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SAMMANFATTNING 
Med anledning av befolkningsutvecklingen i kommunen, ökade kostnader för de små 
skolenheterna samt nya regler för barnomsorgsverksamheten har förvaltningschefen för barn 
och utbildning gett i uppdrag att utarbeta ett förslag till en revidering av Långsiktig plan för 
barnomsorg och skola i Svenljunga. 
 
Barn och utbildningsnämnden beslutade 2008-09-01 § 84 att: 
 

• Förslaget om att all verksamhet för förskoleklass inklusive fritidshem till och med 
årskurs 6 för Överlida och Mjöbäck placeras i Överlida från och med läsåret 
2011/2012 utgår ur den långsiktiga planen.   

• Besvarar den skrivelse som inkommit från Mjöbäcks skolas föräldraförening, Mjöbäck 
och Överlida Företagarförening, Mjöbäcks byalag samt Överlida byalag. 

• Textilslöjdsalen i Hillared skola görs om för att kunna användas som klassrum. En 
dag per vecka ska lokalen även fortsättningsvis kunna användas till textilslöjd.  

• En ny förskoleavdelning i Hillared projekteras. Beslut om eventuell upphandling av 
byggnation avvaktas med till dess att det finns en säker prognos för 
barnomsorgsbehovet. Osäkerheten beror på bland annat på vilket barnomsorgsbehov 
de har som kommer att bosätta sig vid Sandsjön. 

• Ge uppdrag till skolledning och personal i Sexdrega att tillsammans med arkitekt 
utreda vilka möjligheter det finns till förbättrat lokalutnyttjande av Sexdrega skola. 
Skolledningen får dessutom i uppdrag att planera för en långsiktig organisation utifrån 
givna förutsättningar. 

• Ytterligare två förskoleavdelningar byggs i Svenljunga centralort. I första hand föreslår 
arbetsutskottet att bygga lokaler i anslutning till Landbo förskola. 

• En ny entré med kapprum och toaletter byggs i anslutning till fritidshemmet i Överlida 
skola. 

• Inga förslag till åtgärder läggs för skolorna i Kindaholms rektorsområde eftersom det 
finns en osäkerhet om det framtida elevunderlaget. 

• En utbyggnad görs av Musikskolan i anslutning till klassmusiksalen. Grupprum 
skapas och det befintliga personalrummet förstoras. 

• Den lokal som Kulturskolan ska använda till dansundervisning utrustas med speglar. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2008-10-27 § 147 att återremittera ärendet till barn- och 
utbildningsnämnden för komplettering med utredning kring införande av vårdnadsbidrag samt 
beskrivning av alternativa driftsformer som finns i kommunen. 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2008-11-27 § 117 att: 
 

• Komplettera den långsiktiga planen med en utredning kring införande av 
vårdnadsbidrag samt beskrivning av alternativa driftsformer som finns i kommunen. 

 
• Uppdrar åt förvaltningen att även komplettera den långsiktiga planen med en aktuell 

kostnadsberäkning för de mindre förskole- och skolenheterna. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 2009-02-10 § 2 att godta kompletteringen av den 
långsiktiga planen. 
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BAKGRUND 
Kommunfullmäktige beslutade 2004-03-15 att anta en långsiktig plan avseende var och i 
vilken omfattning barnomsorg och skola ska bedrivas i Svenljunga kommun. Med anledning 
av befolkningsutvecklingen i kommunen, stora fasta kostnader för de små skolenheterna 
samt ökad efterfrågan på barnomsorg har förvaltningschefen för barn och utbildning gett i 
uppdrag åt Åse-Marie Hage att med hjälp av Christina Nilsson utarbeta ett förslag till en 
revidering av Långsiktig plan för barnomsorg och skola i Svenljunga kommun. 
 
Barnantalet i åldersgruppen 7-12 år beräknas minska från 673 barn läsåret 2007/2008 till 587 
barn läsåret 2013/2014. Detta innebär en minskning med cirka 13 % under en planeringssikt 
av 6 år. Minskningen i denna åldersgrupp har således avtagit från det att den förra 
långsiktiga planen gjordes. Däremot är den kraftiga minskning som angavs för tre år sedan 
på väg mot årskurs 7-9. Elevantalet i åldersgruppen 13-16 år beräknas minska från 458 
elever 2007/2008 till 328 läsåret 2013/2014 och till 272 läsåret 2019/2020. Detta innebär en 
minskning med nästan 30 % till 2013/2014 och drygt 40 % minskning till 2019/2020. Detta 
gäller under förutsättning att det inte sker en nettoinflyttning. Även med en kraftig inflyttning 
av barnfamiljer och en mycket stor ökning av barnafödandet visar ovanstående siffror att 
antalet elever i grundskolan drastiskt kommer att minska. Förändringarna är inte jämnt 
fördelade över kommunen och är dessutom störst i årskurs 7-9. Det beräknade barnantalet 
för skolornas nuvarande upptagningsområde framgår av bilaga 2.  
 
Det förändrade barnantalet innebär att den framtida barnomsorgs- och skolverksamheten bör 
ses över.  
METOD 
Källor och material 
Befolkningens sammansättning uppdelad på olika åldersgrupper och framtida utveckling är 
hämtade från befolkningsregistret. Prognosen över framtida födelsetal grundar sig på att 
nettoeffekten av den framtida in- och utflyttningen tar ut varandra under perioden. Uppgifter 
om antalet elever 2007-08-22 är hämtade ur tabellen för Elev och barn födda 1991-2007, 
bilaga 2. Antalet barn i barnomsorgen och skolbarnomsorgen är framtaget från kommunens 
barnomsorgsprogram.  
 
För de fastigheter som finns beskrivna i rapporten är angivet en jämförande yta, bilaga 7. 
Den är inte liktydig med fastighetens yta utan kan endast jämföras med andra fastigheter 
som bedömts i denna utredning. I den jämförande ytan ingår fastighetens yta minskat med 
slöjd och hemkunskapssalar samt gymnastiksalar/idrottshallar. Dessutom är källarutrymmen 
som inte används av skolan eller vaktmästare frånräknade. Om flera skolor använder vissa 
ytor t.ex. gemensam matsal är denna yta fördelad mellan skolorna i proportion till antalet 
elever. Vilka ytor som ska medräknas och uppdelning av ytor har gjorts av Göran Rydh. 
Jämförande yta per barn är uträknat med utgångspunkt från barnsiffror för höstterminen 
2007. 
 
Statistiskt material angående byggnader, underhållsplaner, investeringsbehov, hyror, 
bokförda fastighetsvärden mm är sammanställt av Göran Rydh. 
Metoddiskussion 
Tillgången på material som anger volymmått är riklig. Tillförlitligheten hos materialet är 
mycket stort. Underlagets relevans är inte lika god eftersom del av det ursprungligen 
sammanställts för att ligga till grund för ekonomiska beräkningar och underhåll ur byggnads-
teknisk synvinkel. Av denna anledning har materialet kompletterats med genomgång på plats 
av Göran Rydh och Åse-Marie Hage. Lokalgenomgången utfördes i september 2007. 
Tillförlitligheten hos dessa uppgifter är lägre eftersom de består av subjektiva iakttagelser 
medan relevansen är god. Iakttagelserna finns beskrivna i utredningen. 

 7 
 



 
FÖRUTSÄTTNINGAR 
Befolkningsutveckling  
Antalet barn och ungdomar i åldersgrupper och läsår framgår av bilaga 1. I förutsättningarna 
för beräkningarna ingår att den årliga in- och utflyttningen är neutral trots att inflyttningen i 
åldrarna 1-16 år varit 1-2 barn per år och åldersgrupp. Födelsetalen grundar sig på 
beräkningar från SCB. SCB: s siffror visar på 92 barn födda 2007, men i realiteten är det 107 
barn födda 2007. 
 
Det faktiska barnantalet 2007-08-22 framgår av bilaga 2 och är uppdelade per rektorsområde 
och skola. 
Barnomsorg 
Av bilaga 1 framgår att det förväntade födelsetalen, enligt SCB, för Svenljunga kommun 
ligger runt 90 barn per år under planeringsperioden fram t.o.m. år 2017. 
Behovet av barnomsorg är fortsatt högt och 90 % av barnen i åldrarna 1-5 år hade kommunal 
barnomsorg i februari 2008. Inflyttning och gynnsammare arbetsmarknadsläge är bidragande 
orsaker. I åldersgruppen 4-5 år har nästan alla barn plats i allmän förskola. Behovet av 
barnomsorgsplatser är stort i Svenljunga, Sexdrega och Hillared. Vid en utbyggnad av det 
planerade området vid Sandsjön beräknas barnantalet öka med tre barn per åldersgrupp. 
Dessa barn hör till Hillareds upptagningsområde. Antalet placerade barn månadsvis under 
2007 fram till och med februari 2008 framgår av bilaga 4. Barnens mantalsskrivningsort 
överensstämmer väl med placeringsort.  
 
Under år 2007 utökades Landbo förskola med en avdelning. Samtliga nuvarande 
förskolelokaler i kommunen är väl utnyttjade och även hos dagbarnvårdarna är det 
fullplacerat. Behovet förväntas inte minska utan ytterligare permanenta lokaler behöver 
skapas i Svenljunga centralort. I Hillared behövs en avdelning till. I Sexdrega finns det 
önskemål från skolledningen om en utbyggnad på 80 m² till paviljongen där förskolan 
Bullerbyn har sin verksamhet. 
 
Lokalbeskrivningar av samtliga förskolor gjordes av BSV arkitekter & ingenjörer AB år 2002. 
Lokalbeskrivningarna reviderades år 2007 av Christina Nilsson, bilaga 3. 
Skolbarnsomsorg 
Skolbarnsomsorgen omfattar barn i åldersgruppen 6 -12 år. Flertalet fritidshemsbarn går i 
förskoleklass eller i skolår 1-3. Denna åldersgrupp minskar med cirka 70 barn under de 
närmaste fyra läsåren för att därefter vara oförändrat, bilaga 2. Det minskade underlaget för 
fritidshem berör huvudsakligen Kindaholm och Högvad. I Lysjö minskar underlaget under 
samma period med cirka 20 barn i åldrarna F-3. Här har dock fritidshemsbarnen kvar sina 
placeringar längre upp i åldrarna på grund av föräldrarnas restid till och från arbetet. Vid en 
utbyggnad av området vid Sandsjön och en inflyttning av tre barn per åldersgrupp antas 
fritidshemsplaceringarna i Lysjö ligga någorlunda konstant. För närvarande är antalet barn i 
Sexdrega fritidshem mycket stort med 63 barn inskrivna och i Hillared är 48 barn inskrivna 
(jan 2008). Behovet av fritidshemsplatser i Svenljunga rektorsområde förväntas vara 
oförändrat under de närmaste fyra åren för att därefter öka något. Placerade fritidshemsbarn 
månadsvis under 2007 fram till februari 2008 framgår av bilaga 4. 
  
Utnyttjande av lokaler för skolbarnsomsorg behandlas nedan samtidigt med beskrivningar av 
och förslag till framtida användning av skollokaler. 
Familjedaghem 
Svenljunga har tre dagbarnvårdare, två i centralorten och en i Överlida. Enligt skollagen 
kapitel 2a § 8 skall kommunen vid placering av barn effektivt utnyttja befintliga lokaler. 
Nuvarande familjedaghem bör även de utnyttjas effektivt och inte utökas annat än i 
undantagsfall. 
Skola 
Barnantalet i årskurs 1-6 beräknas minska från 673 elever läsåret 2007/2008 till 587 elever 
läsåret 2013/2014. Detta innebär en minskning med cirka 13 % på en planeringsöversikt av 
sex år. Det ska då också beaktas att barnantalet i årskurs 1-6 minskade från 931 elever 
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läsåret 2002/2003 till 673 läsåret 2007/2008 vilket har inneburit en minskning med närmare 
30 %. Under denna period har Mjöbäck och Överlida utarbetat ett samarbete för att kunna 
behålla skolan i båda orterna. Elevantalet i årskurs 7-9 beräknas minska från 458 elever 
läsåret 2007/2008 till 328 läsåret 2013/2014 och minskar ytterligare till att vara nere på 272 
elever läsåret 2019/2020. Detta innebär en minskning på närmare 30 % de närmaste sex 
åren.  
 
SCB: s statistik för antalet barn och ungdomar i åldersgrupper och läsår framgår av bilaga 1. 
Det beräknade barnantalet för skolornas nuvarande upptagningsområde framgår av bilaga 2. 
Minsta klassmedeltal vid nuvarande lärartäthet 
Årskurs 1-3 
Vid skolor med få elever måste åldersblandad undervisning med tre årskurser förekomma. 
De äldre eleverna i en sådan klass går 18,5 timmar i veckan medan läraren enligt arbetstids-
avtalet undervisar 17,5 timmar. Det innebär att det åtgår 1,057 lärartjänster för att eleverna 
ska få sin timplanebundna tid. Vid denna lärarbemanning ryms ingen specialundervisning 
och inte heller någon grupptimme för de yngre barnen. Däremot ingår förutom ovanstående 
lärartilldelning en specialpedagogtjänst per 305 elever. 
 
Om tilldelad lärartäthet är 7,7 lärare per 100 elever, vilket är den genomsnittliga resurs-
tilldelningen i Svenljunga kommun, behövs i genomsnitt 13,7 elever per klass. För att 
eleverna sammanlagt ska få 2,5 timmar specialundervisning eller grupptimmar i veckan krävs 
att klassen har ytterligare 1,9 elever.  
 
Skolorna i Kindaholm, som har små skolor, har en tilldelad lärartäthet på 7,89 lärare per 100 
elever. Det innebär att det i genomsnitt krävs 13,4 elever för att klara undervisningen utan 
grupptimmar och 15,3 elever för att ge utrymme för 2,5 grupptimmar. Ett minimum av 
grupptimmar är 40 minuter för lästräning för årskurs 1. Det innebär att elevantalet måste vara 
minst 13,9 vid oförändrad resurstilldelning.  
 
Årskurs 4-6 
Eleverna har timplanebunden undervisning 23,33 timmar per vecka medan läraren enligt 
avtal har 17,5 timmar. Det innebär att det behövs 1,33 lärare per klass för att klara den 
timplanebundna tiden utan att eleverna får grupptimmar eller specialundervisning. Däremot 
ingår förutom ovanstående lärartilldelning en specialpedagogtjänst per 305 elever. 
 
