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FÖRORD 
Denna utredning utgör en studie över förutsättningar och alternativ för att anpassa 

och optimera skolans och barnomsorgens lokaler utifrån nuvarande och kommande 

behov. Ett antal olika alternativ redovisas där konsekvenser för verksamheterna och 

lokalerna belyses och utreds. 

 

Följande aktuella frågeställningar ska utredningen ge svar på: 

1. Syftet med utredningen. 

2. Vad innebär en F-9 skola? 

3. Vad innebär de olika alternativen? 

4. Vad kostar de olika alternativen? 

5. Vilka driftskostnader medför de olika alternativen? 

6. Hur kan kommunen finansiera de olika alternativen och på vilket sätt 

påverkar det kommunens övriga verksamheter? 

7. Vilket alternativ, ur pedagogisk synvinkel, är bäst för våra barn och 

ungdomar?  

8. Hur skall processen genomföras så att alla intressegrupper får möjlighet 

att framföra sina åsikter? 

 

Utredningen ska utmynna i en process där alternativen kommuniceras med berörda 

parter och allmänheten och där möjlighet ska ges att lämna idéer och synpunkter 

innan beslut fattas i lokalfrågan för framtidens skola och barnomsorg. 

 

Oavsett val av alternativ måste dock följande krav tillgodoses: 

1. Arbetsmiljön för elever/personal på Hagaskolan/Snörrumskolan  

      måste åtgärdas. 

2. Utemiljöerna på Haga- och Snörrumskolan måste åtgärdas. 

3. Hagaskolan/Snörrumskolans underhållsbehov bör i stor utsträckning 

som möjligt åtgärdas, oavsett vilka verksamheter som kommer att 

bedrivas där i framtiden. 

4. Skolans lokalytor måste harmonisera med den framtida demografin. 

5. Elevernas resultat måste kvalitetssäkras. 

6. Förskolans framtida behov av lokaler 

7.   Möjligheten att bedriva grundskola och förskola utifrån given      

standardkostnadsnivå måste förbättras (eller får ej försämras). 



 
SAMMANFATTNING  
 

Utgångspunkten för utredningen är:  

Anpassa och optimera lokalerna utifrån den demografiska utvecklingen samt 

rätta till de arbetsmiljö- och kvalitetsmässiga bristerna i lokalerna.  

 

Lån: Lånefinansiering av investeringar skall endast användas i undantagsfall, om det 

sker skall beslutet följas av en plan för så snar återbetalningstid som möjligt. 

Lånenivån skall långsiktigt understiga 100 miljoner.  

2012 års låneskuld är ca.104 miljoner. 

 

Finansiering: I kommunens investeringsbudget finns 10 miljoner avsatta 2013 och 
10 miljoner 2014 för investeringar för skolan. 
 Investeringar utöver egna medel får finansieras via lån. 
 

Definitioner F-9 Skola 
En vedertagen beskrivning på F-9 skola, är en skola där eleverna går från 

förskoleklass till och med åk 9 i samma byggnad. Det är inget som hindrar att man 

bedriver samma typ av pedagogik fast i två skolenheter. Se punkt 1.5 

Alternativ 1, 2 öppnar för och alternativ 4 leder till en F-9 skola. 

 

Utredningen har arbetat med 5 olika alternativ som översiktligt  

ekonomiskt beskrivs nedan: 

Alternativ 1, om- och tillbyggnad för F-9  i 2 skeden. 

Alternativ 2 Enbart en renovering av högstadiedelen (Hus A) som medger en 

fortsättning till en sammanhållen grundskola.  Alternativet tillför ingen ny lokalyta för 

undervisning.  

Alter- 
nativ 
 

Investerings-
kostnader 

Mkr 

Minskning 
Driftskostnad 

Underhålls
kostnad 
som byggs 
bort 2031 

  Åtgärder 
Hagaskolan 

Tot kostnad för  
samtliga åtgärder, Mkr 

Alt 1  
49-53 

skede 1 21 
skede 2 32 

 
beräknad till  
240 kkr/år 

 
7,1 Mkr 

 
Komplett F-9 
i två steg  

53+18+12 = 83  
Skede 1 - 21+5 = 26  
Skede2 - 32+7,5+18 =57  

Alter- 
nativ 
 

Investerings-
kostnader 

Mkr 

Minskning 
Driftskostnad 

Underhålls- 
kostnad som  
byggs bort 2031 

  Åtgärder 
Hagaskolan 

Tot kostnad för  
samtliga åtgärder,  
Mkr 

Alt 2 
 

 
7,5-9 

beräknad till  
132 kkr/år 

 
2,4 Mkr 

 
Hus A 

9+2+5 = 16 



 

Alternativ 3. Ombyggnad och renovering av befintliga byggnader (Hus A, B och C).  

Snörrumskolan får nytt värmesystem och nya golv samt en uppfräschning av 

lokalerna för F-2 och fritidshem. Upprustning av utemiljön.  

 

 

Alternativ 4 är som alternativ 1 men genomförandet sker i ett skede. 

Framtaget förslag är gjort med tanke på att minimera den fördyrning av uppdelningen 

i två skede som alternativ 1 innebär. 

 

 

Alternativ 5  ( Alt. 3 + Hus E,F,G ) Ombyggnad och renovering av befintliga byggnader 

(Hus A, B och C) samt Slöjd o Hemkunskap ( Hus E.F.G ) 

Innefattar även att 3 avdelningar flyttas från Ängsvallen till Snörrum vilket medför 

nybyggnation om totalt 16milj. inkl kök, på Snörrum 

 

Snörrum Underhållsbehov (teoretiskt) 

År 2012 2021 2031 

Underhållsbehov    

Mkr 1,9 2 4,6 

 

 

 

Hagaskolan Underhållsbehov (teoretiskt) 

År 2012  2021 2031 

Underhållsbehov    

Mkr 2,7 14 24 

Alter- 
nativ 
 

Investerings-
kostnader 

Mkr 

Minskning 
Driftskostnad 

Underhålls 
Kostnad Som 
byggs bort 2031 

  Åtgärder 
Hagaskolan 

Tot kostnad för  
samtliga åtgärder, 
Mkr 

Alt 3 
 

 
18-20 

beräknad till  
139 kkr/år 

 
2,5 Mkr 

 
Hus A.B.C 

20+2+5 = 27 

Alter- 
nativ 
 

Investerings-
kostnader 

Mkr 

Minskning 
Driftskostnad 

Underhålls 
kostnad som  
byggs bort 2031 

  Åtgärder 
Hagaskolan 

Tot kostnad för  
samtliga åtgärder, 
Mkr 

Alt4 
 

 
49-53 

beräknad till  
240 kkr/år 

 
7,1 Mkr 

Komplett F-9 
i ett steg 
 

53+18+12= 83  

Alter- 
nativ 
 

Investerings-
kostnader 

Mkr 

Minskning 
Driftskostnad 

Underhålls- 
kostnad som  
byggs bort 2031 

  Åtgärder 
Hagaskolan 

Tot kostnad för  
samtliga åtgärder, 
Mkr 

Alt 5 
 

 
21-24 

beräknad till 
minst  
329 kkr/år 

 
6,5 Mkr 

 
Hus 
A.B.C.E.F G 

24+0,6+5+16= 46  
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ÖVRIGA INVESTERINGAR 

Investeringar i Snörrum, Hagaskolan samt Kök 

 

 

Snörrum 

Oavsett vilket annat alternativ som väljs så måste kommunen investera mellan 5-6 

miljoner för att säkerställa arbetsmiljön, utemiljön och akut underhåll. 

 

 

Skisser över alternativen finns i Bilaga 5 

 

 
Snörrum 
 

Investerings-
kostnader 
Mkr 

Minskning 
Driftskostnader 

Underhålls-
kostnad 
som byggs 
bort 2031 

  Åtgärder  

  

Med F-9 skola 
 

12 Beräknat till  
114 kkr/år 

1,2 Mkr  8 avdelningar 
Inkl ombygg av gymsal 

 
Utan F-9 skola 
 

 
5 

Beräknat till  
114 kkr/år  

1,2 Mkr   

3 nybyggda 
avdelningar 
(inkl. kök) 

 
16 

  Ängsvallen tas bort 

Utemiljöer 
 

2    

 
Hagaskolan 

Investerings-
kostnader 
Mkr 

Minskning 
Driftskostnader 

Underhålls-
kostnad 
som byggs 
bort 2031 

  Åtgärder  

     
Nytt Kök 
Med F-9 skola 
 

16-18  
 

 3 mkr Nytt kök/matsal 
 

Ombyggt Kök 
Med F-9 skola 
 

14-16  3 mkr Ombyggt hus K 

Kök  
Utan F-9 skola 
 

 
1,5 
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Kök  

Under utredningen har frågan om kökens placering och antal aktualiserats. 

En viktig fråga är om Edsgärdets kök ska slås samman med Hagaskolan.   

 

Nuläget: omfattningen av dagens verksamheter i kommunens olika kök. 

Nuläge 2012 Hagaskolan Edsgärdet inkl 
all ÄO 

Utsikten         Snörrum 

Antal 
portioner/dag 
 
 

20 frukost 
330 lunch 
37 mellanmål 

52 frukost  
96 lunch  
52 middag 

35 frukost      
160 lunch 
60 middag     

140 frukost 
297 lunch 
170 mellanmål 

Antal tjänster 
 

3.22 3.64 3 3,24 

Kostnad/portion 
Inkl moms 
 

52 kr Lunch   145 kr 
Dagsportion        

41 kr Lunch 36 kr Lunch 

Levererar mat 
till  

Stallbackens 
förskola 2 avd 

Edgärdet 1 avd 
Hagalid  4 avd 
Linden, LSS  

 Viljan,Hemvård 
 

Toppen 
internatet 

Snörrums fsk 3 avd 
Äng fsk 3 avd 
Toppen fsk 2 avd 

Antal 
serverings 
dagar /år 

176 365 176 250 

 

 
Kostenheten har utrett tre alternativ för Hagaskolan och Edsgärdet kök: 
 

1. Nolläge, båda köken behålls. 
    Beräknade driftskostnader och investeringsbehov de kommande 20 åren.  
 
2. Köken slås ihop till en enhet. 
   Tillagningen är på Hagaskolan, och matleverans sker till äldreboendet  
    Edsgärdet, Hemvården och LSS-verksamheten. 
 
3. Köken slås ihop till en enhet samt Socialnämnden bygger  
    egna kök på Edsgärdets äldreboende.  
    Kostenheten minskas med 52 dagsportioner per dag.  
    Hur påverkas Kost- och städverksamheten ekonomiskt?  
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beräknade investeringskostnader för om- och nybyggnation samt övriga kostnader i 

de olika köksalternativen. 

 
 

Alt 1 Alt 2 Alt 3 

  
Nolläge, båda köken 
behålls. 

 
Köken slås ihop till en enhet. 

Köken slås ihop till en enhet 
och Social nämnden bygger 
egna kök. 

Underhållsbehov 
köksutrustning 
 

1.54 Edsgärdet 
1.4 Haga 
= 2.92 Mkr 

  

Investering i 
ombygg/nybygge 
 

 Ombyggnation14-16 Mkr 
Nytt 16-18 Mkr 
 

Ombyggnation14-16 Mkr 
Nytt 16-18 Mkr 
 

Underhålls- 
kostnader som 
minskar 

 2.92 Mkr +0,225 lokalhyra 
Edsgärdet 

2.92 Mkr +0,225 lokalhyra 
Edsgärdet 

 
Transporter 

 En transport till 
Edsgärdet med 60 
portioner dagligen. 
 

En transport till 
Edsgärdet med 8 
portioner dagligen. 
 

 
Administration 

  Ökning till 1.80/portion = 
100 000/år (Hemvården 
och Fokus) 
 

Städkostnad   Från 322 till 402kr/timme 
för all städning i 
kommunen 
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UTMANINGAR MED BEFOLKNINGSPROGNOS 
Demografiska utmaningar  Källa:  befolkningsprognos Statisticon 

   

 

 

 

 

 

 

 

kommentar till prognos 

Befolkningsantalet har de senaste åren varit sjunkande och prognosen pekar mot en 

fortsatt negativ utveckling. Under den senaste femårsperioden har befolkningsantalet 

sjunkit med 220 personer. Prognosen pekar mot en befolkningen år 2030 till knappt 

4300 invånare. Orsaken är att flyttnettot förväntas vara neutralt medan 

födelseöverskottet beräknas vara negativt med –18 personer per år under perioden 

fram till 2030. Det föds 42 personer per år i genomsnitt medan antalet avlidna är 60 

personer. I kommunen bor det år 2011 ca 720 stycken barn och unga mellan 0-15 år.  

År 2015 har gruppen sjunkit till ca 690 stycken och år 2020 knappt 650 stycken.  

20 år framåt i tiden beräknas gruppen ha sjunkit till lite drygt 600. 

Även gruppen gymnasieelever sjunker fram till år 2030 med ca 50 elever  

till totalt drygt 100 elever.     

   

 Inverkan på skolan                    

Det sjunkande elevantalet har medfört att grundskolan förändrats till en två-parallellig 

skola. Under det senaste året och innevarande år är det dock fler barn i 

verksamheterna än prognostiserat vilket bland annat gjort att kommunfullmäktige 

2012-09-25 gett fokusnämnden 1,7 mkr som kompensation för befolkningsstrukturen. 

Dessutom signalerar fokusnämnden att det under hösten 2012 finns en kö om ca 30 

barn som är i behov av barnomsorg omgående.  

 

Folkmängd efter år     

   Ålder Ålder Ålder Totalt 
År 0-19 20-64 65+  
2000 1 255 2 792 1 000 5 047 
2011 940 2 592 1 121 4 653 
2021 799 2 293 1 323 4 415 
2025 766 2 244 1 346 4 356 
2030 750 2 175 1 363 4 288 
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I enlighet med kommunfullmäktiges mål är det viktigt att verksamheterna i möjligaste 

mån anpassar sina lokaler utifrån behovet och demografin med beaktande av dels 

effektivitet i kostnader och dels med hänsyn till att god kvalitet i utförande kan 

tillförsäkras. Utvecklingen och prognosen bidrar dock till att frågan om 

lokalanpassning för berörda verksamheter blir allt mer angelägen. Utöver 

anpassningskravet har de nuvarande lokalernas beskaffenhet visat på brister i bland 

annat arbetsmiljöhänseende och kvalitet som också beaktas i utredningen. 

 

Beredskap för eventuellt ökade elevkullar 

Att helt utforma skolan efter en prognos är inte genomförbart. Kommunens vision är 

att växa och utvecklas positivt och det uppstår alltid en brytpunkt mellan prognos, 

verklighet och önskat läge. Man måste ta hänsyn till att en prognos är en prognos 

och inte verkligheten vilket bland annat det senaste året visat med ett ökat 

barnomsorgsbehov. 

Förskolan 

Vid alternativ 5 byggs 3 nya avdelningar på Snörrum vilket innebär att Ängsvallen 

utgör en buffert som kan klara av en kommande elevökning inom förskolan. 

Vid alternativ 4 finns det viss möjlighet till utökning av elevantalet. 

Grundskolan  

Vid samtliga alternativ finns beredskap för ett eventuellt ökat behov av salar. 
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Summering Alternativ 1-5 Hagaskolan samt totalsummering för samtliga investeringar 

 

 

Alt.1   Skede 1 Investering 26 mkr 

21 mkr Hagaskolan inkl. utemiljö 

5 mkr Snörrum inkl utemiljö 

Finansiering:   

Egna medel 20 mkr 

Lån 6 mkr 

Resultatpåverkan kommunen  

1,1 mkr/år 

   

Skede 2  Investering 57 Mkr 

32 Mkr Haga 

18 Mkr nybyggt kök/matsal,  

            7 Mkr Upprustning av Snörrumskolan inkl. utemiljö 

Finansiering:   

Lån 57 Mkr 

Resultatpåverkan kommunen  

4,9 Mkr/år 

ALTER 
NATIV 
 

Investerings-
kostnader 

Haga    m kr 

Minskning 
Driftskostnad 
Haga 

Underhålls-
kostnad 
som byggs  
bort 2031 

  Åtgärder 
Hagaskolan 

Tot kostnad för  
samtliga åtgärder, 
 Mkr 

Alt 1 49-53 
skede 1 21 
skede 2 32 

beräknad till  
240 kkr/år 

7,1 Mkr  Komplett F-9 i 
två steg  

53+18+12 = 83 
Skede 1 - 21+5 = 26  
Skede2 - 32+7+18 =57  

Alt 2 
 
 

7,5-9 beräknad till  
132 kkr/år 

2,4 Mkr Hus A 9+2+5 = 16 

Alt 3 
 
 

18-20 beräknad till  
139 kkr/år 

2,5 Mkr Hus A.B.C 20+2+5 = 27 

Alt4 
 

49-53 beräknad till  
240 kkr/år 

7,1 Mkr Komplett F-9 i 
ett steg 
 

53+18+12= 83 

Alt 5 
 

21-24 Beräknad till 
minst 329 kkr/år 

6,5 Mkr Hus A.B.C. 
        E.F G 

24+0,6+5+16= 46 
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Alt 2    

Investering 16 Mkr 

7,5-9 Mkr Upprustning av Hagaskolan,  

2 Mkr utemiljö på Hagaskolan 

5 Mkr Upprustning av Snörrumskolan  

inkl. utemiljö 

Finansiering:   

Egna medel 16 Mkr 

Resultatpåverkan kommunen  

0,4 Mkr/år 

 

  

 

Alt. 3    

Investering 27 Mkr 

18-20 Mkr Upprustning av Hagaskolan,  

2  Mkr utemiljö Hagaskolan,  

5  Mkr Upprustning av Snörrumskolan  

inkl. utemiljö 

Finansiering:   

Egna medel 20 Mkr 

Lån 7 Mkr 

Resultatpåverkan kommunen  

1,1 Mkr/år 

 

 

 

 

 

 

Alt. 4     

Investering 83 Mkr  

49-53  Mkr Upprustning av Hagaskolan inkl. 

utemiljö,  

18 Mkr N ytt kök/matsal, 

12  Mkr Upprustning av Snörrumskolan inkl. 

utemiljö 

Finansiering:   

Egna medel 20 Mkr 

Lån 63 Mkr 

Resultatpåverkan kommunen  

6,1 Mkr/år 

 

Alt. 5     

Investering 46 Mkr 

21-24  Mkr Upprustning av Hagaskolan inkl. 

hus E,F,G och utemiljö, 

0,6 Mkr resterande satsning på utemiljö på 

Hagaskolan 

5  Mkr upprustning av Snörrumskolan inkl. 

utemiljö 

16 Mkr  3 nybyggda avdelningar på Snörrum 

och ombyggnation kök 

Finansiering:   

Egna medel 20 Mkr 

Lån 25,6 Mkr  

Resultatpåverkan kommun 

2,6 Mkr/år 
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1.1 BAKGRUND 
Under denna rubrik presenteras en sammanfattning av processen så här långt.  

