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Bakgrund 
 
Under 2020 har barn- och utbildningsförvaltningen utrett ett antal alternativ till skolorganisation 
utifrån nämndens olika förslag. Utredningen har därefter kompletterats för att skapa en helhetsbild 
gällande användning av lokaler, skolskjuts samt påverkan på orterna och tidsplan. Under den politiska 
processens gång har ett alternativt förslag till skolorganisation framkommit. Vid kommunfullmäktiges 
sammanträde 2020-11-30 framfördes detta och ärendet återremitterades för att sammanställa och 
komplettera beslutsunderlag för det alternativet.    

Återremissyrkandet: ”Då det är ett nytt förslag behöver en sammanställning göras utifrån de 
utredningar som finns och som är aktuella för detta förslag samt redogöra för effekterna det får på 
skolskjutsar till skolan och hem, lokalutnyttjande och elevunderlag så att konsekvenserna framgår. 
Vidare ska en genomförandeplan tas fram för förslaget.” 
 
Alternativt förslag till skolorganisation 
 
Förslaget innebär följande: 
Närlundaskolan  F-åk 6 
Åsbro skola  F-åk 6 
Rönneshytta skola F-åk 6 
Åmmebergs skola F-åk 3 
Hammars skola F-åk 3 
 
Snavlunda skola avvecklas och eleverna flyttas till Rönneshytta skola. 
Åk 4-6 från Åmmebergs och Hammars skolor flyttas till Närlundaskolan.  

Förskolan i Hammar samlokaliseras med Hammars skola i befintliga lokaler. Lunnagården, där 
förskolan idag är lokaliserad avvecklas. 

Förskolan i Åmmeberg får i och med att åk 4-6 flyttas till Närlundaskolan, tillgång till ytterligare 
lokaler i skoldelen.  

För åk 7-9 på Sjöängsskolan samt grundsärskolan, innebär det alternativa förslaget ingen förändring 
mot idag.  
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Utredning av nytt förslag till skolorganisation  
 
Resursfördelning 

Förslaget F-3 skolor innefattar åk F-3 på Åmmeberg och Hammars skolor, åk F-6 i Åsbro, Närlunda 
samt Rönneshytta och åk 7-9 på Sjöängsskolan med speciallärare i grundfördelningen. Förslaget 
innebär en personalstyrka på 83,3 årsarbetare (inte inräknat strukturell fördelning för särskilda 
undervisningsgrupper eller ökad måluppfyllelse).  
 
Nedanstående tabeller fanns med i den ursprungliga utredningen som barn- och 
utbildningsförvaltningen tog fram under 2020 utifrån då gällande förutsättningar. Tabellerna är 
uppdaterade med förslaget som nu utreds utifrån samma förutsättningar. 

 
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.  

 

Blå 
stapel visar uppskattat antal årsarbetare per alternativ. Röd 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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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). Röd stapel visar på ökat antal årsarbetare utifrån åldersblandad undervisning 
enbart på Snavlunda skola, jämfört med budgetram 2020, inklusive 4 speciallärare.  
 
Lokalbehov 
Se vidare under avsnittet ”Effekter lokalutnyttjande” sidan 7. 
 
Pedagogiska konsekvenser av kvarstående lokalbrister  

 Elever från Åmmebergs skola kommer behöva skjutsas till slöjd i åk 3 vilket kräver god 
planering av schema samt eventuellt längre skoldag för att säkerställa att restiden inte tar 
undervisningstid i anspråk.  

 I Rönneshytta saknas fullstor gymnastiksal vilket kan påverka möjligheten att följa läroplanen 
på ett fullgott sätt i åk 4-6. 

 Elever från Rönneshytta och Åsbro kommer behöva skjutsas för undervisning i hemkunskap 
och moderna språk i åk 6. Kräver god planering av schema samt eventuellt längre skoldag för 
att säkerställa att restiden inte tar undervisningstid i anspråk.  

 
Konsekvensanalys  
Större och jämnare klasstorlekar underlättar en resursfördelning utifrån faktiska pedagogiska behov. 
Färre skolor i en kommun kan ge positiva sociala effekter för barnen då vissa av skolorna idag har 
begränsat antal kompisar. I förslaget tas en enhet bort i åk F-3 och tre enheter bort i åk 4-6. En tydlig 
struktur för hur skolan organiseras förväntas ge positiva effekter på rekrytering och därmed över tid 
ökad andel behörig personal.  
 