Om tilldelad lärartäthet är 7,7 lärare per 100 elever behövs i genomsnitt 17,3 elever per 
klass. För att eleverna ska få 3 timmar specialundervisning eller grupptimmar krävs 
ytterligare 2,2 elever. 
 
Skolorna i Kindaholm, som har små skolor, har en tilldelad lärartäthet på 7,89 lärare per 100 
elever. Det innebär att det i genomsnitt krävs 16,9 elever för att klara undervisningen utan 
grupptimmar och 19,1 elever för att ge utrymme för 3 grupptimmar. Detta är ett minimum för 
att klara ett pedagogiskt krav på gruppdelning under elevens val och slöjd.  
Ovanstående förutsätter att lärare aldrig är frånvarande med betald ledighet, t ex vid 
sjukdom, eftersom vikariekostnaden måste betalas genom ökat antal elever i klasserna.   
 
Skolverket gör vid sin tillståndsgivning för fristående skolor bedömningen att ingen 
grundskola bör ha färre elever än 20 elever.  
 
Om ovanstående tillämpas samt att det vid varje skola ska finnas minst två klasser på 
grundskolorna i Svenljunga och utgångspunkten är att oförändrad resurstilldelning ska gälla 
innebär det att 
 

• en 1-3 skola stadigvarande skall ha minst 28 elever för att finnas kvar 
• en 1-6 skola stadigvarande skall ha minst 34 elever för att finnas kvar 
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Den största skolan för åldersgruppen 7-12 har en personaltäthet på 7,53 lärare per 100 
elever. Det innebär att det lärarmässigt är cirka 68 tkr dyrare per år att driva en skola med 40 
elever än om dessa elever finns på en stor skola.  
 
Om elevantalet understiger 28 respektive 34 elever behövs ändå oförändrad lärarresurs. 
Eftersom varje elev i ovanstående förutsättningar bidrar med 0,0789 lärartjänst innebär det 
att det behövs cirka 37 tkr i extra anslag per år och elev som understiger 28 respektive 34 
elever på skolenheten.  
 
Av bilaga 2 och 5 framgår att Mårdaklev under vissa år understiger elevantalet 34 i årskurs 1-
6 och från 2010/2011 sjunker drastiskt samt att Östra Frölunda och Håcksvik klart 
understiger elevantalet 34 i årskurs 1-6. Mjöbäck understiger gränsen på 28 elever för 
årskurs 1-3, men då bör beaktas att skolan endast har årskurs 1-2 för elever från Mjöbäck 
och Överlida. 
LOKALGENOMGÅNG 
En beskrivning av skollokalerna i Svenljunga kommun, som till vissa delar är en subjektiv 
bedömning, är uppdelad på orter och nuvarande rektorsområden.  
LYSJÖ REKTORSOMRÅDE 
Sexdrega 
Elevunderlag 
Då den förra långsiktiga planen gjordes 2003 hade Sexdrega skola 100 elever i årskurs 1-6, 
med förskoleklassen inräknat 109 elever. (2003-02-03) 
 
Prognos för elevunderlaget de närmaste sex läsåren, augusti 2007 

 
Lokalbehov 
Sexdrega: Skolan har 8 basutrymmen som används till förskoleklass, fritidshem samt 
klassrum till årskurs 1-6. Tre basutrymmen används till förskoleklassen samt två 
fritidshemsgrupper, resterande basutrymmen används av årskurs 1, 2, 3, 4-5 och 6. 
Önskemål från skolan är att från läsåret 2009/2010 ha ett klassrum per årskurs. I detta fall 
behövs en utbyggnad med ytterligare ett klassrum.  
Sexdrega skola 
Skolan är ursprungligen byggd runt 1950. Lågdelen är tillbyggd 1976. 1998 utfördes en 
omfattande ombyggnad för att verksamhetsanpassa lokalerna. Bland annat skapades nya 
grupprum, köket moderniserades och biblioteket samordnades med matsalen. Ny ventilation 
installerades i högdelen. 
 
Lågdelen: 
I lågdelen finns fem basutrymmen samt en gemensam lokal kallad ateljén. Mellan två av 
klassrummen i lågdelen finns vikväggar som sällan används på grund av svårigheter att 
öppna dem. Ateljén används för gruppaktiviteter samt av fritidshemmet vid deras måltider.  
Dessutom finns ett gemensamt kapprum för två klasser och ett kapprum för förskoleklassen. 
Mellan de båda lokalerna som förskoleklassen och fritidshemmet använder finns ett mindre 
lekrum. Till fritidshemsdelen hör också ett mindre lekrum. I anslutning till det andra utrymmet 
som fritidshemmet använder finns ett mindre mysrum. Denna lokal används även till viss 

åk                lå 02 03 07 08 08 09 09 10 10 11 11 12 12 13 13 14
F-klass 15 16 12 14 9 15
1 15 15 16 12 14 9 15
2 18 15 15 16 12 14 9
3 21 18 15 15 16 12 14
4 10 21 18 15 15 16 12
5 8 10 21 18 15 15 16
6 19 8 10 21 18 15 15
Tot m-f-klass 109 106 103 107 111 99 96
Tot u f-klass 100 91 87 95 97 90 81 81
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undervisning så som till exempel hemkunskap. I lågdelen finns också expedition samt 
kommunfilialbibliotek som även används som matsal.  
 
För närvarande är antalet barn i Sexdrega fritidshem stort, med i dagsläget 62 inskrivna barn 
(februari 2008). På grund av trångboddheten finns det önskemål om att utöka fritidshemmets 
och förskoleklassens lokalyta.  
 
Högdelen: 
I högdelen finns 3 klassrum som används av årskurs 2, 4-5 samt 6. Vikväggar finns mellan 
två klassrum och används mycket. Detta dubbelklassrum används vid större samlingar. 
Korridoren utanför klassrummen är avdelad för att fungera som grupprum. Denna korridor 
upplevs som trång. Stolar och bord är inte fastsatta i väggen vilket kan vara tveksamt ur 
utrymningsperspektiv. Längst bort i korridoren finns ett rejält städutrymme där städvagn och 
dylikt får plats. 
 
Till högdelen saknas idag hiss, men kommer att installeras i anslutning till trapphuset då det 
finns ett par rullstolsburna elever. 
 
Övrigt: 
I skolan saknas eget utrymme för musik, talpedagog, skolsköterska (finns ett mycket litet 
rum), dramaundervisning och specialpedagog (finns ett mycket litet rum). Ett ordentligt 
materielrum saknas. I dagsläget används del av ett relativt litet rum i källaren till materielrum. 
Kök för att kunna bedriva hemkunskapsundervisning på ett tillfredsställande sätt saknas, 
vilket påpekades vid Skolverkets inspektion i september 2007. I dag används pentryt i en av 
fritidslokalerna. 
 
Personalrummet är funktionellt. Det finns tre arbetsplatser för personalen i anslutning till 
personalrummet. En utav arbetsplatserna används regelbundet, en används för den 
gemensamma telefonen och den sista platsen används mindre regelbundet. Klassrummen 
används som arbetsrum för personalen, vilket för en del personal upplevs som störande då 
undervisning kan pågå samtidigt. Personalrummet används även vid konferenser. 
 
I anslutning till entrén finns en handikapptoalett med äldre standardmått vilket innebär att 
elever med dagens typ av permobilrullstol inte får plats på toaletten. En större 
handikapptoalett kommer att iordningställas. 
 
I anknytning till biblioteket finns det ett mindre städutrymme där inte städvagnen får plats. 
Denna är placerad i städförrådet vid ateljén. Detta städförråd innefattar även el-central. 
 
Musikskolans personal som håller i musikundervisningen flyttar runt till den lokal som är ledig 
för tillfället. 
 
Byggnadens jämförande yta är 1245 m². 
 
Planerade åtgärder: 
Planerade investeringar är ny ventilation med värmeåtervinning i lågdelen samt hiss i 
högdelen som kommer att färdigställas 2008. El-centralen och städutrymmet i lågdelen 
behöver särskiljas. Underhållsbehov är fönstermålning och renovering av utvändiga 
fönsterbröstningar. 
Sexdrega förskola - Högagården 
Den ursprungliga byggnaden är från början av 1900-talet. En mindre ombyggnad av 
förskolan utfördes 1997. En större till- och ombyggnad utfördes 2005 då byggnaden 
anpassades för att bedriva förskoleverksamhet i två avdelningar. Samtidigt installerades en 
helt ny ventilation. 
 
I dagsläget har man två avdelningar med barn i åldern 1-3 år. Förskolan är väl anpassad 
med funktionella lokaler för förskoleverksamhet.  
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På övervåningen, som inte ingick i ombyggnaden, finns två 2-rumslägenheter med kök. Den 
ena används till förråd och personalrum. Den andra används till vävstuga, som förskolan inte 
har tillgång till. Dessutom finns en relativt stor vind. Till övervåningen leder en brant trappa. 
 
Högagårdens lokalyta är 355 m². 
 
Planerade åtgärder: 
Underhållsbehov finns på yttertak över den ursprungliga byggnaden. 
Sexdrega förskola - Bullerbyn 
Byggnaden är uppsatt på 1980-talet med avsikt att tillfälligtvis användas för två klasser, men 
har idag blivit en permanent byggnad. Ombyggnad för verksamhetsanpassning och ny 
ventilation utfördes 2004. Idag bedrivs förskoleverksamhet med en grupp om 27 barn för 4-5-
åringar i byggnaden. Byggnaden har två separata ingångar med varsitt kapprum. Det finns 
två större allrum där det ena används som lekyta. I anslutning till denna del finns det även ett 
rejält förråd. Det andra större allrummet används till matrum och i anslutning hit finns en 
verkstad. Dessutom finns det i byggnaden ett vilrum, ett mindre allrum samt ett kök. 
Byggnaden har fyra toaletter. Till personalen finns det ett mindre utrymme.  
 
Byggnadens jämförande yta är 216 m² och ytan per barn blir då 8 m². Lokalerna upplevs av 
personalen som ofunktionella. Takhöjden är 2,40 m vilket upplevs ge alltför liten rymd. 
 
Avdelningen Bullerbyn har under hösten 2007 utökat sina entréer, som tidigare var mycket 
trånga, genom att flytta väggar. Man har därmed minskat ytan på ett allrum och på köket. 
Personalen upplever fortfarande byggnaden som ofunktionell även om ”rörigheten” vid in och 
utgång försvunnit. Personalen tycker dock att trivseln i byggnaden har ökat. Rektor har 
önskemål om att paviljongen Bullerbyn byggs ut med cirka 80 m². 
 
Planerade åtgärder: 
Inget underhåll är planerat. 
Sexdrega idrottshall 
Sexdrega idrottshall är byggd 1976. Hallen har ljudabsorbenter. Den används flitigt och kan 
även användas vid gemensamma samlingar. 
 
Hallen är 628 m². 
 
Planerade åtgärder: 
Underhållsbehov är ommålning av linjemarkeringar samt fönstermålning. 
Hillared 
Elevunderlag: 
Då den långsiktiga planen gjordes 2003 var en ombyggnation av Hillared skola på gång, 
därför togs inte Hillareds skola och förskola med i beskrivningen. 2003-02-03 hade Hillared 
skola 87 elever i årskurs 1-6, med förskoleklass inräknad 101 elever. 
 
Prognos för elevunderlaget de närmaste sex läsåren, augusti 2007 

 

åk                lå 02 03 07 08 08 09 09 10 10 11 11 12 12 13 13 14
F-klass 16 12 7 10 12 10
1 9 16 12 7 10 12 10
2 14 9 16 12 7 10 12
3 16 14 9 16 12 7 10
4 18 16 14 9 16 12 7
5 16 18 16 14 9 16 12
6 16 16 18 16 14 9 16
Tot m f-klass 101 105 101 92 84 80 76
Tot u f-klass 87 89 89 85 74 68 66 67
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I kommunens planer ligger ett planerat bostadsområde vid Sandsjön. Om detta villaområde 
blir verklighet kommer det förmodligen att innebära ett ökat barn- och elevunderlag. 
Barn/elever boende i detta område hör till Hillareds upptagningsområde. Vid en total 
utbyggnad av området bör man i organisationen planera för att i snitt ta emot tre barn per 
åldersgrupp i åldrarna 1-12 år. För förskolans verksamhet som innefattar fem åldersgrupper 
innebär detta en ökning med 15 barn, vilket i praktiken innebär ytterligare en 
förskoleavdelning. I skolans organisation bör eventuellt tillkommande elever få plats i 
befintliga klasser. 
Lokalbehov: 
Hillared: Skolan har 10 basutrymmen som används till förskoleklass, fritidshem för årskurs 1-
4 samt klassrum till årskurs 1-6. Två basutrymmen används till textilslöjdsal samt trä- och 
metallslöjdsal. Ett basutrymme med tillhörande mysrum och målarrum används av 
förskoleklassen och fritidshemmet, ett basutrymme med tillhörande målarrum och kapprum 
används till förskoleverksamhet för 4-5-åringar, resterande sex basutrymmen används som 
klassrum för årskurs 1-2 (två utrymmen varav ett mindre klassrum), 3, 4, 5 och 6. 
Hillared skola 
Skolan är ursprungligen byggd omkring 1950 och tillbyggd med lågdelen 1982. 1996 utfördes 
en omfattande ombyggnad samt en mindre tillbyggnad. Ombyggnaden omfattade ny 
planlösning anpassad till verksamheten samt nytt ventilationssystem i den äldre delen. 
Tillbyggnaden omfattade lokaler för förskola/fritidshem. 2004 byggdes del av skolan om för 
att inrymma förskola för 4-5 åringar. Utemiljön kompletterades i samband med detta till 
förskolans behov. 
 
