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1. Sammanfattning
Denna rapport hanterar begreppet skola som ett samlingsbegrepp för både för- och
grundskoleverksamhet, om inget annat anges.

Inledning
Nynäshamns kommun står inför ett antal utmaningar för att bemöta den framtida
skolorganisationens krav och behov. Dessa grundar sig i följande punkter:





Demografiska processer och förändrat elevunderlag.
Nya riktlinjer för skolans pedagogik samt den strategiska utformningen
avverksamhetslokaler och placeringen av skolfastigheter.
Underhållsbehov av lärmiljö som skollokaler, skolfastigheter samt utemiljö.
Mer resurseffektiv användning av de befintliga skolfastigheterna.

Med anledning av detta har miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, i samråd med barn- och
utbildningsförvaltningen, fått i uppdrag av kommunstyrelsen att utarbeta en långsiktig plan för
kommunens skolplanering och skolfastigheter.
Genomförande
Inom projekt Skolvision 2025 har ett antal delutredningar genomförts. Dessa utredningar
hanterar Nynäshamns kommuns demografiska prognos fram till 2024, elevkapacitet, den tekniska
statusen på befintliga skolfastigheter, de nya pedagogiska riktlinjerna och Nynäshamns
skolmodell samt resurseffektivitet genom anpassningsbara byggnader. Utöver dessa
delutredningar har studiebesök på sex olika skolor genomförts.
Demografiska processer och elevkapacitet
Resultatet av kommunens demografiska prognos som stäcker sig till år 2024 visar att antalet barn
i åldern 0-6 år kommer att öka, likaså antalet unga i åldern 7-15 år. Detta leder till ett större
elevunderlag vilket betyder att kraven på elevkapacitet kommer att öka. Resultaten från
elevkapacitetsutredningen visar att antalet barn redan nu överstiger förskolebyggnadernas
elevkapacitet, medan grundskolebyggnaderna bör rymma ökningen av antalet unga.
Viktigt att nämna är att elevkapacitetsutredningen har utrett skolfastigheterna utifrån traditionellt
planerade lokaler. Huruvida elevkapaciteten förändras vid ombyggnation enligt Nynäshamns
skolmodell för att främja nya pedagogiska riktlinjer bör utredas ytterligare då uppskattningen av
byggnadernas elevkapacitet därav kan minska.
Teknisk status
Underhållsbehovet av de gamla skolfastigheterna är generellt sett stort och åtgärder behöver
genomföras för att god arbetsmiljö (enligt Arbetsmiljöverket) ska vara möjlig att uppnå. Dessa
gäller bland annat tillgänglighet för rörelsehindrade, åtgärder för brandkrav, åtgärder för akustiska
krav, miljöcertifiering enligt certifieringssystemet Miljöbyggnad samt förbättrad utemiljö. De
underhållsåtgärder, investeringar och ombyggnationer som kommer att krävas i Nynäshamns
skolbyggnader de kommande åren är så pass omfattande att nybyggnation i vissa fall kan vara
motiverat.
Pedagogik och Nynäshamns skolmodell
Dagens för- och grundskoleverksamhet önskar omvärdera begreppen avdelning och skolklass och
förespråkar arbete i så kallade arbetslag, en uppdelning som inte sker utifrån årskurser utan främst
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efter barnens individuella kunskapsnivå. Dagens grundskolor i Nynäshamn är till stor del tekniskt
utformade för det äldre traditionella sättet att arbeta på med klassindelning och statiska miljöer.
Skolbyggnaderna har klassrum i identiska storlekar med långa korridorer och lokalerna stödjer
därmed inte dagens mer flexibla och individanpassade arbetssätt där undervisning sker genom
arbetslag.
Nynäshamns skolmodell ska vara vägledande vid om-, till- och nybyggnationer av skollokaler i
kommunen. Skolmodellen ska utgöra underlag för lokalplanering för att säkerställa att de
pedagogiska idéerna och verksamhetslokalerna inte motverkar varandra. Lokalerna bör fungera
för olika arbetsmoment och göra undervisningen lätt att bedriva. De ska präglas av en öppenhet
med visuella kontakter och god möjlighet till uppsikt och utblick. Med mindre enheter inom
gruppen skapas trygghet och en känsla av tillhörighet, samtidigt som eleven är delaktig i ett större
sammanhang.
Resurseffektivitet genom anpassbara byggnader
Framtida behov av ändrade ytor och funktioner behöver mötas på ett sätt som är resurseffektivt
och långsiktigt hållbart. Lokaler bör vara utformade så att de kan användas för olika typer av
verksamhet i olika åldrar. Det kan handla om så enkla saker som att det är möjligt att möblera om
beroende på vilken undervisningsform som ska ta plats.
Tre begrepp har diskuterats i samband med detta: flexibilitet, elasticitet och generalitet. Genom att
upprätta flexibla, elastiska och/eller generella skolfastigheter ökar byggnadernas
anpassningsbarhet och de kan på ett effektivt sätt möta framtida förändringar vad gäller ytor och
funktioner.
Även begreppet komplexitet har diskuterats. Med det menas graden av komplexa faciliteter som en
viss verksamhet kräver av en lokal. För att inte bygga in en onödig överkapacitet i samtliga
skolbyggnader och dess skollokaler kan ett sätt vara att upprätta specifika och fullt lämpliga
lokaler i skolfastigheterna, alternativt specifika och fullt lämpliga byggnader endast avsedda för
dessa komplexa verksamhetslokaler.
Framåtblick
I det fortsatta arbetet bör hänsyn tas till ett antal aspekter. Medborgarinflytande är mycket viktigt
i en process där de omställningar som följer påverkar kommunens invånare, inte minst barnen.
Genom att förankra politiska beslut genom dialog med kommuninvånarna får dessa ett stabilt
och långsiktigt stöd. Liksom medborgarinflytande är övrig samverkan och dialog för att utbyta
erfarenheter och kunskap kring en utvecklad skolorganisation samt för om- och nybyggnation av
skolfastigheter viktig.
Därtill bör en tydlig handlingsplan upprättas. Denna bör innehålla en konkret målsättning, en
budget, vad som ska göras, när det ska göras, hur det ska göras samt vilka resurser man ska
använda sig av.
Alla de framtida utmaningar som har belysts i denna rapport är viktiga men kan rimligtvis inte
hanteras på en och samma gång på grund av budget och andra resursbegränsningar. Därför krävs
en djupgående diskussion kring hur dessa utmaningar ska prioriteras, hanteras samt hur de
påverkar varandra.
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Styrgruppen identifierar fem framtida vägvalsfrågor:
Vägval 1
Vägval 2
Vägval 3
Vägval 4
Vägval 5

Omedelbara lokalbehov och åtgärder
Lokaler till förskola
Geografisk betydelse av strategisk
placering av skolor
Lokalbehov i tätort
Ekonomi och budget
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Långsiktiga lokalbehov och åtgärder
Lokaler till grundskola
Demografisk betydelse av strategisk
placering av skolor
Lokalbehov på landsbygd
Andra välfärdsområden