Fullständig bakgrundsdokumentation finns i Bilaga 1. 

 

2008 -Lokalförsörjningsutredning inleds i Fokusnämnden 

Fokusnämnden genomförde under 2008 en första lokalutredning med ambitionen att: 

- Lägga aktuell förskoleverksamhet på Toppen, Ängsvallen och Stallbacken (6 

avdelningar) till Snörrumsskolan .  

- All verksamhet för förskoleklass, grundskola, samt FA/fritidshem läggs på 

Hagaskolan. 

- Snörrumsskolans förskoleklass, FA-verksamhet, fritidshem och åk 1-2 flyttas till  

Hagaskolan via både ombyggnation och nybyggnation. Tre alternativ: 

A. Renovering av de befintliga lokalerna,  

B. Ny förskola och renovering av de övriga lokalerna,  

C. En förskola (Snörrumskolan) och en grundskola (Hagaskolan). 

 

2009 - Arbetsgrupp bildas av Fokusnämnden som beslutar gå vidare med alternativ  

B och C Informationsmöten till föräldrar och allmänhet genomförs.  

 

2010 - Organisationsförändring startar inom FOKUS 

Utredningen fortsatte och 2010-06-23 meddelar förvaltningschefen att en 

organisationsförändring är igångsatt och för lokalförsörjningen föreslår 

förvaltningschefen att nämnden går vidare med alternativ C. Att samla hela 

grundskolans F-9 verksamhet till Hagaskolan samt att fyra förskoleavdelningar och 

dagbarnvårdarlokaler förläggs till nuvarande Snörrumsskolan.  

Stallbacken blir kvar med två avdelningar.    
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2011 - Programytor tas fram – Investeringsberäkning 60-70 mkr 

Under våren tas det fram ett första underlag med analys av beräknad programyta för 

att bedriva F-9 skola på Hagaskolan och fyra olika förslag på hur en till- och 

ombyggnad skulle kunna ske. De fyra förslagen beräknas till en investering om 

mellan ca 35 – 49 mkr. - Ett nytt centralkök och matsal, ca 11 mkr. - Ombyggnation 

av Snörrumskolan ca 10-11 mkr. Total investering på ca 70 mkr med nytt centralkök 

och ca 60 mkr utan kök.  

 

Djupare analyser behövs säger Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen uppmanar 2011-04 Fokus att utreda konsekvenserna av att inte 

genomföra en F-9 skola och att utreda att genomföra en F-9 skola med tydliga 

driftsanalyser. Dessutom bör en djupare analys göras av de åtgärder som behöver 

vidtas på Snörrumskolan om en F-9 skola genomförs.  

 

Fortsatt utredningsuppdrag för fokus 

Kommunstyrelsen beslutar 2011-11-29 att fokus senast i april 2012 skall presentera 

förslag på hur det framtida lokalbehovet ska hanteras med följande förutsättningar: 

 

- Med en investeringsvolym om ca 20 mkr lämna förslag på ombyggnation och 

anpassning av Hagaskolan samt Snörrumskolan 

 

- Mer ändamålsenliga lokaler både på Hagaskolan och Snörrumskolan utifrån 

arbetsmiljö- och kvalitetssynpunkt för såväl elever som personal. För Hagaskolan ska 

i första hand förslag tas fram kring högstadiedelen och hur kapprummen kan 

användas på ett mer effektivt sätt för undervisning 

 

- Anpassa och förbereda lokalerna på Hagaskolan på mest optimala sätt för att på 

sikt hantera all grundskoleverksamhet 
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- Anpassa och förbereda lokalerna på Snörrumskolan på mest optimala sätt för att på 

sikt hantera enbart förskoleverksamhet 

 

- Uppdrag vidare åt teknisk chef att redovisa medel som finns avsatta för underhåll 

på  Hagaskolan och Snörrumskolan 

 

 

2012 - Tre alternativ presenteras 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2012-05-09 redovisas 3 olika alternativ. 

1. Ombyggnation av Hagaskolan och Snörrumskolan där båda kvarstår som skolor.  

2. Endast renovering av Hagaskolan men med möjlighet att senare fortsätta med en 

sammanhållen F-9 skola.  

3. Ombyggnation av Hagaskolan med förberedelse om att i etapp 2 genomföra en    

sammanhållen F-9 skola. 

 

Processen fortsätter 

Den 29 augusti beslöt fokusnämnden att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för 

fortsatt processande. Nämndens viljeinriktning är alternativ A. 

- Att samla grundskolans F-9 verksamhet till Hagaskolan. 

- Fyra förskoleavdelningar och dagbarnvårdarlokaler förläggs till Snörrumsskolan.     

- Stallbacken blir kvar med två avdelningar 
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1.2 SYFTE OCH UTGÅNGSPUNKTER 
Det är viktigt att i en lång, betydelsefull och komplicerad process bibehålla fokus på 

utgångspunkten för processen.  

 

Utgångspunkten för lokalutredningen har varit: 

1. Anpassa och optimera lokalerna utifrån den demografiska utvecklingen 

2. Rätta till arbetsmiljö- och kvalitetsmässiga brister i lokalerna  

3. Verksamhetsutveckla och kvalitetssäkra förskolans och skolans verksamheter 

 

Kommunkoncernmässiga aspekter 

Därutöver har lokalutredningen under processen även tagit hänsyn till andra 

kommunkoncernmässiga aspekter såsom: 

4. Pågående utredning om äldreomsorgens framtida boende 

5. Lokala bostadsmarknaden 

6. Gymnasieskolan Utsiktens framtid 

7. Nytt centralt tillagningskök 

8. Investeringarnas påverkan och konsekvenser för kommunens övriga ekonomi 

 

Det beslut som utredningen skall leda fram till är av stor strategisk betydelse för 

kommunen framtida driftskostnader inom skola och förskola. Alternativen ger olika 

möjligheter att förändra driftskostnader för både verksamhet och 

fastighetsskötelsen/underhåll. 

 

Utredningens avgränsningar 

Utredningens kostnadsberäkning är överslagsberäknade, vilket innebär att när ett 

alternativ har valts, får en mer detaljerad kostnadsberäkning göras.   

Nybyggnadskostnader har beräknats till 21.000 kr/m2, beräknat 2012  

Ombyggnadskostnader har beräknats till 9 000 kr/m2, beräknat 2012 
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1.3 UTMANINGAR MED BEFOLKNINGSPROGNOS 
                      
                       källa:Statisticon Befolkningsprognos 
               Folkmängd efter år     

År 0-19 20-64 65+ Totalt 
     

2000 1 255 2 792 1 000 5 047 
2011 940 2 592 1 121 4 653 
2012 909 2 561 1 147 4 617 
2013 890 2 523 1 172 4 585 
2014 871 2 475 1 209 4 555 
2015 850 2 438 1 240 4 528 

     
2020 805 2 311 1 315 4 431 

     
2025 766 2 244 1 346 4 356 

     
2030 750 2 175 1 363 4 288 

  

kommentar till prognos 

Befolkningsantalet har de senaste åren varit sjunkande och prognosen pekar mot en 

fortsatt negativ utveckling. Under den senaste femårsperioden har befolkningsantalet 

sjunkit med 220 personer. Prognosen pekar mot en befolkningen år 2030 till knappt 

4300 invånare. Orsaken är att flyttnettot förväntas vara neutralt medan 

födelseöverskottet beräknas vara negativt med –18 personer per år under perioden 

fram till 2030. Det föds 42 personer per år i genomsnitt medan antalet avlidna är 60 

personer.  

 

I kommunen bor det år 2011 ca 720 stycken barn och unga mellan 0-15 år.  

År 2015 har gruppen sjunkit till ca 690 stycken och år 2020 knappt 650 stycken.  

20 år framåt i tiden beräknas gruppen ha sjunkit till lite drygt 600.. 

Även gruppen gymnasieelever sjunker fram till år 2030 med ca 50 elever  

till totalt drygt 100 elever.     
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 Inverkan på skolan                    

Det sjunkande elevantalet har medfört att grundskolan förändrats till en två-parallellig 

skola. Under det senaste året och innevarande år är det dock fler barn i 

verksamheterna än prognostiserat vilket bland annat gjort att kommunfullmäktige 

2012-09-25 gett fokusnämnden 1,7 mkr som kompensation för befolkningsstrukturen. 

Dessutom signalerar fokusnämnden att det under hösten 2012 finns en kö om ca 30 

barn som är i behov av barnomsorg omgående.  

 

I enlighet med kommunfullmäktiges mål är det viktigt att verksamheterna i möjligaste 

mån anpassar sina lokaler utifrån behovet och demografin med beaktande av dels 

effektivitet i kostnader och dels med hänsyn till att god kvalitet i utförande kan 

tillförsäkras.  

Utvecklingen och prognosen bidrar dock till att frågan om lokalanpassning för 

berörda verksamheter blir allt mer angelägen. Utöver anpassningskravet har de 

nuvarande lokalernas beskaffenhet visat på brister i bland annat 

arbetsmiljöhänseende och kvalitet som också beaktas i utredningen. 

 

Beredskap för eventuellt ökade elevkullar 

Att helt utforma skolan efter en prognos är inte genomförbart. Kommunens vision är 

att växa och utvecklas positivt och det uppstår alltid en brytpunkt mellan prognos, 

verklighet och önskat läge. Man måste ta hänsyn till att en prognos är en prognos 

och inte verkligheten vilket bland annat det senaste året visat med ett ökat 

barnomsorgsbehov. 

Förskolan 

Vid alternativ 5 byggs 3 nya avdelningar på Snörrum vilket innebär att Ängsvallen 

utgör en buffert som kan klara av en  kommande elevökning inom förskolan. 

Vid alternativ 4 finns det viss möjlighet till utökning av elevantalet. 

Grundskolan  

Vid samtliga alternativ finns beredskap för ett eventuellt ökat behov av salar. 
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1.4 DEFINITIONER F-9 SKOLA 
En F-9 skola, är en skola där eleverna går från förskoleklass till och med åk 9 i 

samma byggnad. De flesta skolor som byggs i Sverige idag är av typen F-9 skolor. 

Förskoleklassen är frivillig verksamhet för 6-åringar och omfattas av grundskolans 

läroplan medan förskolan är en verksamhet bestående av barnomsorg och utbildning 

för barn (1-6 år) åren innan den egentliga skolgången inleds. 

 

1.5 VAD INNEBÄR EN F-9 SKOLA 
Skolans uppgift är att ge alla elever möjlighet att uppnå så goda resultat som möjligt. 

Skolan ska ge alla elever en likvärdig utbildning. I Skolinspektionens rapport Rätten 

till kunskap ( 2010:14) framkommer att i skolor med goda resultat präglas 

undervisningen av ett reflektivt arbetssätt och en hög aktivitetsnivå under lektionerna. 

Vidare visar rapporten att hur väl lärarna lyckats kommunicera och samarbeta med 

eleverna är betydelsefulla delar i elevernas kunskapsutveckling. 

Om lärarna utgår från elevernas intressen, bakgrund, behov och förutsättningar när 

de lägger upp undervisningen skapas förutsättningar till goda lärmiljöer för eleven. 

 

Det pedagogiska arbetets genomförande och utveckling, skolans inre organisation 

och administration hänger väl samman. I Dals-Ed finns förutsättningar att samla F-9 

vid en gemensam skolenhet då antal elever och klasser är av den storleken att detta 

kan få de positiva pedagogiska effekter som efterfrågas.  
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Elevperspektiv - elevers trygghet och utveckling 

Elever ska känna sig trygga i skolan. I en sammanhållen skola F-9 finns möjligheten 

till elevers förståelse och respekt för varandra ökar då skolmiljön innebär att elever i 

alla åldrar syns, möts och får ta plats. Ett mjukare och mer tillåtande klimat har 

förutsättningar att utvecklas. Det okända som två skolenheter kan innebära för elever 

i respektive enhet kan befästa otrygghet och okunskap om varandra. Elever som 

befinner sig på olika nivåer i sin kunskapsutveckling lär av varandra. Detta sker 

genom att eleverna kan hjälpa varandra och på så sätt öva sig i att verbalisera och 

förklara. Elevers möten över klassgränser och årskurser öppnar upp för utveckling i 

både formella och informella sammanhang.  

 

Lärarperspektiv - lärarens uppdrag 

Med strängare krav på behörighet och lärarlegitimation för undervisning och 

betygssättning kommer behovet av samordning av anställd personal öka. Flera 

ämnens specificerade ämneskrav ställer krav på att lärare med specialkompetens 

används för elever i alla åldrar. Detta underlättas om alla är på samma ställe. I en 

sammanhållen skola samlas lärare som arbetar med elever i olika åldrar. Elevers 

olika behov och lärares skilda arbetssituationer blir synliga. Detta kan leda till en 

ökad förståelse och kunskap om lärarens uppdrag och lärarnas egna behov av 

samverkan kan komma att utvecklas i större omfattning än idag. 

Inom ramen för en sammanhållen skola ges möjlighet att bygga trygga och kända 

relationer, utveckla rutiner för god kommunikation och erfarenhetsutbyte lärare 

emellan. Genom ett ökat samarbete mellan olika lärare och ämnen kan ett 

erfarenhets- och kunskapsutbyte ske. Verksamhetens möjlighet att arbeta fram en 

helhetsidé/verksamhetsidé som kan genomsyra hela grundskolan underlättas med 

alla samlade på ett geografiskt område och träffas dagligen. 

Fritidshem och skola integrerat med varandra ger positiva följder som personalens 

ökade kunskap om och helhetssyn på elevens hela dag. Barnens dagar ser olika ut 

och en kännedom om detta är nödvändig för förståelsen av den enskildes situation i 

skolan. 
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Elevhälsan 

Flexibilitet i stödet kring elever i särskilda behov är viktigt. En sammanhållen 

elevhälsa har många fördelar. Förutom den samlade kompetensen kan en ökad 

kontinuitet kring elevhälsoarbetet äga rum. Dokumentationsrutiner och 

elevuppföljning blir enhetlig och berörd personal har god kunskap om alla elever. 

 

 

Rektorsperspektiv - rektors uppdrag 

Rektorsansvaret gentemot elever tydliggörs i den nya skollagen. Alla elever ska ha 

kunskap om vem som är deras rektor. En sammanhållen skola möjliggör att 

rektorerna kan samverka och leda det pedagogiska arbetet mer effektivt om rektorer, 

personal och elever finns på samma plats. För att utveckla arbetet på skolan och 

höja utbildningens kvalitet behöver rektorerna ha en aktuell och tydlig bild av den 

undervisning som bedrivs på hela skolan. Genom pedagogiska diskussioner med 

lärarna och besök i klassrummen kan en sådan erhållas. Det är också viktigt att 

rektor gör en återkoppling till lärarna. Därigenom får lärarna stöd i att utveckla 

undervisningen.  

Arbetet med att föra två skolenheter samman till en kan komma att kräva tid och 

resurser för att resultatet ska bli så bra som möjligt. Med en målmedveten planering 

och trygg förankring finns de största förutsättningar att grundskolan i Dals-Ed 

fortsätter att utveckla sin verksamhet med elevers bästa som utgångspunkt. 
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2. Alternativen 
 

  

Förklaringar till tabellen. Resultatpåverkan på kommunen är beräknad på en räntenivå på  

6%,avskrivningstid 33 år och effekt på driftskostnader efter investering. Effekter på 

verksamhetskostnader och underhåll ingår ej.  Fullständiga kalkyler finns i Bilaga 4. 