 
Lågdelen: 
I lågdelen finns två klassrum som används till textilslöjd samt trä- och metallslöjd. Dessa 
salar används av elever från både Hillared och Sexdrega skola. Dessa salar används enbart 
en dag i veckan. Byggnaden innehåller även ett tillagningskök samt en elevmatsal. 
Elevmatsalen används även vid större samlingar. I anslutning till personalrummet finns ett 
kontor samt ett utrymme med lärararbetsplatser. Ett större materielrum finns. Årskurs 1-2 har 
ett större och ett mindre klassrum som de har möjlighet att använda. I den del av lågdelen 
som byggdes om 2004 finns idag en förskoleavdelning för 4-5-åringar med i dagsläget 21 
barn. Dessa har ett lekrum, ett mysrum och ett målarrum till sitt förfogande. Utgången från 
deras kapprum är ut till skolgården som inte är inhägnad. För att komma till den inhägnade 
lekdelen som hör till förskolan får man gå runt huset. Förskoleklassen och fritidshemmet 
delar på lekrum och två stycken utrymmen för verkstad. Deras kapprum leder ut på den 
inhägnade gården som hör till förskoleverksamheten. Orsaken till detta är att förskoleklass 
och fritidshemsverksamheten har bytt kapprum med förskoleverksamheten efter det att 
ombyggnaden var gjord 2004. Anledningen till bytet är att passagen till skoldelen går genom 
det som idag är förskoleklassens och fritidshemmets lokaler. Förskoleverksamheten bör ha 
utgång till den inhägnade gården. I denna byggnad finns även en biblioteksfilial, utrymmet för 
denna är litet eftersom en del tagits i anspråk till klassrum. 
 
Både förskoleverksamheten, förskoleklass/fritidshem samt skolverksamheten känner sig 
trångbodda. Vid ett läge där två klasser inte kan ha gemensam undervisning kommer ett 
klassrum till att krävas. Ett sätt att lösa lokalbristen är att slöjdundervisningen flyttas till 
Furubergsskolan i centralorten. Eleverna bussas i så fall från Sexdrega och Hillared till 
Svenljunga för slöjdundervisning. För Sexdregaeleverna blir detta ingen större skillnad i 
resväg. På det sättet friläggs stora ytor i Hillareds skola som kan byggas om till klassrum 
med grupprum samt eventuellt expedition med konferensmöjligheter, samtalsrum, grupprum 
till specialundervisning eller dylikt. Detta skulle även kunna innebära ökade ytor för 
förskoleverksamheten. Ett annat sätt att förbättra lokalsituationen, om inte slöjdsalarna kan 
användas som klassrum, är en tillbyggnad av skolan eller alternativt att flytta en av 
paviljongerna som i dag finns på Mogaskolan till Hillared. Att flytta paviljongen kommer 
antagligen inte att vara möjligt förrän ombyggnaden av Mogaskolan är färdig 2010. 
 
Högdelen: 
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Högdelen består av tre klassrum, en studiehall samt ett grupprum. I dagsläget används 
studiehallen som klassrum till årskurs 3. Årskurs 4, 5 och 6 använder de andra klassrummen. 
Grupprummet används vid vissa tillfällen av både skolsköterska och specialpedagog. 
Korridoren är avdelad på ett sådant sätt att den går att utnyttja som grupprum. I korridoren 
finns väggfasta bord. I den ena änden av korridoren finns ett städutrymme där städvagn får 
plats, i den andra änden finns lärararbetsplatser.  
 
Övrigt: 
Alla lärare har egna arbetsplatser. Personalrummet upplevs som litet och man saknar 
konferensutrymmen.  
 
I ett förslag från kostenheten hösten 2007 ska tillagningsköket övergå till ett mottagningskök. 
Om beslut fattas i detta ärende kommer förändringen att ske tidigast 2010. 
 
Lokalytan är 1670 m². 
 
Planerade åtgärder: 
Underhållsbehov är inbyggnad av befintligt utvändigt trapphus samt målning av fönster. 
 
 
 
Hillareds idrottshall 
Byggnaden är uppförd 1976.  
 
Lokalytan är 628 m². 
 
Planerade åtgärder: 
Underhållsbehov är viss renovering i bastu samt målning av linjemarkeringar. 
Hillareds förskola 
Ursprunglig byggnad är från 1979. En tillbyggnad utfördes 1996 där förskolan utökades med 
ytterligare en avdelning samt ny entré och nytt kapprum. Utemiljön förbättrades då med ny 
lekutrustning, uteförråd och lekytor. År 2000 installerades ett nytt ventilationssystem i den 
äldre delen för att klara luftväxlingskravet. Samtidigt konverterades befintlig direktelvärme till 
vattenburet radiatorsystem kopplat till nya delens ytjordvärmepumpsystem. 2004 gjordes en 
mindre anpassning av lokalerna i samband med att 4-5 åringarna flyttades till lokaler i skolan. 
 
Hillareds förskola har tre avdelningar. En avdelning för 4-5-åringar finns i skolbyggnaden 
medan ett enplanshus, Lysjögården, rymmer två avdelningar för 1-3-åringar. I dagsläget är 
det 24 barn som går på avdelningarna för 1-3-åringar. 2004 då en avdelning flyttade in i 
skolans lokaler gjordes en mindre ombyggnad som riktade sig till att anpassa verksamheten 
till 1-3-åringar. Lysjögården har funktionella lokaler med goda utrymmen. Man har vissa 
problem med värmen. 
 
Lokalytan är 286 m². 
 
Planerade åtgärder: 
Underhållsbehov är byte del av tak, målning av fönster samt översyn av värmeinstallationen 
som upplevs otillräcklig. 
Sammanfattning Lysjö rektorsområde 
Lysjö ro ligger i ett av de områden som kommunen har valt att satsa på för att locka nya 
invånare till Svenljunga kommun. I den prognos som är gjord utifrån elevunderlaget 2007-08-
22 har Sexdrega ett elevantal i årskurs 1-6 på 81 elever läsåret 2012/2013 mot dagens 91, 
vilket motsvarar en minskning på 11 %. I Hillared är minskningen större, från 89 elever idag 
till 66 elever 2012/2013, vilket innebär en minskning på 26 %.  
 
Rektorn för Lysjö ro har uppmärksammat BUN på att det verkar vara ett generationsskifte 
igång i området och att många av husen säljs till barnfamiljer. Dessutom planerar kommunen 
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ett bostadsområde vid Sandsjön som också kan komma att påverka elevunderlaget. Om 
detta scenario blir verklighet kan en minskning av barn- och elevunderlaget istället innebära 
att rektorsområdet ökar eller ligger kvar på dagens barn/elevnivå.  
 
Både i Sexdrega och i Hillared skola upplever man sig trångbodda. I båda skolorna saknas 
det ett klassrum för att varje årskurs ska kunna ha sitt eget klassrum. I Hillared finns 
slöjdsalar som endast utnyttjas en dag per vecka. Eftersom många elever idag fortsätter på 
fritidshemmet efter skoldagens slut är belastningen på dessa lokaler stor. I Sexdrega är det 
över 60 barn inskrivna på fritidshemmet hösten 2007.  
Förslag  
En utbyggnad av det planerade Sandsjönområdet vid Lockryd bör medföra nettoinflyttning i 
Lysjö rektorsområde. Dessa barn hör till Hillareds upptagningsområde.  
 
 
 
 
Arbetsutskottet föreslår till barn och utbildningsnämnden för: 
 
Hillared 

• En ny förskoleavdelning i Hillared projekteras. Beslut om eventuell 
upphandling av byggnation avvaktas med till dess att det finns en säker 
prognos för barnomsorgsbehovet. Osäkerheten beror på bland annat på 
vilket barnomsorgsbehov de har som kommer att bosätta sig vid Sandsjön. 

• Textilslöjdsalen i Hillared skola görs om för att kunna användas som 
klassrum. En dag per vecka ska lokalen även fortsättningsvis kunna 
användas till textilslöjd.  

 
 Sexdrega 

• Ge uppdrag till skolledning och personal i Sexdrega att tillsammans med 
arkitekt utreda vilka möjligheter det finns till förbättrat lokalutnyttjande av 
Sexdrega skola. Skolledningen får dessutom i uppdrag att planera för en 
långsiktig organisation utifrån givna förutsättningar. 

 
 
SVENLJUNGA  
Sedan den tidigare långsiktiga planen gjordes har rektorsområdena för centralorten 
förändrats. Idag finns det två rektorsområden i centralorten, Moga rektorsområde och 
Svenljunga rektorsområde. Moga ro innefattar årskurs 7-9 medan Svenljunga ro innefattar 
Särskolan, två F-6 skolor (Mogaskolan och Landboskolan), fritidshemsverksamhet samt alla 
förskolor i centralorten. 
SVENLJUNGA REKTORSOMRÅDE 
Elevunderlag Svenljunga ro 
Läsåret 2007/2008 har Landboskolan ett elevantal på 65 elever i årskurs F-3, endast årskurs 
1-3 har 49 elever. Mogaskolan årskurs F-6 har 253 elever, endast årskurs 1-6 har 227 
elever.  
 
2003 då den förra långsiktiga planen gjordes hade Landboskolan 123 elever i F-4, som 
jämförelse med ht 2007 gick det 2003 73 elever i årskurs 1-3. Mogaskolan F-6 hade 2003 
343 elever, årskurs 1-6 318 elever.  Elevantalet i Svenljunga rektorsområde ligger de 
närmaste åren stabilt kring drygt 300 elever inklusive förskoleklassen. 
 
Prognos för elevunderlaget i Svenljunga ro de närmaste sex läsåren, augusti 2007 
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Lokalbehov 
Landboskolan: Skolan har 8 basutrymmen som används till klassrum för fritidshem, 
förskoleklass, årskurs 1, 2, 3 samt två förskoleavdelningar.  
 
Mogaskolan: Skolan har två förskoleklasser, fritidshemsverksamhet samt 12 klasser i årskurs 
1-6. Klasserna är indelade på följande vis (Lå 07/08): 1a, 1b, 2a, 2b, 3, 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 
6c. Som prognosen för elevunderlaget ser ut idag kommer elevantalet att vara ganska stabilt 
de närmaste sex åren. Från och med läsåret 2008/2009 kommer skolan att ha två paralleller.  
Landboskolan 
Skolan är byggd 1982. Den är verksamhetsanpassad och tillbyggd 1996 med lokaler för 
förskoleklass och fritidshem. Då gjordes även grupprum i ordning i en studiehall. Vikvägg 
sattes in i den återstående delen av studiehallen och lekloft byggdes. 2005 respektive 2007 
skapades nya förskoleavdelningar som krävde viss ombyggnad. 

 
Skolan har 3 klassrum som används av årskurs 1, 2, 3. I anslutning till dessa salar finns två 
grupprum. Fritidshemmet och förskoleklassen har varsitt basutrymme till sitt förfogande. 
Dessutom finns det två större utrymmen. Det ena används som matsal och allrum för 
fritidshem, förskoleklass och skola. Här finns ett lekdäck. Det andra utrymmet används av 
skolklasserna som studiehall, matsal och grupprum. Fritidshemmet har tidigare använt delar 
av mottagningsköket till sina mellanmål, men har enligt nya regler och bestämmelser inte 
längre den möjligheten.  
 
Personalen har ett gemensamt personalrum. Här finns också ett kopieringsrum. 
Konferensrum saknas. Specialläraren har ett mindre rum till undervisning med enskilda 
elever. 
 
Vid skolan finns en gymnastiksal som under kvällstid är mycket uthyrd. Den är kvadratisk till 
sin form vilket upplevs som en nackdel i bollsportssammanhang. Belysningen i salen är dålig. 
Det finns fyra ljuskällor, placerade utmed väggen som en fyrkant. Till en början är det svagt 
ljus som efter ett tag blir mycket skarpt och svårt att titta mot. Eftersom ljuskällorna sitter i 
hörnen blir det mycket skuggor. Byggnaden har korrugerad plast som ”fönster”, denna plast 
har inte tålt solljuset utan ser bränd ut. Då musikskolan blir kulturskola är tanken att 
gymnastiksalen ska användas till olika dansgrupper.  
 
Landboskolan har ett mottagningskök. Maten lagas vid Mogaskolan. Barnen äter i studie-
hallarna, fritidslokalen och förskoleklassens basutrymme. Detta fungerar bra. Eleverna har 
sin slöjd vid Furubergskolan. 
 
Ventilationen är ljudstörande.  
 
I en del av skolan är två förskoleavdelningar inrymda. Den ena avdelningen har ett matrum 
samt en större lekhall, lekrum och mysrum till sitt förfogande, medan den andra avdelningen 
har ett matrum/allrum, ett mindre allrum, vilrum och dockvrå till sitt förfogande. I både 
dockvrån och vilrummet behövs ljuddämpande plattor sättas upp. De två 
förskoleavdelningarna har en mindre inhägnad lekgård. Denna kommer att utökas, vilket 
innebär att skolan får mindre skolgård. 

åk                lå 02 03 07 08 08 09 09 10 10 11 11 12 12 13 13 14
F-klass 42 44 49 41 47 47
1 55 42 44 49 41 47 47
2 43 55 42 44 49 41 47
3 29 43 55 42 44 49 41
4 41 29 43 55 42 44 49
5 50 41 29 43 55 42 44
6 58 50 41 29 43 55 42
Tot m-f-klass 466 318 304 303 303 321 325
Tot u f-klass 422 276 260 254 262 274 278 270
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Lokalyta 1879 m2 
 
Planerade åtgärder: 
Lokalerna behöver åtgärdas med hänsyn till buller från ventilationsanläggningen. 
Belysningen i gymnastiksalen behöver förbättras. Den korrugerade plasten på 
gymnastiksalsbyggnaden byts ut. I gymnastiksalen behöver vissa förändringar göras för att 
dansundervisning i kulturskolans regi ska kunna bedrivas.  
Mogaskolan 
A-, B-, C1- och D-skolan 
Dessa byggnader planerar kommunen att bygga om till nybyggnadsstandard under åren 
2008 – 2010. 
E-skolan (Särskolan) 
Byggnaden är uppförd 1997 och specialanpassad för sär- och träningsskoleverksamhet. I 
dagsläget finns ingen träningsskola i kommunen utan lokalerna används till grundsärskolan 
årskurs 7-10. 
 
Byggnaden består av två basrum samt ett rörelserum med vikväggar emellan. Dessutom 
finns sex mindre grupprum/arbetsrum, tre wc, en handikapptoalett, kök, personalrum och två 
kapprum. 
 
En särskild särskoleutredning har utförts i december 2007 av särskolans rektor. Förslaget är 
att grundsärskolan årskurs 7-10 har kvar sin verksamhet i E-byggnaden och att ett utökat 
samarbete med Mogaskolan årskurs 7-9 etableras. Årskurs 4-6 får en hemvist i anslutning till 
mellanstadiet på Mogaskolan efter det att ombyggnaden är klar. Detta möjliggör samarbete. 
Lokaler för dessa kan byggas i D-paviljongen, enligt förslag av Dahrén arkitekter AB 051012. 
 