Åmmeberg och Hammar 

 Åmmeberg och Hammars skolor kommer fortsättningsvis ha litet elevunderlag vilket innebär 
ökade undervisningskostnader per elev samt ökade kostnader för särskilt stöd. 

 Lärarlagen i Hammar och Åmmebergs skolor kommer bli små vilket ställer krav på större 
samordning och utbyte med övriga skolor.  
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 I Hammar kommer samlokalisering med förskolan innebära vissa samordningseffekter med 
fritidshemmet. 

 Elevhälsa och särskilt stöd behöver samordnas med övriga skolor. 
 Utgångspunkten är att skolorna ska ha åldershomogen undervisning. Vissa år kan ett lågt 

elevantal på framförallt Hammars skola innebära att åldersintegrerad undervisning behöver 
genomföras för en fungerande verksamhet.  

 Ökade möjligheter att undervisa utifrån behörigheter mot lågstadiet. 
 Åldershomogen undervisning innebär en minimibemanning av pedagoger. Vid behov av 

åldersblandad undervisning på grund av lågt elevantal kan lärarlaget inte minskas. 
 
Rönneshytta och Åsbro 

 Minskning av en enhet i norra området innebär fördelar kopplade till elevhälsa och 
administration.  

 Garanterat åldershomogen undervisning i Rönneshytta skola då elevunderlaget blir större. 
 
Närlunda 

 Fler barn i åk 4-6 kommer öka stabiliteten och öka möjligheterna till sociala kontakter för 
barnen samt förbättra arbetet med särskilt stöd. 
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Effekter lokalutnyttjande 
 
Sammanfattning av kostnader kopplade till lokaler finns i slutet av dokumentet. 
 
Närlundaskolan, F-6 
Tillskottet av elever i åk 4-6 från Hammar och Åmmeberg skolor ryms inom redan beslutat 
investeringsprojekt.  
 
Åsbro skola, F-6 
Ingen förändring i förhållande till redan beslutat investeringsprojekt. 
 
Rönneshytta skola och förskola, F-6, förskola 
Klassrum och andra ytor håller acceptabel standard. Idag nyttjar förskolan lokaler i skolan. Dessa 
lokaler behövs till skolan då antalet elever utökas. Förskolan behöver därmed utökade lokaler. 
Matsalen behöver byggas ut. 

 Utbyggnad förskola 150-200 m2. Investering ca 7,5 mnkr. Erfordrar strandskyddsdispens. 
Området är inte detaljplanerat. Sydnärkes byggförvaltning ser inga uppenbara hinder att 
bevilja en utbyggnad av förskolan. 

 Utbyggnad matsalen ca 75 m2. Investering ca 1,7 mnkr. 
 Ökad yta ca 275 m2 medför ökad driftkostnad med ca 253 tkr. 

 
Snavlunda, förskola/fritids 
Antalet barn inskrivna på förskolan har ökat något de senaste åren varför den del som är avsedd för 
förskola för närvarande är trångbodd. Avvecklas skolan kan förskolan nyttja ytterligare lokaler för 
verksamheten.  

 Lokalerna större än behov medför höga lokalkostnader/barn. 
 Minskade driftkostnader, kost, städ och vaktmästare ca 300 tkr/år  

 
Åmmebergs skola och förskola, F-3, förskola 
Befintliga lokaler kommer vara väl anpassade till skola och förskola. Justering av skolsalar för 
förskola erfordras.  

 Mindre anpassning av lokaler till förskolan. Investering ca 500 tkr.   
 
Hammars skola och förskola, F-3, förskola 
Delar av Hammars skola byggs om till förskola. Lunnagården avvecklas. Skolan är i ganska dåligt 
skick och behöver renoveras. Skolan har bra matsal men gammalt kök och mindre investeringar och 
anpassningar krävs där. 

 Renovering och anpassning av lokaler samt yttre miljö. Investering ca 20 mnkr. 
 Minskade driftkostnader fastighetsskötsel med samlade verksamheter och avyttring av 

Lunnagården ca 820 tkr/år 
 Minskade driftkostnader, kost, städ och vaktmästare ca 900 tkr/år  
 Bokfört värde på Lunnagården är ca 4 270 000 kr. Nedskrivning är resultatpåverkande.  

