhet i kommunen och konsekvenser, såväl positiva som negativa, av en eventuell sammanslagning av skolor. 

• Eleverna får tillgång till fler behöriga lärare och pedagoger vilket kan underlätta måluppfyllnad, kvalitet och likvärdighet.

• Möjligheter till tillräckligt stora klasser underlättas då det ibland är få barn i årskullarna. 

• Större enheter bidrar till fler vuxna som eleven kan vända sig till vilket skapar trygghet. I detta perspektiv lyftes även elevhälsan både vad 
gäller tillgänglighet och likvärdighet.

• Större enheter underlättar riktade insatser för elever i behov av särskilt stöd.

• Större enheter medför möjligheten för barnen att få fler kompisar och ökar möjligheter till fler aktiviteter på rasterna. 

• Fördelar med små skolor är framförallt den trygghet tidigt skapade kompisgäng ger och närheten till personalen.

• Det finns en risk att osäkra elever blir mer osynliga i en större skola. Därför viktigt att tillhandahålla bra lärare/pedagoger samt att se över 
klass/gruppstorleken. 

• Föräldrarna betonar vikten av information och tydlighet, till såväl föräldrar som elever, vid en eventuell organisationsförändring. 

• Viktigt med delaktighet i processen och möjligheter att välja skola. 

• Andra alternativ till förskola t.ex. familjedaghem lyftes som en möjlighet för att tillgodose familjernas behov av barnomsorg på mindre orter.  

• En konsekvens av sammanslagning av skolor menade föräldrarna skulle vara längre avstånd med skolskjuts. Flera av föräldrarna ställde 
sig negativa till ökad skolskjuts ur ett trygghetsperspektiv. 

• Föräldrar med barn i landsbygdsskolor framförde en tveksamhet till att de kvaliteter som mindre skolor kan erbjuda i form av gemenskap 
och fina miljöer kan erbjudas på större enheter.
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Kommunens förskolor
Observations-

punkter 

Rönneshytta 

förskola

(tidigare Sjöliden)

Snavlunda 

förskola

Sågarvallen 

förskola (Åsbro)

Mosippan 

förskola inklusive 

Åsen (Åsbro)

Byggnadsår 1978 2011 1991 1974 Mosippan, 

1979 Åsen

Antal barn 52 24 27 32 Mosippan

25 Åsen

Genomsnittligt 

antal barn per 

avdelning  

17,3 24 (barnen delas 

in i temagrupper 

så verkligt antal är 

lägre)

13,5 14,25

Antal 

avdelningar per 

förskola

3 1 (Barnen delas in 

i temagrupper)

2 4

Maxkapacitet 

vid 15 barn per 

avdelning

45 30 (beräknat som 

två avdelningar)

30 60

Lokalyta totalt 278 kvm Sjöliden

+ yta för 1 

avdelning i skolan

Ingår i Snavlunda 

skola

340 kvm 588 kvm Mosippan

200 kvm Åsen

Lokalyta per 

barn/elev

Cirka 8 kvm i 

förskola, Sjöliden

men gruppstorlek 

osäker

15,5 kvm 12,6 kvm 10,3 kvm 

(Mosippan)

8 (Åsen)

Yta utomhus-

aktivitet

Cirka 1860 kvm Cirka 1500 kvm Cirka 3500 kvm Cirka 7000 kvm

Yta 

utomhusaktivit

et/barn

36 kvm 62 kvm 130 kvm 123 kvm

Kök och matsal Mottagningskök. 

Krånglig leverans 

av mat till 

förskolan. 

Transport sker 

med elmoped. 

Kok/kyl kök men 

de lagar mycket 

själva. Allt i ugn 

tillagas på plats. 

Behövs kock.

Mottagningskök. 

Två transporter 

från Åsbro i 

nuläget. 

Mottagningskök. 

Två transporter 

från Åsbro i 

nuläget. Det blir 

mycket leveran-ser 

över gärdet.

Städ Golvvård har 

genomförts vilket 

är positivt ur städ-

synpunkt

Nya och bra 

lokaler ur 

städsynpunkt.

Trångt. Två 

pentrykök inte bra 

ur städsynpunkt. 

Lokalerna är för-

hållandevis stora 

och rymliga ur 

städsynpunkt. 