2. Inledning
Växande städer betyder inte bara behov av nya bostäder och effektiv kollektivtrafik. Antalet barn
förväntas öka och detta innebär att många nya förskolor och grundskolor behövs. Denna
utveckling är en gemensam nämnare för kommunerna i Stockholms län. Behovet av förskolor
och grundskolor ökar kraftigt på grund av urbanisering och brister i underhåll av befintliga
fastigheter. En stor del av skolorna i storstadsregionerna byggdes för många år sedan och är inte
anpassade för dagens behov och hållbarhetskrav. Av dessa anledningar behöver skolplanering bli
mer effektiv och proaktiv.
Nynäshamns kommun står inför ett antal utmaningar för att möta den framtida
skolorganisationens behov. Dessa grundar sig i demografiska processer, nya riktlinjer för skolans
pedagogik och den strategiska utformningen och placeringen av skolor, underhållsbehov av
lärmiljön och befintliga skolfastigheter samt en mer resurseffektivt användning av
verksamhetslokaler. Nynäshamns kommun har idag ett stort bestånd av äldre skolfastigheter som
bör förvaltas på ett effektivt och hållbart sätt.
Med anledning av detta har miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i samråd med barn- och
utbildningsförvaltningen fått i uppdrag av kommunstyrelsen att utarbeta en långsiktig plan för
kommunens skolplanering och skolfastigheter. Detta beslut (2012:122) finns bifogat i kapitel 8.1
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2012-05-23, §122.
I oktober 2013 skedde en avstämning (2013:127) inför kommunstyrelsens arbetsutskott (se bilaga
i kapitel 8.2). Ytterligare en avstämning (2014:126) skedde i december 2014 (se bilaga 8.3).
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Figur 1: Översiktlig karta över skolverksamhet i Nynäshamns kommun år 2013
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2.1 Syfte
Denna rapport är tänkt som underlag för vidare diskussion och utformning av en långsiktig
handlingsplan för Nynäshamns kommuns framtida skolorganisation och skolans
verksamhetslokaler.

2.2 Frågeställningar


Vilka förändringar förväntas ske beträffande kommunens befolkningsunderlag och vilka utmaningar
skapar detta gällande krav på elevkapacitet i de befintliga skolfastigheterna?



Vilken är den tekniska statusen på de befintliga skolfastigheterna?



Vilka är utmaningarna relaterade till de nya pedagogiska riktlinjerna och hur skulle
verksamhetslokalernas fysiska utformning kunna främja dessa riktlinjer?



Vad finns det för möjligheter att anpassa befintliga skolfastigheter för framtida behov och på så sätt göra
dem mer resurseffektiva?

2.3 Inriktning och avgränsning
Målgruppen för rapporten är Nynäshamns kommuns beslutande förtroendevalda. Rapporten ska
utgöra underlag för vidare diskussion och utformning av handlingsplan för framtidens
skolorganisation och skolans verksamhetslokaler. Tidsavgränsningen för detta projekt är 2024,
som är så långt som den demografiska prognosen sträcker sig. Rapporten hanterar inte gymnasieoch fritidsverksamhet.

2.4 Definition av begreppet skola
Rapporten hanterar begreppet skola som ett samlingsbegrepp för både för- och
grundskoleverksamhet, om inget annat anges.
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3. Genomförande
Projekt Skolvision 2025 tog sin början år 2012 under namnet Skolhusutredningen. Med anledning
av de utmaningar som Nynäshamns kommun kommer att ställas inför vad gäller en fungerande
och effektiv skolorganisation har miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i samråd med barnoch utbildningsförvaltningen fått i uppdrag av kommunstyrelsen att utarbeta en långsiktig plan
för kommunens skolplanering och skolfastigheter.
I projektgruppen medverkar Jesper Skoglund (projektledare) och Mattias Bolt från miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen samt Eva Lundin och Christina Carlsson från barn- och
utbildningsförvaltningen. Projektgruppen har träffats genom regelbundna avstämningsmöten
samt vid ett antal analystillfällen då djupare analysarbete har gjorts.
Inom ramen för projekt Skolvision 2025 har ett antal delutredningar genomförts. Dessa
utredningar syftar till att ge nödvändig information för att analysera förutsättningarna för dagens
förskole- och grundskolelokaler samt hur dessa möter framtidens krav och behov.
Delutredningarna omfattar cirka tvåtusen sidor och finns tillgängliga vid miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen. I projektets avslutande
kapitel Bilagor finns sammanställningar av resultaten från dessa delutredningar. Nedan följer en
beskrivning av projektets fem olika delutredningar.
Delutredning: Demografi
En demografisk utredning har gjorts avseende
befolkningsutvecklingen i Nynäshamns kommun fram till år
2024. Befolkningsprognosen som beräknats under våren 2015
bygger på beprövad prognosmetodik, en så kallad
kohortkomponent-metod1. När man tar del av
prognosresultaten bör man dock ha i åtanke att det är ovanligt
att ett prognosresultat faktiskt slår rätt. Detta gör att man bör
se värdena som ungefärliga och inte exakta. Om faktorer i
samhället förändras, såsom arbetslöshet,
bostadsmarknadspriser, familjepolitik, invandring eller
ekonomiska konjunkturer, påverkas flyttningsmönster,
fruktsamhet och dödlighet.
Denna utredning har genomförts av Åsa Nyberg, statistiker vid
Nynäshamns kommun.

En kohort är i detta fall en åldersspecifik grupp. Metoden utgår från information om populationen för ett visst
basår. Informationen består av åldersstrukturer, könsuppdelning, en uppskattning om åldersspecifik
fruktsamhetsnivå och mortalitetsnivå samt ålderspecifika in- och utflyttningsnivåer. Därefter används denna
information för att prognostisera populationen för kommande år (Weeks 2012:346-348)
1
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Delutredning: Elevkapacitet
Samtliga byggnader för förskola och grundskola har
inventerats med avseende på dess specifika elevkapacitet, det
vill säga hur många barn en viss förskole- eller
grundskolebyggnad har kapacitet för. En genomgång har
utförts av varje enhet där ritningar har tagits fram och
användningsområden har specificerats för respektive rum.
Genom att samla in information om befintlig användning och
befintligt elevantal har kalkyler utformats som visar varje
skolbyggnads under- respektive överkapacitet av lokalyta.
Resultatet har därmed använts för att analysera skolornas
möjligheter att möta framtida förändringar i elevunderlag.
Denna utredning har genomförts av A3 Arkitekter.