 
Generellt 

Köken i Åmmeberg, Rönneshytta och Åsbro är i behov av renovering. Normalt underhåll samt 
upprustning av utemiljöer erfordras i olika grad på alla enheter. Investeringskostnader redovisas inte 
specifikt för detta. 
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Effekter elevunderlag 
 
Antal klasser varierar över åren beroende på antal födda barn per årskull och ort men beror även på in- 
och utflyttning i kommunen. Elevunderlaget för kommunens skolor har trots variationer över åren 
varit relativt konstant totalt sett och ser utifrån de uppgifter som finns tillgängliga ut att fortsatt vara 
så. 
 
Nedanstående barnantal är uttaget 2020-08-12. Antalet kommer inte överensstämma med det faktiska 
antalet det angivna läsåret på grund av ovanstående orsaker. Även det fria skolvalet kan påverka 
antalet. Förändringar beräknas dock vara marginella och siffrorna redovisar storleksordningen på 
antalet barn. Klassernas storlek på de enheter där det endast finns en klass per årskurs innebär att 
undervisningskostnaden per elev blir högre än i andra skolorna då en fungerande verksamhet kräver 
kontinuitet mellan åren samt en grundbemanning som är högre än vad resursfördelningsmodellen 
medger. Grundförutsättningen är att ingen undervisning skall bedrivas i B-form, åldersintegrerat, om 
det inte krävs av praktiska orsaker. 
 
Närlundaskolan, F-6 
För åk F-3 kommer elevunderlaget innebära 2-3 klasser i respektive årskurs. Elevunderlaget i åk 4-6 
innebär 3-4 klasser i respektive årskurs. Antalet elever på skolan beräknas bli 428 läsåret 22/23. 
 
Läsåret 22/23 

Klass Antal barn 
(Askersund+Hammar+Olshammar+Zinkgruvan+Åmmeberg) 

födda 2019 54 

födda 2018 45 

födda 2017 47 

F 48 

1 42 

2 51 

3 49 

4 89 (66+12+5+1+5) 

5 65 (47+7+2+5+6) 

6 84 (51+9+3+7+14) 
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Åsbro skola, F-6 
Elevunderlaget innebär 1 klass i respektive årskurs. Antalet elever på skolan beräknas bli 154 läsåret 
22/23.  
 
Läsåret 22/23 

Klass/född år Antal barn 

födda 2019 21 

födda 2018 20 

födda 2017 23 

F 24 

1 28 

2 19 

3 16 

4 24 

5 21 

6 22 
 
Rönneshytta skola F-6 
Elevunderlaget innebär 1 klass i respektive årskurs. Antalet elever på skolan beräknas bli 135 läsåret 
22/23. 
 
Läsåret 22/23 

Klass Antal barn (Snavlunda+Rönneshytta) 

födda 2019 6+13 

födda 2018 8+13 

födda 2017 5+6 

F 22 (13+9) 

1 22 (8+14) 

2 13(1+12) 

3 20 (5+15) 

4 16 (6+10) 

5 21 (7+14) 

6 21 (7+14) 
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Åmmebergs skola F-3 
Elevunderlaget innebär 1 klass i respektive årskurs. Antalet elever på skolan beräknas bli 50 läsåret 
22/23.    
 
Läsåret 22/23 

Klass Antal barn (Zinkgruvan+Åmmeberg) 

födda 2019 6+12 

födda 2018 4+8 

födda 2017 6+6  

F 12 (6+6) 

1 13 (6+7) 

2 13 (5+8) 

3 12 (2+10) 
 
Hammars skola F-3 
Elevunderlaget innebär 1 klass i respektive årskurs. Antalet elever på skolan beräknas bli 52 läsåret 
22/23. Enstaka klasser kan bli så små att man behöver arbeta åldersintegrerat för att få en fungerande 
verksamhet av praktiska skäl.  
 
Läsåret 22/23 

Klass Antal barn (Hammar+Olshammar) 

födda 2019 10+2 

födda 2018 12+4 

födda 2017 3+3 

F 11 (10+1) 

1 11 (9+2) 

2 15 (11+4) 

3 15 (11+4) 
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Effekter skolskjuts 
 
Nedanstående beskrivningar avser situationen när en skolorganisationsförändring är genomförd. I 
samband med omställningen på respektive skola kan merkostnader uppstå under en period.  