Träningsskolan årskurs F-3 föreslås integreras i vanlig klass på Landboskolan. Dessutom 
iordningställs en mindre lokal på Landboskolan. Efter årskurs 3 får träningsskoleeleverna sin 
undervisning i annan kommun om inte fler elever tillkommer. 
 
Lokalytan i E-skolan är 270 m². 
 
Planerade åtgärder: 
Inga underhållsåtgärder är planerade. 
F-skolan (Grå paviljongen) 
Paviljongen sattes upp som en tillfällig undervisningslokal 1997. Idag används lokalerna till 
två förskoleklasser. Lokalerna är väl lämpade för detta ändamål. Byggnaden rymmer två 
rum, ett något större än det andra. Med en vikvägg finns det möjlighet att dela av till tre rum. 
Det finns två ingångar med varsitt kapprum, fyra toaletter varav en handikapptoalett. I 
korridoren utanför klassrummen finns mindre ytor som används till dockvrå och mysvrå. 
Ventilationen är tillräcklig. Vikväggarna är svåröppnade. 
 
I Mogautredningen ska denna paviljong avyttras efter ombyggnationen. Ett förslag från rektor 
är att efter ombyggnaden använda dessa lokaler till kommunikationsklass och 
förberedelseklass istället för de hyrda lokalerna på Skolgatan 22. 
 
Lokalytan är 221 m². 
 
Planerade åtgärder: 
Inga underhållsåtgärder är planerade. 
Gula villan 
Huset är byggt 1935. Andra våningen saknar ventilation. Bottenvåningen har ventilation. 
Tidigare användes byggnaden till särskoleundervisning och specialundervisning. Idag är 
tanken att denna byggnad ska användas under ombyggnadsperioden och sedan avyttras. I 
dagsläget finns skolsköterskemottagningen på andra våning och Oasen, högstadiets 
specialundervisning, på entréplanet.  
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Trafikmiljön 
Trafikmiljön vid Mogaskolan har stora brister, vilket innebär att farliga situationer uppkommer 
i samband med hämtning och lämning vid början respektive slutet av skoldagen. 
Bussterminalen väster om A-byggnaden saknar delvis regnskydd och avgränsning mellan 
väntplan och körfält, vilket innebär stor risk för att elever kan hamna framför ett fordon som 
passerar. Investeringsmedel till detta finns. 
Torsgårdens förskola 
Torsgårdens förskola byggdes år 1977. Förskolan består av fyra avdelningar med ett 
gemensamt allrum, kallat ”Träffen”, i mitten av byggnaden. Förskolan har ett eget 
tillagningskök där all mat till förskolan lagas. Köket är i stort behov av renovering. På 
avdelningarna finns ett litet pentry i matrummet, lekrum, vilrum, toaletter mm. Utanför varje 
avdelning finns en altan med tak. Det finns ett gemensamt personalrum med arbetsplats. 
Avdelningen Elefanterna håller just nu på att renoveras och avdelningen Lejonen kommer 
inom kort att genomgå viss renovering. Man kommer också att anpassa en avdelning för 
hörselskadade barn och kan således i framtiden ta emot barn med hörselproblem på 
Torsgården.  
 
Torsgårdens lokalyta är 950 m².  
 
Utemiljön på Torsgården upprustades år 2006 och fick då bl.a. en stor 
klätterställning/lekborg. Gården är inhägnad och lekredskapen är bra. Personalen önskar ett 
större och bättre förråd.  
Bergsäters förskola 
Bergsäters förskola finns inrymd i en byggnad som delas med dagcenter. Förskolan består 
av två avdelningar, en småbarnsavdelning och en för 3-5 åringar. De större barnens 
avdelning har allrum/matrum med litet kök, målarrum, byggrum, hemvrå, lekrum, två toaletter 
och entré. Småbarnsavdelningen består av allrum/matrum med litet kök, lekrum, målarvrå, 
sovrum, tvättstuga, toalett med skötmöjlighet och en entré. Mellan avdelningarna finns en 
lång hall vilket gör det lätt med samarbete mellan avdelningarna. Personalrum finns. 
 
Utemiljön är bra med sandlåda, gungor, rutschkanor, lekhus mm. Hela gården är inhägnad. 
Träd och buskar har planterats. Ytterligare förbättringar är planerade. 
Visebergs förskola  
Visebergs förskola finns inrymd i tre sammanslagna lägenheter i ett bostadsområde i 
Svenljunga. Lägenheterna hyrs av Svenljunga Bostäder. En tvårumslägenhet är avdelad till 
en småbarnsavdelning och i de övriga två lägenheterna finns ett tillagningskök och en 
avdelning för barn 3-5 år. På småbarnsavdelningen finns ett allrum, sov/lekrum, ett kök, hall 
och toalett. I de andra lägenheterna finns, förutom tillagningsköket, tre all/lek/matrum, 
målarrum, hallar, litet personalrum/kontor och toaletter. Tre förråd för inomhusmateriel finns i 
källaren och uppe i lägenheterna finns garderober och skåp som används för materiel.   
Utemiljön är hyreshustomt på baksidan av lägenheterna. Där finns bl.a. gungor, sandlåda 
med tak, fjäderleksaker och ett relativt nytt förråd för uteleksaker. På framsidan av 
lägenheterna finns en asfalterad gård. Utemiljön är inte inhägnad. Bostadsområdets lekplats 
utnyttjas av förskolan och närheten till skog och natur uppskattas av både barn och personal. 
Lokalerna som hyrs av Svenljunga bostäder är i stort behov av underhållsåtgärder. 
Sammanfattning Svenljunga rektorsområde 
Både Mogaskolan och Landboskolan kommer även fortsättningsvis att användas som lokaler 
för skolverksamhet. Landboskolan kommer att ha en klass per årskurs 1-3, Mogaskolan har 
två paralleller i årskurs 1-6. Efter ombyggnaden kommer Mogaskolan 1-6 att förfoga över 13 
klassrum. F-skolan kan efter avslutad ombyggnation inrymma Språkhuset som idag har sin 
verksamhet i hyrda lokaler.  
 
I Svenljunga rektorsområde finns det behov av ytterligare två förskoleavdelningar.  
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår till barn och utbildningsnämnden att:  
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• Språkhuset flyttar sin verksamhet från hyrda lokaler till F-skolan efter 

ombyggnad av Mogaskolan. Detta innebär en hyresbesparing på 132 tkr. 
• Ytterligare två förskoleavdelningar byggs i Svenljunga centralort. I första 

hand föreslår arbetsutskottet att bygga lokaler i anslutning till Landbo 
förskola. 

MOGA REKTORSOMRÅDE 
I den långsiktiga planen från 2003 gjordes ingen inventering av Moga rektorsområdes 
lokaler. 
Elevunderlag 
I augusti 2003 hade Mogaskolan årskurs 7-9 482 elever. Innevarande läsår har elevantalet 
sjunkit till 458 elever.  
 
Prognos för elevunderlaget de närmaste tolv läsåren, augusti 2007 

 
Lokalbehov 
Läsåret 2007/2008 har skolan 458 elever. Sedan den föregående utredningen har skolan 
omorganiserats. Från att ha haft klasser på 27-28 har man i dag klasstorlekar på 15-17 
elever. Dessa mindre klasser har vissa lektioner tillsammans med en annan klass, s.k. 
”tvillingklass”. Den nya organisationen startade läsåret 04/05 med 10 klasser i årskurs 7. De 
efterföljande två läsåren har också haft 10 klasser per årskurs, men till läsåret 07/08 har 
elevunderlaget sjunkit med 17 elever vilket resulterat i 9 klasser i årets årskurs 7 istället för 
10. Därefter kommer elevantalet att fortsätta minska vilket kommer att innebära i en 
minskning av antalet klasser. Under de kommande tre läsåren kommer elevunderlaget att 
enligt prognosen minska med ca 100 elever. Klassantalet kommer successivt att minska från 
dagens 29 klasser till att läsåret 2011/2012 vara 22 klasser. I ett längre perspektiv sjunker 
elevantalet ytterligare. Läsåret 2019/2020 är klassantalet nere i 18 klasser.  
 
Den huvudsakliga undervisningen sker i C-byggnaden. I dagsläget är det för många klasser 
för att varje klass ska få sitt eget hemklassrum. För att lokalerna ska räcka till för 
undervisning används två paviljonger med vardera två klassrum. Till idrottsundervisningen 
används Moga Fritid, hemkunskapsundervisningen bedrivs i en separat byggnad som ligger 
vid Furuberg, i Furubergsskolan finns lokaler för slöjd samt teknik. Dessutom finns en mindre 
byggnad för ytterligare en trä- och metallslöjdsal. Dessa salar används även av årskurs 1-6 
och Särskolan i Svenljunga ro. 
 
Skolan består av fyra arbetsenheter. Till varje arbetsenhet hör tre salar i C-delen. Dessutom 
finns fyra gemensamma salar med lika många grupprum i två paviljonger. De fyra 
arbetsenheterna har tio grupprum som man samsas om. För NO-undervisning finns tre 
gemensamma salar. Undervisningen i respektive arbetsenhet är inte enbart knuten till de 
salar som tillhör varje enhet. I möjligaste mån har eleverna undervisning i samma salar, men 
för att få schemat att gå ihop utnyttjas den sal som är ledig. Salarna är väl utnyttjade. 
 
De olika arbetsenheterna ht 2007: 
 
 
Ae 1 3 salar 
 3 grupprum 
 11 lärare/elevassistenter 
 6 klasser – 91 elever 

 
Ae 2 3 salar 
 2 grupprum 
 13 lärare 

åk              lå 07 08 08 09 09 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20

7 140 130 105 110 103 114 111 118 103 94 89 88 95
8 158 140 130 105 110 103 114 111 118 103 94 89 88
9 160 158 140 130 105 110 103 114 111 118 103 94 89
totalt 458 428 375 345 318 327 328 343 332 315 286 271 272

 19 
 



 
 8 klasser – 124 elever 
 
Ae 3 3 salar 
 2 grupprum 
 14 lärare/elevassistenter 
 7 klasser – 114 elever 
 
Ae 4 3 salar 
 3 grupprum 
 11 lärare/elevassistenter 
 8 klasser – 128 elever
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C2-byggnaden: 
Skolan är byggd 1968 och en större ombyggnad genomfördes 2001-2002. I den ombyggnad 
som gjordes planerades för en femparallellig skola, med de klassmått man då hade (25-30 
elever per klass).  
 
I C2-byggnaden finns 12 klassrum för årskurs 7-9. Dessutom finns tre NO-klassrum som är 
utrustade med lämplig materiel. Mellan åtta av klassrummen finns det vikväggar som gör att 
det går att göra om dessa till fyra storsalar. En av dessa storsalar används regelbundet till 
personalkonferenser. Det finns fyra arbetsrum för personalen med ca 10 arbetsplatser 
vardera, dessutom finns det ett större gemensamt personalrum med två personaltoaletter. I 
anslutning till NO-salarna finns ett preparationsrum samt fyra materielrum. Man förfogar över 
10 grupprum. Det finns fyra kapprum i vartdera hörnet av skolan där elevskåpen finns. Ett 
större grupprum används för SvA-undervisning. Dessutom finns det fyra studios, en av dessa 
använder elevrådet, en används som liten datastuga, en har blivit ett vilorum för personalen. 
Det finns fyra materielrum som är kopplade till de olika ämnena. I hjärtat av byggnaden finns 
mediateket. Här finns studieplatser, två oaser med datorer, ett dataloft samt ett läsloft med 
litteratur för de yngre åldrarna. I anslutning finns SYO-konsulentens kontor, bibliotekariens 
kontor samt bokvårdsrum. I anslutning till kapprummen finns det sammanlagt 18 
elevtoaletter, ingen av dessa är handikappanpassad. En äldre handikapptoalett finns i 
korridoren jämte vaktmästeriet. Skolan har också tillgång till en samlingssal, Mogasalen, med 
plats för 90 personer.  
 
Eleverna har tillgång till ett uppehållsrum som är beläget i källarplanet av C1-byggnaden. 
 
Expeditionen för både Svenljunga och Moga rektorsområde är beläget i C1-delen.  Under 
hösten 2007 pågår renoveringsarbete och delvis viss ombyggnation. När det är klart kommer 
det att finnas en konferenslokal, 6 kontor, ett pentry med tillhörande personalutrymme, foajé 
för besökare samt kopieringsrum.  
 
Det finns idag utrymmen för elevhälsoteamet, större personalrum med möjligheter att värma 
mat, personalkapprum, städkontor, vaktmästeri, datarum i denna byggnad. Denna del ingår i 
den ombyggnad som är planerad att påbörjas 2008. 
Paviljong ost och Paviljong väst: 
Dessa paviljonger sattes upp 1999 som tillfälliga undervisningslokaler i samband med att 
elevunderlaget nådde sin höjdpunkt. Varje paviljong har två klassrum med grupprum, totalt 
fyra klassrum. Paviljong ost har ett tidsbegränsat bygglov till sommaren 2009.  
 
Lokalytan är 190 m² vardera. 
 
Planerade åtgärder: 
Inga underhållsåtgärder planerade. 
Furubergskolan: 
Byggnaden uppfördes 1965.  Mindre ombyggnader har gjorts 1975 och 1988. Skolan har två 
textilslöjdsalar och en trä- och metallslöjdsal som används av elever både på Moga ro och på 
Svenljunga ro. Dessutom finns det stora lokalutrymmen som används till teknikundervisning. 
Tekniken har till sitt förfogande två lektionssalar för mer teoretisk undervisning samt 
utrymmen där bl.a. svets och svarv finns. 
 
Teknikens lokaler är slitna.  
 
Furubergsskolan rymmer också ett personalrum med fem lärararbetsplatser för de lärare 
som arbetar i Furubergsskolan, hemkunskapen och Slöjdbaracken. Här finns också ett 
mindre vilrum där en dator står placerad. Utanför slöjdsalarna finns två elevtoaletter.  
 