 

Alt.1  Skede 1  

Investering 26 mkr 

21 mkr Hagaskolan inkl. utemiljö 

5 mkr Snörrum inkl utemiljö 

 

Finansiering:   

Egna medel 20 mkr 

Lån 6 mkr 

 

Resultatpåverkan kommunen  

1,1 mkr/år 

 

Skede 2   

Investering 57 Mkr 

32 Mkr Haga 

18 Mkr nybyggt kök/matsal,  

7 Mkr Upprustning av  

Snörrumskolan inkl. utemiljö 

Finansiering:   

Lån 57 Mkr 

 

Resultatpåverkan kommunen  

4,9 Mkr/år 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTER 
NATIV 
 

Investerings-
kostnader 

Mkr 

Minskning 
Driftskostnad 

Underhålls- 
kostnad som  
byggs bort 2031 

 Åtgärder  
 Haga 

Tot kostnad för  
samtliga åtgärder, 
Mkr 

Alt 1 49-53 
skede 1 21 
skede 2 32 

beräknad till  
240 kkr/år 

7,1 Mkr  Komplett F-
9 i två steg  

53+18+12 = 83  
Skede 1 - 21+5 = 26  
Skede2 - 32+7+18 =57  

Alt 2 
 

7,5-9 beräknad till  
132 kkr/år 

2,4 Mkr Hus A 9+2+5 = 16 

Alt 3 
 

18-20 beräknad till  
139 kkr/år 

2,5 Mkr Hus A.B.C 20+2+5 = 27 

Alt4 
 

49-53 beräknad till  
240 kkr/år 

7,1 Mkr Komplett F-
9 i ett steg 
 

53+18+12= 83 

Alt 5 
 

21-24 Beräknad till 
minst 139 kkr/år 

6,5 Mkr  Hus    
A.B.C.E.F G 

24+0,6+5+16= 46 
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Alt 2    

Investering 16 Mkr 

7,5-9 Mkr Upprustning av Hagaskolan,  

2 Mkr utemiljö på Hagaskolan 

5 Mkr Upprustning av Snörrumskolan  

inkl. utemiljö 

Finansiering:   

Egna medel 16 Mkr 

Resultatpåverkan kommunen  

0,4 Mkr/år 

 

  

 

Alt. 3    

Investering 27 Mkr 

18-20 Mkr Upprustning av Hagaskolan,  

2  Mkr utemiljö Hagaskolan,  

5  Mkr Upprustning av Snörrumskolan  

inkl. utemiljö 

Finansiering:   

Egna medel 20 Mkr 

Lån 7 Mkr 

Resultatpåverkan kommunen  

1,1 Mkr/år 

 

 

 

 

 

Alt. 4     

Investering 83 Mkr  

49-53  Mkr Upprustning av Hagaskolan 

inkl. utemiljö,  

18 Mkr N ytt kök/matsal, 

12  Mkr Upprustning av Snörrumskolan 

inkl. utemiljö 

Finansiering:   

Egna medel 20 Mkr 

Lån 63 Mkr 

Resultatpåverkan kommunen  

6,1 Mkr/år 

 

Alt. 5     

Investering 46 Mkr 

21-24  Mkr Upprustning av Hagaskolan 

inkl. hus E,F,G och utemiljö, 

0,6 Mkr resterande satsning på utemiljö på 

Hagaskolan 

5 Mkr upprustning av Snörrumskolan inkl. 

utemiljö 

16  Mkr 3 nybyggda avdelningar på 

Snörrum och ombyggnation kök 

Finansiering:   

Egna medel 20 Mkr 

Lån 25,6 Mkr  

Resultatpåverkan kommun 

2,6 Mkr/år 
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Förklaringar till tabellen: 

Snörrumskolan med F-9 skola, 12 milj.= 8 avdelningar (2 avdelningar på Stallbacken) 

Snörrumskolan utan F-9 skola, 5 milj.= upprustad inkl. utemiljö 

Snörrumskolan utemiljö, 2 milj.= ny utemiljö 

Snörrumskolan 3 nya avdelningar, 16 milj.= tillbygge av 3 avdelningar och 

ombyggnation kök 

 

Hagaskolans kök, 16-18 milj.= nybyggt tillagningskök med matsal 

Hagaskolan ombyggt kök/matsal, 14-16 milj.= bygger om hus K 

Kök utan F-9 skola = upprustning befintliga inventarier 

 

 

 
ÖVRIG 
Investering 

 

Investerings-
kostnader 
Mkr 

Minskning 
Driftskostnader 

Underhålls-
kostnad 
som byggs 
bort 2031 

  Åtgärder  

Snörrum 

Med F-9 skola 
 

12 Beräknat till  
114 kkr/år 

1,2 Mkr Inkl ombygg av 
gymsal 

 
Utan F-9 skola 
 

5 Beräknat till  
114 kkr/år  

1,2 Mkr   

3 nybyggda 
avdelningar 
 

16    

Utemiljö 
 

2    

Hagaskolan 

Nytt Kök 
Med F-9 skola 
 

16-18  
 

  Nytt kök/matsal 
 

Ombyggt Kök 
Med F-9 skola 
 

14-16   Ombyggt hus K 

Kök  
Utan F-9 skola 
 

1,5 mkr    
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2.1 ALTERNATIV 1 
 
 
HAGASKOLAN 2012-10-10 4 Hus ABCD 
 

Alternativ 1, om- och tillbyggnad för F-9  i 2 skeden. 

 

 

 

BILD 3,4,5 
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2.1.1 PRESENTATION AV ALTERNATIVET 
 

Förslaget innebär att Hagaskolan byggs om i två skeden till en komplett  

F-9 skola. Ombyggnaden föreslås ske på ett sådant sätt att olika provisorier undviks 

och att olägenheter ur elev- och lärarsynpunkt med byggverksamheten görs så liten 

som möjligt. I det färdiga utbyggda förslaget har nya och renoverade lokaler 

färdigställts till alla stadier. Hus A, B, C och D är invändigt renoverade samt där så 

behövs försedda med ny ventilation samt utökad/ändrad el-, tele-anläggning. 

Hus A, B, C och D disponeras av förskoleklass, åk 1-3 samt fritids. 

Personalrum utökas i befintligt lägen. 

 

Plan 2 disponeras av åk 4-6 samt tillhörande fritidslokaler. Här finns även 3-4 

elevtoppssalar för att kunna möjliggöra 3 parallelliga årskurser. 

I de nybyggda lokalerna närmast bussangöring och p-platser finns åk 7-9 med 

labsalar, bibliotek/mediatek, kreativt rum samt administration och huvudentré. 

Arbetsenheter för respektive stadier organiseras med egna entréer, neutrala 

samband samt fokus på mötet mellan lärare och elever med centralt placerade 

elevytor och arbetsrum för lärarna. 

Från huvudentrén kan en eventuell utbyggd matsal vid Stallbacken nås. 

Hus E, F och G berörs inte i detta alternativ. 
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Skede 1  

Lokaler för åk 3-9 

Ombyggd yta  1.150 m² 

Nybyggd yta 680 m² 

Hus A Plan 1: Bef skåpshall byggs om till 2 klassrum för åk 3. 

 Bef labsalar behålls och används som tidigare. 

 Plan 2: Helrenovering för åk 4-6. 

 

Hus B I princip befintligt utseende 

 

Hus C Anslutningar till nybygget, för övrigt mindre justeringar i vissa rum. 

 

Hus D I princip befintligt utseende. 

 

Nybygge: Innehållande 4 lärosalar (varav 2 st stora som framtida labsalar). 

 Yta för elevcafé samt mindre entré. 

 Nybyggt klassrum disponeras av åk 7-9 (3 klassrum finns i hus C). 
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Skede 2  

Lokaler för åk 0-9 

Ombyggd yta  1.100 m² 

Nybyggd yta 1.500 m² 

Hus A Plan 1 byggs om för förskoleklasser. 

 Åk 1 flyttas in i f.d. åk 3:s lokaler. 

Hus B F.d. administration blir arbetsrum för lärare åk 0-3. 

Hus C Rustas upp och kompletteras med utbyggnader (entréer). 

  Klassrum för åk 2 och 3. 

  Pausrum för personal utökas. 

Hus D Blir lokaler för fritids. 

Nybygge: Klassrum för åk 7-9, mediatek, entréhall, administration m.m. 

 Komplettering av labsalar. 

 



 
DALS-EDS KOMMUN  UTREDNING 

Kommunstyrelsen   Datum: 2012-11-21 

   D.nr: 2011-000133.600 

  
 
 

                                                                                                                    Sidan- 31 - 

 

Postadress                 Besöksadress           Telefon                                                                       Bankgiro 

Box 31              Storgatan 27    +46 (0)534 -19000                                534-4072 

S-668 21 ED   

        
                         

 
2.1.2 KONSEKVENSER FÖR NUVARANDE VERKSAMHET 
 

Detta alternativ genomför skede 1 av 2, till en sammanhållen grundskola på 

Hagaområdet. Redan i detta skede samlas årskurserna 3 till 9 i gemensamma 

lokaler. Förslaget ger arbetsmiljömässigt effekten av att alla årskurser får nya lokaler 

att vara i. Pedagogiskt och organisatoriskt går det lättare att hålla samman de 7 

senare grundskoleåren och mer effektivt samordna lärarbehörigheter och övriga 

stödfunktioner inom dessa.  

 

Driftsmässigt kan skolan lämna Paviljongen och flytta in årskurs tre i nuvarande 

högstadiebyggnad. I övrigt ger det inga skillnader jämfört med i dag utöver de 

energieffektiviseringar renovering och nybyggnation ger. 

Utvecklande miljöer, gemensamma lokaler för hela verksamheten som inbjuder till 

skapande, experimenterande undervisning samt möjlighet att visa alster/ resultat och 

uppträda. 

Förskoleklassens och fritidshemmens behov av lokaler för lek och kreativt skapande. 

Administrationen och ledningen för grundskolan och fritidshem samlas på ett ställe, 

det innebär att arbetet blir mer effektivt och samordnat. 

 

Trafiksäkerheten är inte utredd men måste beaktas vid en detaljberäkning på 

alternativet då det innebär både förskola till åk 9 samt fritidshem där föräldrar lämnar 

och hämtar barn mellan 06.00 – 18.00. 

 

Utemiljön är kostnadsberäknad med inte i detalj utredd vilket också får ske vid en 

vidare utredning av alternativet för att beakta behov av skolgård av olika karaktär, 

lek, sport, trygghet, anpassat för åldrarna 6-16 år samt fritidshem. 

 

 
 
 

 

 



 
DALS-EDS KOMMUN  UTREDNING 

Kommunstyrelsen   Datum: 2012-11-21 

   D.nr: 2011-000133.600 

  
 
 

                                                                                                                    Sidan- 32 - 

 

Postadress                 Besöksadress           Telefon                                                                       Bankgiro 

Box 31              Storgatan 27    +46 (0)534 -19000                                534-4072 

S-668 21 ED   

        
                         

2.1.3  EV. KONSEKVENSER FÖR ÖVRIG VERKSAMHET 
 

En sammanhållen grundskola frigör ”skolytor” på Snörrumskolan som kan utnyttjas till 

förskoleverksamhet. Om dessa ytor görs om till en sammanhållen förskola kan hyres- 

och personalkostnader på ca.1,5 miljoner sparas per år.  

Förskola bedrivs på två platser, Snörrum och Stallbacken. 

 

Nytt centralkök och matsal behöver byggas för att en F-9 – Fritids verksamhet ska 

kunna bedrivas på ett ställe. Servering av frukost, lunch, mellanmål alla dagar utom 

helgdagar, då fritidshem har öppet på alla lov. 

 

Alternativet kan medföra eventuella samordningsvinster av städ och vaktmästeri 

samt administration. Förändring av skolskjutstrafiken – alla elever åker till samma 

ställe.  

Edshus kommer att tappa hyresintäkter på ca.1 miljon/år. Dessutom måste aktuella 

lokalytor återställas till lägenhetsstandard, kostnadsberäknat till 1.5 Mkr.  

 

2.1.4 INVESTERINGSKOSTNADER (total kostnad; ca.49-53 milj.) 

Skede 1 (ca. 19-21 milj) 

Skede 2 (ca. 30-32 milj) 
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2.1.5 UNDERHÅLLSBEHOV NÄSTA 20 ÅRS PERIOD 
Hagaskolan   

år 2012  2021 2031 

Underhållsbehov    

Mkr 2,7 14 24 

 

 

 
2.1.6 UNDERHÅLLSKOSTNADER SOM BYGGS BORT  
Golvbeläggning, ytskikt, tekniska installationer kommer att börja vid år 0 för detta 

alternativ. Underhållskostnader beräknas minska med 3,1 mkr till 2021 och med 4 

mkr 2031. Att minskningen inte blir större i det längre perspektivet är att t ex 

golvbeläggningar och ytskikt börjar komma i slutet av perioden, Det planerade 

underhållet blir lägre per m2 än med den status byggnaderna har idag. 

Vissa tekniska installationer har mellan 2021-2031 ett ökat underhållsbehov. Detta 

gör att vi under denna period kan se en större andel underhållskostnader som byggs 

bort i detta alternativ. 

 
 

2.1.7 MINSKADE DRIFTSKOSTNADER 
 

Fastighet 

Verksamhetens driftkostnader är starkt beroende på verksamhetens förmåga att 

använda lokaler och utrustning så optimalt som möjligt. En minskning av 

driftkostnader är bedömd till 240 kkr/år.  

 

Underlag för bedömning av driftkostnaderna, har varit verkliga driftkostnader för hela 

Hagaskolan inkl media som fördelats på respektive byggnad/byggnadsdel samt  

därefter har minskningen i driftkostnad uppskattat beroende på i vilken omfattning 

man byter ut befintliga delar/installationer etc. 
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Flera typer av driftkostnader t ex städkostnader antas successivt öka igen när 

byggnaderna blir äldre medan andra ligger kvar på grundnivån. 

 

Minskningen av driftkostnader är starkt påverkat av vilka investeringar som görs och 

hur väl man lyckas med att få installationer med litet behov av drift- och 

underhållsarbete och lågt energibehov mm. 

 

Verksamhet 

Bland annat ger en sammanhållen grundskola på Hagaskolan bättre möjligheter till 

samordning gällande lärarbehörighet, elevhälsa/elevvårdsteam, lokalvård, 

vaktmästeri, transporter för fritidsbarn. Detta kan medföra kvalitetshöjning av 

verksamheten men det är omöjligt att i nuläget uttrycka detta i kronor och ören.  
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2.2 ALTERNATIV 2 
 

2.2.1 PRESENTATION AV ALTERNATIVET 
Enbart en renovering av högstadiedelen (Hus A) som medger en fortsättning till en 

sammanhållen grundskola. Alternativet tillför ingen ny lokalyta för undervisning.  
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2.2.2 KONSEKVENSER FÖR NUVARANDE VERKSAMHET 
Detta alternativ ger en bättre arbetsmiljö samt till vissa delar modernare miljöer vilket 

gagnar den pedagogiska verksamheten. 

Organisatoriskt och driftmässigt ger det ingen skillnad utöver de energibesparingar 

som möjliggörs vid renovering.  

Det behöver inte ge några förbehåll inför framtida intentioner. 

 
2.2.3 EV. KONSEKVENSER FÖR ÖVRIG VERKSAMHET 
Utemiljöerna på både Hagaskolan och Snörrum åtgärdas (ca. 4-5 milj.) 

Upprustning av Snörrum genomförs ( ca.3 milj.). 

Förskola bedrivs på 5 ställen som idagsläget 

Osäkerhet inför framtiden om det skall vara en eller två skolor/fritidshem 

Detta påverkar även planeringen av kök/matsal. 

 

2.2.4 INVESTERINGSBEHOV  (7,5-9 MILJ.) 
 

 

2.2.5 UNDERHÅLLSBEHOV NÄSTA 20 ÅRS PERIOD 
 

år 2012  2021 2031 

Underhållsbehov    

Mkr 2,7 14 24 

 

2.2.6 UNDERHÅLLSKOSTNADER SOM BYGGS BORT  
Underhållsbehov för nästa 20-årsperiod kommer att bli mindre även här då man 

bygger bort ett antal underhållskostnader. Underhållskostnader beräknas minska 

med 1,3 mkr till 2021 och med 1,1 mkr 2031.  

 
2.2.7  MINSKADE DRIFTSKOSTNADER 
 

Fastighet   
En minskning av driftkostnader är beräknad till 132 kkr/år 

Verksamhet 

Oförändrad 
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2.3. ALTERNATIV 3  
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2.3.1 PRESENTATION AV ALTERNATIVET           
Ombyggnad och renovering av befintliga byggnader (Hus A, B och C).  

Hagaskolan renoveras utifrån den inventering som är gjord av renoveringsbehov. 

Lokalerna blir bättre och mer ändamålsenliga för verksamheten samt ur 

arbetsmiljösynpunkt.  

Alternativet omfattar inte åk 3 i Paviljongen eller Hus E, F och G .  

 

Snörrumskolan får nytt värmesystem och nya golv samt en uppfräschning av 

lokalerna för F-2 och fritidshem. Upprustning av utemiljön. 

 Ev kan åk 3 inrymmas i Hagaskolans lokaler och Paviljongen tas bort. 

            Fritids Haga för elever i åk 3-6 har idag provisoriska lokaler på Haga.  

 
2.3.2 KONSEKVENSER FÖR NUVARANDE VERKSAMHET              
De båda skolorna kommer att arbeta vidare med sitt uppdrag, samverkan kommer att 

ske mellan skolorna, ett gemensamt arbete i vissa delar utförs redan för närvarande. 

Möjligheterna till verksamhetsutveckling enligt alternativ 1 försvinner inte men 

förändras. 

Administration samt skolans ledning arbetar vidare gemensamt, även om det dagliga 

arbetet utförs på två skolor. 

Två skolor kommer att finnas i Dals Ed och då kommer ledning och personal att 

arbeta utifrån detta och se de möjligheter som då finns till samverkan och gemensam 

utveckling.  

 
2.3.3 EV. KONSEKVENSER FÖR ÖVRIG VERKSAMHET: 
Detta alternativ ger en bra arbetsmiljö samt till stora delar modernare miljöer vilka 

gagnar den pedagogiska verksamheten.  

Organisatoriskt och driftmässigt ger det ingen skillnad utöver de energibesparingar 

som möjliggörs vid renovering. 

Det låser fast dagens organisering av grundskolan under lång tid alternativt fördyrar 

en förändring av grundskolan till en samlad skola avsevärt. 

Förskola bedrivs på 5 ställen som i dagsläget. 
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2.3.4 INVESTERINGSBEHOV (18-20 MILJ.) 
 