Hammar och Åmmeberg 
För skolskjutsverksamheten innebär alternativet ingen större förändring, då elever från Hammars och 
Åmmebergs upptagningsområde åker till både Hammar och Askersund respektive Åmmeberg och 
Askersund då åk 7-9 ska till Askersund och F-6 till de mindre enheterna. Förändringen innebär att 
även åk 4-6 åker till Askersund. Den föreslagna organisationen innebär byten till större fordon i 
samband med att förändringen sker. Detta kommer att innebära en tillfälligt ökad kostnad. 

Sammanfattning 
De ekonomiska effekterna av nytt skolskjutsavtal bedöms vara större än de som följer av den 
föreslagna organisationsförändringen. Förslaget innebär maximalt två destinationer för elever från 
samma bostad, vilket är gynnsamt jämfört med vissa andra utredda alternativ med tre destinationer. 
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Genomförandeplan 
 
Steg 1 
Februari 2021 
För att förbereda en central placering av åk 6 från Åmmeberg (eleverna får idag inte plats i 
Åmmebergs skola) görs en klassindelningen under början av vårterminen 2021. För eleverna ger det 
en trygghet att veta vilka de kommande klasskompisarna blir till hösten. Åmmebergs elever i åk 6 
byter därmed organisation och tillhör Närlundaskolan från och med läsåret 21/22. Ingen utökning av 
antal klasser i åk 6 Närlunda krävs då Åmmebergs elever kan inkluderas i nuvarande klasser.  
 
Februari 2021 
Information till Snavlundas vårdnadshavare och elever om att skolan avvecklas bör gå ut i direkt 
anslutning till att beslut är fattat i kommunfullmäktige.  
 
Våren 2021 
Tillgång till ändamålsenliga lokaler för förskolan i Rönneshytta behöver säkerställas och färdigställas i 
och med att Snavlunda avvecklas och eleverna på Rönneshytta skola blir fler. Innan en permanent 
utbyggnad kan göras, tillgodoses behovet av lokaler genom tillfälliga paviljonger. Dessa behöver 
färdigställas innan terminsstart 2021.  
 
Våren/hösten 2021 
Utredning om behov av anpassning av lokalerna för förskoleverksamhet i Hammar och Åmmeberg 
kan påbörjas när organisationsbeslut har fattats i kommunfullmäktige för att byggnation ska kunna 
starta direkt när eleverna slutat skolan vårterminen 2022. 
 
Augusti 2021 
Årskurs 6 från Åmmebergs skola organiseras till Närlundaskolans rektorsområde med placering i 
centralorten. 
 
Steg 2 
Våren 2022 
Klassindelning för åk 4-6 från Hammar, Åmmeberg samt Närlunda, meddelas eleverna i början av 
vårterminen. 
 
Juli/augusti 2022 
Ombyggnation samt renovering av Hammars skola startar. Förskolan flyttar till Hammars skola när 
ombyggnationen är klar (1 års byggtid).  
Del av skolan i Åmmeberg anpassas för förskolan.        
 
Augusti 2022 
Närlundaskolans nya mellanstadium står färdigställt till höstterminen 2022. Åk 4 och 5 från 
Åmmeberg och Hammars skolor flyttas då till Närlundaskolan. Delar av skolans område kommer vara 
fortsatt avstängda till dess att byggnationen är helt klar 2023. Matsalen kommer finnas i temporära 
lokaler när höstterminen startar och en tid framöver. I åk 4 och 5 från Hammar och Åmmebergs skolor 
beräknas sammanlagt ca 40 elever gå, vilka integreras i befintliga klasser. Åk 6 från Hammars skola 
organiseras inom Närlundas rektorsområde med placering i centralorten. Därmed tillhör alla klasser i 
åk 6, förutom Åsbros och Rönneshyttas elever, Närlundas rektorsområde med placering i centralorten. 
 