Delutredning: Teknisk status
Under ett års tid har 40 stycken skolfastigheter i Nynäshamns
kommun statusinventerats i syfte att sammanställa det totala
underhållsbehovet och miljöstatusen på befintliga fastigheter.
Inventeringen har gjorts för följande områden: utemiljö,
tillgänglighet, grundläggning, stomme, fönster, fasad, tak,
ytskikt inne, våtrum, storkök, ventilation, värme, vatten,
avlopp, el och brand. Samtliga byggnader har dessutom
bedömts enligt Miljöbyggnad2. Statusen på respektive fastighet
har redovisats i en rapport där kommentarer,
rekommendationer och uppskattade kostnader ges för
byggnaden och dess tekniska installationer. Av de 40
fastigheterna var 15 stycken skolor, 17 stycken förskolor och 8
stycken idrottshallar.
Denna utredning har genomförts av WSP.

Miljöbyggnad är ett certifieringssystem som baseras på svenska bygg- och myndighetsregleroch på svensk
byggpraxis. Det är förhållandevis enkelt och kostnadseffektivt men ändå verkningsfullt för att skapa miljömässigt
hållbara byggnader. Miljöbyggnad ger ett kvitto på viktiga kvaliteter hos en byggnad vad gäller energi, inomhusmiljö
och material. Miljöbyggnad används för nyproducerade och befintliga byggnader oavsett storlek. I Miljöbyggnad kan
en byggnad uppnå betyget BRONS, SILVER eller GULD (Sweden Green Building Council)
2
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Delutredning: Nynäshamns skolmodell
Med anledning av nya pedagogiska riktlinjer3 har Nynäshamns
skolmodell tagits fram som ett stöd- och visionsdokument vid
beslut om kommande investeringar i skolmiljöer. Dokumentet
ska ange kommunens riktlinjer för om-, till- och
nybyggnationer av förskolor och grundskolor. Skolmodellen
ska vara ett underlag för lokalplaneringen och säkerställa att de
pedagogiska idéerna och verksamhetslokalerna inte motverkar
varandra i sin funktion.
Denna utredning har genomförts av Link Arkitekter.

Delutredning: Flexibilitet, elasticitet och generalitet
Denna utredning syftar till att klargöra de olika förskole- och
grundskolebyggnadernas möjligheter att anpassas för framtida
behov avseende ändrade ytor eller funktioner. Tre begrepp har
analyserats per byggnad; flexibilitet, elasticitet samt generalitet4.
Med en flexibel byggnad menas att byggnaden, inom sin givna
yta, lätt kan anpassas/byggas om för att uppfylla nya behov
eller funktioner. Med en elastisk byggnad menas att byggnaden
tillåter verksamheten att växa eller krympa ytmässigt.
Anpassning av byggnaden kan enkelt göras genom tillbyggnad
eller genom avknoppning, uthyrning, försäljning eller rivning.
Här väger förutsättningar som tomt, topografi, infarter,
trapphus och hissar, placering av toaletter och pentryn stor
roll. Med en generell lokal menas att lokalen, utan att byggas om,
kan användas till flera av skolans aktiviteter och kunna ändra
användning över tid genom exempelvis ommöblering mellan terminer.
Denna delutredning har genomförts av Snidare Arkitekter.
Utöver de fem delutredningarna har studiebesök genomförts på sex olika för- och grundskolor;
Hovsjöskolan och Wasaskolan i Södertälje, Sjöstadsskolan i Hammarby Sjöstad (Stockholm),
Tellus förskola och Vittraskolan vid Telefonplan (Stockholm) samt gymnasieskolan Messingen i
Upplands Väsby. Syftet med studiebesöken har varit att studera modeller för ombyggnationer
samt nybyggnationer av skolor samt för att se exempel på skolor med såväl privata som publika
delar, väl integrerat i närsamhället. Utöver detta har tidigare erfarenheter från arbete med
Bergaskolan i Åkersberga tillvaratagits i detta projekt.
Skolvision 2025 tog sin början år 2012 (under namnet Skolhusutredningen) och beräknades vara
färdig hösten 2014. Utredningen fördröjdes och styrgruppen bedömde att det fanns ett behov av
en uppdatering av rapporten, både i syfte att förenkla men även beakta ny information som
tillkommit (däribland en uppdaterad demografisk prognos). Arbetet med detta skedde under

3
4

Se kapitel 4.3.1 Nya pedagogiska riktlinjer
Sveriges kommuner och landsting 2013
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sommaren 2015. Därefter initieras kommunikation med berörda för att nå målsättningen att
under år 2016 kunna fatta konkreta beslut om vidare arbete.

3.1 Medverkande
Projektgrupp:
Barn- och utbildningsförvaltningen
Eva Lundin, chef grundskola - gymnasium
Christina Carlsson, chef förskola
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Jesper Skoglund (projektledare), avdelningschef stadsmiljö (tidigare fastighetsstrateg)
Mattias Bolt, fastighetschef
Externa konsulter:
WSP
Link Arkitekter
A3 Arkitekter
Snidare Arkitekter
Övriga:
Åsa Nyberg, statistiker vid Nynäshamns kommun
Rapport uppdaterad 2015 av Linnea Gustavsson
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4. Resultat
I följande kapitel behandlas de resultat som framkommit i de fem olika delutredningarna som
genomförts inom ramarna för Skolvision 2025.

4.1 Demografiska processer och elevkapacitet

Utmaning: i samband med demografiska processer sker förändringar i kommunens
elevunderlag och de befintliga skolbyggnadernas kapacitet att rymma denna förändring av
antalet förskole- och grundskolebarn bör utredas.

Nedan beskrivs kommunens demografiska läge idag och hur det förväntas att förändras fram till
år 2024 samt vad som framkommit i och med projektets elevkapacitetsutredning.
4.1.1 Befolkningsprognos
De senaste åren har Nynäshamns kommuns invånare i genomsnitt ökat med 1 % per år och
bestod år 2014 av 27 041 personer. År 2015 väntas kommunen ha en befolkningstillväxt på
1,2 %, och därefter en kontinuerlig ökning med i snitt cirka 1 % varje år. År 2024 beräknas den
totala befolkningen uppgå till strax under 30 000 personer. Detta är en ökning på knappt 3 000
personer under prognosperioden 2015-2024. Denna ökning beror framför allt på att nya bostäder
byggs i kommunen.

Figur 2: Befolkningsutvecklingen i Nynäshamns kommun. Prognos 2015-20245

Diagrammet nedan visar åldersfördelningen för invånare i Nynäshamn år 2014, samt hur de
förväntas fördelas enligt prognosen för år 2019 samt år 2024. Man kan här utläsa att barn och
unga kommer att bli allt fler till antalet.

5

Nyberg, Å. 2015:9
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Figur 3: Befolkning i åldersgrupper i Nynäshamns kommun år 2014 samt enligt prognos år 2019
och år 20246

Under prognosperioden förväntas antalet förskolebarn (0-6 år) öka med cirka 10 % (vilket
motsvarar cirka 235 personer), och antalet barn i grundskolan (7-15 år) med cirka 13 % (vilket
motsvarar cirka 360 personer). Antalet ungdomar i gymnasieålder väntas också öka, dock inte i
samma utsträckning.