I slöjdsalarna finns det 16 arbetsplatser i varje sal. Det finns ett önskemål från personalen 
om att kunna sätta igång ventilationen manuellt. Mellan de både textilslöjdsalarna finns en 
vävsal. Dessutom finns det i anslutning till slöjdsalarna ett materielrum. 
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I byggnadens trä- och metallslöjdsal fungerar inte punktutsugssystemet. Det finns ett 
partikelfilter, men detta räcker inte till.  Personalen upplever att man har dålig översikt över 
salen eftersom det till salen finns två mindre stängda utrymmen. Ett önskemål är att ta bort 
väggen och göra om hela utrymmet till en stor öppen sal.  
 
Furubergsskolan har haft en vattenläcka i taket som är åtgärdad. På vissa ställen syns detta, 
exempelvis har det på toaletten vid tekniken runnit från taket utmed väggen. Utvändigt har 
färgen börjat flaga på fönsterplåten. 
 
Lokalytan är 875 m². 
 
Planerade åtgärder: 
Största underhållsbehovet finns i tekniksalarna där ytskikt mm behöver åtgärdas.  
 
Handikapptoalett saknas och behöver iordningställas. (Där det tidigare varit en 
handikapptoalett är det idag städförråd.) 
 
På sikt behöver yttertaket byggas om, nuvarande ”platta” tak har vid flera tillfällen orsakat 
läckage. 
Hemkunskapen: 
Byggnaden uppfördes 1960.  En ombyggnad där nya kök installerades på övervåningen 
gjordes 1992. Byggnaden har två lektionssalar i varsitt plan. Utvändigt är skolan i behov av 
en upprustning när det gäller taket. Invändigt är lokalerna delvis slitna. I det övre 
kapprummet finns lukt samt att tapeter etc. är trasiga.  
 
På entréplanet finns en lektionssal som används till teoretiska genomgångar samt som 
matplats. Till denna sal finns en praktisk sal med 8 kök samt ett tvätt- och strykutrymme. I 
anslutning till kapprummet finns toalett, städutrymme med dusch och ett mindre 
personalutrymme. En trappa ner i källarplanet finns ytterligare en hemkunskapssal som 
innehåller 4 kök samt utrymme för matplatser. Till salen hör ett tvätt- och strykutrymme samt 
kapprum. I det övre köket behöver golvet i tvätt- och strykutrymmet åtgärdas. 
 
Lokalytan är 364 m² fördelad på två våningsplan. 
 
Planerade åtgärder: 
Planerat underhåll av nedervåningen med byte av kök ska ske under 2008 samtidigt med 
detta görs även en allmän uppfräschning av övriga utrymmen. Yttertak behöver bytas men 
troligen sker detta inte före 2009.  
Slöjdbaracken 
Byggnaden uppfördes 1957/1960. Nytt yttertak och fasadmålning utfördes 2000/2001. 
Slöjdbaracken innehåller en trä- och metallslöjdsal. Till denna finns ett mindre målarrum. 
Taket är nyligen bytt. I årets underhållsplan ligger utvändig målning.  Salen har 16 
arbetsplatser. Ventilationen fungerar inte bra. Det är mycket partiklar i luften. Det finns ett 
partikelfilter, men detta räcker inte till. Det finns ett reglage till partikelfiltret. Det utsugs- och 
ventilationssystem som finns är gammalt och fungerar inte bra.  
 
Det saknas ramp för rullstolsburna.  
 
Lokalyta är 192 m². 
 
Planerade åtgärder: 
Ventilationen bör ses över, i övrigt inget större underhållsbehov. 
Sammanfattning Moga ro 
De närmaste åren kommer att innebära en rejäl elevminskning. Om tre läsår har en 
minskning med 25 % skett. I det längre perspektivet ser vi att elevunderlaget fortsätter att 
sjunka. Läsåret 2019/2020 har en minskning med 41 % mot dagens elevantal skett. I och 
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med att elevunderlaget minskar finns det ökade möjligheter att få plats med all undervisning 
inom skolan utan att nyttja de fyra klassrum som idag finns i två paviljonger. Paviljong ost 
avyttras efter läsåret 2008/2009 då bygglovet går ut, vilket innebär en kostnadsbesparing 
med 210 tkr per år i hyresminskning. Efter hand som elevantalet sjunker ytterligare kan 
eventuellt även paviljong väst avyttras. Paviljong väst behålls så länge behovet finns för 
undervisning. I takt med elevminskningen frigörs lokalytor som kan användas till 
specialundervisning. 
HÖGVADS REKTORSOMRÅDE 
Holsljunga 
Elevunderlag 
Då den förra långsiktiga planen upprättades hade Holsljunga skola 46 elever i årskurs 1-6, 
med förskoleklassen inräknad var det 49 barn. (2003-02-03) 
 
Prognos för elevunderlaget de närmaste sex läsåren, augusti 2007 
 

 
Lokalbehov 
Holsljunga: Skolan har förskola med två avdelningar (1-3-åringar Tumlaren, 4-5-åringar 
Kajen), Fritidshem/Förskoleklass, tre klasser i årskurs 1-2, 3-4 samt 5-6. 
Holsljunga skola 
Skolan är byggd 1952 och tillbyggd 1961. En större ombyggnad utfördes 1997 för att 
verksamhetsanpassa delar av lokalerna till förskoleklass och förskola. Samtidigt installerades 
ett nytt mekaniskt ventilationssystem med frånluftsfläktar. Tilluften kommer genom 
ytterväggsdon. Drag uppstår både vid fönstren och vid tilluftsaggregat. Dessa skapar också 
möbleringsproblem. Ny entré med kapprum blev klar i början på 2003. Klassrummen blir 
mycket varma under vår och höst. För att få bukt med detta problem har markiser satts upp 
på övervåningen, även första våningen skulle ha behov av detta. 2006 konverterades 
oljeeldningen till en pelletspanna. 
 
De otäta fönstren är ett akutproblem som behöver åtgärdas snarast både ur arbetsmiljö- och 
energisynpunkt. 
 
Till ventilationsanordningen finns det möjlighet att manuellt ställa in kapaciteten och även 
manuellt sätta igång ventilationen. 
 
I klassrumsplanen finns bara en elevtoalett och en personaltoalett. I källarplanet finns fyra 
toaletter i ett gemensamt utrymme.  
 
Klassrummen upplevs som bra med akustikplattor och högt i tak.  
 
I skolans källarplan fanns tidigare en trä- och metallslöjdsal. Några hyvelbänkar finns kvar 
och används ibland av fritidshemmet. Övrig del av rummet använder vaktmästaren som 
förråd. I källaren finns också stora utrymme för fastighetsskötsel, toaletter och tre kapprum. 
Det ena kapprummet används av förskolan Kajen, de andra två kapprummen används av 
skolverksamheten. 
 

åk                lå 02 03 07 08 08 09 09 10 10 11 11 12 12 13 13 14
F-klass 11 6 8 7 5 2
1 7 11 6 8 7 5 2
2 9 7 11 6 8 7 5
3 9 9 7 11 6 8 7
4 7 9 9 7 11 6 8
5 7 7 9 9 7 11 6
6 11 7 7 9 9 7 11
Tot m f-klass 49 61 56 57 57 53 46
Tot u f-klass 46 50 50 49 50 48 44 39
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En halvtrappa upp finns förskoleklass och fritidshem i lokaler som tidigare varit gymnastiksal. 
En del av lokalen är avdelad i ett grupprum och ett läsloft. 
 
I skolans bottenplan, intill förskoleklassen, finns förskolan Kajen med barn i åldern 4-5 år. 
Förskoleavdelningen har ett större allaktivitetsrum som tidigare varit ett klassrum, en 
målarverkstad samt två mindre rum. Mattan i allaktivitetsrummet är sprucken. Det finns 
också ett litet rum med en personaldator. Tillagningskök och matsal finns mitt i byggnaden. 
Köket är ombyggt 1997. Förskoleavdelningen Tumlaren har barn i åldern 1-3 år. Förutom 
allaktivitetsrum finns lekrum, målarrum, vilrum och ett litet personalrum med en dator. 
Förskolan saknar ett vagnförråd inomhus. Det finns däremot möjlighet att ställa vagnarna 
under tak utomhus.  
 
Utemiljön på Holsljunga förskola är bra och består av en stor avgränsad del av skolgården. 
Förskolans del är helt inhägnad. Hela skolgården är också helt inhägnad men en grind mot 
skogen fattas.  På förskolans del av gården finns gungor (saknas inspringningsskydd), 
klätterställning, sandlåda med tak, lekhus med rutschkana, lekstuga mm. Det finns också ett 
grönsaksland och bärbuskar. Ett litet förråd finns men det är alldeles för litet så det behövs 
ytterligare ett rejält förråd. Närheten till naturen uppfattas av både barn och personal som 
mycket positivt. Förskolan kan också utnyttja skolgården med bland annat linbana, gungor, 
balansbana och asfalterad gård för cykling. En fotbollsplan och skogen inom skolans område 
kan också användas. 
 
I skolans övervåning finns tre klassrum som används till klass 1-2, 3-4 och 5-6. Det finns ett 
grupprum i anslutning till klass 1-2. Även korridoren används som grupprum. Ett av 
grupprummen är även datasal/bibliotek för skönlitteratur. Faktaböcker står i korridoren 
utanför personalrummet. Materielrum/kopieringsrum finns intill ett av klassrummen. I ena 
änden av korridoren finns ett förråd som även används av skolsköterskan. 
 
Slöjdundervisningen bedrivs i Överlida. 
 
Skolan bedöms vara väl anpassad för sin verksamhet. 
 
Holsljunga skolas jämförande yta är 913 kvadratmeter. Förskolan 4-5 år är på 144 
kvadratmeter. Förskolan 1-3 år är på 149 kvadratmeter.  
 
Lokalytan är 1 280 m². 
 
Planerade åtgärder 
Det största underhållsbehovet är byte/renovering av fönster som idag är otäta och ger 
problem med drag i flera av lokalerna. I övrigt finns endast mindre underhållsbehov. 
Hiss är planerad att installeras 2009. 
Holsljunga idrottshall  
Idrottshallen, som är på 912 kvadratmeter, är byggd 1990, med delvis ideellt arbete av 
byalaget. Den är anpassad för skolbruk. Vid ena kortsidan finns en läktare med kafeteria och 
spinningcyklar. Lokalen utnyttjas även mycket under kvällstid. Liksom skolan är idrottshallen 
konverterad till pelletseldning. 
 
Planerade åtgärder 
Inget större underhållsbehov finns. 
Överlida och Mjöbäck 
Elevunderlag Mjöbäck - Överlida 
Då den förra långsiktiga planen upprättades hade Överlida elever från förskoleklass upp till 
årskurs 6 och Mjöbäck klasser upp till årskurs 4. Eftersom elevunderlaget har minskat för de 
båda orterna har man under de senaste läsåren slagit ihop verksamheten så att alla barn 
från både Överlida och Mjöbäck går förskoleklass upp till årskurs 2 i Mjöbäck och årskurs 3-6 
får sin undervisning i Överlida skola. I februari 2003 hade de båda orterna tillsammans 113 
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elever i årskurs 1-6, med förskoleklassen inräknad var det 126 barn. Enbart Överlida hade 
82 elever i årskurs 1-6 och 89 barn med förskoleklassen. Enbart Mjöbäck hade 31 elever i 
årskurs 1-3 och 37 barn med förskoleklassen. (2003-02-03) 
 
Idag är Mjöbäck en F-2 skola med 39 barn från både Mjöbäck och Överlida. Överlida skola 
har i dagsläget 53 elever i årskurs 3-6 från båda orterna. 
 
Prognos för elevunderlaget Överlida-Mjöbäck de närmaste sex läsåren, augusti 2007 
 

 
Överlida 
Elevunderlag:  
Prognos för elevunderlaget Överlida årskurs 3-6 de närmaste sex läsåren, augusti 2007 

 
Lokalbehov 
Överlida: Skolan har fyra klassrum som används av årskurs 3, 4, 5 och 6 samt 
aktivitetsutrymmen för fritidshemsverksamhet.  Sommarängsgården har förskola för 
åldersgruppen1-5 år. Två slöjdsalar används till slöjd för hela rektorsområdets 
slöjdundervisning, varav textilslöjdsalen även används till matsal. 
Överlida skola  
Skolan byggdes år 1975. Den är ombyggd 1995 då den rustades upp och anpassades till 
arbetet i förskoleklass. Idag används denna del till fritidshem. I studiehallen byggdes 
grupprum utan tak. 2005 ersattes det gamla platta yttertaket med nytt sadeltak, detta pga. av 
omfattande takläckage. 
 
Skolan har brist på inneförråd men upplevs som trivsam trots lokalbrist. 
 
I skolan finns huvudentré, fyra klassrum och aktivitetsrum. Aktivitetsutrymmet som har loft 
används till fritidshem. Klasserna i skolbyggnaden är årskurs 3, 4, 5 och 6.  I studiehallen 
som också är ett av kommunens filialbibliotek finns ett litet rum till bibliotekarien och ett litet 
rum som används för kopiering och läromedelsförråd. En del av studiehallen byggdes 1995 
om till två grupprum. Det ena av dessa grupprum används som liten datasal. Dessutom finns 
kök och matsal som även används till textilslöjdsal samt en trä- och metallslöjdsal. Entréns 
kapprum används av elever från Holsljunga och Mjöbäck som har slöjd i Överlida. I skolan 
finns kontor till rektor men saknas rum för assistent, vilket vore önskvärt då det är en fördel 
för rektor att ha assistent nära. Högvads och Kindaholms ro har en gemensam assistent som 
är placerad i Östra Frölunda. 2004 utfördes en mindre ombyggnad av Överlida skola som 
inneburit att ett nytt personalrum samtidigt som ett rum med arbetsplatser för personalen 

 

åk 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014
3 17 13 11 15 12 6 7
4 11 17 13 11 15 12 6
5 11 11 17 13 11 15 12
6 14 11 11 17 13 11 15
Totalt 53 52 52 56 51 44 40

åk                lå 02 03 07 08 08 09 09 10 10 11 11 12 12 13 13 14
F-klass 15 12 6 7 4 13
1 11 15 12 6 7 4 13
2 13 11 15 12 6 7 4
3 17 13 11 15 12 6 7
4 11 17 13 11 15 12 6
5 11 11 17 13 11 15 12
6 14 11 11 17 13 11 15
Tot m f-klass 126 92 90 85 81 68 68
Tot u f-klass 113 77 78 79 74 64 55 57
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iordningställdes.  Årskurs 4 och 5 har ett gemensamt kapprum medan årskurs 3 och 6 har 
var sitt.  
 