Teknisk kvalitet OK God God Dålig

Tillgänglighet OK God God OK
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Björkängens 

förskola

Humlegårdens 

förskola

Snörmakarens 

förskola

Sundsängens

förskola

Kristinagården 

förskola

1990 2006 1981 Snörmakaren, 

1979 Repslagaren

2009 Ombyggt 2017 

(lokal hyrs externt)

59 32 44 (22 barn har 

nattis på 

Snörmakaren)

35 22

14,75 16 15 17,5 11

4 2 3 2 2

60 30 45 30 30

760 kvm 427 kvm 200 kvm 

Repslagaren

439 kvm 

Snörmakaren

427 kvm Hyrd lokal

12,9 kvm 13,3 kvm 14,5 kvm 12,2 kvm ?

4000 kvm Cirka 3200 kvm Cirka 3900 kvm Cirka 1450 kvm ?

68 kvm 100 kvm 87 kvm 41 kvm ?

Mottagningskök. 

Får leverans från 

Sjöängen. 

Mottagningskök. 

Får leverans från 

Sjöängen.

Mottagningskök. 

Får leverans från 

Sjöängen.

Mottagningskök. 

Får leverans från 

Sjöängen.

Mottagningskök. 

Får leverans från 

Sjöängen.

Förskolan har 

mattor pga. höga 

ljudnivåer vilket inte 

är bra ur 

städsynpunkt.  Fyra 

entréer är 

svårjobbat då det 

är ganska stängt 

mellan avd.  

Bra lokaler ur 

städsynpunkt. 

Lättstädat. 

Som Björkängen. 

Smått och trångt. 

Dåliga golv. Det 

saknas en städ-

central. Vore 

önskvärt med en 

entré.

Bra lokaler ur 

städsynpunkt. 

.

Lokalerna är trånga 

ur städsynpunkt. 

Trägolv är svåra att 

hålla rena och 

stentrappor är inte 

bra ur städsyn-

punkt. 

Ok God OK God OK

God God OK God OK

Gullvivan för-skola-

Olshammar

Lunnagården 

förskola 

Åmmebergs 

förskola

Skogslyckan 

förskola -

Zinkgruvan

1966 Ombyggt 1991 1943, 1989 1978

10+ 9 fritids-

hemsbarn

35 24 9 + 12 fritids-

hemsbarn

10 11,7 12 9

1 3 2 1

15 45 30 15

1000 kvm, cirka 270 

kvm förskola exkl. 

kök, matplats 

908 kvm Ingår i 

Åmmebergs skola

262 kvm

52,6 kvm (dock 

lokaler uthyrda ca 

14,2 kvm exkl. kök, 

matplats, idrottshall 

25,9 kvm 15,6 kvm 21,8 kvm

Cirka 2200 kvm Cirka 4200 kvm Se Åmmebergs 

skola

2270 kvm

115,8 kvm 120 kvm Se Åmmeberg 

skola

108 kvm

Stort behov av 

renovering, dock få 

barn. Munksjö krä-

ver kock. Matleve-

rans 1 gång /vecka 

från Sjöängen

Dåligt skick på 

lokalerna. Inget 

underhåll och trång 

matsal.

Ok kök (1992) 

som har 

underhållits. 

Matsalen räcker 

för cirka 120–150 

barn.

En kock på 

förskolan. Hög 

portionskostnad

ca 60–80 kr 

per portion. 

Matleverans 1 

gång /vecka 

från Sjöängen

Bra lokaler ur 

städsynpunkt. 

Rymligt totalt sett 

för städ, men 

städutrymmet är 

litet och trångt.

Trångbott och 

svårstädat, men 

samtidigt en fördel 

att det går att gå 

genom hela 

lokalen.

Bra lokaler ur 

städsynpunkt. 

God tillgänglighet 

för städ. 

Städpersonal 

har även roll 

som kock. 

Förutsättningar 

för matlagning 

och städ är inte 

bra i lokalen.

OK Dålig OK OK

God Dålig OK OK



Kommunens skolor
Observationspunkter Hammars skola Åmmeberg skola Rönneshytta skola Snavlunda skola Åsbro skola Sjöängsskolan* Närlunda skola

Byggnadsår 1973, 1998 1943, 1989 1953, 1982, 1987, 1995, 

1999

2011 1967, 1997, 2006 1979, 1994, 2008

Antal elever totalt 63 70 83 39 115 454 (varav 8 i gr-särskolan) 294 (varav 5 i gr-särskolan)