Figur 4: Befolkningsutveckling bland barn och unga, faktiska värden år 2014 samt prognos för år
2015-20247

4.1.2 Elevkapacitet
Den elevkapacitetsutredning som genomförts i samband med detta projekt menar att dagens
förskolebyggnader har kapacitet att rymma cirka 1 200 barn. Enligt Skolverket var 1 282 barn
inskrivna i förskoleverksamhet i Nynäshamns kommun år 20148. Med utgångspunkt i att
Nyberg, Å. 2015:11
Nyberg, Å. 2015:13
8 Skolverket: Jämförelsetal
6
7
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cirka 60 % av det totala antalet barn 0-6 år var inskrivna i förskoleverksamhet år 2014 kan man
göra ett antagande om att antalet förskolebarn uppgår till uppskattningsvis 1 434 år 2024. Antalet
barn överstiger alltså redan nu förskolebyggnadernas elevkapacitet, det vill säga att vissa
fastigheter och lokaler är överutnyttjade, och elevunderlaget växer kontinuerligt fram till år 2024.
Elevkapacitetsutredningen menar även att dagens grundskolebyggnader har kapacitet för att
rymma cirka 3 400 barn. Den demografiska utredningen visar att 2 696 barn i åldrarna 7-15 år var
folkbokförda i Nynäshamns kommun år 2014. Denna siffra förväntas stiga till 3 055 barn år
2024. Dessa resultat visar alltså på att grundskolebyggnaderna bör rymma ökningen av barn i
åldrarna 7-15 år.

Förskola

Grundskola

Elevkapacitet

1 200 förskolebarn

3 400 grundskolebarn

År 2014: antal barn

1 282 förskolebarn9

2 696 grundskolebarn

År 2024: antal barn

1 434 förskolebarn10

3 055 grundskolebarn

Figur 5: Sammanställning av beräknad elevkapacitet samt nuvarande elevunderlag år 2014 och
prognostiserat antal år 2024

Viktigt att nämna är att elevkapacitetsutredningen har utrett skolfastigheterna utifrån traditionellt
planerade lokaler. Huruvida elevkapaciteten förändras vid ombyggnation enligt Nynäshamns
skolmodell för att främja nya pedagogiska riktlinjer bör utredas ytterligare då uppskattningen av
byggnadernas elevkapacitet därav kan minska.

Inskrivna barn i förskola uppgick 2014 till 60 % av det totala antalet barn i kommunen 0-6 år (cirka 2 050 barn)
Siffran är ett antagande som utgår från antalet inskrivna barn i den kommunalt drivna förskoleverksamheten som
år 2014 uppgick till 60 % (det totala antalet barn 0-6 år förväntas uppgå till cirka 2 300 barn år 2024)
9

10
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4.2 Teknisk status

Utmaning: underhållsbehovet av de gamla skolfastigheterna är generellt sett stort och åtgärder
behöver genomföras för att god arbetsmiljö ska vara möjlig att uppnå.

Nedan beskrivs fastigheternas nuvarande tekniska status samt ställningstaganden vid om- eller
nybyggnation.
4.2.1 Generell status för förskole- och grundskolebyggnader
En omfattande inventering för att kartlägga behoven har gjorts av skolfastigheterna för följande
områden: utemiljö, tillgänglighet, grundläggning, stomme, fönster, fasad, tak, ytskikt inne, våtrum,
storkök, ventilation, värme, vatten, avlopp, el och brand. I samband med detta har även
byggnadernas miljöklassning bedömts enligt kriteriet Miljöbyggnad11.
Sammanfattningsvis kan man fastställa att skollokalerna i Nynäshamns kommun generellt har ett
stort underhållsbehov och många åtgärder och investeringar behöver genomföras för att en god
arbetsmiljö12 ska kunna uppnås. Det gäller bland annat följande punkter:


Tillgänglighet för rörelsehindrade. Flera skolor har lokaler i halvplansförskjutning som
kommer att kräva nya hissar och trapphus. Skollokaler med små ytor i många halvplan
riskerar även att försvåra samarbetet inom ett arbetslag.



Åtgärder för att uppfylla dagens brandkrav.



Akustiska krav uppfylls inte alltid idag, flera åtgärder för att skapa tystare lokaler krävs i
de befintliga skolbyggnaderna.



Miljösatsning på lokalerna, där enstaka skolor idag uppfyller certifiering Miljöbyggnad i
klass BRONS, men där en miljösatsning på lokalerna skulle kunna höja även några
oklassade byggnader till bronsnivå. En höjning till SILVER eller GULD är dock inte
möjlig i befintliga byggnader.



Förbisedd utemiljö där många hårdgjorda ytor och lekredskap är i behov av upprustning
för bättre kvalitet.



Tester med eventuella påföljande åtgärder återstår att utföra i många av byggnaderna
avseende ventilation, fukt, radon, PCB och asbest.

Se s. 9 för förklaring av certifieringssystem Miljöbyggnad
Elever ska enligt skollagen (som hänvisar till arbetsmiljölagen 1977:1160) vistas i goda arbetsmiljöer
(Arbetsmiljöverket)
11
12
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4.2.2 Ställningstaganden för ombyggnad och nybyggnad
Förskolor och grundskolor i framförallt Nynäshamns tätort har så pass små markytor att
önskvärd expansion ibland inte är möjlig. I vissa fall kan en befintlig byggnad rivas och ersättas
med ny i fler våningar, i annat fall behöver en ny lokalisering hittas för att klara av
expansionsbehoven. Enligt tidigare bedömning gjord av fastighetsavdelningen på miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen har Nynäshamns kommun ett lågt bokfört värde på sina
fastigheter med verksamhetslokaler. Det utgör endast cirka 65 % av vad närliggande
Södertörnskommuner har i bokfört värde per kvadratmeter. En genomgång av dessa uppgifter
bör göras under hösten 2015.
De underhållsåtgärder, investeringar och ombyggnationer som kommer att krävas i Nynäshamns
förskole- och grundskolebyggnader de kommande åren är så pass omfattande att nybyggnation i
vissa fall kan vara motiverat. Nybyggnation kan på längre sikt bli mer ekonomiskt då lägre driftoch underhållskostnader kan uppnås. Utöver detta erhålls möjligheten att skapa mer effektivt
utformade byggnader med lokaler som stödjer rådande behov. Dock bör kostnader i form av
räntor och avskrivning beaktas.
Sammanfattningsvis kan befintliga skolfastigheter genomgå en upprustning eller en större
ombyggnation på ytan där byggnaden befinner sig. Alternativt kan befintlig fastighet rivas för att
ge plats för nybyggnation. Markinköp på ny lokalisering har hittills inte diskuterats närmare.
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4.3 Pedagogik och Nynäshamns skolmodell

Utmaning: utformningen av lärmiljön i för- och grundskolan kan på ett bättre sätt stödja de nya
pedagogiska riktlinjer som tillämpas idag. Därtill bör lokaliseringen av skolor på ett mer
effektivt sätt följa kommunens övriga tillväxtstrategi.