Skolan saknar källare. Vaktmästarutrymmen och uppvärmningsanordningar för skolan finns i 
idrottshallen. 
 
Lokalerna upplevs som mycket väl utnyttjade.  
 
Lokalytan är 1 150 m². 
 
Planerade åtgärder: 
Under 2008 planeras fjärrvärme i Överlida. Befintlig oljeeldning konverteras då till biobränsle.  
Inget större underhållsbehov finns. 
Överlida idrottshall 
Idrottshallen byggdes 1975 och är på 1060 kvadratmeter. Nya akustikplattor sattes upp år 
2000. Hallen har en läktare som byggdes till 2005 med en serveringsdel. 
 
Under 2008 planeras fjärrvärme i Överlida. Befintlig oljeeldning konverteras då till biobränsle.  
 
Planerade åtgärder: 
Inget större underhållsbehov finns. 
Överlida förskola (Sommarängsgården) 
Överlida förskola byggdes 1975. Förskolan har 1-5 åringar. Ny ventilation installerades 1995. 
År 2006 byggdes ny entrédel samt verksamhetsanpassades lokalerna. I samband med om- 
och tillbyggnaden byggdes värmesystemet om till vattenburen radiatorvärme för framtida 
inkoppling till fjärrvärme. 
  
Sommarängsgården har aktivitetsrum, lekrum, skötrum och litet kök. Det finns också ett 
mysrum, målarrum och ett mindre personalutrymme. Vid den nya entrén finns ett rejält 
kapprum samt wc med dusch. 
 
Efter ombyggnationen upplevs lokalerna som funktionella för verksamheten. 
 
Lokalytan är 160 m². 
 
Planerade åtgärder: 
Under 2008 planeras fjärrvärme i Överlida. Befintlig eluppvärmning konverteras då till 
biobränsle.  
Eftersom lokalerna är nyrenoverade finns inget underhållsbehov. 
Mjöbäck 
Elevunderlag:  
Prognos för elevunderlaget Mjöbäck F-2 de närmaste sex läsåren, augusti 2007 

 
 
Lokalbehov 
Mjöbäck: I den gamla skolan finns Mjöbäcks förskola (Smultronet) för åldersgruppen1-5 år. I 
en hyrd byggnad finns verksamhet för fritidshem, förskoleklass samt klass 1 och 2.  

 

åk 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014
F-klass 15 12 6 7 4 13
1 11 15 12 6 7 4 13
2 13 11 15 12 6 7 4
Totalt m f-klass 39 38 33 25 17 24
Toalt u f-klass 24 26 27 18 12 11 17
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Mjöbäcks skola 
Skolan byggdes 1993 och ägs av Mjöbäcks Entreprenad AB. Hyran av lokalerna förlängs 
med ett år från den 1 augusti varje år. Uppsägning av hyreskontraktet ska ske minst tre 
månader före hyreskontraktets upphörande, alltså senast 30 april. Hyran är på 109 560 kr 
per år (2007) och inkluderar fastighetsskötsel samt underhåll.  
 
I skolan finns entré, litet personalrum, litet rum för kopiering och materiel, två klassrum för 
årskurs 1 och 2, ett arbetsrum med tre lärararbetsplatser och datorer. Dessutom finns två 
utrymmen som används till fritidshem och förskoleklass. I dessa utrymmen finns loft. I den 
ena av dessa lokaler finns ett kök. Dessutom finns en mindre samlingssal. Mellan 
klassrummet för årskurs 1 och förskoleklassen finns en vikvägg likaså mellan samlingssalen 
och årskurs 2. 
 
I församlingshemmet utnyttjas matsal, kök och på andra våning personalrum. Maten lagas i 
Överlida utom under lov då enklare matlagning kan skötas i köket. Dessa lokaler hyrs av 
Mjöbäcks pastorat.  
 
Skolan har ett larm som var ur funktion vid besökstillfället. 
 
Gymnastiksal saknas.  
 
Lokalytan är 312 m². 
 
Planerade åtgärder: 
Lokalerna har inget större underhållsbehov. 
Mjöbäcks förskola (Smultronet) 
Förskolan har sina lokaler i en tidigare gammal skola i Mjöbäck som byggdes ca 1900 och 
ägs av Mjöbäcks församling. Lokalerna inklusive församlingshemmet får kostnadsfritt 
användas mot att kommunen står för underhållet. Förskolelokalerna är nyrenoverade 2007 
då även ny ventilation med värmeåtervinning installerades. Ventilationen styrs manuellt och 
anpassas efter antalet barn. Förskolan är på 115 kvadratmeter. Den består av ett större 
lekrum som tidigare varit en skolsal, kapprum, matrum med kök och lekrum. I kapprummet 
finns en toalett med skötbord. Mattan i det större lekrummet är sliten. De möbler man har är 
ljuddämpande på grund av att man har ett hörselskadat barn. Värmesystemet är vattenburet 
och har krånglat, vilket inneburit att det ibland på vintern har varit riktigt kallt.  
 
Planerade åtgärder: 
Fastigheten har inget större underhållsbehov förutom ommålning av fasaden. 
Sammanfattning Högvads rektorsområde 
Elevantalet i rektorsområdet tycks på sikt inte bli större än att det med undantag för 1 eller 2 
åldersgrupper kan rymmas i en enparallellig skola. För att detta skulle vara möjligt skulle en 
tillbyggnad av någon av de bifintliga lokalerna vara nödvändig. Det finns ingen skola i 
rektorsområdet som i dagsläget skulle rymma alla elever. Avståndet för eleverna till 
närliggande skola skulle emellertid bli så stort att minst två skolor bör behållas. Holsljunga 
skola och Överlida skola ägs av kommunen. Idrottshallar finns vid dessa skolor. Slöjdsalar 
finns endast i Överlida. Holsljunga har ett akutbehov av ett fönsterbyte. Elevunderlaget är 
större i Överlida och Holsljunga än Mjöbäck. Från och med läsåret 2011/2012 är det totala 
elevantalet för Mjöbäck och Överlida inte större än att de kan rymmas på en skola. 
Förslag 
Holsljunga skola rymmer även fortsättningsvis verksamhet för barn i åldersgruppen 1-12 år. 
Hiss installeras och fönster byts ut. 
 
Arbetsutskottet föreslår till barn och utbildningsnämnden att: 
 

• En ny entré med kapprum och toaletter byggs i anslutning till fritidshemmet i Överlida 
skola. 
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Kostnadsjämförelser: 
Ökade kostnader:   

• Tillkommande hyreskostnader i form av kapitalkostnader och driftskostnader för ny 
entré vid Överlida skolas fritidshem beräknas till 50 544 kr per år exkl. städning. 

 
Prognostiserade extra personalkostnader om skolorna bibehålls i samma omfattning som 
idag (beräknat efter elevunderlag enligt bilaga 2) 

 
 
KINDAHOLMS REKTORSOMRÅDE 
Östra Frölunda 
 
Elevunderlag 
Då den förra långsiktiga planen upprättades hade Östra Frölunda skola 49 elever i årskurs 1-
6, med förskoleklassen inräknad var det 53 barn. (2003-02-03) 
 
Prognos för elevunderlaget de närmaste sex läsåren, augusti 2007 
 

 
Lokalbehov 
Östra Frölunda: Förskoleverksamhet för åldersgruppen1-5 år finns i skolan. Förskoleklass 
och fritidshem bedrivs i gemensamma lokaler i skolan. Dessutom finns klassrum för årskurs 
1-3 och 4-6. Dessutom finns textil- samt trä- och metallslöjdsal.  
Östra Frölunda skola och förskola 
Skolan är byggd 1953. 2001 byggdes skolan om och helrenoverades för att passa till dagens 
verksamhet. Efter ombyggnad inryms förskolan i skolan. Vid ombyggnaden tillkom ett 
filialbibliotek till kommunbiblioteket som är öppet för allmänheten en eftermiddag/kväll i 
veckan. Byggnaden är konverterad från olja till pelletseldning. 
 
Gymnastiksalen, som i stor utsträckning används utanför skoltid, renoverades hösten 2001. 
Salen fick då nytt golv och akustikplattor samt målades om. 
 
På skolans övre plan finns tre klassrum, lokaler för fritids/förskoleklass samt textilslöjdsal. 
Klass 1-3 har sitt klassrum i anslutning till fritids/förskoleklass. Intill årskurs 1-3 finns ett 
grupprum. Ett av klassrummen används tillfälligtvis detta läsår av förskoleklassen eftersom 
man i år har en stor grupp femåringar. Dessa lånar förskoleklassens ordinarie aktivitetsrum. 

åk                lå 02 03 07 08 08 09 09 10 10 11 11 12 12 13 13 14
F-klass 5 5 3 6 4 5
1 5 5 5 3 6 4 5
2 6 5 5 5 3 6 4
3 3 6 5 5 5 3 6
4 8 3 6 5 5 5 3
5 3 8 3 6 5 5 5
6 0 3 8 3 6 5 5
Tot m f-klass 53 30 35 35 33 34 33
Tot u f-klass 49 25 30 32 27 30 28 28

         
     

Vt Ht Vt Ht Vt Ht Vt Ht Vt Ht Vt Ht
Mjöbäck 1-2 24 26 26 27 27 18 18 12 12 11 11 17

Elevavvikelse (från 28) 4 2 2 1 1 10 10 16 16 17 17 11
Kostnad per termin (tkr) 74 37 37 18,5 18,5 185 185 296 296 314,5 314,5 203,5
Kostnad per budgetår (tkr)

18 500 kr per termin - 37 000kr per helår

År 2010 År 2011 År 2012 År 2013

111 55,5 203,5 481 610,5 518

År 2008 År 2009
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Detta klassrum används också vid gruppdelning i årskurs 4-6. Årskurs 4-6 har sitt klassrum 
vägg i vägg med textilslöjdsalen. Slöjdsalen används endast på fredagar, övriga dagar kan 
salen nyttjas som grupprum. Årskurs 4-6 kan även använda korridoren som grupprum. Två 
grupprum används som ”datasal”, ett annat grupprum används av skolsköterskan. I anslut-
ning till årskurs 1-3 och fritids/förskoleklass samt årskurs 4-6 finns arbetsrum för personalen. 

 
I skolans bottenplan finns trä- och metallslöjdsal med akustikplattor och utsug, utrymme för 
ytbehandling, utrymme för metallslöjd och virkesförråd. Till salen finns egen ingång utifrån. 
En extra luftrenare finns, men denna används inte på grund av hög ljudvolym. Radonhalten 
mättes under våren 2007 och visade höga halter i slöjdsalen. Då ventilationen är igång är 
detta inget problem. Idag sätts ventilationen igång manuellt. Önskemål finns att ventilationen 
ska starta automatiskt en timme före verksamhetsstart. 
 
En halvtrappa upp finns kommunfilialbibliotek, personalrum och expeditionsutrymme med tre 
arbetsrum, varav ett används som kopieringsutrymme och arbetsrum för specialpedagog. 
Efter lokalförändringarna år 2001 finns en avdelning för barnomsorg med två relativt små 
allrum, vilrum, verkstad skötrum och kapprum. Från allrummet finns utgång till plattlagd 
inhägnad utegård. Därutanför finns gräsområde med lekutrustning. 
 
Utemiljön på Östra Frölunda förskola består av en inhägnad del i utkanten av skolgården. 
Det är naturtomt med gräsytor, träd och buskar. Inom den inhägnade ytan finns gungor, 
lekhus/rutschkana, gungleksak, klättervägg och lekstuga. Det finns också diverse ting som 
barnens föräldrar gjort bl. a koja och grillplats. Utanför entrén finns en inhägnad plats med 
plats för utemöbler och en sandlåda. Förskolan utnyttjar också skolgården med linbana, 
kompisgunga, klättervägg, gungor och rutschkana. Den asfalterade skolgården används vid 
cykling och man kan också använda fotbolls- och tennisplaner. 
Närheten till naturen är en stor tillgång. 
 
I skolans källarutrymme finns stora utrymmen varav en lokal med pingisbord. 
 
Skolans elever och personal äter lunch i ett närbeläget servicehem. 
 
Skolan är väl anpassad för sin verksamhet.  

 
Lokalytan är 1638 m².  
 
Planerade åtgärder: 
Fönster bör ses över på grund av otätheter. Ventilationen i slöjdsalen fordrar styrning. I övrigt 
finns inget större underhållsbehov. 
Hiss är planerat att installeras 2009. 
Håcksvik 
 
Elevunderlag 
Då den förra långsiktiga planen upprättades hade Håcksvik skola 41 elever i årskurs 1-6, 
med förskoleklassen inräknad var det 44 barn. (2003-02-03) 
 
 
 
 
 
Prognos för elevunderlaget de närmaste sex läsåren, augusti 2007  
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Lokalbehov 
Håcksvik: I skolan finns fritidshem och förskoleklass i gemensamma lokaler. Dessutom finns 
två klasser årskurs 1-3 och 4-6. Dessutom har lägenhetsförskolan Mogården verksamhet för 
åldersgruppen 1-5 år.  
Håcksviks skola 
Skolan är byggd år 1958. Därefter har den byggts om och till i etapper. 1975 skedde 
tillbyggnad av den slöjdsal som idag är lokal till förskoleklass och fritidshem. År 1995 gjordes 
en tillbyggnad av matsalen samt ombyggnad för verksamhetsanpassning av hela skolan. 
Köket byggdes om 1998 och 2006 installerades nytt ventilationssystem med 
värmeåtervinning.  
 
I skolan finns tre klassrum. Årskurs 1-3 och 4-6 har var sitt hemklassrum. Det tredje 
klassrummet används vid gruppdelningar. I ett av grupprummen finns en vagn med 
utrustning för hemkunskap, detta grupprum används också som en minidatasal. Vägg i vägg 
med detta grupprum finns ytterligare ett grupprum som också den nyttjas som minidatasal. 
Även korridoren används som grupprum. Ett före detta kapprum nyttjas som materielrum och 
skolsköterskemottagning. Dessutom finns personalrum, gymnastiksal och matsal med kök. 
 
I källarplanet finns omklädningsrum.  
 
Lokalytan är 748 m². 
 