Årskurser F-5 F-5 F-5 F-4 F-5 6–9 + grundsärskola F-5 + grundsärskola

Antal i fritidshem 23+9 placerade i Gullvivan 

förskola i Olshammar

30+12 placerade i 

Skogslyckans förskola i 

Zinkgruvan 

45 36 73 Skolan erbjuder inte 

fritidshem

168

Lokalyta totalt 2066 kvm 1468 kvm 1755+37 kvm (Myrstacken) 975 kvm 2559 kvm - 3305 kvm

Lokalyta per elev 32,8 kvm 15,6 kvm 21,6 kvm (förskola har 

lokaler för en avdelning i 

skolan)

15,5 kvm 22,3 kvm - 11,2 kvm

Uteyta Cirka 13000 kvm Cirka 6000 kvm Cirka 12200 kvm Cirka 2600 kvm Cirka 25900 kvm Cirka 29800 kvm

Uteyta/elev 200 kvm 86 kvm 147 kvm 67 kvm 225 kvm 177 kvm

Antal klassrum 8 5 6 3+1 mindre klassrum 7 - 21+3 mindre klassrum

Antal grupprum 2 4+1 (bibliotek) 5 1 7 - 21

Specialsalar Träslöjd

Textilslöjd

Träslöjd

Textilslöjd Textilslöjd

(i källarplan)

Inga specialsalar Träslöjd

Textilslöjd

Träslöjd

Textilslöjd

Träslöjd

Textilslöjd

Hemkunskap i mindre 

klassrum?

Bibliotek Ja Ja i grupprum Ja Nej Ja Ja Ja

Idrottshall Ja Ja Ja Nej, Rörelserum för idrott Ja Ja Ja

Kök och matsal Mottagningskök. Maten 

levereras från 

Lunnagårdens förskola. 

Underhållet av lokaler och 

teknisk utrustning har varit 

bristfällig sedan länge.  

Det har kommit 

påpekanden från 

miljöförvaltningen. 

Tillagningskök. Köket från 

år 1992 och håller god 

standard och har 

underhållits. Matsalen är 

dimensionerad för cirka 

120–150 barn. 

Tillagningskök. Kapaciteten 

i kök och matsal är 

underdimensionerad och 

behöver utökas för att klara 

behovet.   

Kok/kyl kök där personalen 

lagar mycket mat själva. 

Allt i ugn tillagas på plats.

Det finns behov av en 

kock.

Tillagningskök. Kapaciteten 

i skolans kök och den 

tekniska utrustningen är 

otillräcklig. Det påverkar 

såväl matlagningsmöjlig-

heter som arbetsmiljö på 

ett negativt sätt. Skolans 

matsal är dimensionerad 

för 100 personer. 

Tillagningskök. Nytt, fräscht 

och professionellt kök. Är 

samdistributionscentral och 

specialkostcentrum för 

kommunen. Har många 

leveranser till förskolor och 

annan verksamhet i 

kommunen.

Tillagningskök. Många 

arbetsmiljöproblem. Två 

personer har drabbats av 

arbetsskador. Köket är fel-

disponerat och skolan har 

en underdimensionerad 

matsal. 

Städ Lokalerna är trånga och 

slitna ur städsynpunkt. 

Städförråd saknas.  

Lokalerna är slitna ur städ-

synpunkt. Hiss saknas 

vilket gör det svårjobbat 

med tunga maskiner. 

Omklädning och gymnastik 

rustas vilket är positivt ur 

städsynpunkt.

En del av byggnaden är 

ombyggd. Där är det ljust 

och fräscht och bra 

städutrymmen. 

Städpersonalen behöver 

gå utomhus pga. 

nivåskillnader. Utemiljön 

dålig då gården är 

grusbelagd.

Nya och bra lokaler ur 

städsynpunkt. 

Lokalerna är delvis slitna. 

Den renoverade delen är 

dock bra. Bra städ-

möjligheter i gymnastik-

salen. Däremot är källar-

planet med specialsalar 

inte bra ur städsynpunkt. 

Den gamla byggnaden är 

generellt svårstädad. 

Nya lokaler. Väldigt bra. 

Personalen är nöjd med 

skolan ur städsynpunkt. 

Avstånd mellan huskroppar 

är inte bra. Det blir mycket 

förflyttning för städperso-

nalen mellan gårdarna. 

Teknisk kvalitet OK OK OK God OK God OK

Tillgänglighet OK OK Dålig God OK God OK
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Befolkningsutvecklingen påverkan på skolor/förskolor 

”Ett oförändrat antal barn och elever att vänta”

Under åren 2013 till 2016 ökade antalet inflyttningar från utlandet vilket bidrog till en befolkningsökning för

perioden. När inflyttningarna från utlandet exkluderas blir flyttnettot negativt.

