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Varför har förskolorna och skolorna i Askersunds kommun utretts? 

Utredningen har sin grund i att kommunens barn- och utbildningsnämnd vill säkra den 

pedagogiska kvaliteten på lång sikt inom sin verksamhet. Nämnden önskar ett gemensamt 

underlag så att de i framtiden kan ta beslut gällande förskolorna och skolorna i kommunen 

utifrån en god och väl undersökt grund.  

Vem har utfört utredning? 

Nämnden önskade att en extern part skulle utreda frågan och då valdes företaget Sweco. 

Sweco har stor erfarenhet av liknande utredningar.  

Hur såg uppdraget ut som Sweco fick av nämnden? 

Sweco fick i uppdrag att genomföra en utredning av kommunens förskolor och grundskolor 

inklusive grundsärskola och fritidshem med målsättningen att presentera ett förslag till 

organisation som säkerställer hållbarhet ur ett pedagogiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv.   

Varför valdes ett pedagogiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv? 

Förskolans och skolans uppdrag är att säkra att barnen och eleverna får en god undervisning. 

Detta är skolans mål och den pedagogiska kvaliteten måste vara hög. Det finns också flera 

aspekter av en god pedagogik och detta är att juridiskt följa den regler och lagar som tillskrivs 

förskolan och skolan. Samtidigt är den sociala miljön väldigt viktig för barnen och elevernas 

välmående och lärande. Tillsammans med detta måste vi titta på förskolornas och skolornas 

ekonomiska förutsättningar så att vi kan ge så god kvalitet som möjligt och ge så mycket 

undervisning som möjligt för de pengar vi har att röra oss med. 

Vad har utredningen visat? 

I utredningen har Sweco gett förslag till en hållbar organisation utifrån ett pedagogiskt, socialt 

och ekonomiskt perspektiv. I stort rekommenderar Sweco en organisation med större enheter 

på färre orter. Detta innebär att utbyggnad/ombyggnation rekommenderas för vissa enheter 

medan avveckling rekommenderas för andra.  

Var kan jag ta del av Swecos rapport? 

Swecos rapport kommer att finnas på kommunens hemsida på www.askersund.se/utredning.  

Innebär utredningen att kommunen har tagit ett beslut? 

Inga beslut har ännu tagits. Sweco har nu lagt fram sina rekommendationer. Frågan ska sedan 

diskuteras i de olika politiska partierna innan gemensamma diskussioner kan ske och beslut 

kan tas. 

Vilka personer har fått komma till tals i utredningen? 

I utredningen har Sweco först besökt alla förskole- och skollokaler för att med egna ögon se 

över kvalitén utifrån de olika perspektiven. Sedan har föräldrar från förskolor och skolor, från 

låg- mellan- och högstadiet och från alla kommunens skolområden träffat Sweco i workshops. 

http://www.askersund.se/utredning
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Här har det också funnits fackliga representanter, elevhälsopersonal, förskolechefer och 

rektorer, politiker och personal. Barnens röster har hörts genom samtal med 

föräldrarepresentanter och eleverna har fått tala om frågorna i elevråden. Kompletterande 

intervjuer har sedan hållits med politiker, chefer och anställda inom skolskjuts och måltid. 

Vad har hänt med synpunkterna som har lämnats på hemsidan? 

Samtliga synpunkter som har inkommit gällande förskole- och skolutredningen har skickats 

vidare till Swecos projektansvarig. Synpunkterna har ingått i utredningen och behandlats lika 

noga som synpunkterna som har inkommit under workshops. 

Kommer kommunens medborgare att kunna fortsätta lämna synpunkter? 

Ja, webbformuläret på hemsidan kommer att fortsätta vara öppet och samtliga synpunkter 

kommer att samlas in. Webbformuläret är öppet för allmänheten på: 

www.askersund.se/utredning.     

Det finns också möjlighet för kommunens medborgare att ta kontakt med barn- och 

utbildningsnämndens politiker som kan svara på frågor och föra dialog. 

När tas ett slutgiltigt beslut? 

Den frågan har vi idag inget svar på. Den politiska processen måste få ta sin tid. Det som kan 

sägas är att samtliga politiker från barn- och utbildningsnämnden kommer att ta med sig 

frågan till sina partier och där kommer diskussion att ske. Kommunens politiker önskar få 

möjligheten att sätta sig in i Swecos rekommendationer och läsa och diskutera den slutgiltiga 

rapporten noga innan dess att frågan kan diskuteras i större sammanhang. Det är även ett 

uttryckt önskemål från politikerna att medborgare i Askersund får möjlighet att uttrycka sina 

synpunkter framöver. 

Hur kommer ärendegången se ut? 

Den politiska processen och förankringen kan innebära att vidare frågor lyfts till barn- och 

utbildningsförvaltningen där förvaltningens personal får läsa och reflektera över innehållet i 

Swecos rapport för att kunna bidra med sin sakkunnighet. Barn- och utbildningsnämnden kan 

därefter formulera uppdrag till förvaltningen utifrån delar av rapporten. 
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