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1 Uppdraget 

Swecos uppdrag avser en granskning och komplettering av befintliga underlag. Ett särskilt 

fokus ligger på att belysa lokalbehovet utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Uppdraget är 

indelat i två dTabeelar där den första delen handlar om att granska och komplettera 

befintliga underlag vad gäller grundskola inklusive förskoleklass samt kommunens 

förskolor. Den andra delen avser en fördjupad analys av Rösparksskolan. 

Uppdrag avser att granska och komplettera befintliga underlag vad gäller: 

 ny grundskola, Förskoleklass – åk 6 inkl. särskola och fritidshem i centralorten 
a. EN SKOLA 
Förskoleklass – åk 6 skola inklusive särskola och fritidshem 
b. TVÅ SKOLOR 
Förskoleklass – åk 3 skola inkl. fritidshem på Rösparksskolan, samt åk 4 – 6 
skola inkl. särskola och fritidshem på Södra skolan 

 renovering/tillbyggnation av grundskola Förskoleklass – åk 6 inkl. fritidshem i 
Tösse. 

 renovering/tillbyggnation av grundskola åk 7 – 9 inkl. särskola. 

 förskolelokaler i centralorten. 

 förskolelokaler i Tösse. 

Utgångspunkten är Kommunfullmäktiges beslut från den 30 november 2016 KF § 248. 

Huvudinriktningen på arbete mot en grundskola i centralorten kvarstår men uppdraget 

omfattar även tidigare utredningsarbete som gjorts med inriktning på två skolor, det vill 

säga alternativet b) ovan. Detta underlag ska, ska granskas och kompletteras med 

hänvisning till de stora kostnader som är involverade i ärendet.   

Underlaget ska belysa: 

 dagens behov vad gäller antal barn/elever i förhållande till befolkningsprognoser 
och demografi 

 inomhusmiljö och utomhusmiljö i förhållande till Arbetsmiljölagen 
 inomhusmiljö och utomhusmiljö i förhållande till Skollag 2010:800 och övriga 

nationella styrdokument samt Åmåls kommuns Vision, strategiska 
utvecklingsområden, strategiska mål och Barn- och utbildningsnämndens 
inriktningsmål. 

 trafiksituation i förhållande till genomförda trafikutredningar 

med fokus på ekonomiska konsekvenser i förhållande till hållbarhet/livslängd på 

byggnaden/byggnaderna och eventuella framtida behov av ytterligare investeringar 

enligt följande: 

 kostnadsbedömning för investering 

 kostnadsbedömning för byggherrekostnader 

 kostnadsbedömning för driftskostnader 

 kostnadsbedömning för hyreskostnader 

Underlaget ska även visa på vilka eventuella alternativ det finns till lokallösningar. 
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I enlighet med uppdraget har följande underlag legat till grund för uppdraget: 

 dokumentstudier/granskning av genomfört arbete, framtagna underlag  
o trafikutredning  
o markundersökningar  
o bestämmelser i gällande detaljplaner  

 statistik, jämförelser med andra kommuner/jämförbara objekt  

 ritningar, underlag från arkitekter  

 Uppdraget som Åmål kommun upphandlat ska resultera i en 

 analys av Åmåls kommuns samhälls- och befolkningsutveckling  
- barn/elevprognoser  
- skatteintäkter  
- inflyttning/utflyttning  

 analys av ekonomiska faktorer utifrån  
- investeringskostnad inkl byggherrekostnad  
- hållbarhet 
- driftskostnad 
- hyreskostnad 

som grund för ekonomiska prognoser att sätta i relation till Åmåls kommuns 
nuvarande och framtida betalningsförmåga. 

 analys av nuvarande lokalers ändmålsenlighet, hållbarhet och behov av ombygg-
nation/renovering i nutid samt framtid (teknisk status och behov av underhåll) för 
att rymma nuvarande och planerade verksamheter vilket inkluderar:  

- en bedömning av hur lokalerna svarar upp mot nuvarande och 
kommande behov av arbetsplatser, grupprum, tekniska lösningar, 
säkerhet vad gäller brand/utrymning och övrig tillbud/skador. 