2.3.5  UNDERHÅLLSBEHOV 
år 2012  2021 2031 

Underhållsbehov    

Mkr 2,7 14 24 

 

 

 

2.3.6 UNDERHÅLLSKOSTNADER SOM BYGGS BORT  
 

Underhållsbehov för nästa 20-årsperoiod kommer att bli mindre även här då man 

bygger bort ett antal underhållskostnader. Underhållskostnader beräknas minska 

med 1,8 mkr till 2021 och med ytterligare 0,7 mkr till 2031.  

 

2.3.7 MINSKADE DRIFTSKOSTNADER 
 

Fastighet     

En minskning av driftkostnader är bedömd till 139 kkr/år 

 

Verksamhet 

Oförändrad. 
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2.4. ALTERNATIV 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
2.4.1 PRESENTATION AV ALTERNATIVET    
Alternativ 4 skapar en F-9 skola som alternativ 1, men genomförandet sker i ett steg. 

Framtaget förslag är gjort med tanke på att minimera den fördyrning av uppdelningen 

i två skede som alternativ 1 innebär.  

 
2.4.2 KONSEKVENSER FÖR NUVARANDE VERKSAMHET 
Alternativet medför liknande konsekvenser för nuvarande verksamhet som i alternativ 

1 med den skillnaden att den möjligen inte skapar den osäkerhet inför framtiden som 

den skedesuppbyggda ombyggnationen kan medföra. Det kan vara viktigt att 

planeringen inbegriper en logistikplan så att undervisningen på 3-9 kan bedrivas på 

ett tillfredsställande sätt medan nybyggnation samt renovering genomförs. 

 F-2 och fritidshem flyttar in när skolan står klar. 
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Alternativet medger en F-9 skola men det återstår fortfarande ett stort 

underhållsbehov på Hagaskolan som finns med i underhållsplanen, men som inte 

beaktas i detta alternativ. 

 

För att möjliggöra en F-9 skola med fritidshem krävs ett nytt kök och matsal där 

frukost, lunch och mellanmål serveras alla dagar utom helger. Fritidshemmen har 

dessutom öppet alla lovdagar. 

               

Alternativen F-9 skola kan tillfredsställa verksamheternas behov av flexibilitet i 

användandet för de verksamheter som finns i en F-9 kombinerat med en 

fritidshemsverksamhet som möjliggör ett gemensamt utvecklingsarbete.  

 

Trafiksäkerheten är inte utredd men måste beaktas vid en detaljberäkning på 

alternativet då det innebär både förskola till åk 9 samt fritidshem där föräldrar lämnar 

och hämtar barn mellan 06.00 – 18.00. 

 

Utemiljön är kostnadsberäknad med inte i detalj utredd vilket också får ske vid en 

vidare utredning av alternativet för att beakta behov av skolgård av olika karaktär, 

lek, sport, trygghet, anpassat för åldrarna 6-16 år samt fritidshem. 

 

 

2.4.3 EV. KONSEKVENSER FÖR ÖVRIG VERKSAMHET 
 

En sammanhållen grundskola frigör ”skolytor” på Snörrumskolan som kan utnyttjas till 

förskoleverksamhet. Om dessa ytor görs om till en sammanhållen förskola kan hyres- 

och personalkostnader på ca.1,5 miljoner sparas per år.  

Förskola bedrivs på två ställen;  Snörrum och Stallbacken. 
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Nytt tillagningskök och matsal behöver byggas för att en F-9 – Fritids verksamhet ska 

kunna bedrivas på ett ställe. Servering av frukost, lunch, mellanmål alla dagar utom 

helgdagar, då fritidshem har öppet på alla lov. 

 

Alternativet kan medföra eventuella samordningsvinster av städ och vaktmästeri 

samt administration.  

 

Förändring av skolskjutstrafiken – alla elever åker till samma ställe. 

 

Edshus kommer att tappa hyresintäkter på ca.1 miljon/år. 

Dessutom måste aktuella lokalytor återställas till lägenhetsstandard, 

kostnadsberäknat till 1.5 Mkr.  

 

 
2.4.4. INVESTERINGSKOSTNADER (TOTAL KOSTNAD; CA.53 MILJ.) 
 
 

 

2.4.5 UNDERHÅLLSBEHOV 
år 2012  2021 2031 

Underhållsbehov    

Mkr 2,7 14 24 

 

 
2.4.6 UNDERHÅLLSKOSTNADER SOM BYGGS BORT 
 

Underhållsbehov för nästa 20-årsperoiod kommer att bli mindre även här då man 

bygger bort ett antal underhållskostnader. Underhållskostnader beräknas minska 

med 3,1 mkr till 2021 och med ytterligare 4 mkr till 2031.  
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2.4.7 MINSKADE DRIFTSKOSTNADER 
 

Fastighet 

En minskning av driftkostnader är bedömd till 240 kkr/år.  

 

Verksamhet 

Effektivisering av personalanvändning genom; 

-samutnyttjande av fast personal och vikarier. 

-gemensam elevhälsa, effektivare användning då all verksamhet är på ett ställe. 

             -kravet på lärarlegitimation och behörigheter i ämnen vad gäller undervisning och 

 betygssättning kommer att innebära ett ökat behov av samordning som underlättas 

 av att vara på ett ställe. 

Administrationen och ledningen för grundskolan och fritidshem samlas på ett ställe, 

det innebär att arbetet blir mer effektivt och samordnat. 

 Svårt att sätta kronor och ören på den ekonomiska effekten. 
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2.5  ALTERNATIV 5 
 Alt. 3 + Hus E,F,G  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

2.5.1 PRESENTATION AV ALTERNATIVET 
Alternativ 5 är som alternativ 3 men med tillägget att hus E, F och G renoveras, 
samt att utemiljön åtgärdas. Se skissen ovan. 
 
Även Snörrumskolan påverkas genom att Ängsvallens tre avdelningar flyttas till 

nybyggnation vid Snörrumskolan.  
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2.5.2 KONSEKVENSER FÖR NUVARANDE VERKSAMHET 
De båda skolorna kommer att arbeta vidare med sitt uppdrag, samverkan kommer att 

ske mellan skolorna, ett gemensamt arbete i vissa delar utförs. Möjligheterna till 

verksamhetsutveckling enligt alternativ 1 försvinner inte men förändras. 

Administration samt skolans ledning arbetar vidare gemensamt, även om det dagliga 

arbetet utförs på två skolor. 

 

Två skolor kommer att finnas i Dals Ed och då kommer ledning och personal att 

arbeta utifrån detta och se de möjligheter som då finns till samverkan och gemensam 

utveckling.  Osäkerheten från förslag 1 och 2 finns inte i detta alternativ, vilket kan 

underlätta att skapa arbetsro och utveckling i verksamheten. 

 

  
2.5.3 EV. KONSEKVENSER FÖR ÖVRIG VERKSAMHET 
Detta alternativ ger en bra arbetsmiljö samt till stora delar modernare miljöer vilka 

gagnar den pedagogiska verksamheten.  

Organisatoriskt och driftmässigt ger det ingen skillnad utöver de energibesparingar 

som möjliggörs vid renovering. 

Det låser fast dagens organisering av grundskolan under lång tid och alternativet 

fördyrar en förändring av grundskolan till en F-9 skola avsevärt. 

Ängsvallens verksamhet flyttas till nybyggda lokaler på Snörrumskolan. Eventuellt 

kan någon avdelning på Ängsvallen periodvis användas som buffert.  

Förskola bedrivs på Snörrum ,Stallbacken och Toppen. 

  
2.5.4 INVESTERINGSBEHOV    
           21-24 miljoner på Hagaskolan. 
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2.5.5 UNDERHÅLLSBEHOV NÄSTA 20 ÅRS PERIOD 
 

år 2012  2021 2031 

Underhållsbehov    

Mkr 2,7 14 24 

  

  
 

 
2.5.6 UNDERHÅLL SOM BYGGS BORT 
Underhållsbehov för nästa 20-årsperoiod kommer att bli mindre även här då man 

bygger bort ett antal underhållskostnader. Underhållskostnader beräknas minska 

med 4,3 mkr till 2021 och med ytterligare 5,2 mkr till 2031.  

 

Vissa tekniska installationer har mellan 2021-2031 ett ökat underhållsbehov. T ex 

underhåll av tak kan även detta komma i slutet av perioden men är avhängigt vilken 

typ av tak man väljer. Detta gör att vi under denna period kan se en större andel 

underhållskostnader som byggs bort i detta alternativ.  

 

  
2.5.7 MINSKADE DRIFTSKOSTNADER 
 
Fastighet     
En minskning av driftkostnader är bedömd till 329 kkr/år.  

 

Verksamhet 

Oförändrad.  
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SKISS SNÖRRUM VID F-9 ALTERNATIV    7 Avdelningar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6  SNÖRRUMSKOLANS FRAMTID 
Förskolan i Dals-Eds kommun har idag en verksamhet med nöjda barn och föräldrar. 

Ett bra samarbete sker mellan de olika husen och det finns en gemenskap och en 

samsyn. Man arbetar bland annat i tvärgrupper – samarbetsgrupp och gemensamma 

möten. 
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2.6.1 NULÄGESBESKRIVNING 
 
Snörrums Förskola består av 3 avdelningar. 

Här finns en ny fin gård och närhet till naturen. 

En stor andel föräldrar önskar att placera sina barn på Snörrum. Närheten till skola 

och fritidshem har en stor betydelse då det underlättar mycket för föräldrar som har 

barn i olika åldrar vid hämtning och lämning. 

Förskolan är ursprungligt byggd som en förskola men lokalerna är i dag små 

eftersom man vid byggtillfället hade betydlig färre barn i grupperna och en högre 

personaltäthet. Tidigare hade förskolan eget kök. 

 

Toppen Förskola består av 2 avdelningar som startade 1990 i lägenheter i ett 

separat hus på Toppen. Lägenhetsdaghem var då det sätt på vilket kommunerna 

klarade av den ökade efterfrågan på barnomsorg. Lokalerna är anpassade så långt 

det var möjligt utifrån de begränsningar som lägenheterna utgör. 

Gården är liten och har fått en ansiktslyftning till glädje för alla. 

Personalen upplever att de utifrån de givna förutsättningarna har bra lokaler som 

man trivs med. 

 

Ängsvallens Förskola består idag av 3 avdelningar.  

Förskolan startade för att lösa ett akutläge genom att anpassa en Edshus 

hyresfastighet För att möta en ökad efterfrågan har Ängsvallen har senare utökats 

med en hyrd modul. På så sätt har verksamheten utökats till 3 avdelningar jämfört 

med de 2 som det var planerat för. 

Det finns fortfarande mycket kvar att göra när det gäller att fortsätta att anpassa 

lokalerna till verksamheten. 
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Stallbackens Förskola består av 2 avdelningar.   

Den är inrymd i en äldre byggnad och lokalerna har under hand anpassats efter 

bästa förmåga. Det är idag en förskola med 2 avdelningar som har en gammaldags 

charm men vissa funktioner är svåra att lösa lokalmässigt.Här finns en stor fin gård. 

Centralt läge nära Hagaskolan. 

 

Den pedagogiska omsorgen  (familjedaghem) har för närvarande sin 

samlingslokal i gamla möbelkompaniet. Även detta är ett lokalbehov som ska 

beaktas. 

 

Behov 

Efterfrågan på plats i förskola har ökat under 2012-13.   

Det är osäkert om de 10 avdelningar som vi har idag kommer att räcka till. 

I oktober 2012 är kön till barnomsorgen 31 barn dessutom kan ytterligare 7 barn 

tillkomma pga. bland annat anhörig invandring. 

 

Efterfrågan på plats i pedagogisk omsorg (familjedaghem) minskar. 

Förutom de demografiska beräkningarna ser vi följande kategorier som efterfrågar 

plats i förskola. 

• Asylsökande och kommunplacerade flyktingar 

• Inflyttade 

• Arbetskraftsinvandring 

• Barn från andra kommuner. 

 

Förskolans framtida behov; 

• De 10 avdelningar som finns idag 

• Ev. ytterligare avdelningar – beroende på hur demografin utvecklas 

• Samlingslokal för den pedagogiska omsorgen(familjedaghem) 
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Barnperspektiv – utveckling och lärande. 

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, 

trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda en god pedagogisk 

verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. I samarbete med 

hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och 

samhällsmedlemmar främjas. (Lpfö 98) 

Lokalerna och utemiljön skall vara ändamålsenliga så att de uppfyller möjligheten att 

bedriva en bra pedagogisk verksamhet med krav på säkerhet och arbetsmiljö för 

barn och personal. 

 

Föräldraperspektiv 

Ett barn skall erbjudas plats vid en förskoleenhet så nära barnets eget hem som 

möjligt. Skälig hänsyn ska tas till barnets, vårdnadshavarens önskemål. 

 ( skollagen kap 8  §15) 

 

Personalperspektiv 

Föräldrar skall känna sig trygga med de vuxenkontakter de har kring sina barn. 

Personalen skall erbjudas ändamålsenliga, säkra lokaler och utemiljöer enligt 

skollagen och läroplanens mål. 

Lokaler och utemiljö ska vara ändamålsenlig och säkra ur även ur 

arbetsmiljösynpunkt. 

 

Vinster om merparten av Förskoleverksamhet förläggs på Snörrum 

• Lägre lokalkostnader  

• Bättre utnytjande av Snörrumsskolans lokaler om all skolverksamhet flyttar till 

Haga 

• Samordningsvinster i verksamheterna 

 

Enligt tidigare analys skulle en samordning kunna generera minst 1,5 miljoner i lägre 

personalkostnader. 
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2.6.2 KONSEKVENSER FÖR NUVARANDE VERKSAMHET 
Vid alternativen 1 och 4; 

All skolverksamhet förläggs på Hagaskolan. Förskoleverksamheten förläggs på 

Snörrumskolan där 10 avdelningar är möjligt samt Stallbacken 2 avdelningar. 

Nytt tillagningskök och ny matsal till Hagaskolan. 

 

Vid alternativ 5: 

Verksamheterna fortsätter som idag fast i nyrenoverade lokaler och upprustad 

utemiljö samt att Ängsvallens 3 avdelningar flyttas till nybyggda lokaler på 

Snörrumskolan.  

 

2.6.3 EV. KONSEKVENSER FÖR ÖVRIG VERKSAMHET 
 

Om all förskoleverksamhet förläggs på Snörrum så tappar Edshus hyresintäkter  

på ca.1 miljon/år. Återställningskostnader tillkommer med  ca, 1,5 miljoner. 

 

2.6.4 INVESTERINGSBEHOV 
Det kostar ca.16 miljoner att förlägga all förskoleverksamhet på Snörrum. Detta 

möjliggör 7 avdelningar i huvudbyggnad och 3 avdelningar på ”kullen” inklusive 

ombyggnation av kök 

Oavsett vilket annat alternativ som väljs så måste kommunen investera mellan 4-5 

miljoner för att säkerställa arbetsmiljön, utemiljön och akut underhåll. 
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2.6.5 UNDERHÅLLSBEHOV NÄSTA 20 ÅRS PERIOD 
 

Snörrumsskolan 

År 2012 2021 2031 

Underhållsbehov    

Mkr 1,9 2 4,6 

Fram till 2031 är kostnaden ca. 4,6 miljoner och fram till 2021 ca. 2 miljoner  

och under 2012 ca. 1,9 miljoner. 

 

 
2.6.7 MINSKNING AV DRIFTSKOSTNADER 
        
Fastighet 

Kommer med detta alternativ hamna nära nuvarande nivå. 

 

Verksamhet 

Det beror på vilket alternativ som väljs. Generellt sett gäller att ju färre platser som 

förskoleverksamheten förläggs på, ju mer effektivt kan man bedriva verksamheten.  
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2.7 UTSIKTENS FRAMTID 
 

Fullständig presentation finns i Bilaga 2 

Sammanfattande slutsatser med beaktande av både gymnasiets och 

gymnasiesärskolans elevunderlag och framtid; 

 

• Oavsett hur framtiden utvecklar sig för Utsiktens verksamheter, så är 

gymnasiets lokaler inget alternativ för Dals-Eds framtida grundskola.  

 

• Smärtgränsen för att finansiellt och verksamhetsmässigt kunna driva vidare 

gymnasiet ligger vid ett elevunderlag på ca.100 elever och för 

gymnasiesärskolan ca.55-60 elever. Båda verksamheterna är beroende av 

varandra, så om den ena verksamheten försvinner så innebär det problem för 

kvarvarande verksamhet. 

 

• Om gymnasiet inte får fullt elevunderlag med nya inriktningen blir det omöjligt 

att på sikt driva vanliga gymnasieskolan vidare och om inte gymnasiet finns 

kvar så kommer även gymnasiesärskolan få problem. 

 

• Om delar eller hela gymnasieverksamheten försvinner så tar det flera år att 

nermontera och ev. lediga lokalytor får utnyttjas av de verksamheter som idag 

bedrivs på Utvecklingscenter. 

 

• Ett scenario är att flytta över all verksamhet från Utvecklingscentrum till 

Utsikten och sälja eller hyra ut utvecklingscentrum. 

 

• FOKUS-nämnden bör ytterligare djupdyka i Utsiktens framtid och ta fram en 

plan för hur nämnden verksamhetsmässigt och ekonomiskt skall klara av 

eventuella neddragningar och utfasning av verksamheterna.   
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2.7.1  GYMNASIESKOLAN UTSIKTENS FRAMTID 
 

Avsnittet berör endast den 3-åriga gymnasieskolan. Tre scenarios:  

Scenario A 

Scandinavian School blir en flopp och lockar inga sökanden från  

de skandinaviska länderna.  

Elevantal Kostnad Intäkt Resultat 

45 6.000.000 4.803.000 -1.197 000 

 

Scenario      

A  

 

Scenario B 

Scandinavian School attraherar en del elever men får inte det  

genomslag som förväntades.  