Planerade åtgärder: 
Inget större underhållsbehov finns. 
Håcksviks förskola 
Håcksviks förskola, med barn i åldrarna 1-5 år, består av två sammanslagna lägenheter som 
hyrs av Svenljunga bostäder. Den ena lägenheten är en trerummare och den andra består 
av två rum och kök. Det ena köket används som målarrum och verkstad. Ett av de mindre 
rummen används som kontor/personalrum. Till lägenheterna hör två uteförråd. 
 
Utemiljön har under en tvåårsperiod successivt förbättrats och anpassats till barn 1-5 år. Man 
har fått ny rutschkana med tillhörande lekhus samt nya gungor. Det finns även balansbana 
och sandlåda. För projektpengar bygger man ut sin redan befintliga vattenstation. Bakom 
förskolan finns en skogsdel som utnyttjas flitigt och i trädgården har man satt äppelträd, 
buskar och en syrénberså. 
Mårdaklev 
 
Elevunderlag 
Då den förra långsiktiga planen upprättades hade Mårdaklev skola 28 elever i årskurs 1-6, 
med förskoleklassen inräknad var det 34 barn. 
 
Prognos för elevunderlaget de närmaste sex läsåren, augusti 2007 
 

åk                lå 02 03 07 08 08 09 09 10 10 11 11 12 12 13 13 14
F-klass 7 3 7 3 4 2
1 3 7 3 7 3 4 2
2 5 3 7 3 7 3 4
3 3 5 3 7 3 7 3
4 7 3 5 3 7 3 7
5 4 7 3 5 3 7 3
6 9 4 7 3 5 3 7
Tot m f-klass 44 38 32 35 31 32 29
Tot u f-klass 41 31 29 28 28 28 27 26
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Lokalbehov 
Mårdaklev: I skolan finns förskoleklass och fritidshem samt sammanlagt två klasser i årskurs 
1-3 och 4-6. Dessutom finns ett tomt klassrum. Mårdaklevs förskola (Tranan) för 
åldersgruppen 1-5 år finns i den före detta gymnastiksalen precis jämte skolan. 
Mårdaklevs skola 
Mårdaklevs skola är byggd 1954. 1996 byggdes skolan om och verksamhetsanpassades 
med ventilation i form av frånluftfläktar. 2001 flyttade förskolan till ombyggda lokaler i den 
tidigare gymnastiksalen. 
 
I källarplanet finns ett stort personalrum som har låg takhöjd. Dessutom finns stora källar-
utrymmen med många rum som till större delen är oanvända eller fyllda med kasserat 
material. Övriga lokaler används till materialförråd. 
 
I entréplanet finns kök och matsal. Vägg i vägg med matsalen har årskurs 4-6 sitt klassrum 
med tillhörande grupprum. I samma plan finns ett litet bibliotek som även används av 
skolsköterskan, klassrum för årskurs 1-3 och ytterligare ett klassrum som används som 
grupprum och vid musik samt bildundervisning. Även korridoren utanför klassrummet 
används till grupprum samt bild och musikundervisning.  De tidigare förskolelokalerna 
används nu till förskoleklass/fritidshem. Ett utrymme som tidigare använts som vilrum nyttjas 
av ett autistiskt barn i förskoleklassen. Ytterligare ett grupprum används av en autistisk elev. 
 
Ventilationen i skolan är godkänd men dimensionsmässig på gränsen till att klara normen. 
Förskoleklass/fritidshem, klassrummet för 1-3 och mellanliggande klassrum upplevs ha dålig 
luft.  
 
Lokalytan är 1250 m². 
 
Planerade åtgärder: 
Ventilationssystemet är från 1996 men behöver kompletteras och förses med 
värmeåtervinning.  
Köket i fritidsavdelningen är något för litet, finns t.ex. inte plats för diskmaskin. 
Visst underhållsbehov föreligger beträffande ytskikt och fönster. 
Mårdaklevs förskola 
I vinkel till skolbyggnaden ligger den gamla gymnastiksalen (från 50-talet) som 2001 byggdes 
om till förskola. Förskolan har en avdelning med barn 1-5 år. Det finns ett större allrum/kök 
samt lekrum, vilrum och verkstad. I kapprummet finns ett litet personalrum, två toaletter samt 
en handikapptoalett med skötmöjligheter. Det finns även ett förråd. 
 
Vintertid har man vid låga temperaturer haft problem med värmen då vattenledningarna vid 
några tillfällen har frusit. Detta har åtgärdats. 
 
Lokalytan är 98 m². 
 
Planerade åtgärder: 
Något större underhållsbehov finns inte.  

åk                lå 02 03 07 08 08 09 09 10 10 11 11 12 12 13 13 14
F-klass 7 5 2 1 3 1
1 6 7 5 2 1 3 1
2 6 6 7 5 2 1 3
3 5 6 6 7 5 2 1
4 8 5 6 6 7 5 2
5 6 8 5 6 6 7 5
6 3 6 8 5 6 6 7
Tot m f-klass 34 41 43 39 32 30 25
Tot u f-klass 28 34 38 37 31 27 24 19
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År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 År 2012 År 2013
Vt Ht Vt Ht Vt Ht Vt Ht Vt Ht Vt Ht

Östra Frölunda 1-6 25 30 30 32 32 27 27 30 30 28 28 28
Mårdaklev 1-6 34 38 38 37 37 31 31 27 27 24 24 19
Håcksvik 1-6 31 29 29 28 28 28 28 28 28 27 27 26

Elevavvikelse (från 34) 12 9 9 8 8 16 16 17 17 23 23 31
Kostnad per termin (tkr) 222 166,5 166,5 148 148 296 296 314,5 314,5 425,5 425,5 573,5
Kostnad per budgetår (tkr)

18 500 kr per termin - 37 000kr per helår

740 999388,5 314,5 444 610,5

Mårdaklevs idrottshall 
Mårdaklevs idrottshall byggdes 1986. Den har en yta på 872 m². 
Sammanfattning Kindaholms rektorsområde 
Elevantalet i rektorsområdet tycks på sikt inte bli större än att eleverna kan rymmas i en 
enparallellig skola. För att detta skulle vara möjligt skulle en tillbyggnad av någon av de 
befintliga lokalerna vara nödvändig. Det finns ingen skola i rektorsområdet som i dagsläget 
skulle rymma alla elever. Avståndet för eleverna till närliggande skola skulle emellertid bli så 
stort att det vore olämpligt. Alla tre skolorna ligger i dagsläget på eller under den 
rekommenderade gränsen på 34 elever för årskurs 1-6. Mårdaklev skola kommer under 
nästa läsår och det därpå kommande läsåret ha ett elevunderlag över 34 för att sedan 
sjunka. Östra Frölunda har relativt nyligen renoverats och har väl anpassade lokaler för sin 
verksamhet. Skolans slöjdsalar används av alla skolor i rektorsområdet. Skolan har vissa 
överytor som i dagsläget används av förskolan då de har en stor grupp med femåringar. 
Östra Frölundas befintliga lokaler bör även fortsättningsvis utnyttjas för förskola och skola.   
 
Eleverna i Håcksvik skola skulle redan från nästa läsår få plats i Östra Frölunda skola. Det är 
dock osäkert vilken skola föräldrarna skulle välja. Mårdaklevs skola har för närvarande högst 
elevunderlag i rektorsområdet. Eleverna skulle från nästa läsår få plats i Östra Frölunda 
skola. Det är emellertid osäkert vilken skola föräldrarna skulle välja. Området måste också 
ha en viss reservkapacitet eftersom Kalvs friskola finns i området. Kommunen har skyldighet 
att bereda dessa elever plats om friskolan läggs ner. Minst två skolor bör finnas kvar. På 
grund av att Östra Frölunda skola har slöjdsalar samt expedition bör denna skola bibehållas. 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår till barn och utbildningsnämnden att: 
 

• Inga förslag till åtgärder läggs för skolorna i rektorsområdet eftersom det finns en 
osäkerhet om det framtida elevunderlaget. 

Kostnadsjämförelser  
 
Prognostiserade extra personalkostnader om skolorna bibehålls i samma omfattning som 
idag 
 
 

 

 
MUSIKSKOLAN 

Elevunderlag: 
Musikskolan har elever från förskoleklass upp till och med gymnasieåldern. Varje vecka 
vistas det drygt 800 elever på Musikskolan i Svenljunga. I den beräkningen ingår spel- och 
sånglektioner 8-19 år, pedagogiskt drama för förskoleklassen och årskurs 1 samt högstadiets 
musikundervisning samt teatergrupp för gymnasiet på kvällstid, elevens val drama två 
grupper, dessutom orkestrar och körverksamhet. 
 
Lokalbehov: 
Musikskolan har elever från 8-19 år. Antalet musikskoleelever påverkas därför inte så mycket 
av det minskade elevunderlaget. I och med övergången till kulturskola är tanken att det ska 
starta ytterligare två teatergrupper utöver den som finns idag. I varje teatergrupp går det ca 
15 barn. Dansgrupper är också tänkt att starta för 30-50 barn, till detta finns i dagsläget inga 
lokaler. 
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Musikskolan: 
Byggnaden är uppförd 1982. Ny ventilation installerades 2003. På det övre planet finns fyra 
undervisningsrum, orkestersal, ett klassrum för klassmusik, ett mindre personalrum, kontor 
för musikledaren samt ett mindre kontor med lärardatorer. Till klassrummet som används till 
klassmusik saknas grupprum. 
 
Suterrängdelen av skolan består av ett klassrum där dramapedagogen bedriver sin 
verksamhet. Dessutom använder sig kören av klassrummet. En dag i veckan använder 
samhällets dagmammor lokalen för gemensamma träffar. Det finns ett pentry som inte 
används mer än som förråd till dagmammornas materiel. Dessutom finns ett 
undervisningsrum, två större förråd och ett mindre förråd där även varmvattenberedaren 
finns. 
 
I byggnaden finns två toaletter samt ett städförråd på vardera våningen. Personalrummet 
som är litet används av tio lärare. Här värms medhavd lunch såväl som att de gemensamma 
konferenserna är förlagda hit. Mellan ett av undervisningsrummen och personalrummet samt 
musikledarens kontor är det lyhört likadant i dramapedagogens klassrum i suterrängplanet.  
 
Lokalytan är 499 m². 
 
Åtgärder: 
Underhållsbehov finns för ytskikt i nedervåningen. Vissa fönster bör ses över. Önskemål 
finns om viss utökning av lokalytan. 
Byggnaden värms upp med direktel och en övergång bör så småningom ske till fjärrvärme. 
Sammanfattning Musikskolan 
Musikskolan kommer de närmaste åren utvecklas till att bli en kulturskola, vilket delvis 
kommer innebär ett större utbud av aktiviteter. 
I kommunen finns det ett förslag om att bygga ett Allaktivitetshus. Om detta genomförs finns 
det ett önskemål om att en danslokal ska inrymmas i den byggnaden. 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår till barn och utbildningsnämnden att: 
 

• Den lokal som Kulturskolan ska använda till dansundervisning bör utrustas med 
speglar. 

• En utbyggnad görs i anslutning till klassmusiksalen. Grupprum skapas och det 
befintliga personalrummet förstoras.  

 
KOMPLETTERING  
Sifferunderlaget för kompletteringen är hämtat från januari 2009. 
Vårdnadsbidraget 
I den långsiktiga planen för barnomsorg antar vi att kommunen inför vårdnadsbidrag från och 
med april 2009. 
Vårdnadsbidragets storlek 
Helt vårdnadsbidrag utgår med 3000 kr per barn och kalendermånad för barn som inte har 
plats i kommunalt finansierad förskoleverksamhet. 
Reducerat vårdnadsbidrag utgår med 1500 kr per barn och kalendermånad för barn som har 
en kommunalt finansierad förskoleplats om högst 15 timmar per vecka. 
Vårdnadsbidraget kan lämnas tidigast från och med att barnet fyllt ett år och längst till och 
med månaden innan barnet fyller tre år. 
Kostnad för vårdnadsbidraget  
I vårdnadsbidragsutredningen gjordes tre antaganden rörande hur vi tänker oss att föräldrar 
möjligtvis kan vilja utnyttja vårdnadsbidraget. Två alternativ togs fram, helt vårdnadsbidrag 
och reducerat vårdnadsbidrag.  
                                                                                                                                                    
Antagande A:  
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Vi har antagit att 15 barn som redan har förskoleplats och vars omsorgstid är mer än 16 
timmar minskar tillsynstid till 15 timmar.  
 
Detta ger en minskad omsorgstid som motsvarar ca  0,78 tjänst.  
 
Vårdnadsbidrag för dessa barn blir   15x1500x12=270 tkr 
 
Antagande B: 
Vi har antagit att 20 barn, som redan har placering 10-15 timmar i förskola, slutar och att de 
ansöker om vårdnadsbidrag.  
 
Det innebär en minskad omsorgstid som motsvarar ca 2 tjänster 
 
Vårdnadsbidraget för dessa barn blir   20x3000x12=720 tkr 
 
Kommunen får minskade föräldraintäkter för dessa barn med   

20x1050x12=250 tkr 
 

Antagande C: 
Vi har också antagit att 23 barn som tidigare inte haft barnomsorg nu vill ha vårdnadsbidrag. 
 
Ökad kostnad    23x3000x12=828 tkr  
Ökade kostnader på grund av vårdnadsbidraget 
Administration: Det behövs ett kompletterande dataprogram samt personal motsvarande en 
tredjedels tjänst. Detta beräknas till ca   

140 tkr 
 
Utbetalningen till vårdnadshavarna för helt och halvt vårdnadsbidrag beräknades enligt 
ovanstående till   1818 tkr  
 
(Minskad personalresurs med 2,78 tjänst beräknas till 1043 tkr) 
 
På grund av att de små enheterna ska garanteras minst tre tjänster per enhet blir den högst 
möjliga kostnadsminskningen   1,8 tjänst eller 675 tkr 
 
Minskade föräldraintäkter beräknas till  250 tkr 
 
Totalkostnad:    1533 tkr 
 
Att totalkostnaden blir högre än vid tidigare beräkning beror på att de små enheterna ska 
garanteras minst 3 tjänster per enhet. Den högsta möjliga kostnadsminskningen är därför 
som ovan angivits 1,8 tjänst eller 675 tkr. 
Helt och reducerat vårdnadsbidrag erbjuds  
Barn- och utbildningsnämndens beslut blev att helt och reducerat vårdnadsbidrag skall 
erbjudas. 
 