- Byggnadernas tekniska status och behov av underhåll och investering på 
kort sikt och på lång sikt 

- En beskrivning av byggnadernas bruttoarea (BTA) kontra användbar yta i 
förhållande till utemiljö/uteyta. 

1.1 Avgränsningar 

Uppdraget är avgränsat till verksamhet inom förskola och grundskola i kommunal regi. Den 

berör dessutom endast ett antal specifika skolor och förskolor, nämligen: 

 Kristinebergskolan 

 Rösparksskolan 

 Södra skolan 

 Tösse skola 

 Kristinebergs förskola  

 Nolby förskola 

 Björkens förskola 

 Tösse förskola 

Övriga skolor inklusive friskolor och enskilda förskolor berörs endast på så sätt att dessa 

verksamheter påverkar underlaget av barn och elever till förskola och grundskola vilket är 

en viktig grund för utredningen. Sweco har utgått från att skolor och förskolor som inte ingår 

i uppdraget kommer att fortsatta sin verksamhet i motsvarande omfattning som idag. Detta 

innebär att de kapacitetsberäkningar som görs bygger på jämförbara nivåer som nuläget.  
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2 Demografisk utveckling  

Konsultföretaget Statisticon har tagit fram befolkningsprognoser för Åmåls kommun för 

perioden 2016 till 2026.  Befolkningsprognosen under den närmaste tioårsperioden fram 

till 2026 visar på en ökning med 77 personer, från 12 801 invånare till 12 878 invånare, se 

diagram 1. Prognosen visar att det genomsnittliga flyttnettot dvs. antal som flyttar från 

kommunen jämfört med personer som flyttar till kommunen visar på en ökning med i 

genomsnitt 39 personer per år under den närmaste tioårsperioden. Födelsenettot dvs. 

antalet födda personer jämfört med personer som avlidit, visat på en genomsnittlig 

minskning med 32 personer per år. Nettot blir således en ökning med ca 7 personer per år. 

Diagram 1. Befolkningsutveckling bland samtliga kommunmedborgare. 

 

2.1 Befolkningsprognosens påverkan på Åmål kommuns skatteintäkter 

SKL gör beräkningar av kommunernas skatteintäkter och utfall i den kommunalekonomiska 

utjämningen.1 Ett prognosunderlag är framtaget för perioden 2017-2021. Beräkningarna 

utgår från att skatteunderlaget och befolkningen i respektive kommun förändras i samma 

takt som för riket som helhet. Beslutad skattesats för år 2017 används som underlag för 

prognosen. I SKL:s underlag förväntas en befolkningsökning om drygt 1 procent per år 

fram till år 2021. Detta är en högre andel än vad Statisticons befolkningsprognos för Åmåls 

kommun visar, dvs. att kommunens befolkningsökning successivt kommer att sjunka och 

hamna på ca 0 procent år 2020.2  Därefter visar samma prognos på en svag minskning av 

befolkningen fram till år 2026. Detta medför en osäker beräkning av skatteintäkter varför 

Sweco bedömer att skatteintäkten i genomsnitt kommer att kvarstå på nuvarande nivå 

under den prognosticerade perioden, dvs.  en något ökad intäkt fram till år 2020 och 

därefter en svag minskning jämfört med dagens nivåer.    

  

                                                      

1https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/skatteunderlagsprognos/prognosunderlagko

mmuner.1356.html (2017-06-15) 
2 Befolkningsprognos 2016-2026 Åmåls kommun, Statisticon AB, 2016-10-30 
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2.2 Demografisk utveckling – barn och elevunderlag 

Enligt befolkningsprognosen kan Åmåls kommun förvänta sig en ökning av antalet barn 

och elever under den kommande tioårsperioden vilket framgår av diagram 2. 

Diagram 2. Befolkningsutveckling i Åmål bland unga 0-15 år.  