Nedan beskrivs de nya pedagogiska riktlinjerna samt Nynäshamns skolmodell som är avsett att
fungera som ett visionsdokument och stöd vid beslut om kommande investeringar i skolmiljöer.
4.3.1 Nya pedagogiska riktlinjer13
Dagens skolverksamhet önskar omvärdera begreppen avdelning och skolklass och förespråkar
arbete i så kallade arbetslag, en uppdelning som inte sker utifrån årskurser utan främst efter
barnens individuella kunskapsnivå. Tidigare låg fokus helt på att förmedla kunskap, till skillnad
från de nya pedagogiska riktlinjerna som uppmärksammar barnens individuella behov och ställer
barnet i centrum. Det pedagogiska arbetet bygger på att försöka identifiera på vilken nivå barnet
ligger kunskapsmässigt och sedan utgå från den individuella nivån i undervisningen.
Från ett tidigare centraliserat styre har skolan övergått till en decentraliserad styrning, en övergång
från regelstyrning till deltagande målstyrning. I den nya styrningen anger staten målen genom
olika mål- och styrdokument men överlämnar tolkningen och genomförandet till kommunen och
dem som är verksamma i skolan. Dokumenten omfattas av skollagen, läroplanen, kursplaner och
betygskriterier. För lärarnas del innebär detta samverkansansvar ett gemensamt tolkningsarbete
där de förväntas diskutera praktiken med varandra. De tidigare styrdokumenten gav lärarna
direktiv på detaljnivå – i dag förväntas lärarna själva veta bäst hur deras arbete ska bedrivas. I och
med detta ställs större krav på att lärare diskuterar och argumenterar med varandra om varför de
lägger upp skolarbetet som de gör. Lärande ses här som en social process där arbetet inte är styrt
av anvisningar och detaljregler, utan att teamets medlemmar utbyter erfarenheter, samspelar,
kommunicerar och själva formar lösningar på de problem och uppgifter som de arbetar med. På
detta sätt skapas synergi, det vill säga ett mervärde för alla inblandade.
Genom att förändra de traditionella yrkesrollerna kan pedagogerna ta del av varandras kunskaper
i arbetet med barnen. Detta gör den traditionella lärarrollen mer öppen där fler lösningar kan
skapas och större flexibilitet nås. Förutom en mer individanpassad verksamhet, erhålls med detta
tillvägagångssätt ett bättre resursutnyttjande av personalen som tidigare var mer låsta till sina
avdelningar/klasser.
Skolan lägger även grunden för arbetsmarknadens kompetensförsörjning genom utbildning. Ett
mer utvecklingsinriktat och kreativt lärande i skolan kan ge eleverna en utbildning som svarar
mot framtida krav i arbetslivet. De nya pedagogiska riktlinjerna pekar på att undervisningen bör
förändras mot en mer arbetslagsorienterad undervisning som kräver mer samarbete i
kombination med ett ökat individuellt ansvar och större självständighet.

13

Assermark, G. 1999; Ohlsson, J. 2004
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Ytterligare en aspekt är kravet på lärarlegitimation. För att uppfylla detta krav krävs fler lärare än
tidigare per skola och därmed fler elever. Med större enheter kan lärarresurser kombineras på ett
bättre sätt, vilket även är en viktig faktor då det är svårt att rekrytera lärare med legitimation och
behörighet i alla ämnen som krävs. Flera av kommunens grundskolor består idag av mindre
enheter med färre än hundra elever. I dessa skolor blir det svårt att tillämpa dagens krav på
legitimerade lärare, samt bedriva pedagogik med arbetslag om antalet lärare och elever är för få.
Små enheter gör även att verksamheten blir mer sårbar, samt leder till svårigheter att bemanna
vakanta tjänster. Den enskilde lärarens roll i klassrummet blir avgörande för hur gruppen ska
lyckas i ett ämne och undervisning i för små enheter och grupper kan även hämma elevers
möjligheter att agera mer självständigt i större sammanhang.
4.3.2 Nynäshamns skolmodell
Nynäshamns skolmodell ämnar vägleda vid om-, till- och nybyggnationer av skollokaler i
kommunen. Skolmodellen ska utgöra underlag för lokalplanering för att säkerställa att de
pedagogiska idéerna och verksamhetslokalerna inte motverkar varandra. Dagens grundskolor i
Nynäshamn är till stor del tekniskt utformade för det äldre traditionella sättet att arbeta på med
klassindelning och statiska miljöer. Skolbyggnaderna har klassrum i identiska storlekar med långa
korridorer och lokalerna stödjer därmed inte dagens mer flexibla och individanpassade arbetssätt
där undervisning sker i arbetslag.
Nynäshamns skolmodell fokuserar på ett antal viktiga funktioner som stödjer det pedagogiska
arbetet. Lokalerna ska fungera för olika arbetsmoment och göra undervisningen lätt att bedriva.
De ska präglas av en öppenhet med visuella kontakter och god möjlighet till uppsikt och utblick.
Med mindre enheter inom gruppen skapas trygghet och en känsla av tillhörighet, samtidigt som
eleven är delaktig i ett större sammanhang. En av de viktigaste faktorerna i skolmodellen är att
skapa förutsättning för rum som stödjer lärande utifrån fyra olika funktioner:





arbetslaget
entrén
torget
utemiljön.