Elevantal Kostnad Intäkt Resultat 

75 7.700.000 7.000.000 -700.000 

 

Scenario 

B  

 

 

Scenario C 

Scandinavian School får det genomslag som vi hoppades på och  

attraherar många sökande från alla tre länderna. 

Elevantal Kostnad Intäkt Resultat 

165 11.950.000 15.531.000 +3.581.000 

 

Scenario 

C  
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2.7.2 FRAMTIDSSCENARIO GYMNASIESÄRSKOLAN UTSIKTEN  
Gymnasiesärskolan inkl. internatet 

Dals-Eds gymnasiesärskola består av två olika verksamheter; skolan och internatet. 

Nedan följer en redogörelse för var verksamhet för sig med en nulägesbeskrivning 

och framtidsprognos samt tre olika framtidsscenarier för verksamheterna. 

 

Gymnasiesärskolan  

Läsåret 2012-13 studerar 73 elever i gymnasiesärskolans verksamheter enligt 

följande fördelning på årskurs och program: 

Program Årskurs  1 2 3 4 Totalt antal 

 elever 

Nationella 

programmen 

11 12 11 14 48 

Individuella 

programmet  

5 8 8 4 25 

Totalt 16 20 19 18 73 

Personal, tjänster     41.9 Heltid 

Antal     45  Pers 

 

 

Scenario 1 

65 elever inskrivna verksamheten.  

Detta innebär en personalbemanning motsvarande 36 heltidstjänster. 

Besparing ca 5 heltid 

 

Scenario 2 

55 elever inskrivna i verksamheten. 

Denna minskning av elever ger större effekter.  

Personalbesparing ca 10-11  heltidstjänster. 
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Scenario 3 

Ett läge där gymnasiets verksamheter inte finns kvar på Utsikten utan enbart 

gymnasiesärskolan. Totalt 65 -70 elever. 

Gymnasiesärskolan kommer med all säkerhet inte klara driften av Utsikten utan stora 

anpassningar behöver göras inom både boende och skola. Elevintäkterna behöver 

öka och nya verksamheter behöver utvecklas för att bredda basen.  

Med de förutsättningar som ges i detta scenario går gymnasiesärskolan en osäker 

framtid till mötes. 

 
2.7.3 FRAMTIDSSCENARIO GYMNASIESÄRSKOLANS BOENDE. 
 

Läsåret 2012-13 bor 60 elever i gymnasiesärskolans verksamheter och 32 personal 

arbetar i verksamheten enligt följande fördelning på boende och personal: 

 

Boende Furan Toppen 7  Toppoen 

8A 

Toppen 

8B 

Toppen 

9 

Boendechef

socialped 

Totalt 

Antal 

boende  

9 11 13 7 20  60 

Personal 

årsarbetare 

4,8 4,5 4 8,2 6,7 2,0 30,2 

 

Scenario 1 

60 boende inskrivna i verksamheten.  

Detta innebär en anpassning av personalstyrkan till motsvarande 27,5 heltidstjänster,  

Personalbesparing: 2,5 tjänster  

Möjliga lösningar: 

Toppen 7 med 11 platser stängs, maxantalet blir då 56 platser med 

26,5 heltidstjänster. 

Flytta de 11 platserna som finns på Toppen 7 till en avdelning på Almen, 

personalstyrkan på 28 heltidstjänster behålls.  
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Scenario 2 

50 boende inskrivna i verksamheten. 

En anpassning av personalstyrkan till 24,5 heltidstjänster,  

Personalbesparing: ca 5,8 tjänster  

 

Möjliga lösningar: 

Toppen 7 samt ytterligare 1 avdelning på Toppen stängs vilket motsvarar 19-23 

platser beroende på vilken avdelning som stängs.  

Möjliga boendeplatser blir då 44-48 st  med personalstyrka; 22-23,5 heltidstjänster. 

Stänga Toppen 7 samt flytta ytterligare 1 avdelning från Toppen till Almen. 

Verksamheten behåller 50 platser med personalstyrka;  24,5 heltidstjänster.    

 

Scenario 3 

Mat- och hyresintäkterna täcker inte mat- och hyreskostnaderna oavsett antal 

boende.  

 

Scenario 4 

Verksamheten tar över lokalerna fullt ut i Almen.  

Med 60 boende fördelas verksamheten genom att Almen fylls med ca 30 platser,  

1 hus på Toppen behålls med ca 20 platser samt Furan med 9 platser.   

Ekonomiskt utrymme ges till högre personaltäthet med minskade hyreskostnader.  

 

Scenario 5 

Ytterligare ett ben att stå på i verksamheten; lägerverksamhet under lov.  

Denna verksamhet kan inrymmas inom befintlig personalbemanning om man börjar 

med lägerverksamhet på höst-, sport- och påsklov då personalen är i tjänst. För 

lägerverksamhet på jul- och sommarlov krävs andra anställningsformer för personal.  

Denna typ av verksamhet ska anmälas till socialstyrelsen men efter diskussion med 

dem ser de inga problem med en sådan typ av verksamhet.   

 

 



 
DALS-EDS KOMMUN  UTREDNING 

Kommunstyrelsen   Datum: 2012-11-21 

   D.nr: 2011-000133.600 

  
 
 

                                                                                                                    Sidan- 60 - 

 

Postadress                 Besöksadress           Telefon                                                                       Bankgiro 

Box 31              Storgatan 27    +46 (0)534 -19000                                534-4072 

S-668 21 ED   

        
                         

Scenario 6 

Ytterligare ett ben att stå på i verksamheten; boenden som är öppna årets alla 

dagar.  

Ett av verksamhetens boenden kan vara öppet årets alla dagar. Detta innebär andra 

typer av tjänster, semestertjänster som ökar personalkostnaden med upp till 8%, 

samt ökat antal tjänster för att täcka behovet. För att detta krävs ett samlat boende 

med minst 9 ungdomar. Detta alternativ kräver stora och omfattande utredningar 

samt konsekvensanalys.   

 

 

2.8 NYTT  TILLAGNINGSKÖK  
  
2.8.1 INLEDNING  
Kostenheten har fått i uppdrag att utreda det framtida behovet av produktionen av 

måltiderna inom skola och äldreomsorgen i Dals-Eds kommun. Utredning har 

koncentrerats på Hagaskolans kök och Edsgärdets kök och olika alternativ har tagits 

fram. Idag serveras det 330 lunchportioner i Hagskolans matsal där det finns 160 

sittplatser. Vid en flytt av 135 elever och 10 lärare från Snörrum har den nuvarande 

matsalen och köket på Hagaskolan inte kapacitet för sammanlagt cirka 500 portioner.  

 

I nedanstående tabell redovisas omfattningen av dagens verksamheter i kommunens olika kök. 

Nuläge 2012 Hagaskolan Edsgärdet inkl 
all ÄO 

Utsikten         Snörrum 

Antal portioner/dag 
 

20 frukost 
330 lunch 
37 mellanmål 

52 frukost  
96 lunch  
52 middag 

35 frukost      
160 lunch 
60 middag     

140 frukost 
297 lunch 
170 mellanmål 

Antal tjänster 
 

3.22  3.64 3 3,24 

Kostnad/portion 
Inkl moms 
 

52 kr Lunch   145 kr 
Dagsportion        

41 kr Lunch 36 kr Lunch 

Levererar mat till  Stallbackens 
förskola 2 avd 

Edgärdet 1 
avd 
Hagalid  4 avd 
Linden, LSS  
Viljan, 
Hemvården 

Toppen 
internatet 

Snörrums fsk 3 avd 
Äng fsk 3 avd 
Toppen fsk 2 avd 

Antal serverings 
dagar /år 

176 365 176 250 
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I november lägger Kostenheten om mathanteringen för Ängsvallens-, Toppens- och 

Stallbackens förskoleavdelningar. De kommer i fortsättningen att få maten levererad 

från Edsgärdet kök. Flytten beror på att Snörrums kök inte har tillräckligt med 

utrymmen i kylar, frysar och bänkytor. Förflyttningen har ingen påverkan på 

utredningen. 

 
Kostenheten har utrett tre alternativ för Hagaskolan och Edsgärdet kök: 
 
1. Nolläge, båda köken behålls. 
    Beräknade driftskostnader och investeringsbehov de kommande 20 åren.  
 
2. Köken slås ihop till en enhet. 
   Tillagningen är på Hagaskolan, och matleverans sker till äldreboendet  
   Edsgärdet, Hemvården och LSS-verksamheten. 
 

3. Köken slås ihop till en enhet samt Socialnämnden bygger 
 egna kök på Edsgärdets äldreboende.  

    Kostenheten minskas med 52 dagsportioner per dag.  
    Hur påverkas Kost- och städverksamheten ekonomiskt?  
 
 
Alternativen 2 och 3 innebär en flytt av cirka 145 elever och  
lärare från Snörrum skolan till Hagaskolan. 
 
2.8.2 KONSEKVENSER FÖR NUVARANDE VERKSAMHET 
 

alt 1 Hagaskolan - Investeringar behövs i befintlig köksutrustning. 

Edsgärdet  -  Investeringar behövs i befintlig köksutrustning. 

 

alt 2  Edsgärdets kök stängs, och kökspersonalen flyttar till Haga.  

Hagaskolans kök och matsal är otillräckliga och ombyggnation av 

befintlig matsal och kök i K-huset är nödvändig, alternativt nybyggt  

Två heltidstjänster i köken kan sparas samt alla fasta kostnader för 

Edsgärdets kök. Om Ängsvallen och Toppens förskolor stängs kan 0.75 

lokalvård minskas. 

alt 3  Samma som alternativ 2. 

 



 
DALS-EDS KOMMUN  UTREDNING 

Kommunstyrelsen   Datum: 2012-11-21 

   D.nr: 2011-000133.600 

  
 
 

                                                                                                                    Sidan- 62 - 

 

Postadress                 Besöksadress           Telefon                                                                       Bankgiro 

Box 31              Storgatan 27    +46 (0)534 -19000                                534-4072 

S-668 21 ED   

        
                         

 

2.8.3  KONSEKVENSER FÖR ÖVRIG VERKSAMHET 
 

alt 2 En kökspersonal flyttar från Snörrum till Haga. 

 

alt 3 En minskning på 52 dagsportioner till äldreomsorgen innebär ett högre 

omkostnadspåslag för administration till Fokus och Hemvården. Denna omkostnad 

ökar från 1,26 till 1,80 kr/portion, vilket ger en merkostnad på cirka 100 000 kr per år.  

Idag levereras totalt 122 274 portioner/år till äldreomsorgen. Försvinner 52 dags 

portioner, totalt 84 958 portioner/år återstår bara 37 316 portioner kvar att leverera till 

äldreomsorgen/år.  

Hagaskolans kök kommer i alternativ 3 att leverera mat till Hemvården, Korttids 

boende och LSS-verksamheten.  

 

Nedan redovisas portionsantalet för de olika köken och alternativen. Portionsantalet är 

inklusive alla måltider (frukost, mellan mål, lunch och middag), vilket ger högre antal 

portioner på Snörrum och Edsgärdet. 

 
Antal portioner per 
kök och år  

 
Alt 1 

 
 

 
Alt 2 

 
 

 
Alt 3 

 
 

 Nolläge, båda 
köken behålls. 

Köken slås ihop till 
en enhet. 

Köken slås ihop till en enhet 
och Social nämnden bygger 
egna kök. 

Edsgärdet 
 

122 274 0 84 958 

Snörrum 
 

151 167 101 602  101 602   

Hagaskolan 
 

72 862 195 136 
 

136 698 

 

Städkostnader  

Försvinner städet på Edsgärdet och Hagalid blir det en högre städkostnad för övriga 

kommunala verksamheter. Städet kostar idag 322 kr inkl. moms/ timme och det ökar 

till 402 kr inkl. moms/timme. Både städ- och tvättimmar försvinner från Städenheten, 

men fasta kostnaderna är kvar, vilket ger en högre timkostnad. 
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2.8.4 INVESTERINGSBEHOV  
 

alt 2 Nytt kök och matsal alternativt ombyggnation på Hagaskolan 14-18 Mkr. 

alt 3 Nytt kök och matsal alternativt ombyggnation på Hagaskolan 14-18 Mkr. 

         

 
2.8.5 UNDERHÅLLSBEHOVEN FÖR NÄSTA 20 ÅRS PERIOD 
  
Enbart köksutrustningen är medräknad. 
  
alt 1  Hagaskolan 1 380 000  

          Edsgärdet    1 540 000 

Hagaskolan och Edsgärdet kök är båda gamla kök och har stora 

investeringskostnader under de närmsta åren i bland annat, nya ugnar och grytor 

totalt 2 920 000 kr. 

 

 
2.8.6 UNDERHÅLL/DRIFT SOM MINSKAR 
  

alt 2  Edsgärdet kök fasta kostnader sparar -225 000 kr/år 

                                       (avser lokalhyran inkl el, värme, vatten) 

  Edsgärdet -1 540 000 kostnader för köksutrustning. 

  Hagaskolan -1 380 000 kostnader för köksutrustning. 

 

alt 3  Samma som alt 2. 

 

Vid en ombyggnation eller en nybyggnation av Hagaskolans kök försvinner de fasta 

kostnaderna för Edsgärdet kök och de omfattande investeringskostnaderna de 

kommande åren.  
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I nedanstående tabell redovisas de beräknade investeringskostnader för om- och 

nybyggnation samt övriga kostnader i de olika alternativen. 

 
 

Alt 1 Alt 2 Alt 3 

 Nolläge, båda 
köken behålls. 

Köken slås ihop till en 
enhet. 

Köken slås ihop till en 
enhet och Social 
nämnden bygger egna 
kök. 

 
Underhållsbehov 
köksutrustning 
 

1.55 Edsgärdet 
1.4 Haga 
= 2.92 Mkr 

  

Investering i 
ombygg/nybygge 
 

 Ombyggnation14-16 
Mkr 
Nytt 16-18 Mkr 
 

Ombyggnation14-16 
Mkr 
Nytt 16-18 Mkr 
 

Underhålls- 
kostnader 
somminskar 

 2.92 +0,225 lokalhyra 
Edsgärdet 

2.92 +0,225 lokalhyra 
Edsgärdet 

 
Transporter 

 En transport till 
Edsgärdet med 60 
portioner dagligen. 
 

En transport till 
Edsgärdet med 8 
portioner dagligen. 
 

 
Administration 

  Ökning till 1.80/portion 
= 100 000/år 
(Hemvården och 
Fokus) 
 

Städkostnad   Från 322 till 
402kr/timme för all 
städning i kommunen 
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2.8.7  PERSONAL 
 

Bemanning 

Personalbehovet vid köken i alt 1 är 10,18 heltids årsarbeten, vilket är nuläget. 

I alt 2 där all tillagning av maten sker i Hagskolans kök minskar personalbehovet till 

8,2 årsarbeten. Detta innebär en total minskning av personalkostnaderna med ca 

800 000 kr per år jämfört med alt 1. 

 

I alt 3 där all tillagning av maten sker i Hagaskolans kök, men med reduktion av 52 

dagsportioner minskar personalbehovet till 7,5 årsarbeten. Detta innebär en total 

minskning av personalkostnaderna med ca 1,100 000 kr per år jämfört med alt 1. 

Äldreomsorgen kommer dock få en högre total kostnad för maten i samband med att 

maten skall tillagas på varje avdelning, totalt fyra avdelningar och ca 5,2 årsarbeten. 

  

I nedanstående tabell redovisas det beräknade personalbehovet om räknat i 

årsarbeten. Den totala personalkostnaden är baserat på en kalkyl med utgångspunkt 

från nedan beräknat personalbehov för kommande år. 

   

 
 

Alt 1 
 

(Antal årsarbeten) 

Alt 2 
 

(Antal årsarbeten) 

Alt 3 
 

(Antal årsarbeten) 
Kök Nolläge, båda 

köken behålls. 
Köken slås ihop till 
en enhet. 

Köken slås ihop till en enhet 
och Social nämnden bygger 
egna kök. 

Edsgärdet 
 

3,64 0 0 

Snörrum 
 

3,32 2 2 

Hagaskolan 
 

3,22 6,2 5,5 

Personalbehov 10,18 8,2 7,5 
 

Personalkostnad 4 325 197 3 483 950 3 186 540 
 

Differens jämfört 
med alt 1 

0 -841 247 -1 138 657 
 

Personalbehov och årskostnad för personal. 
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2.8.8 KVALITET 
 

Lagkrav 

Livsmedelslagen styr all hantering och produktion av mat i köken, vilken alla kök i 

både dagsläget och i framtiden skall uppnå.   

Matkvalitet 

Önskvärt är att tillaga och servera maten så nära kunden som möjligt, vilket är bra ur 

både närings- och miljösynpunkt.  

 

I alt 1 tillagas maten i Hagaskolans kök som ligger precis vid matsalen och har 

närheten till eleverna. Edgärdet kök levererar all mat till Hagalid, Edsgärdet, Linden 

och LSS-verksamheten i värmevagnar. Till Hemvården levereras maten i 

portionsförpackningar. Edsgärdet har ingen matsal i närheten av köket.  

Maten som serveras idag är till 13 % ekologisk och 63 % svenskproducerad. 

 

I alt 2 tillagas all mat i Hagaskolans kök och serveras till Hagaskolans elever och 

lärare i matsalen. Mat levereras i värmevagnar till Edsgädets boende, Linden,  

LSS –verksamheten. Till Hemvården levereras maten i portionsförpackningar.  

I alt 2 är kvaliteten på maten den samma som idag.  