Statisticon AB under våren 2016 publicerade en befolkningsprognos för Askersunds kommun som beräknar 

att invånarantalet förväntas minska med sex procent under perioden 2015–2020.

Swecos prognos visar att man knappast kan förvänta sig att befolkningen ökar den närmaste

tioårsperioden, utan snarare en svag minskning totalt sett.



Pedagogisk kvalitet

• Skolornas måluppfyllelse behöver förbättras. Skolresultaten i årskurs 6 är sämre än för övriga kommuner i 
regionen och riket. 

• Den stadieindelade timplan som regeringen beslutat om inför höstterminen 2018 där låg-, mellan- och 
högstadium införs på nytt är en tydlig indikation på att placeringen av årskurs 6 bör ses över. Juridisk 
efterlevnad krävs.

• Genom att grundsärskolan, på samma sätt som övrig grundskola, kommer att få en stadieindelad timplan 
bedömer Sweco att det är lämpligt att även fortsättningsvis erbjuda grundsärskola på två skolor, en för de 
yngre eleverna upp till årskurs 6 och en för elever från årskurs 7 till 10. 

• Det har blivit allt svårare att få tag i behörig och legitimerad personal för olika professioner i kommunens 
skolor, förskolor och fritidshem. Detta är framförallt ett problem för små enheter på landsbygden.  

• Lokalerna i kommunens grundskolor är enligt Swecos bedömning av varierande kvalitet ur ett pedagogiskt 
och juridiskt perspektiv vilket påverkar möjligheterna att kunna erbjuda en likvärdig utbildning. 

• I Olshammar och Zinkgruvan, erbjuds fritidshemsverksamhet i förskolornas lokaler. Anpassningen ur ett 
pedagogiskt perspektiv är bristfällig. 

• Utöver brister i utemiljön på Sjöängsskolan är skolors och förskolors utemiljö generellt sett god enligt 
Swecos bedömning. 

• Sweco konstaterar att det finns ett behov att samordna resurser på ett mer hållbart sätt för att underlätta ett 
mer övergripande kollegialt lärande. 
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Social hållbarhet

• Skollagen betonar vikten av trygghetsskapande och likvärdiga miljöer. 

• Ur ett socialt perspektiv är det önskvärt med större enheter då det underlättar elevernas sociala 

kontakter och de aktiviteter som kan genomföras. 

• I Olshammar och Zinkgruvan, erbjuds fritidshemsverksamhet i förskolornas lokaler. Anpassningen 

ur ett socialt perspektiv är bristfällig. Ur elevernas perspektiv är fritidshem mer lämpligt att 

lokalisera tillsammans med grundskolan där det finns fler kompisar och enklare kan anpassas 

aktiviteter utifrån elevernas behov.  

• Större enheter kan även bidra med mer utmanande och utvecklande sociala lärmiljöer
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Ekonomisk hållbarhet

• Det krävs investeringar antingen för tillbyggnader/nybyggnad enligt förslaget eller för att komplettera 

och höja kvaliteten i befintliga lokaler för att erbjuda en likvärdig kvalitet i kommunens skolor och 

förskolor samt för juridisk efterlevnad. De centralt belägna skolorna och förskolorna är fullbelagda 

och har inte kapacitet att ta emot fler barn och elever. 

• Flera av skolornas tillagnings- och mottagningskök behöver kompletteras för att erbjuda en tillräcklig 

kapacitet. 

• Tillgången till specialsalar varierar och kvaliteten i dessa lokaler är inte alltid tillräckligt god för att 

kunna betraktas som ändamålsenlig och likvärdig ur ett pedagogiskt och juridiskt perspektiv. 

• Totalt sett har skolan mer yta än vad antalet barn och elever fordrar. Detta medför att det även finns 

ekonomiska vinster i att effektivisera verksamheten där överflödiga lokaler kan avyttras för annan 

verksamhet.