Övriga funktioner inom skolan är matsal, idrottshall, personalrum och kreativa salar, tillsammans
med NO-salar och musiksalar med mera. Personalrummet, som är skilt från arbetslaget, bör ligga
nära elevernas utrymmen. På mindre enheter måste man se över fördelningen mellan arbetslagets
utrymmen och personallokaler, det blir en dimensioneringsfråga.
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Figur 6: Lokalplanering enligt Nynäshamns skolmodell
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Arbetslaget: Skolan utgår från arbetslag som formas utifrån elevgrupper tillsammans med
personalens samlade kompetens. Arbetslaget disponerar hela eller en avgränsad del av skolans
lokaler, där elever och personal har sin hemvist. Under förutsättning att enheten inte är för liten
bör personalens arbetsplatser ligga i direkt anslutning till arbetslaget.
Entrén: Det bör vara en gemensam entré för samtliga som vistas i skolan. Huvudentrén med det
samlade entrérummet är identitetsskapande och är skolans ansikte utåt. Förskolans entré måste
ha plats för en groventré för hantering av blöta ytterkläder och plats för hjälp med på- och
avklädning. Vid entrén tar alla av sig sina skor, såväl elever som personal och besökare.
Skogränsen bidrar till en lugnare atmosfär och mer dämpad ljudmiljö i skolan, med minskat
slitage och mindre nedsmutsade lokaler som effekt. Administration och gemensam reception och
eventuellt café placeras i anslutning till entrén för större tillgänglighet, samt för att synliggöra
skolans medarbetare.
Torget: Det samlande rummet, torget, har en central placering i skolan. Här finns plats för hela
skolan att samlas och många olika funktioner kan anslutas till torget (exempelvis bibliotek och
slöjdsalar) för att inspirera och visa upp skolans möjligheter till ett kreativt arbete. Torget kan
med fördel ligga i anslutning till utemiljön, som en länk mellan de gemensamma rummen.
Utemiljön: Den anslutande utemiljön är ett värdefullt stöd i det pedagogiska arbetet och kan lika
väl utgöra undervisningsplats som lekyta. Det bör vara en stimulerande lek- och rastmiljö och bör
planeras så att det finns uterum för alla årstider. Det ska finnas möjlighet att avgränsa utemiljön
på förskolan i flera olika zoner, detta av både säkerhetsskäl och funktionsskäl. Trafikseparering
för varuleveranser, avfallshantering och angöringsyta för föräldrar bör åstadkommas av
säkerhetsskäl.
Generell gestaltning: Skolmiljön ska stimulera lust och förmåga till inlärning. Byggnaden och
dess inom- och utomhusmiljö påverkar barnen, både medvetet och omedvetet. Det är viktigt att
de känner sig välkomna och trygga i sin skola, att barnen känner att den är deras. Den inre miljön
gestaltas främst genom skolans planlösning, men också genom material, färg, fast inredning,
belysning och underhåll.
Skolan mitt i byn: Begreppet Skolan mitt i byn står för ett strategiskt perspektiv där skolans
lokaler ses som en tillgång till närsamhället. På så sätt öppnas möjligheter för en integrerad
verksamhet med olika kommunala funktioner i samverkan i skolmiljön. Skolan kan fungera som
en kunskapsnod och en social mötesplats i samhället. Samlade funktioner i ett centralt läge
underlättar för besökande som reser med kollektivtrafik. Syftet med detta är att utnyttja lokalerna
utöver skoltid. Funktioner som kan rymmas i skolmiljön kan vara; fritidsgård, bibliotek, biograf,
teaterscener, salar för uthyrning för exempelvis danslektioner, café med mera. Detta går i linje
med anpassningsbara byggnader som diskuteras vidare i kapitel 4.4. Den offentliga delen av
skolans lokaler måste dock separeras med säkerhetsgränser.
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4.4 Resurseffektivitet genom anpassningsbara byggnader

Utmaning: framtida behov avseende ändrade ytor och funktioner behöver mötas på ett sätt
som är resurseffektivt och långsiktigt hållbart.

Nedan beskrivs möjligheterna att anpassa de befintliga byggnaderna för framtida behov utifrån
tre begrepp som behandlats i en av de fem delutredningarna: flexibilitet, elasticitet samt
generalitet. Ytterligare ett begrepp tas upp: komplexitet.
4.4.1 Flexibilitet, elasticitet och generalitet
Med utgångspunkten att det är olönsamt med tomma skollokaler och att man inte kan lägga ned
eller avveckla skolor på grund av barnens varierande ålder, infinner sig tanken om
anpassningsbara skollokaler. Vid stort behov av förskolelokaler så ska lokalerna vara lämpliga för
de yngsta barnen och på samma sätt ska lokalerna vara lämpliga för grundskola då behovet av det
är större. Samtidigt ska det helst inte behövas några anpassningar, eller åtminstone väldigt små,
vid ändrat behov.
Lokaler bör vara utformade så att de kan användas för olika typer av verksamhet för olika åldrar.
Det kan handla om så enkla saker som att det är möjligt att möblera om beroende på vilken
undervisningsform som ska ta plats. Ett exempel är att kommunikationsutrymmen skapas på ett
sådant sätt att dessa utrymmen kan användas för såväl grupparbeten, lek och uppehållsutrymme
och inte bara för kommunikation. Även korridorer i befintliga skolor kan ofta användas för
exempelvis utställningar och grupparbeten. Ytterligare en viktig aspekt är att skapa byggnader
som är möjliga att använda till andra ändamål på eftermiddagar, kvällar och helger. Det kan
exempelvis handla om föreningar eller annat som är i behov av en idrottshall och möjlighet att
hyra samlingslokal för möten eller för privata ändamål. För att möjliggöra detta måste det gå att
dela av lokalerna.
Ett minskat elevunderlag är ett bekymmer då lokalkostnader fördelas på färre elever. En ökad
efterfrågan är i regel ett mindre bekymmer. Vilket det än gäller är anpassningsbara skollokaler ett
effektivt sätt att hantera dessa förändringar. Flexibla byggnader och lokaler är mångfaldigt
användbara men kräver vissa anpassningar vid verksamhetsförändringar och omflyttningar. Dessa
byggnader kan med andra ord inte ändra användning från en dag till en annan, här förutsätts en
något längre tidshorisont. Elastiska byggnader och lokaler möter behovet av en ökad eller
minskad yta då verksamheten växer eller krymper. Expansion kan åstadkommas inom byggnader
om det finns outnyttjade lokaler eller genom tillbyggnad och utbyggnad. Vid minskat lokalbehov
kan delar av en byggnad rivas eller avskiljas för att användas till annan verksamhet eller för
uthyrning. Generella byggnader och lokaler är mångfaldigt användbara utan att det krävs
byggnadstekniska anpassningar. I en generell byggnad kan skolans alla verksamheter använda alla
lokaler. Den mest krävande användarens/brukarens behov vad gäller rumsstorlek, rumshöjd,
ventilation etcetera blir då dimensionerande för hela byggnaden. Dessa lokaler kan i teorin ändra
användning från en dag till en annan.
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4.4.2 Komplexitet
Ytterligare ett begrepp som vidare bör diskuteras är komplexitet. Med det menas graden av
komplexa faciliteter som en viss verksamhet kräver av en lokal. Genom att upprätta
anpassningsbara byggnader efter den mest krävande verksamheten bygger man därmed in en viss
överkapacitet i form av överdimensionerade ytor, installationer och teknik som all verksamhet
inte har nytta av. Ett sätt att hantera detta skulle kunna vara att upprätta specifika lokaler som till
fullo möter de komplexa verksamheternas behov. Dessa komplexa lokaler kan inrymmas i
skolfastigheten, eller i en specifik byggnad som är strategiskt placerad så att ingen skolverksamhet
upplever att avståndet är för långt vilket gör att de gemensamt kan utnyttja dessa komplexa
faciliteter. Övriga anpassningsbara skollokaler och skolfastigheter behöver då inte rättas efter den
mest krävande användarens/brukarens behov och bör därmed blir mer kostnads- och
resurseffektiv.
4.4.3 Merkostnader
Att bygga anpassningsbara byggnader medför som regel en merkostnad då det är en större
investering jämfört med att bygga lokaler som inte är planerade för en framtida anpassning.
Kostnaden och tidsåtgången vid tillbyggnad och ombyggnad kan hållas nere om den ursprungliga
byggnaden är planerad för eventuell tillbyggnad. Det gör byggnaden kostnadseffektivt på längre
sikt. Detta gäller även rivning av tillbyggd del och uthyrning vid minskat behov av yta.
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5. Analys


Vilka förändringar förväntas ske beträffande kommunens befolkningsunderlag och vilka utmaningar skapar
detta gällande krav på elevkapacitet i de befintliga skolfastigheterna?