 

Alt 3 är samma som alt 2 men på Edsgärdet äldreboende tillagas all mat i 

tillagningskök på respektive avdelning, totalt fyra avdelningar.  Det är lättare att 

anpassa maten efter de boende på avdelningen och avdelningen kan anpassa 

matsedeln efter verksamheten. Positivt är att de som serveras kan känna doften av 

mat på avdelningen samt att det kan bli mindre matsvinn och mindre 

konsistensanpassad kost. 
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2.8.9 SLUTSATSER KÖK 
 

De olika investeringsalternativens påverkan och konsekvenser  

för kommunens övriga ekonomi 

 

Koncernansvar 

När det gäller den pågående utredningen om äldreomsorgens framtida boende så 

har ett gemensamt kök, som skulle kunna tjäna såväl äldreomsorgens som skolans 

behov utretts. Vid tillräckliga volymer, vilket förutsätter att både äldreomsorgen och 

skolan omfattas av köket, skulle en investering om ca 16-18 mkr i ett nytt kök bidra till 

en kostnadseffektiv lösning både ur drifts- och verksamhetsmässiga aspekter. 

 

Pågående utredning om äldreomsorgens framtida boende 

Äldreomsorgens framtida boendeutredning och utredningen om skolans/förskolans 

framtida lokalbehov är starkt beroende av varandra. 

Först och främst rent ekonomiskt, då försäljningen av Edsgärdet kan möjliggöra en 

satsning på framtida lokaler för FOKUS-nämnden. 

Dessutom är köksfrågan aktuell för både socialnämnden och FOKUS-nämnden. 

Väljer socialnämnden att ha tillagningskök vid varje avdelning så påverkar det 

måltidsunderlaget för ett eventuellt nytt tillagningskök och en F-9 skola är beroende 

av en ny matsal och ett nytt kök. 
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Ombyggnad, kök och matsal  

Hus K 

Ombyggnation befintlig matsalsbyggnad och kök. 14-16 Mkr  

 

( skiss till nybyggnation av matsal saknas) 
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3. KOMMUNENS MÅL 
Ärendet följer kommunens övergripande mål. Satsningen på förskola och skola har 

som mål att kvalitetssäkra verksamheterna och medföra att verksamheten inom 

skolan skall rankas bland de 25% bästa i Sverige. 

 

 

4. BARNKONVENTIONEN 
Ärendet har redan kommunicerats i elevrådet, i alla klasser samt föräldraråden vid 

olika tillfällen och så kommer att ske även i den fortsatta processen. Se 

kommunikationsplanen. 

 
 

5. KOMMUNIKATIONSPLAN 
Förslag på målgrupper som skall informeras och ansvariga för att det blir gjort; 

Grupp    Ansvarig 

1. Partigrupperna   Gruppledarna 

2. Kommunstyrelsen   Ordf. 

3. FOKUS-nämnden   Ordf. 

4. Skol- och förskolepersonal  Rektorer 

5. Föräldraföreningar   Ordf./Rektorer 

6. Elevråd    Ordf./Rektorer 

7. Fackförbund   Ordf. 

8. Temakväll för allmänheten  KS-ordf. 
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Förväntningar på gruppernas arbete. 

1. Varje grupp dokumenterar sina åsikter och skickar dessa anteckningar till 

kommunens Webb-ansvarig som lägger ut anteckningarna på kommunens hemsida 

för att på så sätt möjliggöra för grupperna att läsa varandras åsikter. 

 

Debattinlägg 

2. Kommunen startar en Facebook-sida, där intressegruppernas åsikter kan 

kommenteras. 

 

 

5.1 TIDSPLAN 
 

Informationsprocess enligt 

kommunikationsplan 

 November – december 2012 

Klart förslag (ev. med konsulthjälp) Januari 2013 

Remissomgång Januari – februari 2013 

Beslut Mars  2013 
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BILAGA 1 BAKGRUND 
Fokusnämnden genomförde under 2008 en första utredning avseende lokal- och 

organisationsfrågor för nämnden. Utredningen utmynnande i att fokusnämnden 

beslutade 2008-04-09 § 37 att gå vidare och utreda ett alternativ om att förlägga 

nuvarande förskoleverksamhet på Toppen, Ängsvallen och Stallbacken (6 

avdelningar) till Snörrumsskolan (ombyggnation). Vidare skulle all verksamhet för 

förskoleklass, grundskola, samt FA/fritidshem förläggas till Hagaskolan, vilket innebär 

att Snörrumsskolans förskoleklass, FA-verksamhet, fritidshem och åk 1-2 flyttas till 

Hagaskolan via både ombyggnation och nybyggnation.  

 

Efter revidering av utredning enligt ovan framkommer tre alternativ från förvaltningen:  

A) Renovering av de befintliga lokalerna,  

B) Ny förskola och renovering av de övriga lokalerna,  

C) En förskola (Snörrumskolan) och en grundskola (Hagaskolan).  

 

Fokusnämnden beslutade 2008-10-01 § 101 att gå vidare med två av alternativen 

ovan, nämligen B och C.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott informerades 2008-10-22 § 260 och föreslog då 

fokusnämnden att med hänvisning till att det för närvarande saknas ekonomiska 

förutsättningar för att gå vidare med de presenterade alternativen, att en arbetsgrupp 

bildas med uppdrag att lösa de akuta behov som finns i de nuvarande lokalerna för 

de närmaste tre åren. Samtidigt skulle processen fortsätta med de föreslagna 

alternativen tillsammans med föräldrar, barn och personal med beaktande av 

Barnkonventionen.  

 

Under hösten 2008 genomfördes ett antal informationsmöten till föräldrar och 

allmänhet utifrån utredningen. Bland annat inkom skrivelse från föräldrar på 

Ängsvallens förskola om förslagen enligt ovan.   
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Fokusnämnden bildar under 2009 en arbetsgrupp i enlighet med beslut i 

kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-10-22 § 260. Under 2009 pågår och avslutas 

rekryteringsprocessen av ny förvaltningschef för fokus. Utredningen fortsätter under 

2010 och vid fokusnämndens sammanträde 2010-06-23 meddelar förvaltningschefen 

att en organisationsförändring är igångsatt inom förvaltningen och gällande 

lokalförsörjningen föreslår förvaltningschefen att nämnden går vidare med alternativ 

C utifrån utredningen. Alternativet innebär att geografiskt samla hela grundskolans F-

9 verksamhet till Hagaskolan samt att fyra förskoleavdelningar och 

dagbarnvårdarlokaler förläggs till nuvarande Snörrumsskolan. Stallbacken skulle med 

det förslaget bli kvar med två avdelningar.    

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2010-05-12 § 125 att uppdra åt 

kommunens Ledningsgrupp att redovisa alternativ för lokalsamordning för grundskola 

och barnomsorg med inriktning mot en lokalmässigt samlad grundskola i kommunen. 

Investeringsbehov och driftsekonomiska effekter ska belysas. Under hösten 2010 

fortsatte processen, bland annat med diskussioner inom Elevrådet och i en Byggrupp 

bestående av lärare som bildats med anledning av lokalutredningen.  

 

Under våren 2011 tar förvaltningschefen för fokus tillsammans med teknisk chef samt 

en konsultfirma, fram ett första underlag med analys av beräknad programyta för att 

bedriva F-9 skola på Hagaskolan och fyra olika förslag på hur en till- och ombyggnad 

skulle kunna ske för att möjliggöra en F-9 skola.  

 

De fyra förslagen enligt ovan är beräknade till en investering om mellan ca 35 – 49 

miljoner kronor. Till detta tillkommer ett centralkök om ca 11 mkr samt ombyggnation 

av Snörrumskolan om ca 10-11 mkr. Totalt hamnar investeringarna på ca 70 mkr 

med nytt centralkök och ca 60 mkr utan nytt kök.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott tog 2011-04-13 § 114 del av sammanställningen av 

lokalbehovet och de fyra olika förslagen för en till- och ombyggnad på Hagaskolan 

enligt ovan. Fokusförvaltningen uppmanades för den fortsatta handläggningen av 

ärendet att utreda dels konsekvenserna av att inte genomföra en F-9 skola och att 

dels utreda en F-9 skola utifrån förslagen 2 och 4 med en tydlig driftsanalys för de två 

förslagen. Därutöver bör en djupare analys göras av de åtgärder som behöver vidtas 

på Snörrumskolan om en F-9 skola genomförs.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tog 2011-10-12 § 243 del av ytterligare underlag i 

ärendet i form av en tjänsteskrivelse från förvaltningschef fokus utifrån 

arbetsutskottets uppdrag 2011-04-13 § 114 samt ytterligare skrivelser och förslag 

från föräldrar på Snörrumskolan. Arbetsutskottet beslutade vid mötet att uppdra åt 

kommunchef och kommunsekreterare att till nästa sammanträde i kommunstyrelsens 

arbetsutskott 2011-11-16, då även fokus arbetsutskott ska bjudas in, sammanfatta 

ärendet utifrån de rådande förutsättningarna med beslutsförslag om hur processen 

ska drivas vidare.  

 

Sammanfattning och beslutsförslag om den fortsatta processen enligt ovan 

presenterades vid kommunstyrelsens sammanträde 2011-11-29 § 200 som 

beslutade följande: 

 

- Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningschef FOKUS att i samråd med bland 

annat teknisk chef fortsatt utreda och senast i april 2012 presentera förslag på 

hur det framtida lokalbehovet för skola och barnomsorg ska hanteras.  

 

      Utredningen och förslagen som presenteras ska utgå från riktlinjerna nedan. 

 

- Med en investeringsvolym om ca 20 mkr lämna förslag på ombyggnation och 

anpassning av Hagaskolan samt Snörrumskolan utifrån följande 

utgångspunkter: 
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1. Mer ändamålsenliga lokaler både på Hagaskolan och Snörrumskolan 

utifrån arbetsmiljö- och kvalitetssynpunkt för såväl elever som personal. 

För Hagaskolan ska i första hand förslag tas fram kring högstadiedelen och 

hur kapprummen kan användas på ett mer effektivt sätt för undervisning. 

 

2. Anpassa och förbereda lokalerna på Hagaskolan på mest optimala sätt för 

att på sikt hantera all grundskoleverksamhet. Successivt i takt med 

anpassning och optimering av lokalerna samt den demografiska 

utvecklingen ska grundskolan flyttas från Snörrumskolan till Hagaskolan. 

Förflyttningarna får ske i den takt det är möjligt utifrån elevantalet och i den 

mån som lokalutnyttjandet på Hagaskolan kan optimeras i samband med 

bland annat åtgärder inom främst högstadiedelen. Den vidare utredningen 

ska visa i vilken omfattning det är möjligt att i de befintliga lokalerna, 

genom åtgärder i främst högstadiedelen och kapprummen, kan skapas 

ytterligare utrymmen för undervisningslokaler. Även förutsättningarna för 

att tillskapa hemklassrum ska beaktas.  

 

3. Anpassa och förbereda lokalerna på Snörrumskolan på mest optimala sätt 

för att på sikt hantera enbart förskoleverksamhet. Successivt i takt med 

anpassning och optimering av lokalerna samt den demografiska 

utvecklingen ska grundskolan flyttas från Snörrumskolan och ge plats för 

förskoleavdelningarna från Toppen och Ängsvallen samt 

dagbarnvårdarlokal. Den fortsatta utredningen ska visa när och i vilken takt 

förskolan kan gå ur Toppen och Ängsvallen samt dagbarnvårdarlokalen 

och i vilken ordning utflyttningen ska ske utifrån verksamheternas behov 

och förutsättningar.  
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4. Uppdrag vidare åt teknisk chef att redovisa medel som finns avsatta för 

underhåll på Hagaskolan och Snörrumskolan samt skyndsamt ta dessa 

avsatta medel i anspråk för att genomföra lämpliga åtgärder utifrån de 

mesta akuta behoven. Dessa avsatta medel för underhåll omfattas inte av 

det investeringsanslag om totalt 20 mkr som ska användas för 

ombyggnation enligt ovan.  

 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2012-05-09 § 54 redovisar förvaltningschef 

fokus och teknisk chef uppdrag enligt beslut ovan tillsammans med arkitekt. 

Redovisningen bygger på tre olika alternativ för ombyggnad av Hagaskolan som i 

olika mån uppfyller intentionerna enligt ovan. Ett alternativ utgår från ombyggnation 

av Hagaskolan och Snörrumskolan där båda kvarstår som skolor. Ett annat alternativ 

innebär endast renovering av Hagaskolan men med möjlighet att senare fortsätta 

med en sammanhållen F-9 skola. Det tredje alternativet innehåller ombyggnation av 

Hagaskolan med förberedelse om att i etapp 2 genomföra en sammanhållen F-9 

skola. 

 

Vidare menade utredarna att processen med nytt tillagningskök och 

restaurang/matsal vid Stallbacken fortsätter som ett mer fristående spår då den är 

kostnadsneutral och fokusförvaltningen och socialförvaltningen kan gå samman i ett 

centralkök.  
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Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet att uppdra åt förvaltningschef fokus 

att utifrån de tre redovisade alternativen enligt ovan upprätta ett underlag 

innehållande: konsekvensanalys av alternativen (en tydlig beskrivning av vad 

respektive alternativ leder till för effekter såväl pedagogiskt, organisatoriskt som 

arbetsmiljö- och driftsmässigt samt eventuella behov av kompletterande 

investeringar)  

beräkning för genomförande av etapp 2 (ombyggnad för en sammanhållen F-9 skola 

samt en konsekvensanalys enligt ovan) 

ombyggnation och underhåll av Snörrumskolan (dels de nuvarande underhålls- och 

uppvärmningsbehoven och dels de åtgärder som krävs i det fall som all 

förskoleverksamhet ska hanteras på Snörrumskolan)  

 

Kommunstyrelsen beslutade vidare att överlämna åt fokusnämnden att utifrån 

förvaltningschefens underlag, besluta om den fortsatta beredningen och förankringen 

av ärendet genom en kommunikationsplan gentemot berörda parter samt därefter 

återkomma till kommunstyrelsen med ett förslag till beslut baserat på fokusnämndens 

bedömning som facknämnd av skolans framtida behov.  

 

Fokusnämndens förslag till beslut ska vara av den karaktären att kommunstyrelsen 

kan använda förslaget som underlag för projektering, upphandling och 

genomförande, under förutsättning att erforderlig finansiering kan uppnås.  

 

Kommunstyrelsen önskade dessutom att FOKUS-nämnden genomför en 

informationsinsats kring vad en F-9 skola innebär och på vilka sätt den kan 

organiseras. Fokusnämnden hanterade ärendet återigen 2012-06-07 § 53 utifrån en 

tjänsteskrivelse från förvaltningschef, 2012-05-30. Fokusnämnden yrkade då att 

ärendet återremitteras samt ger i uppdrag åt förvaltningschef att ta fram följande 

underlag till frågorna; 
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- Mer underlag från MBL-förhandlingar, om det finns personalgrupper som ej 

har blivit vidtalade så skall detta ske antingen via fack eller arbetsgivare. 

Redovisning av kostnader för utemiljö, inventarier och trafiksäkerhet. En 

beskrivning av hur stor del av alla klassrum som kommer att omfattas av 

renoveringen samt i vilken omfattning. 

 

 

- En beskrivning av den pedagogiska vinsten med ombyggnation och F-9 

modellen. Nytt förslagsunderlag med förslag A i en etapp istället för två.  

 

- Ärendet tas upp till fortsatta diskussioner samt för att ta beslut vid 

fokusnämndens möte den 29 augusti.  

 

Under sommaren 2012 har förvaltningschefen för fokus avslutat sin anställning i 

Dals-Ed och en rekryteringsprocess har startats. I avvaktan på att en ny 

förvaltningschef kan anställas finns en t.f. förvaltningschef på 50% och därutöver 

bistår kommunchefen förvaltningen i större omfattning.      

 

Vid nämndmöte den 29 augusti beslöt FOKUS-nämnden att överlämna ärendet till 

kommunstyrelsen för fortsatt processande. Nämndens viljeinriktning följer alternativ 

A, dvs. att geografiskt samla hela grundskolans F-9 verksamhet till Hagaskolan samt 

att fyra förskoleavdelningar och dagbarnvårdarlokaler förläggs till nuvarande 

Snörrumsskolan. Stallbacken skall med det förslaget bli kvar med två avdelningar 
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BILAGA 2 UTSIKTENS FRAMTID 
Gymnasieskolan Utsiktens framtid 

Detta första avsnitt berör endast den 3-åriga gymnasieskolan och i avsnitt 2, 

behandlas gymnasiesärskolan. 

 

Avsnitt 1 – gymnasiets 3-åriga verksamhet och dess internatverksamhet. 

Utredningen har genomlyst tre scenarion och försökt konsekvensanalysera dessa.  

 

Scenario A 

Scandinavian School blir en flopp och lockar inga sökanden från de 

skandinaviska länderna.  

De elever som finns på skolan är ungdomar från Ed på IM 

(Introduktionsprogrammen) och 10 elever på HT (Hotell- och turismprogrammet) från 

Fyrbodalsregionen. Totalt 45 elever + gymnasiesärelever. 

 

Scenario B 

Scandinavian School attraherar en del elever men får inte det genomslag som 

förväntades.  

Det ger ungdomar från Ed på IM (Introduktionsprogrammen) och 20 elever per 

årskurs på de två skandinaviska utbildningarna HT och SA (Samhällsvetenskapligt 

program). Totalt 75 elever + gymnasiesärelever. 

 

Scenario C 

Scandinavian School får det genomslag som vi hoppades på och attraherar 

många sökande från alla tre länderna. 