Steg 3 
2023 
Renovering samt ombyggnation av Närlundaskolan avslutas och årskurs 6 får då plats på 
Närlundaskolan. Förskolan i Lunnagården flyttas till Hammars skola och lokalerna avvecklas. 
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Ekonomiska konsekvenser 
 
Beräkning åtgärder lokaler  
 
Tillkommande investeringsbehov som kommunfullmäktige inte beslutat om 
tkr Investeringsutgifter 

Rönneshytta skola 1 700 

Rönneshytta förskola 7 500 

Åmmebergs skola 500 

Summa 9 700 
 
Förändrade driftkostnader avseende berörda fastigheter 

tkr/år Driftkostnader 
fastighet,** 

Driftkostnader 
service** 

Kapitaltjänst 
tillkommande 
investeringsbehov 
enligt tabellen 
ovan** 

Summa 

Snavlunda skola 0 -300 0 -300 

Rönneshytta skola 48 24 70 142 

Rönneshytta förskola 130 70 310 510 

Åmmebergs skola 0 -100 25 -75 

Hammar/Lunnagården* -820 -900 0 -1 720 

Summa -642 -1 206 405 -1 443 
 
* Lunnagården har bokfört värde på cirka 4 270 000 kronor. Fastigheten kan säljas under förutsättning 
att den kan säljas till en relevant verksamhet som har behov av just dessa specifika lokaler. 
Sannolikheten för detta är liten. Säljs inte fastigheten bör den rivas. Läget i nära anslutning till industri 
gör fastigheten mindre lämplig för bostäder. Eventuella avyttringskostnader alternativt kostnad för 
rivningen av huset är inte med i beräkningarna.  
 
** Följande schablonpriser har legat till grund för beräkningarna: 

- Byggkostnader, 25 000 kr/m2 
- Driftkostnaden för fastighetsförvaltning exklusive kapitaltjänst, avskrivningar och 

försäkringar ca 650 kr/ m2 och år. Service- och städkostnader ingår inte i driftkostnaden. 
- Kapitaltjänsten för tillkommande investeringsbehov är beräknad utifrån kommunens modell  
- Driftkostnader service avser städ och enklare vaktmästarsysslor kostnad är beräknad till 350 

kr/ m2 (307 kr/ m2 städ + 43 kr/ m2 vaktmästeri) 
 

Kommentar: Beräkningarna är framtagna för lokaler som påverkas av det nya alternativet. Kostnader 
för t.ex. rivning av lokalen som kallas ”Pluggebo” i Åmmeberg är inte avhängigt vilket alternativ till 
skolorganisation som kommunfullmäktige beslutar om, och är därför inte med i utredningen. 
 
Investeringar som sedan tidigare är beslutade av kommunfullmäktige 
Sedan tidigare har kommunfullmäktige fattat beslut om investeringar för lokaler för Närlundaskolan 
och Åsbro skola. Totalt cirka 226,5 miljoner kronor. Kapitaltjänstkostnader för detta finns med i 
beslutad driftbudget.  
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Renovering av Hammar skola är upptagen som projekt i den totala investeringsramen för 2021-2026 
som beslutades av kommunfullmäktige 2020-11-30. Kapitaltjänsten är därmed inräknad i 
driftbudgeten. 
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Uppskattade driftkostnader övriga delar i jämförelse med budget 2020 
 
I den utredning som barn- och utbildningsförvaltningen tog fram under 2020 gjordes jämförelsen med 
budget 2020. Vi har därför valt att använda samma jämförelseår i den här utredningen för att 
underlätta jämförelser mellan förslagen.  
 
Kostnader per år tkr Kommentar 
Personalkostnad utöver budget 
2020 för barn- och 
utbildningsnämnden 

1 750 Ryms inte inom budgetram 

Minskade övriga kostnader för 
barn- och utbildningsnämnd 

-303 Lunnagården till Hammar 
skola: 
Lokalvård m.m.: 271 tkr 
Transport måltider: 32 tkr 

Minskade övriga kostnader/år: 
kultur- och tekniknämnd 

-860 
 

Måltidspersonal: 860 tkr 
 

Summa* 587 Totalt 587 tkr högre 
kostnader än budget 2020 

 
* Skolskjutskostnader ingår inte i summan och är inte framräknade i kronor. Effekter för skolskjutsar 
är däremot beskrivna på sidan 11. 
 
Summering av ekonomiska konsekvenser jämfört med budget 2020 
 
Utifrån ovanstående tabeller har en summering gjorts: 
 
 tkr Kommentar 
Driftkostnader fastigheter -1 443 Innebär lägre kostnader 
Driftkostnader övriga delar 587 Innebär högre kostnader 
Summa -856 Innebär lägre kostnader 

 
Utifrån uppskattade uppgifter och beräknade kostnader innebär förslaget en lägre kostnad jämfört med 
budget 2020, motsvarande cirka 900 tkr. 
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