 
 

Av diagrammet kan utläsas att antalet barn och unga totalt sett förväntas att öka med 219 

personer den närmaste tioårsperioden. Framförallt väntas ökningen ske bland unga i 

åldern 10 till 15 år. Inom den yngsta ålderskategorin, 0 till 5 år, visar prognosen på en 

ökning med ca 50 barn den närmaste femårsperioden. Därefter minskar antalet barn i den 

yngsta ålderskategorin. Totalt förväntas en ökning med13 barn i åldern 0-5 år samt 28 barn 

i ålder 6 till 9 år 2026. När det gäller de äldre barnen kan kommunen förvänta sig en ökning 

av antalet barn med ca 100 barn i åldern 10 till 12 år och 78 barn i åldern 13 till 15 år fram 

till 2026.  

I tabell 1 redovisas förändringen av antalet barn i femårsperioder och totalt fram till år 2026. 

Tabell 1. Förändring barnantal i olika ålderskategorier från förskola till grundskola årskurs 9. 

Ålder Förändring 2016-2020 Förändring 2021-2026 Förändring 2016-2026 

0-5 år 48 -35 13 

6-9 år 5 23 28 

10-12 år 79 21 100 

13-15 år 40 38 78 

Totalt 172 47 219 
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3 Inomhus och utomhusmiljö ur olika aspekter 

3.1 Riktmärken för inne och utemiljö i förskolor och skolor 

Det finns olika riktmärken när det gäller ytor i skola och förskola. Ett sådant mått handlar 

om förskolors och skolors inre miljö. I en utredning som är framtagen av Malmö stad 

framgår att varje barn bör ha minst 7,5 kvadratmeter till sitt förfogande för att klara miljökrav 

som är godtagbara när det gäller exempelvis luftkvalitet.  Vid motsvarande beräkning i 

Göteborg framkommer att varje barn i förskola och grundskola bör ha en inomhusyta (LOA) 

på 10 kvadratmeter. De 10 kvadratmetrarna inkluderar således ytor för specialsalar, 

bibliotek, toaletter, matsal, storkök, förråd, korridorer, trapphus, elevhälsa, expedition och 

personalutrymmen.  

Ett riktmärke som Sweco brukar utgå från i sina uppdrag när det gäller förskola är 10 

kvadratmeter per barn i äldre byggnader och 12 kvadratmeter per barn där det är fråga om 

nybyggnationer. Motsvarande uppgift för grundskolan uppgår till mellan 10 och 14 kvm per 

elev (10-12 kvm för yngre elever, 12-14 kvm för äldre elever). Detta stämmer ganska väl 

överens med det beslut som fattats av Åmåls kommun om 11 kvm per elev i grundskolan.  

Inte bara den inre miljön i skolorna utan även utomhusmiljön är viktig.  Folkhälsoinstitutet 

redovisar att barn mår bättre och är friskare vid utomhusvistelse jämfört med att vara 

inomhus. Förskolor som har en rymlig utemiljö med träd, buskage och kuperad terräng ger 

barnen en ökad möjlighet till fysisk aktivitet. Barnens koncentrationsförmåga förbättras, och 

lek och motorik utvecklas på ett positivt sätt. En bra utemiljö ger extra möjligheter för social, 

emotionell och kognitiv utveckling vilket enligt Folkhälsoinstitutet minskar risken för 

psykiska problem hos barnen. Den yta som rekommenderas avseende förskolors utemiljö 

varierar mellan 20 och 40 kvadratmeter per barn beroende på utemiljöns kvalitet. Tidigare 

rekommenderade socialstyrelsen (allmänna råd 1989:7) 40 m² friyta per förskolebarn 

exklusive byggnader och parkeringar. Fram till 1991 fanns statliga riktlinjer som föreslog 

45 kvadratmeter tillgänglig yta för lek, idrott eller annan pedagogisk verksamhet, per barn 

i förskoleklass till årskurs 5. Denna riktlinje har senare tagit bort. Sweco brukar i sina 

beräkningar utgå från ett riktmärke om 30 kvadratmeter per barn. Dessutom finns ett 

riktmärke för angöring, parkering etc. som uppgår till cirka 4 kvadratmeter per elev.   

3.2 Arbetsmiljölagstiftning som grund för lokalers utformning 

En del av Swecos uppdrag handlar om att bedöma skolornas funktionalitet utifrån ett 

arbetsmiljöperspektiv som säkerställer att alla ska ha en bra och utvecklande arbetsmiljö. 