 Det innebär att skolan har ungdomar från Ed på IM (Introduktionsprogrammen) och 

50 elever per årskurs på de två skandinaviska utbildningarna HT och SA 

(Samhällsvetenskapligt program). Totalt 165 elever + gymnasiesärelever. 
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Presentation av alternativen 

Elevantal Kostnad Intäkt Resultat 

45 6.000.000 4.803.000 -1.197 000 

 

Scenario      

A  

 

Scenario A innebär att gymnasiet totalt har ungefär 45 elever fördelat på tre 

årskurser. Det ger Interkommunala intäkter på 4 803 000 kronor per år. Dessa 

intäkter ska bära skolans fasta kostnader samt läromedel och personalkostnader. I 

dagsläget är dessa kostnader 8 650 000 kronor varav personalkostnader är 5 500 

000 kronor.  Minskade lokalkostnader med 500 000 och minskade lärarresurser med 

1 500 000 samt minskad läromedelsbudget med 250 000 och övriga kostnader med 

400 000 ger en total kostnad på 6 000 000.  

Det ger ett minusresultat på 1 197 000.  

 

Internatet har idag personalkostnader på 600 000 kronor och totalt en kostnad på 1 

683 000 kronor. Skulle skolans ettor bo på internatet skulle det ge ungefär 180 000 i 

intäkter. Skulle samtliga elever på gymnasiet förutom kommunens egna elever bo på 

internatet skulle det ge 540 000 kronor i intäkter. Vilket inte är tillräckligt. 

I scenario A är det bättre att erbjuda en skola utan internatboende och enbart för 

elever i Fyrbodal.  

  

Scenario A ger inte ekonomiska förutsättningar att ha kvar en gymnasieskola i 

befintliga lokaler. Alternativet att stänga gymnasieskolan är bättre och eventuellt 

enbart erbjuda IM som kommunen enligt lag måste erbjuda. IM skulle kunna 

anordnas på Utvecklingscenter.  

Ekonomin går inte ihop. 
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Elevantal Kostnad Intäkt Resultat 

75 7.700.000 7.000.000 -700.000 

 

Scenario 

B  

 

 

Scenario B innebär att gymnasiet totalt har ungefär 75 elever. De interkommunala 

intäkterna blir 7 000 000 kronor. Med anpassningar i personalen kan kostnaden för 

personalen hamna på 5 000 000. En något minskad läromedelsbudget och minskade 

övriga kostnader pga elevantal ger en total kostnad på 7 700 000 kronor. Det ger ett 

minusresultat på 700 000 kronor. Internatet har idag personalkostnader på 600 000 

kronor och totalt en kostnad på 1 683 000 kronor. Realistiskt att tro i scenario B är att 

25 elever bor på internatet. Det skulle ge 450 000 i intäkter. Med en 

fritidsledare/boendestödjare som kostar 380 000 finns 70 000 kronor över till övriga 

kostnader som lokalhyra, städ, kost etc.  

Ekonomin kommer inte att gå ihop. 

 

Elevantal Kostnad Intäkt Resultat 

165 11.950.000 15.531.000 +3.581.000 

 

Scenario 

C  

 

Scenario C innebär att gymnasiet totalt har ungefär 165 elever. De interkommunala 

intäkterna blir 15 531 000 kronor. Med 165 elever behöver vi nyrekrytera personal 

från de skandinaviska länderna som täcker upp för språket och de två programmen. 

Detta kan göras med två tjänster a´ 1 200 000 kronor. Personalkostnaden blir då 6 

700 000 kronor. Övriga kostnader ökar med antalet elever och övriga kostnader ökar 

med 2 000 000 och en investering i nya och befintliga lokaler kommer att krävas. 

Vinden måste på sikt bli undervisningslokal och internatet behöver renoveras. 

Marknadsföringsbudgeten behöver ökas med 150 000 kronor. Det ger en kostnad på 

11 950 000 kronor. Resultatet blir 3 581 000 kronor.  
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Det ger utrymme för personalrekrytering och en ökad läromedelsbudget som kan 

resultera i den pedagogik vi vill genomföra på Scandinavian School med mycket 

platsförlagd undervisning och externa föreläsare mm.  

Ekonomin går ihop och man kan bedriva en kvalitetssäkrad utbildning. 

 

Denna analys är en grov skiss av hur det kan komma att se ut och intäkter och 

kostnader är grovt beräknade. Men det ger en tydlig signal om att det krävs ett 

risktagande och is i magen för att inom tre år nå Scenario C.  

 

Avsnitt 2 – gymnasiesärskolan inkl. internatet 

Framtidsscenario Gymnasiesärskolan Utsikten. 

Dals-Eds gymnasiesärskola består av två olika verksamheter; skolan och internatet. 

Nedan följer en redogörelse för var verksamhet för sig med en nulägesbeskrivning 

och framtidsprognos samt tre olika framtidsscenarier för verksamheterna. 

Gymnasiesärskolan  

Läsåret 2012-13 studerar 73 elever i gymnasiesärskolans verksamheter enligt 

följande fördelning på årskurs och program: 

 

Program Årskurs  1 2 3 4 Totalt antal 

 elever 

Nationella 

programmen 

11 12 11 14 48 

Individuella 

programmet  

5 8 8 4 25 

Totalt 16 20 19 18 73 

 

 

 

 

 



 
DALS-EDS KOMMUN  UTREDNING 

Kommunstyrelsen   Datum: 2012-11-21 

   D.nr: 2011-000133.600 

  
 
 

                                                                                                                    Sidan- 82 - 

 

Postadress                 Besöksadress           Telefon                                                                       Bankgiro 

Box 31              Storgatan 27    +46 (0)534 -19000                                534-4072 

S-668 21 ED   

        
                         

 

45 personal fördelat på 41,9 heltidstjänster arbetar i verksamheten. För närvarande 

räcker de undervisningslokaler som finns på Utsikten till för att möta behoven i 

verksamheten. Alla utrymmen är i stort sett fullbokade under veckorna. När det gäller 

arbetsrum för personalen är läget lite annorlunda eftersom man där är trångbodda. 

 

Gymnasiesärskolan genomgår för tillfället en stor reformering. På uppdrag från 

regering och riksdag arbetar Skolverket fram en ny gymnasiesärskola, GYS 2013, 

som startar läsåret 2012/2013. 

Det är svårt att förutse konsekvenserna av detta för Utsiktens del men troligt är att 

det ökar konkurrensen när det gäller rekrytering av elever.  

Något man däremot vet med säkerhet är att gymnasieskullarna minskar de närmsta 

åren och därmed sannolikt även elevunderlaget för gymnasiesärskolan. Med andra 

ord färre elever att konkurrera om. 

 

Mot bakgrund av dessa förändringar är det troligt att elevantalet på Utsikten kan 

komma att minska något de närmsta åren. Samtidigt pågår arbetet med att se över 

alternativen att bredda verksamheten i avsikt att få en bredare bas att stå på. 

Förhoppningen är att kunna ligga på en nivå på 65-70 elever inskrivna i 

verksamheten i framtiden.  

Nedan följer konsekvenserna av tre olika framtidsscenarier. 

 

Scenario 1 

65 elever inskrivna verksamheten.  

Detta innebär en personalstyrka motsvarande 36 heltidstjänster. 

Behoven när det gäller undervisningsutrymmen kommer inte ändras nämnvärt utan 

ser ut ungefär som idag. Möjligen kommer något grupprum bli ledigt. Minskat antal 

personal ger bättre lösningar när det gäller arbetsrum. 
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Scenario 2 

55 elever inskrivna i verksamheten. 

Denna drastiska minskning av elever ger större effekter. Personalen kommer minska 

med ca 10-11  heltidstjänster jämfört med idag. Behovet av lokaler kommer vara 

något mindre. Uppskattningsvis kan 2-4 undervisningssalar ( rymmer 4-8 elever ) 

samt 3-5 arbetsrum för personalen stå tomma.    

      

 I detta scenario kommer gymnasiesärskolan klarar av att bära sin del av 

kostnaderna för att driva Utsikten ( d.v.s. alla gemensamma kostnader såsom städ, 

kost, hyror etc. ) men med ytterligare minskat elevunderlag kan detta bli svårt. 

 

Scenario 3 

Ett läge där gymnasiets verksamheter inte finns kvar på Utsikten utan enbart 

gymnasiesärskolan. Totalt 65 -70 elever. 

Lokalmässigt innebär det att 4-5 undervisningslokaler ( halv- och helklassrum ) samt 

en del utrymme som idag används till arbetsrum för personalen frigörs. 

Gymnasiesärskolan kommer med all säkerhet inte kunna klara driften av Utsikten 

själv utan stora anpassningar kommer behöva göras inom både boende och skola. 

Elevintäkterna behöver öka och nya verksamheter kommer behöva utvecklas för att 

bredda basen. I dagsläget är det svårt att sia om vilka möjligheter som finns för detta.  

En annan aspekt av att det inte finns en gymnasieverksamhet på Utsikten är att det 

sannolikt påverkar rekryteringen av nya elever till gymnasiesärskolan negativt. Det 

faktum att Utsikten är en liten skola med stor mångfald av elever i både 

gymnasieskola och gymnasiesärskola gör oss attraktiva i jämförelse med andra 

skolor och lockar elever att söka sig hit. 

Med de förutsättningar som ges i detta scenario går gymnasiesärskolan en osäker 

framtid till mötes. 
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Framtidsscenario Gymnasiesärskolans boende Utsikten. 

Läsåret 2012-13 bor 60 elever i gymnasiesärskolans verksamheter och 32 personal 

arbetar i verksamheten enligt följande fördelning på boende och personal: 

Boende Furan Toppen 7  Toppoen 

8A 

Toppen 

8B 

Toppen 

9 

Boendechef, 

socialped 

Totalt 

Antal 

boende  

9 11 13 7 20  60 

Personal i 

årsarbetare 

4,8 4,5 4 8,2 6,7 2,0 30,2 

 

Antalet boende har minskat sedan förra läsåret och prognosen är att antalet boende 

kommer att fortsätta minska något kommande läsår med anledning av mindre 

gymnasiekullar.  

Verksamheten står med all sannolikhet inför stora förändringar och anpassningar 

med anledningar av ovanstående. Nedan presenteras några alternativ utifrån 

tänkbara scenarion.   

 

Scenario 1 

60 boende inskrivna i verksamheten.  

Detta kommer innebära en anpassning av personalstyrkan till motsvarande 27,5 

heltidstjänster, det innebär en minskning med 2,5 tjänster jämfört med nuvarande 

personalbemanning. 

I nuvarande lokaler blir antalet tomma platser 7 st, detta alternativ är kostsamt utifrån 

minskade hyresintäkter samt att det på detta vis blir svårt att utnyttja personalen 

maximalt eftersom de blir utspridda och är svåra att samordna framförallt nattetid. 

Möjliga lösningar för detta: 

Toppen 7 med 11 platser bör stängas, maxantalet blir då 56 platser och 26,5 

heltidstjänster. 

Flytta de 11 platserna som finns på Toppen 7 till en avdelning på Almen, 

personalstyrkan på 28 heltidstjänster behålls.  
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Scenario 2 

50 boende inskrivna i verksamheten. 

Detta kommer innebära en anpassning av personalstyrkan till motsvarande 24,5 

heltidstjänster, det innebär en minskning med ca 5,8 tjänster jämfört med nuvarande 

personalbemanning. 

I nuvarande lokaler blir antalet tomma platser 17 st, någon av följande åtgärder 

föreslås av denna anledning: 

-Stänga Toppen 7 samt ytterligare 1 avdelning på Toppen vilket motsvarar 19-23 

platser beroende på vilken avdelning som stängs. Möjliga boendeplatser blir då 

44-48 st och personalstyrkan 22-23,5 heltidstjänster. 

-Stänga Toppen 7 samt flytta ytterligare 1 avdelning från Toppen till Almen. 

Verksamheten behåller 50 platser personalstyrkan blir 24,5 heltidstjänster.    

 

Scenario 3 

Mat- och hyresintäkterna täcker inte mat- och hyreskostnaderna oavsett antal 

boende. Den avgift som Dals-Eds kommun tar ut för hyra och mat är för låg i 

förhållande till den faktiska kostnaden. Matkostnaden skulle behöva vara 11 000 

kr/boende och år för att täcka den faktiska kostnaden. Hyreskostnaden skulle behöva 

vara 24 000 kr/boende och år för att täcka den faktiska kostnaden. Idag ligger den 

gemensamma kostnaden på 27 500 kr/boende och år. En viktig faktor i 

ställningstagandet kring detta är att hemkommunen har rätt att ta ut avgift av den 

boende för mat och hyra och kan då eventuellt avskräcka ungdomar från att flytta till 

boendet som kan minska det totala antalet till boende men också till skolan.  

Vad som dock är nytt i och med den nya GYS 2013 är att även elever i 

gymnasiesärskolan har möjlighet att söka inackorderingsbidrag vilket inte har varit 

möjligt tidigare. Detta bör rimligtvis väga upp en hyreshöjning för några av 

ungdomarna men enbart för dem som har pendlingsavstånd på 8 mil enkel väg eller 

pendeltid på 3 h/dag.  

 

 



 
DALS-EDS KOMMUN  UTREDNING 

Kommunstyrelsen   Datum: 2012-11-21 

   D.nr: 2011-000133.600 

  
 
 

                                                                                                                    Sidan- 86 - 

 

Postadress                 Besöksadress           Telefon                                                                       Bankgiro 

Box 31              Storgatan 27    +46 (0)534 -19000                                534-4072 

S-668 21 ED   

        
                         

 

Scenario 4 

Verksamheten tar över lokalerna fullt ut i Almen.  

Med 60 boende fördelas verksamheten genom att Almen fylls med ca 30 platser, 1 

hus på Toppen behålls med ca 20 platser samt Furan med 9 platser.  Ekonomiskt 

utrymme ges till högre personaltäthet med minskade hyreskostnader.  

 

Scenario 5 

Ytterligare ett ben att stå på i verksamheten; lägerverksamhet under lov.  

Denna verksamhet kan inrymmas inom befintlig personalbemanning om man börjar 

med lägerverksamhet på höst-, sport- och påsklov då personalen är i tjänst. För 

lägerverksamhet på jul- och sommarlov krävs andra anställningsformer för personal 

som innebär en ökad kostnad men som kan vägas upp mot ökade intäkter för läger. 

Arbete med detta pågår men det är oklart kring vilka lokaler som kan vara lämpliga 

att använda eftersom troligtvis ungdomar från olika boenden kan vara aktuella för 

lägerverksamhet. Samordning bör ske för att nyttja personalen och aktiviteter på 

bästa sätt.  

 

Denna typ av verksamhet ska anmälas till socialstyrelsen men efter diskussion med 

dem ser de inga problem med en sådan typ av verksamhet.   

 

Scenario 6 

Ytterligare ett ben att stå på i verksamheten; boenden som är öppna årets alla dagar.  

Ett av verksamhetens boenden kan vara öppet årets alla dagar. Detta innebär andra 

typer av tjänster, semestertjänster som ökar personalkostnaden med upp till 8%, 

samt ökat antal tjänster för att täcka behovet. För att detta ska bli ekonomiskt 

bärande krävs ett samlat boende med minst 9 ungdomar. Hemkommunen behöver 

inte bevilja den ungdom som önskar det åretruntboende med hänvisning till 

föräldraansvaret som i grunden ska gälla under helger och lov. De ungdomar som 

beviljas denna typ av boende kan ha olika funktionshinder och därmed olika behov.  
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Verksamheten ser svårigheter som kan uppstå i att samla dessa ungdomar i ett 

boende om ungdomarna har för olika behov eftersom det är svårt att bedriva en 

verksamhet som passar alla med för stora skillnader i boendegruppen. Av denna 

anledning anser verksamheten att ställningstagande bör tas kring vilken typ av 

inriktning man ska ha på det boende som blir åretruntboende. Effekten av denna typ 

av boende kan vara att flera som bott i denna typ av verksamhet året runt väljer att 

bo kvar i kommunen efter avslutad studiegång. Eftersom detta kan komma att 

påverka andra verksamheter i kommunen bör denna eventuella effekt belysas ur ett 

större perspektiv. . Detta alternativ kräver stora och omfattande utredning samt 

konsekvensanalys.   

 

Denna typ av verksamhet ska anmälas till socialstyrelsen. Socialstyrelsen har stora 

krav på denna verksamhet med bla små avdelningar på max 6 boende på varje 

avdelning, boende ska vara mer hemlikt än nuvarande boenden och de är 

tveksamma till att flera ska behöva dela toalett. De ser helst att det finns en tydlig 

inriktning på denna typ av boende, de är alltså tveksamma till för stor blandning av 

ungdomar med olika funktionshinder. 
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BILAGA 3 SAMMANSTÄLLNING AV KOSTNADER HAGASKOLAN 
                

  

                  2012-10-10 
Sammanställning av kostnadsbedömning 
 
HAGASKOLAN Alternativ 1-5 

 

   

 Underlag för bedömningen är budgetkalkyl utförd av  

Göteborgs byggkalkyl, Ingemar Andersson (se bilaga). 