Hur vårdnadsbidraget kommer att påverka de olika enheterna är svårt att sia om. Vi har i 
utredningen antagit att 43 barn kommer att få vårdnadsbidrag. Förmodligen kommer 
vårdnadsbidragstagarna att finnas på alla orter i kommunen vilket gör det svårt att minska 
kostnaderna på de enskilda enheterna. Exempelvis kommer lokalkostnaderna att finnas kvar 
även om barnantalet minskar.   
 
Förskolorna i Mjöbäck, Håcksvik och Mårdaklev där barnunderlaget sviktar, får redan nu 
extra medel med totalt cirka en miljon kr för att förskolorna ska kunna drivas med öppettider 
06:00-18:30. En personalminskning kan inte heller göras på dessa förskolor då de enligt 
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beslut i BUN tilldelas dessa medel för att inte understiga tre tjänster. Det är förmodligen 
också på dessa orter som intresset för vårdnadsbidraget är störst enligt de telefonsamtal 
som kommit till förvaltningen.  
 
Intresset för vårdnadsbidraget varierar från kommun till kommun. I Marks kommun finns det i 
januari 50 stycken som har vårdnadsbidrag och 20 stycken sökande som inte är handlagda 
ännu. I Alingsås har 65 stycken beviljats bidraget och i Vårgårda finns 22 bidragstagare. 
Borås kommun hade i oktober 37 bidragstagare, i november 67, i december 74 och i januari 
80. Handläggarna i kommunerna tycker att intresset för bidraget har ökat månad för månad. 
Samtliga ovan nämnda kommuner har endast helt vårdnadsbidrag.  
 
Med utgångspunkt från intresset i ovanstående kommuner är våra antaganden troligtvis 
något för höga.  
Alternativa driftsformer 
I Svenljunga centralort finns den föräldrakooperativa förskolan Bulleribång. Förskolan har 
ändamålsenliga lokaler på cirka 150 m². Lokalerna hyrs av Svenljunga kommun. I januari 
2009 hade förskolan 21 barn inskrivna. Vi räknar med att förskolan även fortsättningsvis 
kommer att ha 21 barn och till detta åtgår det 3 tjänster. 
 
Under första halvåret 2008 fanns också föräldrakooperativet Älgen i Kalv. På Älgen fanns ett 
fritidshem med 12 barn och en förskola med 4 barn. Föräldrakooperativet Älgen lades ner i 
juni 2008. De barn som önskade fortsatt barnomsorg finns numera i förskola och fritids i 
Mårdaklev. 
Kostnadsberäkning för de mindre förskole- och skolenheterna 
Barnomsorg 
Av bilaga 1 framgår att de förväntade födelsetalen, enligt SCB, för Svenljunga kommun ligger 
runt 90 barn per år under planeringsperioden fram till och med år 2017. Under våren 2008 
hade 90 % av barnen i åldrarna 1-5 år placering i kommunal och fristående förskola (Älgen 
och Bulleribång). Inflyttning och gynnsammare arbetsmarknadsläge var då bidragande 
orsaker till det höga behovet. I åldersgruppen 4-5 år har nästan alla barn plats i allmän 
förskola. Behovet av barnomsorgsplatser är stort i Svenljunga, Sexdrega och Hillared. Vid en 
utbyggnad av det planerade området vid Sandsjön beräknade vi tidigare att barnantalet 
skulle öka med tre barn per åldersgrupp. Med tanke på dagens ekonomiska situation är två 
barn per åldersgrupp ett mer realistiskt antagande. Dessa barn tillhör Hillareds 
upptagningsområde.  

 
Under år 2007 utökades Landbo förskola med en avdelning. Samtliga nuvarande 
förskolelokaler i kommunal regi är väl utnyttjade och hos två av de tre dagbarnvårdarna är 
det fullplacerat. På den kooperativa förskolan Bulleribång finns på vårterminen 2009 21 barn 
i åldrarna 1-5 år placerade. Hillareds förskola kan vid en framtida inflyttning till Sandsjön, 
behöva utökas med en avdelning. I Sexdrega finns det önskemål från skolledningen om en 
utbyggnad på 80 m² av paviljongen där förskolan Bullerbyn har sin verksamhet. 

 
I de södra delarna av kommunen sviktar barnunderlaget. För att kunna driva en förskola med 
öppettider från 06:00 till 18:30 krävs tre tjänster. I Håcksvik, Mårdaklev, Mjöbäck och 
Holsljunga genererar inte barnens tillsynstimmar dessa tre tjänster vilket gör att medel måste 
tillskjutas med totalt cirka en miljon kronor (=2,58 tjänster).I Håcksvik behövs 0,63 extra 
personalresurs, i Mårdaklev 0,44 och i Mjöbäck 1,51 i januari 2009. Detta innebär att övriga 
förskolor och fritidshem får sänkt resurstilldelning i motsvarande mängd.  
 
I budget 2009 finns 90,49 tjänster. Barnens placeringstider genererar den 16/1 –09 totalt i 
kommunen 88,78 tjänster. Med hänsyn till de små enheterna åtgår 91,36 tjänster. 
 
Enligt prognos, där hänsyn är tagen till vårdnadsbidraget och viss nedgång i omsorgstid på 
grund av arbetsmarknadsläget, genererar barnantalet hösten 2009 83,76 tjänster (inkl. 
Bulleribång och dagbarnvårdare). 
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På vårterminen 2010 genererar barnens tillsynstimmar 80,6 tjänster (inkl Bulleribång och 
dagbarnvårdare). Tilldelning med hänsyn taget till små enheter är 83,16 tjänster. 
Vårterminen 2011 ökar behovet något. Östra Frölunda antas, enligt prognos, att då liksom 
Håcksvik, Mårdaklev och Mjöbäck understiga 3 tjänster. 
 
Budgeten för Svenljunga rektorsområde är 31,08 tjänster år 2009. Den 16/1 behövdes 32,4 
tjänster enligt norm. Höstterminen 2009 åtgår enligt prognos 33,43 tjänster totalt (inkl 
Bulleribång och dagbarnvårdare). Bulleribång har tre tjänster och det finns en 
dagbarnvårdare i tjänst. Detta innebär att det återstår 29,43 tjänst till kommunala förskolor. 
Vårterminen 2010 minskar behovet ytterligare till 29,54 tjänster och vårterminen 2011 
beräknas behovet att öka med ca en tjänst. 
 
I Lysjö rektorsområde minskar behovet från 27,5 tjänster i januari 2009 till 23,8 tjänster i 
september 2009. Åren 2010 och 2011 antas behovet ligga omkring 22 tjänster. 
 
Behovet av plats i fritidshem antas öka i hela kommunen. I januari 2009 fanns 319 barn 
inskrivna på fritidshemmen och i januari 2011 beräknas ca 350 barn ha behov av fritidsplats.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prognostiserad extra personalkostnad 
 

 
Den kostnad per budgetår som synliggörs i ovanstående tabell är medel som måste tillföras 
förskolorna utöver nyckeltalen. År 2009 har detta klarats genom att sänka resurstilldelningen 
på övriga förskolor. Från och med 2010 måste det ske en ramökning. 
Skolenheter 
I nedanstående sammanställning över de skolor som genererar extra personalkostnader 
ligger Håcksviks och Mjöbäcks skolor under det elevantal då extra medel fordras för att 
kunna bedriva verksamhet under alla de år som prognosen gäller för.  
 

Avvikelse från 3 tjänster År 2009 År 2010 År 2011
VT VT VT

Mjöbäck 1,51 1,3 1,43
Mårdaklev 0,44 0,69 0,99
Håcksvik 0,63 1,01 1,16
Holsljunga - 0,1 -
Ö Frölunda - - 0,74

Avvikelse från 
antal tjänster (totalt) 2,58 3,1 4,32

Kostnad per budgetår (tkr) 964 1158 1614

Snittlön 2009 373 600
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 Även Östra Frölunda skola ligger i dagsläget under denna gräns, men i ett tidigare beslut 
har det fastslagits att denna skola ska finnas kvar då skolan innehåller slöjdsalar och 
rektorsexpedition som servar hela Kindaholms rektorsområde. Dessutom ökar Östra 
Frölundas elevantal från och med läsåret 2011/2012. Underlaget för Mårdaklev skola kan i 
framtiden vara aktuellt att se över då skolan enligt prognosen har ett vikande elevunderlag, 
läsåret 2012/2013 är elevantalet 32 barn i åk 1-6 för att sedan stadigt sjunka ytterligare. 
 
Prognostiserad extra personalkostnad 
 

 
Sammanställningen är gjord efter prognoser för elevunderlaget per den 2009-01-14, bilaga 
14. Kostnaden per budgetår som synliggörs i ovanstående tabell är medel som måste 
tillföras skolorna utöver det fastställda nyckeltalet för att adekvat undervisning ska kunna 
bedrivas. För att de små enheterna ska kunna bibehållas krävs från och med 2010 en 
ramökning.  
 
Kostnadsjämförelser vid nedanstående exempel på åtgärder: 
 
Mjöbäcks och Överlida skolor 

 
I ovanstående kostnadsjämförelse framgår förändringen om Mjöbäck och Överlida skolor 
slås ihop till en skola placerad i Överlida.  
 
I jämförelsen finns inte skolskjutsar upptagna då det beräknas kosta lika mycket att ordna 
skolskjuts åt F-2 eleverna från Mjöbäck till Överlida som det i dag kostar att köra F-2 
eleverna i Överlida till Mjöbäck.  
 
Läsåret 2009/2010 kan det eventuellt bli för trångt att ha alla elever från Mjöbäck och 
Överlida i Överlida skola. Ett kostnadsbesparande alternativ kan då vara att F-3 får sin 
undervisning i Mjöbäck och åk 4-6 får sin undervisning i Överlida. Detta alternativ innebär att 
inga extra personalkostnader behöver utgå till Mjöbäcks skola. Från läsåret 2010/2011 är det 
enligt prognosen möjligt att bedriva all undervisning för F-6 i Överlida skola. Det skulle även 
detta läsår vara görligt att bedriva verksamhet för F-3 i Mjöbäcks skola och åk 4-6 i Överlida 
skola, kostnadsminskningen blir då de extra personalkostnaderna. 
 
Håcksviks och Östra Frölunda skolor 
 

  

År 2009 År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 År 2015
Vt Ht Vt Ht Vt Ht Vt Ht Vt Ht Vt Ht Vt Ht

Östra Frölunda 1-6 28 31 31 28 28 34 34 36 36 35 35 34 34 28
Mårdaklev 1-6 59 58 58 46 46 41 41 32 32 25 25 21 21 18
Håcksvik 1-6 25 27 27 26 26 26 26 25 25 25 25 23 23 22
Mjöbäck 1-2 (28) 24 25 25 17 17 13 13 11 11 16 16 15 15 11
Överlida 3-6 50 49 49 52 52 48 48 41 41 38 38 28 28 29
Holsljunga 1-6 54 53 53 51 51 47 47 43 43 38 38 26 26 27

Elevavvikelse (från 28/34) 19 13 13 25 25 23 23 28 28 30 30 51 51 63
Kostnad per termin (tkr) 351,5 240,5 240,5 462,5 462,5 425,5 425,5 518 518 555 555 943,5 943,5 1166
Kostnad per budgetår (tkr)

18 500 kr per termin - 37 000kr per helår skolor som genererar extra personalkostnader

2109592 703 888 943,5 1073 1498,5

År 2009 År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 År 2015
Extra personalkostnader då elevantalet understiger 28 för 
Mjöbäcks skola (tkr), (2009-01-14)

Extra personalkostnader då elevantalet understiger 34 för 
Överlida skola (tkr), (2009-01-14)

Hyra av skolbyggnaden (tkr), Mjöbäck, 2009 års kostnad

Hyra av församlingshemmet (tkr), Mjöbäck,2009 års kostnad

Personalkostnader kök (tkr), 2009 års kostnad

Totalt

112
53
-

923,5

555

701,5 738,5276 424 646 757

53 53 53 53
112 112

- - - - - -
53 53

112 112 112 112

536,5 462,5111 259 481 592

0 111 203,50 0 0 0
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I ovanstående kostnadsjämförelse framgår förändringen om Håcksvik och Östra Frölunda 
skola slås ihop till en skola placerad i Östra Frölunda.  
 
Skolskjutsar: 
Alternativ 1 innebär en förlängning av de befintliga skolskjutsturerna till Håcksviks skola så 
att dessa fortsätter till skolan i Östra Frölunda. Denna kostnad beräknas till cirka 300 tkr. 
Från denna kostnad dras den kostnadsminskning som blir då det inte längre behövs 
skolskjuts till slöjd samt att badturerna blir desamma som Östra Frölunda. 
 
Alternativ 2 som innebär att en stor buss kör alla eleverna från Håcksvik till Östra Frölunda är 
ett dyrare alternativ än det första och har därför inte tagits med i kostnadsjämförelsen ovan. 
 
Alternativ 3 innebär en omläggning av Västtrafiks linjebuss så att denna från Håcksvik tar 
vägen förbi Östra Frölunda. Detta innebär att eleverna skulle kunna ha busskort för 
ditskjutsen. Kostnaden för skolskjutsen i detta alternativ beräknas till cirka 190 tkr. Från 
denna kostnad dras den kostnadsminskning som blir då det inte längre behövs skolskjuts till 
slöjd samt att badturerna blir desamma som Östra Frölunda. Detta alternativ kräver att 
kontakt tas med Västtrafik för samverkan kring turlista etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

År 2009 År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 År 2015
Extra personalkostnader då elevantalet understiger 34 för 
Håcksviks skola (tkr), (2009-01-14)

Extra personalkostnader då elevantalet understiger 34 för 
Ö Frölunda skola (tkr), (2009-01-14)

Hyra av skolbyggnaden (tkr), 2009 års kostnad

Personalkostnader kök (tkr), 2009 års kostnad

Kostnad för skolskjutsar till Ö Frölunda (tkr), alt 1,                 
2009 års kostnad

Kostnad för skolskjutsar till Ö Frölunda (tkr), alt 3,               
2009 års kostnad

Totalt alt 1
Totalt alt 3

0 0 111166,5 166,5 111 0

-111
868,5
982,5

493

425,5

64

-225

794,5 776
853 760,5

333 370

739 646,5

64 64

-225

-111
665 702

493
64

493 493 493 493 493
64 64 64

296 277,5 296 314,5

-225

-111

-225

-111

-225

-111

908,5 890 779 816

-225

-111

-225

-111
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