Det är de förtroendevalda politikerna i kommunfullmäktige och nämnder som ytterst har 

arbetsgivaransvaret. Detta gäller både för de kommunala skolorna och förskolorna.  

Arbetsmiljöverket pekar på att det finns en risk att en ohälsosam arbetsbelastning uppstår 

när arbetets krav inte överensstämmer med de resurser som finns för arbetstagandes 

förfogande. Denna formulering är bred och omfattande. Det kan handla om tid, bemanning, 

tekniskt, pedagogiskt och administrativt stöd men även om lokalernas utformning. Inom 

exempelvis förskolan finns ofta en bullerproblematik kopplat till barngruppernas storlek. 

Bullerproblematik är också vanligt i skolorna. Särskilt skolmatsalar, idrott-, slöjd- och 
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musiksalar brukar vara utsatta miljöer. Luftkvalitet och ventilation ställer ibland till 

bekymmer. Detta har ju varit fallet i exempelvis Rösparksskolan där elever drabbats av 

allergier och där man tvingats att utrymma skolan.  

Även tillgänglighetsaspekter är viktiga att beakta. Det handlar exempelvis om lokalernas 

utformning och specifika funktioner såsom kapprummens utformning och hygienutrymmen 

men även tillgång till personalutrymmen och personalarbetsplatser. När det gäller den 

fysiska tillgängligheten finns några aspekter som Sweco bedömer vara särskilt relevanta 

att belysa i utredningen. En sådan sak är tillgång till hiss vid flerplansbyggnader. En annan 

är tillgången till utrymningsvägar. Även nivåskillnader inom byggnader har betydelse t.ex. 

när det gäller möjligheter för elever med funktionsnedsättning att ha en god arbetsmiljö. 

Ytterligare en aspekt av tillgänglighet är transporter till och från byggnaderna. Här är 

möjligheter till leveranser (t.ex. mat, utrustning) av betydelse, men även transporter som 

rör hämtning och lämning av barn/elever, samt tillgång till parkering.   

3.2.1 Kommunikationer 

Kommunens gatuenhet har gjort ett par trafikutredningar för att se över tillgänglighet till 

skolorna i centrala Åmål.3  I det fall kommun väljer att satsa på en större skola i 

Rösparksområdet visar trafikutredningarna att detta knappast skulle leda till problem vare 

sig när det gäller kommunikationer eller bullernivåer.4 Befintliga gång- och cykelvägar är 

väl utbyggda i området. Det finns även goda möjligheter till parkering. En åtgärd som kan 

bli aktuell är att det behöver byggas fler cykelparkeringar. Ytor för detta är dock 

oproblematiskt.  

I det fall kommunen väljer att satsa på två skolor innebär detta en marginell förändring mot 

nuläget. Det kan konstateras att det finns en parkeringsproblematik i närhet till Södra 

skolan som gäller både för skolan och annan verksamhet i närområdet t.ex. yta för 

hämtning och lämning av barn vid skolan. Om kommunen fattar beslut om en ny idrottshall 

vid Södra skolan kan utökade parkeringsproblem bli fallet.  

Oavsett skollokallösning så konstaterar Sweco att de flesta eleverna kommer att ha nära 

till sina skolor utifrån bestämmelser i gällande skolskjutsreglemente. Det innebär att även 

om elever som idag går på Södra skolan skulle få byta till ny skola i Rösparksområdet 

kommer detta att ge en marginell påverkan på antalet barn som åker buss till skolan. 

Sammantaget är Sweco bedömer i enlighet med tidigare genomförda trafikutredningar att 

trafiksituationen även vid en utbyggnad av större skola i Rösparksområdet är god. 

Trafiksituationen runt Södra skolan är mer tveksam i ett långsiktigt hållbart perspektiv.  

  

                                                      

3 Trafikutredning Rösparksskolan Januari 2015/Trafikutredning Rösparksskolan Oktober 2015, Åmåls kommun 
4 Gatuenhetens yttrande gällande trafik för F-6 skolor i Åmåls centralort, Barn- och utbildningsförvaltningen 
Åmåls kommun, 2016-10-07 
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4 Befintliga fastigheter för grundskola och förskola 

4.1 Kommunens grundskolor 

I Åmål finns i nuläget totalt fem kommunala grundskolor och två friskolor. 