 

   
Alternativ 1  

Skede 1: 

Totalsumma 17 200 000 

Hiss 250 000 

Skolgård  600 000 (2000m² x 300 kr) 

Byggherrekostnad 8% 1 400 000 

 19 450 000 

Budgetkalkyl alt 1:  19 - 21 milj 

 

Skede 2 

Totalsumma 22 100 000 

Omb. Plan 1 hus A 2 200 000 (360m² f.d. labsalar x 6000 kr) 

Entréer o grprum 1 200 000 (60m² entréer o grprum +20) 

Skolgård 1 500 000 (5000m² x 300 kr) 

Parkering/buss 200 000 

Omställning labsal 800 000 (labsalar i nybygget  
  färdiginreds) 
Byggherrekostnad 2 200 000 

 30 200 000 

Budgetkalkyl:30 – 32 milj              Projekt kan utföras utan provisorier 
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Alternativ 2 

 

Ombyggnadskostnad 6 700 000 (1110m² x 6000 kr) 

Provisoriekostnad? 500 000 

Byggherrekostnad 10%700 000 

 7 900 000 

Budgetkalkyl alt 2: 7,5 – 9 milj 

 

 

 

   
Alternativ 3 Ombyggnadskostnad3 600 000 (Hus A fd lab 360m² x 10000 kr) 

 7 000 000 (Hus A entré + högst 1160m² x 

  6000 kr) 

 4 200 000 (Övrigt 848m² x 5000 kr) 

 14 800 000 

Skolgård 1 500 000 (5000m² x 300 kr) 

Provisoriekostnad 500 000 

Byggherrekostnad 1 500 000 

 18 300 000 

Budgetkalkyl alt 3: 18 – 20 milj 
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Alternativ 4 

 

 

 

Ombyggnad skola  49 – 53 milj (lika alt 1) 

Matsal 6 500 000 (500m² x 13000 kr) 

Kök, tillagning 9 000 000 Vid mottagn.kök avgår 5-10% 

Ombyggnad hus K 2 500 000 (400m² x 6000 kr) 

Rivning 1 000 000 

Underhållsbehov EFG3 200 000 (647m² x 5000 kr) 

Byggherrekostnad 8%1 800 000 

 24 000 000 

Budgetkalkyl alt 4: 72 – 78 milj 

   
 
 

Alternativ 5 
 
 

 

 

Hus A, labsalar 3 600 000 (360m² x 10000 kr) 

 7 000 000 (1160m² x 6000 kr) 

B-C 4 200 000 (848m² x 5000 kr) 

EFG 3 900 000 (647m² x 6000 kr) 

Provisorier 500 000 

Skolgård 1 500 000 (5000m² x 300 kr) 

Byggherrekostnad 1 700 000 

 22 400 000 

Budgetkalkyl alt 5: 22 – 24 milj 
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Jämförelse kök ombyggnad - nybyggnad 

   
 

Ombyggnad 
kök 

 
(Hus K) 

 

 

Kök tillagning 9 000 000 

Ombyggnad hus K 2 500 000 (400m² x 6000 kr) 

Tillb. 100m² matsal  1 300 000 (100m² x 13000 kr) 

Provisorier 500 000 ? 

Byggherrekostnad 1 000 000 

 14 300 000 

Budgetkalkyl : 14 - 16 milj 

 

 

  
 

 

 
Nybyggnad 

kök 
 
 

 

Kök tillagning 9 000 000 

Matsal 6 500 000 (500m² x 13000 kr) 

Byggherrekostnad 1 000 000 

 16 500 000 

Budgetkalkyl : 16 - 18 milj 

 

Kostnad för kök enligt schablonpris från Creacon Kökskonsult 

Lennart Hillerström. 

Vid mottagningskök avgår 5-10%. 
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BILAGA 4 FINANSIELLA KONCERNMÄSSIGA EFFEKTER 
 

 

Förutsättningar 
 
Internränta låg 2,90%  
Internränta hög 5,00%  
   
Ränta låg  3,00%  
Ränta hög  6,00%  
   
Avskrivningstid 33 år 
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Finansiella koncernmässiga effekter kring framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed

Alternativ 1 skede 1:
Investeringsutgift Avskrivning Internränta låg Internränta hög

Investering Hagaskolan inkl utemiljö 21 000 000 636 364 609 000 1 050 000
Upprustning av Snörrumskolan inkl utemiljö 5 000 000 151 515 145 000 250 000
Summa alternativ 1 26 000 000 787 879 754 000 1 300 000

Budgeterade investeringar 2013 10 000 000 303 030 290 000
Budgeterade investeringar 2014 10 000 000 303 030 290 000
Summa budgeterat 2013-2014 20 000 000 606 061 580 000

Alternativ 1 effekt på budget 2014 "låg ränta": Alternativ 1 effekt på budget 2014 "hög ränta":

Finansverksamhet Finansverksamhet
Nyupplåning 6 000 000 Nyupplåning 6 000 000
Utökad amortering per år -787 879 Amorteringstid 8 år Utökad amortering per år -787 879
Utökade finansiella kostnader låg ränta -180 000 Utökade finansiella kostnader hög ränta -360 000
Ökad internränteintäkt låg 754 000 Ökad internränteintäkt hög 1 300 000
Resultatpåverkan finansverksamhet 574 000 Resultatpåverkan finansverksamhet 940 000

Fastighetsverksamhet Fastighetsverksamhet
Ökad internräntekostnad låg -754 000 Ökad internräntekostnad hög -1 300 000
Ökade avskrivningskostnader -787 879 Ökade avskrivningskostnader -787 879
Minskade driftskostnader 0 Minskade driftskostnader 0
Minskad underhållskostnad ? Minskad underhållskostnad ?
Ökad internhyresintäkt 1 541 879 Ökad internhyresintäkt 2 087 879
Resultatpåverkan fastighetsverksamhet 0 Resultatpåverkan fastighetsverksamhet 0

FOKUS-nämnden FOKUS-nämnden
Ökad internhyreskostnad -1 541 879 Ökad internhyreskostnad -2 087 879
Resultatpåverkan FOKUS-nämnden -1 541 879 Resultatpåverkan FOKUS-nämnden -2 087 879

Resultatpåverkan kommunen -967 879 Resultatpåverkan kommunen -1 147 879
Avgår redan budgeterat 606 061 Avgår redan budgeterat 606 061
Effekt budget 2014 -361 818 Effekt budget 2014 -541 818
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Finansiella koncernmässiga effekter kring framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed

Alternativ 1 skede 2:
Investeringsutgift Avskrivning Internränta låg Internränta hög

Investering Hagaskolan inkl utemiljö 32 000 000 969 697 928 000 1 600 000
Nybyggt kök/matsal 18 000 000 545 455 522 000 900 000
Upprustning av Snörrumskolan inkl utemiljö 7 000 000 212 121 203 000 350 000
Summa alternativ 1 57 000 000 1 727 273 1 653 000 2 850 000

Alternativ 1 effekt på budget 2015 "låg ränta": Alternativ 1 effekt på budget 2015 "hög ränta":

Finansverksamhet Finansverksamhet
Nyupplåning 57 000 000 Nyupplåning 57 000 000
Utökad amortering per år -1 727 273 Amorteringstid 33 år Utökad amortering per år -1 727 273
Utökade finansiella kostnader låg ränta -1 710 000 Utökade finansiella kostnader hög ränta -3 420 000
Ökad internränteintäkt låg 1 653 000 Ökad internränteintäkt hög 2 850 000
Resultatpåverkan finansverksamhet -57 000 Resultatpåverkan finansverksamhet -570 000

Fastighetsverksamhet Fastighetsverksamhet
Ökad internräntekostnad låg -1 653 000 Ökad internräntekostnad hög -2 850 000
Ökade avskrivningskostnader -1 727 273 Ökade avskrivningskostnader -1 727 273
Minskade driftskostnader 240 000 Minskade driftskostnader 240 000
Minskad underhållskostnad ? Minskad underhållskostnad ?
Ökad internhyresintäkt 3 140 273 Ökad internhyresintäkt 4 337 273
Resultatpåverkan fastighetsverksamhet 0 Resultatpåverkan fastighetsverksamhet 0

FOKUS-nämnden FOKUS-nämnden
Ökad internhyreskostnad -3 140 273 Ökad internhyreskostnad -4 337 273
Resultatpåverkan FOKUS-nämnden -3 140 273 Resultatpåverkan FOKUS-nämnden -4 337 273

Resultatpåverkan kommunen -3 197 273 Resultatpåverkan kommunen -4 907 273
Avgår redan budgeterat 0 Avgår redan budgeterat 0
Effekt budget 2015 -3 197 273 Effekt budget 2015 -4 907 273
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Finansiella koncernmässiga effekter kring framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed

Alternativ 2:
Investeringsutgift Avskrivning Internränta låg Internränta hög

Investering upprustning av Hagaskolan 9 000 000 272 727 261 000 450 000
Utemiljö på Hagaskolan 2 000 000 60 606 58 000 100 000
Upprustning av Snörrumskolan inkl utemiljö 5 000 000 151 515 145 000 250 000
Summa alternativ 2 16 000 000 484 848 464 000 800 000

Budgeterade investeringar 2013 10 000 000 303 030 290 000
Budgeterade investeringar 2014 10 000 000 303 030 290 000
Summa budgeterat 2013-2014 20 000 000 606 061 580 000

Alternativ 2 effekt på budget 2014 "låg ränta": Alternativ 2 effekt på budget 2014 "hög ränta":

Finansverksamhet Finansverksamhet
Nyupplåning 0 Nyupplåning 0
Utökad amortering per år 0 Utökad amortering per år 0
Utökade finansiella kostnader låg ränta 0 Utökade finansiella kostnader hög ränta 0
Ökad internränteintäkt låg 464 000 Ökad internränteintäkt hög 800 000
Resultatpåverkan finansverksamhet 464 000 Resultatpåverkan finansverksamhet 800 000

Fastighetsverksamhet Fastighetsverksamhet
Ökad internräntekostnad låg -464 000 Ökad internräntekostnad hög -800 000
Ökade avskrivningskostnader -484 848 Ökade avskrivningskostnader -484 848
Minskade driftskostnader 132 000 Minskade driftskostnader 132 000
Minskad underhållskostnad ? Minskad underhållskostnad ?
Ökad internhyresintäkt 816 848 Ökad internhyresintäkt 1 152 848
Resultatpåverkan fastighetsverksamhet 0 Resultatpåverkan fastighetsverksamhet 0

FOKUS-nämnden FOKUS-nämnden
Ökad internhyreskostnad -816 848 Ökad internhyreskostnad -1 152 848
Resultatpåverkan FOKUS-nämnden -816 848 Resultatpåverkan FOKUS-nämnden -1 152 848

Resultatpåverkan kommunen -352 848 Resultatpåverkan kommunen -352 848
Avgår redan budgeterat 606 061 Avgår redan budgeterat 606 061
Effekt budget 2014 253 212 Effekt budget 2014 253 212
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Finansiella koncernmässiga effekter kring framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed

Alternativ 3:
Investeringsutgift Avskrivning Internränta låg Internränta hög

Investering upprustning av Hagaskolan 20 000 000 606 061 580 000 1 000 000
Utemiljö på Hagaskolan 2 000 000 60 606 58 000 100 000
Upprustning av Snörrumskolan inkl utemiljö 5 000 000 151 515 145 000 250 000
Summa alternativ 3 27 000 000 818 182 783 000 1 350 000

Budgeterade investeringar 2013 10 000 000 303 030 290 000
Budgeterade investeringar 2014 10 000 000 303 030 290 000
Summa budgeterat 2013-2014 20 000 000 606 061 580 000

Alternativ 3 effekt på budget 2014 "låg ränta": Alternativ 3 effekt på budget 2014 "hög ränta":

Finansverksamhet Finansverksamhet
Nyupplåning 7 000 000 Nyupplåning 7 000 000
Utökad amortering per år -818 182 Amorteringstid 9 år Utökad amortering per år -818 182
Utökade finansiella kostnader låg ränta -210 000 Utökade finansiella kostnader hög ränta -420 000
Ökad internränteintäkt låg 783 000 Ökad internränteintäkt hög 1 350 000
Resultatpåverkan finansverksamhet 573 000 Resultatpåverkan finansverksamhet 930 000

Fastighetsverksamhet Fastighetsverksamhet
Ökad internräntekostnad låg -783 000 Ökad internräntekostnad hög -1 350 000
Ökade avskrivningskostnader -818 182 Ökade avskrivningskostnader -818 182
Minskade driftskostnader 139 000 Minskade driftskostnader 139 000
Minskad underhållskostnad ? Minskad underhållskostnad ?
Ökad internhyresintäkt 1 462 182 Ökad internhyresintäkt 2 029 182
Resultatpåverkan fastighetsverksamhet 0 Resultatpåverkan fastighetsverksamhet 0

FOKUS-nämnden FOKUS-nämnden
Ökad internhyreskostnad -1 462 182 Ökad internhyreskostnad -2 029 182
Resultatpåverkan FOKUS-nämnden -1 462 182 Resultatpåverkan FOKUS-nämnden -2 029 182

Resultatpåverkan kommunen -889 182 Resultatpåverkan kommunen -1 099 182
Avgår redan budgeterat 606 061 Avgår redan budgeterat 606 061
Effekt budget 2014 -283 121 Effekt budget 2014 -493 121
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Finansiella koncernmässiga effekter kring framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed

Alternativ 4:
Investeringsutgift Avskrivning Internränta låg Internränta hög

Investering Hagaskolan inkl utemiljö 53 000 000 1 606 061 1 537 000 2 650 000
Nybyggt kök/matsal 18 000 000 545 455 522 000 900 000
Upprustning av Snörrumskolan inkl utemiljö 12 000 000 363 636 348 000 600 000
Summa alternativ 4 83 000 000 2 515 152 2 407 000 4 150 000

Budgeterade investeringar 2013 10 000 000 303 030 290 000
Budgeterade investeringar 2014 10 000 000 303 030 290 000
Summa budgeterat 2013-2014 20 000 000 606 061 580 000

Alternativ 4 effekt på budget 2014 "låg ränta": Alternativ 4 effekt på budget 2014 "hög ränta":

Finansverksamhet Finansverksamhet
Nyupplåning 63 000 000 Nyupplåning 63 000 000
Utökad amortering per år -2 515 152 Amorteringstid 25 år Utökad amortering per år -2 515 152
Utökade finansiella kostnader låg ränta -1 890 000 Utökade finansiella kostnader hög ränta -3 780 000
Ökad internränteintäkt låg 2 407 000 Ökad internränteintäkt hög 4 150 000
Resultatpåverkan finansverksamhet 517 000 Resultatpåverkan finansverksamhet 370 000

Fastighetsverksamhet Fastighetsverksamhet
Ökad internräntekostnad låg -2 407 000 Ökad internräntekostnad hög -4 150 000
Ökade avskrivningskostnader -2 515 152 Ökade avskrivningskostnader -2 515 152
Minskade driftskostnader 240 000 Minskade driftskostnader 240 000
Minskad underhållskostnad ? Minskad underhållskostnad ?
Ökad internhyresintäkt 4 682 152 Ökad internhyresintäkt 6 425 152
Resultatpåverkan fastighetsverksamhet 0 Resultatpåverkan fastighetsverksamhet 0

FOKUS-nämnden FOKUS-nämnden
Ökad internhyreskostnad -4 682 152 Ökad internhyreskostnad -6 425 152
Resultatpåverkan FOKUS-nämnden -4 682 152 Resultatpåverkan FOKUS-nämnden -6 425 152

Resultatpåverkan kommunen -4 165 152 Resultatpåverkan kommunen -6 055 152
Avgår redan budgeterat 606 061 Avgår redan budgeterat 606 061
Effekt budget 2014 -3 559 091 Effekt budget 2014 -5 449 091
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Finansiella koncernmässiga effekter kring framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed

Alternativ 5:
Investeringsutgift Avskrivning Internränta låg Internränta hög

Upprustning av Hagaskolan inkl E,F,G o utemiljö 24 000 000 727 273 696 000 1 200 000
Resterande satsning på utemiljö på Hagaskolan 600 000 18 182 17 400 30 000
Upprustning av Snörrumskolan inkl utemiljö 5 000 000 151 515 145 000 250 000
Snörrum 3 nybyggda avdelningar och ombyggnation kök 16 000 000 484 848 464 000 800 000
Summa alternativ 5 45 600 000 1 381 818 1 322 400 2 280 000

Budgeterade investeringar 2013 10 000 000 303 030 290 000
Budgeterade investeringar 2014 10 000 000 303 030 290 000
Summa budgeterat 2013-2014 20 000 000 606 061 580 000

Alternativ 5 effekt på budget 2014 "låg ränta": Alternativ 5 effekt på budget 2014 "hög ränta":

Finansverksamhet Finansverksamhet
Nyupplåning 25 600 000 Nyupplåning 25 600 000
Utökad amortering per år -1 381 818 Amorteringstid 19 år Utökad amortering per år -1 381 818
Utökade finansiella kostnader låg ränta -768 000 Utökade finansiella kostnader hög ränta -1 536 000
Ökad internränteintäkt låg 1 322 400 Ökad internränteintäkt hög 2 280 000
Resultatpåverkan finansverksamhet 554 400 Resultatpåverkan finansverksamhet 744 000

Ökad internräntekostnad låg Ökad internräntekostnad hög
Ökad internräntekostnad låg -1 322 400 Ökad internräntekostnad hög -2 280 000
Ökade avskrivningskostnader -1 381 818 Ökade avskrivningskostnader -1 381 818
Minskade driftskostnader 329 000 Minskade driftskostnader 329 000
Minskad underhållskostnad ? Minskad underhållskostnad ?
Ökad internhyresintäkt 2 375 218 Ökad internhyresintäkt 3 332 818
Resultatpåverkan fastighetsverksamhet 0 Resultatpåverkan fastighetsverksamhet 0

FOKUS-nämnden FOKUS-nämnden
Ökad internhyreskostnad -2 375 218 Ökad internhyreskostnad -3 332 818
Resultatpåverkan FOKUS-nämnden -2 375 218 Resultatpåverkan FOKUS-nämnden -3 332 818

Resultatpåverkan kommunen -1 820 818 Resultatpåverkan kommunen -2 588 818
Avgår redan budgeterat 606 061 Avgår redan budgeterat 606 061
Effekt budget 2014 -1 214 758 Effekt budget 2014 -1 982 758
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BILAGA 5  SKISSER HAGASKOLAN OCH SNÖRRUM 
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