Resultatet av kommunens demografiska prognos visar att antalet barn i åldrarna 0-6 år kommer
att öka med cirka 10 % (vilket motsvarar cirka 235 personer) och antalet unga i åldrarna 7-15 år
kommer att öka med cirka 13 % (vilket motsvarar cirka 360 personer) fram till år 2024. Detta
leder till ett större elevunderlag vilket betyder att kraven på elevkapacitet kommer att öka. Detta
gäller både förskola och grundskola. Enligt elevkapacitetsutredningen har dagens förskolor
möjlighet att rymma cirka 1 200 barn. År 2014 var 1 282 barn inskrivna i förskoleverksamhet i
Nynäshamns kommun och denna siffra förväntas öka till cirka 1 434 till år 2024. Detta betyder
att antalet barn redan nu överstiger förskolebyggnadernas elevkapacitet. Enligt
elevkapacitetsutredningen har dagens grundskolor möjlighet att rymma cirka 3 400 barn. År 2014
var 2 696 barn i åldrarna 7-15 år folkbokförda i Nynäshamns kommun, denna siffra förväntas
stiga till 3 055 barn år 2024. Resultaten visar alltså på att grundskolebyggnaderna bör rymma
ökningen av barn i åldrarna 7-15 år.


Vilken är den tekniska statusen på de befintliga skolfastigheterna?

Underhållsbehovet av de gamla skolfastigheterna är generellt sett stort och åtgärder behöver
genomföras för att god arbetsmiljö ska vara möjlig att uppnå. Dessa gäller bland annat
tillgänglighet för rörelsehindrade, åtgärder för brandkrav, åtgärder för akustiska krav,
miljöcertifiering enligt Miljöbyggnad och förbättrad utemiljö. De underhållsåtgärder, investeringar
och ombyggnationer som kommer att krävas i Nynäshamns förskole- och grundskolebyggnader
de kommande åren är så pass omfattande att nybyggnation i vissa fall är mer fördelaktigt.
Nybyggnation kan på längre sikt bli mer ekonomiskt då lägre drift- och underhållskostnader kan
uppnås. Utöver detta erhålls möjligheten att skapa mer effektivt utformade byggnader med
lokaler som stödjer rådande behov.


Vilka är utmaningarna relaterade till de nya pedagogiska riktlinjerna och hur skulle verksamhetslokalernas
fysiska utformning kunna främja dessa riktlinjer?

Dagens skolverksamhet önskar omvärdera begreppen avdelning och skolklass och förespråkar
arbete i så kallade arbetslag, en uppdelning som inte sker utifrån årskurser utan främst efter
barnens individuella kunskapsnivå. Dagens grundskolor i Nynäshamn är till stor del tekniskt
utformade för det äldre traditionella sättet att arbeta på med klassindelning och statiska miljöer.
Skolbyggnaderna har klassrum i identiska storlekar med långa korridorer och lokalerna stödjer
därmed inte dagens mer flexibla och individanpassade arbetssätt där undervisning sker genom
arbetslag.
Nynäshamns skolmodell avser utgöra underlag för lokalplanering för att säkerställa att de
pedagogiska idéerna och verksamhetslokalerna inte motverkar varandra. Lokalerna bör fungera
för olika arbetsmoment och göra undervisningen lätt att bedriva. De ska präglas av en öppenhet
med visuella kontakter och god möjlighet till uppsikt och utblick. Med mindre enheter inom
gruppen skapas trygghet och en känsla av tillhörighet, samtidigt som eleven är delaktig i ett större
sammanhang.
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Vad finns det för möjligheter att anpassa befintliga skolfastigheter för framtida behov?

Skollokalerna bör vara utformade så att de kan användas för olika typer av verksamhet i olika
åldrar. Det kan handla om så enkla saker som att det är möjligt att möblera om beroende på
vilken undervisningsform som ska ta plats.
Flexibla byggnader och lokaler är mångfaldigt användbara men kräver vissa anpassningar vid
verksamhetsförändringar och omflyttningar. Dessa byggnader kan med andra ord inte ändra
användning från en dag till en annan, här förutsätts en något längre tidshorisont. Elastiska
byggnader och lokaler möter behovet av en ökad eller minskad yta då verksamheten växer eller
krymper. Expansion kan åstadkommas inom byggnader om det finns outnyttjade lokaler eller
genom tillbyggnad. Vid minskat lokalbehov kan delar av en byggnad rivas eller avskiljas för att
användas till annan verksamhet eller för uthyrning. Generella byggnader och lokaler är
mångfaldigt användbara utan att det krävs byggnadstekniska anpassningar. I en generell byggnad
kan skolans alla verksamheter använda alla lokaler. Den mest krävande användarens behov vad
gäller rumsstorlek, rumshöjd, ventilation etcetera blir då dimensionerande för hela byggnaden.
Dessa lokaler kan i teorin ändra användning från en dag till en annan. Något som bör diskuteras
ytterligare är graden av verksamhetens komplexitet och hur man på bästa sätt ska bemöta denna
utmaning. För att hitta en hållbar balans och inte bygga in en onödig överkapacitet i samtliga
skolbyggnader kan ett sätt vara att upprätta specifika lokaler för komplexa faciliteter i
skolfastigheten, alternativt i en extern fastighet som flera olika skolverksamheter gemensamt kan
använda.
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6. Framåtblick och rekommendationer för vidare arbete
Inför vidare arbete med Nynäshamns kommuns framtida skolorganisation är det ett antal
aspekter som bör beaktas.
Medborgarinflytande, det vill säga invånarens reella möjlighet att påverka politiska beslut, är
mycket viktigt i en process där arbetet och omställningarna som följer är högst relevanta för
kommunens invånare, inte minst för de yngre. Detta leder även till att invånarna i större
utsträckning respekterar besluten som tas, då de har en djupare förståelse för dem, men även för
att motverka att invånarna känner maktlöshet och frustration. Genom att förankra politiska
beslut genom dialog med kommuninvånarna får dessa ett stabilt och långsiktigt stöd. De beslut
som framkommer under arbetet med Skolvision 2025 bör därför presenteras genom en
populärversion, det vill säga en förenklad form av arbetet som är lätt att ta till sig. Detta är även
viktigt för att berörda ska vilja engagera sig.
Liksom medborgarinflytande är övrig samverkan och dialog för att utbyta erfarenheter och
kunskap kring en utvecklad skolorganisation samt om- och nybyggnation av skolfastigheter viktig
i processen.
En tydlig handlingsplan bör upprättas för det fortsatta arbetet. Handlingsplanen bör innehålla en
konkret målsättning, en budget, vad som ska göras, när det ska göras, hur det ska göras samt vilka
resurser man ska använda sig av. Mycket viktigt för samtliga av dessa punkter är att de faktiskt är
rimliga och genomförbara. Höga ambitioner är bra, men när gapet mellan ambitionsnivå och
uppnåbarhet är för stort kan detta leda till nedslagenhet och missmod. Genom att upprätta en
tydlig handlingsplan kan man efteråt utvärdera och dra lärdom av processen. En pilotstudie kan
vara ett bra sätt att få ett grepp om det djupgående arbetet som behöver göras, och är därmed till
hjälp vid utformande av en handlingsplan.
De utmaningar som belysts i denna rapport är alla viktiga och måste samtliga hanteras, men kan
rimligtvis inte hanteras på en och samma gång på grund av budget och andra
resursbegränsningar. Därför krävs en djupgående diskussion kring hur utmaningarna ska
prioriteras, hanteras samt hur de påverkar varandra.
Styrgruppen identifierar fem framtida vägvalsfrågor:
Vägval 1
Vägval 2
Vägval 3
Vägval 4
Vägval 5