• Enligt uppgifter som framkommit i utredningen kommer skolskjutskostnaderna inte att påverkas vid 

en organisationsförändring. Idag har 70 % av eleverna skolskjuts. En sammanslagning till färre 

enheter skulle ta bort behovet att erbjuda resor under skoltid för specifika ämnen.
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Förslag lokalorganisation
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Följande förskolor och skolor avvecklas:

• Rönneshytta skola läggs ned - eleverna flyttar till Åsbro eller 
Närlunda skola

• Snavlunda skola läggs ned - eleverna flyttar till Åsbro eller 
Närlunda skola

• Hammars skola läggs ned - eleverna flyttar till Närlunda skola

• Åmmebergs skola läggs ned - eleverna flyttar till Närlunda 
skola

• Mosippans förskola inkl. Åsen läggs ned – barnen flyttar till 
Sågarvallens tillbyggda förskola

• Kristinagården förskola läggs ned - barnen flyttas till ny 
avdelning på Snörmakarens förskola

• Olshammar förskola lägg ned - barnen flyttas till Hammar 
förskola eller förskola i centralorten

• Skogslyckans förskola läggs ned - barnen flyttas till 
Åmmebergs förskola, Hammars förskola eller förskola i 
centralorten

• Lunnagårdens förskola läggs ned – barnen flyttas till 
Hammars nya förskola

För följande förskolor medför förslaget inga tydliga förändringar utan de kan enligt förslaget 
fortsätta drivas och utvecklas med stöd av ett sedvanligt underhållsprogram:   

• Snavlunda förskola - 2 avdelningar

• Humlegårdens förskola - 2 avdelningar (ev. framtida utbyggnad av 1-2 avdelningar)

• Sundsängens förskola - 2 avdelningar

• Björkängens förskola - 4 avdelningar

På följande förskolor och skolor görs en tillbyggnad alternativt ombyggnad:

• Tillbyggnad Närlunda skola (för totalt 500 elever F-6) - delar av lokalerna, ca 1200 
kvm behålls. En tillbyggnad görs med totalt 5000 kvm, samt kök och matsal 400 
kvm. (total yta 6600 kvm)

• Tillbyggnad Åsbro skola (för totalt 300 elever F-6) – Byggnad A och byggnad C 
behålls. Byggnad B rivs. En tillbyggnad görs om totalt 2000 kvm. Dessutom görs 
en tillbyggnad om 200 kvm för kök och matsal i byggnad C. (Total yta 3600 kvm)

• Hammars skola avvecklas. Lunnagårdens förskola avvecklas. Förskolans 
verksamhet flyttar till ombyggd/nybyggd lokal där skolan idag ligger. Ombyggnad 
460 kvm. Nybyggnad 290 kvm. (Totalt 750 kvm)

• Åmmebergs skola avvecklas. Förskolan kvarstår i souterrängplan. Lokaler för 
ytterligare en avdelning byggs i befintlig byggnad, ca 200 kvm. Total ombyggnad 
475 kvm.

• Rönneshytta skola avvecklas. Lokaler för två avdelningar byggs till i delar av 
befintlig skolbyggnad. Total ombyggnad ca 500 kvm.

• Snörmakarens förskola byggs till med två avdelningar till totalt 5 avdelningar + 
barnomsorg på obekväm arbetstid, 360 kvm. 

• Sågarvallen förskola byggs till med fyra avdelningar till totalt sex avdelningar, 720 
kvm. Mosippans förskolas 4 avdelningar avvecklas. Mosippan rivs och lokalen där 
avdelningen Åsen finns avvecklas för annan verksamhet. (total yta 1080kvm)



KOSTNADER
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Riktmärke för ytor och underlag för kostnadsberäkning

Förskolan - 10 kvm per barn i äldre byggnader och 

12 kvm per barn vid nybyggnad

Grundskolan - 10-12 kvm per elev för yngre elever, 

12-14 kvm per elev för äldre elever

Särskola 30-40 kvm

Yta för matsal – 1,3 kvm/elev

Uteyta – 30 kvm per elev
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• Nybyggnadskostnad på mellan 30 000 kr och 35 000 

kr per kvm.

• Renoveringskostnad 18 500 per kvm för skola, 

20 000 kronor per kvm för särskola. 

• Byggherrekostnader uppgår till ca 25 procent i 

nybyggnads- och renoveringskostnaden. Observera 

att det är stor konkurrens på byggmarknaden i en tid 

då det byggs mycket över hela landet.

• Rivningskostanden uppskattas schablonmässigt till 

cirka 1000 kronor per kvadratmeter bruttoarea. Elevgrupper 

• F-åk 3 20 elever

• Åk 4-6 25 elever 

• Åk 7-9 30 elever

15 barn per avdelning i förskolan



Kostnad – förslaget
Förskola/Skola Ombyggnad 

18 500kr/kvm

Nybyggnad/ Tillbyggnad 

30 000kr/kvm

Investeringskostnad 

Björkängens förskola 0 kr

Kristinagårdens förskola 0 kr

Humlegårdens förskola 0 kr

Sundsängens förskola 0 kr

Snörmakarens förskola 360 kvm 10 800 000 kr

Sjöängsskolan 0 kr

Närlunda skola 5000 kvm skollokaler

400 kvm kök/matsal

150 000 000 kr

12 000 000 kr

Mosippans förskola 0 kr

Sågarvallens förskola 720 kvm 21 600 000 kr

Rönneshytta förskola 0 kr

Snavlunda förskola 0 kr

Åsbro skola 2000 kvm skollokaler

200 kvm kök/matsal

60 000 000 kr

6 000 000 kr

Rönneshytta skola 500 kvm 9 250 000 kr

Snavlunda skola 0 kr

Åmmebergs förskola 475 kvm 8 787 500 kr

Gullvivan, Olshammar 0 kr

Lunnagården 0 kr

Skogslyckan, Zinkgruvan 0 kr

Åmmebergs skola 0 kr

Hammars skola 460 kvm 290 kvm 17 210 000 kr

Totalt 1 435 kvm 8 970 kvm 295 647 500 kr
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Total kostnad 

uppgår till ca

300 000 000 kr



Fortsatta åtgärder med lokalutredningen som grund

• Att fatta beslut om tomtmark för nya 

skolor och förskolor

• Fördjupad analys t.ex. säkerställa  

lokalernas tekniska status, 

detaljerade ritningar 

• Att göra noggrannare analyser av 

kostnader och hur olika 

investeringar ska finansieras 

• Att involvera  intressenter  -

kommunikationsplan 

• Att beakta barnens perspektiv
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Prioritet 1: Som en första prioritet rekommenderar Sweco att kommunen bygger ut Närlunda 

skola. När denna är klar kan eleverna från Hammars skola och Åmmeberg skola flytta till den 

utbyggda skolan. Detsamma gäller eleverna från årskurs 6 på Sjöängsskolan. (Sweco föreslår att 

samtliga elever i årskurs 6 placeras på Närlunda skola inför ombyggnad av Åsbro skola. Detta är 

en tillfällig lösning men som medför att elever inte behöver flyttas under byggperioden. Dessutom 

frigörs lokaler för grundsärskolan som är trångbodda på Sjöängsskolan). Eleverna på Snavlunda

skola flyttas antingen till Närlunda skola centralt i Askersund eller till Åsbro skola vilket innebär att 

Snavlunda skola läggs ned.

Prioritet 2: Samtidigt som eleverna flyttar från Åmmebergs skola anpassas en del av plan två i 

Åmmebergs skola till en ny förskoleavdelning. Barnen från förskolan i Zinkgruvan placeras på 

Åmmebergs förskola. Delar av lokalerna på Åmmebergs skola avvecklas för annan verksamhet 

alternativt rivs.

Prioritet 3: Parallellt med tillbyggnaden av Närlunda skola och i anslutning till att Hammars skola 

läggs ned påbörjas bygget av en ny förskola i Hammar. När den nya förskolan är färdigställd 

läggs förskolorna Lunnagården och Gullvivan ned och lokalerna avyttras för annan verksamhet 

alternativt bostad. Barnen från dessa förskolor flyttas till den nya förskolan i Hammar. 

Prioritet 4: Tillbyggnad av fyra avdelningar i anslutning till Sågarvallen förskola i Åsbro. Barnen 

från Mosippan och Åsen flyttar till de tillbyggda avdelningarna på Sågarvallen förskola.

Prioritet 5: En tillbyggnad sker av Åsbro skola. Om det krävs evakuering av elever beroende på 

var den nya byggnaden placeras används Rönneshytta skola för denna evakuering. När Åsbro 

skola är tillbyggd flyttas elever från Rönneshytta till Åsbro skola. Även årskurs 6 inryms i de nya 

lokalerna. 

Prioritet 6: Rönneshytta skola byggs om för att inrymma tre förskoleavdelningar i den renoverade 

delen av skolan. Verksamheten i före detta Sjöliden förskola flyttar till Rönneshytta skola. Sjöliden

och resterande lokaler i Rönneshytta skola avvecklas för exempelvis bostäder. 

Prioritet 7: Tillbyggnad sker av två nya avdelningar i anslutning till Snörmakaren/ Repslagaren 

inklusive nattförskola. Kristinagården förskola läggs ned. Observera att hyresavtalet för 

Kristinagården behöver sägas upp i god tid.