Omedelbara lokalbehov och åtgärder
Lokaler till förskola
Geografisk betydelse av strategisk
placering av skolor
Lokalbehov i tätort
Ekonomi och budget
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Långsiktiga lokalbehov och åtgärder
Lokaler till grundskola
Demografisk betydelse av strategisk
placering av skolor
Lokalbehov på landsbygd
Andra välfärdsområden
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8. Bilagor
8.1 Bilaga: Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2012-05-23,
§122

KOMMUNSTYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2012-05-23

Ks § 122
Msf
Buf
Kc
Akten

Sida

8(43)

145/2012-291

Uppdrag om långsiktig plan för kommunens
skolplanering/skolfastigheter
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens ordförandes förslag 2012-05-09:
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i samråd med och Barn- och
utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utarbeta en långsiktig plan för
kommunens skolplanering/skolfastigheter.
Arbetet ska utgå ifrån att lokalerna ska stödja skolans pedagogiska uppdrag
och utvecklingsbehov. Skolornas placering ur ett strategiskt perspektiv
utifrån befolkningsunderlag, struktur och samordningsvinster ska finnas
med i arbetet. Av redovisningen ska också framgå teknisk status, på såväl
kort som lång sikt.
Så långt det är möjligt ska också vägval och kostnader för de olika
handlingsalternativen och insatserna beskrivas.
Miljö- och samhällsbyggnadschef Jan-Ove Östbrink informerar om följande
beträffande tidplanen för utredningen: Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att arbeta parallellt med tre delar, byggnadens tekniska
status, lokaler för framtidens skola och befolkningsprognos. Total tid för
slutrapport beräknas vara ett år. Delavslut kommer att göras för att stämma av
att utredningen är på rätt väg. Första delavslutet med översiktlig plan och
befolkningsprognos i oktober/november och den andra med teknisk
sammanställning och fokusområden i januari/februari och preliminära
slutsatser i april. Slutlig rapport i maj/juni.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelsens ordförandes
förslag, med följande tillägg beträffande tidplan för rapportering till
kommunstyrelsen:
Delrapport 1 i november 2012, innefattande översiktlig plan och
befolkningsprognos. Delrapport 2 i februari 2013 innefattande teknisk
sammanställning och fokusområden. Slutrapport senast i juni 2013.
______
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Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

8.2 Bilaga: Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträdesprotokoll 2013-10-09, §127

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

6(24)

Sammanträdesdatum

2013-10-09
Akten

Au § 127

Statusrapport skolhusutredningen
Jesper Skoglund, avdelningschef Stadsmiljö och Mattias Bolt, fastighetschef
informerar om utredningen och hur utredningen är tänkt att presenteras.
Utredningen beräknas vara klar innan årsskiftet 2013. En redovisning för
kommunstyrelsens arbetsutskott kan eventuellt lämnas före jul 2013.
_______
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Utdragsbestyrkande

8.3 Bilaga: Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträdesprotokoll 2014-12-03, §126
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

12(21)

Sammanträdesdatum

2014-12-03
BUF,
grundskolan
MSF,
fastighetsavd
Akten

Au § 126

Rapport skolhusutredningen
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen.
Arbetsutskottets synpunkter
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att en kommunikationsplan upprättas för
förmedling av planen till kommunmedborgarna. Planen bör omfatta ett upplägg
för politisk förankring av skolhusutredningens upprättade förslag.
Ett förslag till inriktningsbeslut ska tas gemensamt av kommunstyrelsen, barn –
och utbildningsnämnden och miljö – och samhällsbyggnadsnämnden i samband
med påbörjad kommunicering till kommunmedborgarna.
Ärendet
Eva Lundin, avdelningschef grundskola, Mathias Bolt, fastighetschef samt
Liselott Vahermägi, ordförande barn – och utbildningsnämnden informerar om
skolhusutredningen och ger förslag på möjliga åtgärder.
______________________________

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

8.4 Förklaringar till sammanfattningar
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Flexibilitet

Elasticitet

Miljöklassning

Driftskostnader

Teknisk,status

Kapacitet

8.4.1 Sammanfattning: förskola14

Breddal,fsk
Ankarets,fsk
Sandskogens,fsk
Fagervik,fsk
Hallängen,fsk
Humlans,fsk
Vanstastugans,fsk
Måsens,fsk
Midgård,fsk
Backlura,fsk
Sunnerby,fsk
Kullstastugans,fsk
Vaktbergets,fsk
Skogsnibble,fsk
Stora,Vika,fsk
Videbackens,fsk
Segersäng,fsk
Fjärdens,fsk

Betygssättningen ska inte ses som en värdering av enskild skola utan som en översiktlig sammanställning av alla
för- och grundskolor
14
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Humlegårdsskolan
F,3.(77.elever)

Vanstaskolan
F,9.(527.elever)

Fagerviksskolan
F,2.(54.elever)

Kyrkskolan
F,5.(122.elever)

Sunnerbyskolan
1,9.(332.elever)

Viaskolan
F,9.(540.elever)

Tallbackaskolan
F,3.(205.elever)

Gröndalsskolan
F,9.(472.elever)

Stora.Vika
F,5.(67.elever)

Svandammsskolan
F,6.(335.elever)

8.4.2 Sammanfattning: grundskola15

Kapacitet
Yteffektivitet
Teknisk.status
Driftskostnader
Miljöklassning
Elasticitet:
Tillbyggnad
Avknoppning
Rivning
Flexibilitet:
Ombyggnation3till
förskolelokal
Ombyggnation3till3
skollokal
Generalitet
Barn.i.behov.av
skolskjuts

Betygssättningen ska inte ses som en värdering av enskild skola utan som en översiktlig sammanställning av alla
för- och grundskolor
15
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8.4.3 Exempel: sammanfattning av resultat gällande Svandammsskolan
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