I lokalöversynen har Sweco besökt de kommunala grundskolorna för att på så sätt skapa 

sig en uppfattning om lokalernas status och ändamålsenlighet. Utifrån besöken konstaterar 

Sweco att ventilation är i behov av översyn utifrån ett ökat antal barn/elever/personal i 

lokalerna i förhållande till vad lokalerna är byggda för. 

Skolornas utemiljöer är i allmänhet goda. Södra skolans utemiljö inte är tillräckligt anpassad 

till yngre elevers behov enligt Swecos bedömning. Uteytorna för kommunens skolor 

varierar mellan 30,6 kvm per elev på Södra skolan och 257,8 kvm per elev på Tösse skola. 

När det gäller specialsalar, såsom slöjdsalar, bild- och musiksalar och hemkunskapssalar 

är skolorna relativt väl försedda. Specialsalarna för naturvetenskapliga ämnen på 

Kristinebergsskolan är inte tillräckliga vid det ökande antal elever som kan förväntas enligt 

genomförd prognos. Sweco konstaterar att flera skolor har brist på grupprum vilket 

försvårar möjligheter till flexibilitet i undervisningen. Alla de besökta grundskolorna har en 

egna gymnastiksalar eller mindre idrottshallar. På en av skolorna, Kristinebergsskolan är 

tillgången till idrottshall otillräckligt även innan förväntad ökning av antal högstadieelever.  

Kristinebergskolan har ett tillagningskök. Övriga skolor har mottagningskök. Matsalarnas 

kapacitet är i nivå med behovet utom i ett fall, Tösse skola. Här krävs en utbyggnad för att 

svara upp mot behovet även i nuläget.  

Nedan ges korta beskrivningar av de förskolor som berörs av denna utredning: 

Kristinebergsskolan 

    

Antal klassrum: 12 
Antal grupprum: Ca 15 
Specialsalar: 5 (Obs: ”halvsalar” omräknat till hela salar) 
Antal elever: 459 

Total uteyta: 26000 m2 (varav ca 6000 m2 förskoletomt, uppskattad yta) 
Uteyta per elev: 43,6 m2 
Lokalyta: 5930 m2 

Lokalyta per elev: 12,9 m2 

 

Skolan är i behov av viss utbyggnad för att klara kommande behov. Framförallt behövs 

utbyggnad av specialsalar, idrottshall och lärarbetsplatser. Ventilationsanläggningen är på 

maxnivå i nuläget vilket innebär ett behov av utökad anläggning vid fler elever på skolan. 
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Södra skolan 

    

Antal klassrum: 17 
Antal grupprum: 8 (men kombinerat som lärararbetsrum) 
Specialsalar: 7,5 (Obs: ”halvsalar” omräknat till hela salar) 
Antal elever: 291 
Total uteyta: 8900 m2 

Uteyta per elev: 30,6 m2 
Lokalyta: 5239 m2 

Lokalyta per elev: 18 m2 

Skolans lokaler är inte fullt ut ändamålsenliga och tillgänglighetsanpassade. Trapphuset i 

en av lokalerna är nedslitet och det saknas grupprum.  Här saknas även en fullgod 

idrottshall utifrån de behov som fler elever medför. Enligt kommunens egna analyser av 

lokalerna behövs en totalrenovering av Södra skolan av trappor och trapphus, ventilation, 

ytskikt, brandsäkerhet. Det behövs dessutom ett utökat antal toaletter, ombyggnation/ 

nybyggnation med arbetsrum och grupprum, slöjdsalar, hemkunskap och fritidshem. 

(Protokoll styrgruppen 2016-08-30). 

 

Rösparksskolan 

    

Antal elever: 449 
Total uteyta: 30400 m2 

Uteyta per elev: 67,7 m2 
Lokalyta: 4264 m2 (utrymd) 

Lokalyta per elev: 9,1 m2 (utrymd)  

Skolan är utrymd sedan 2014 och har sin verksamhet i tillfälligt inhyrda paviljongbyggnader. 

Den ordinarie skolan har flera brister. Framförallt är skolan inte tillgänglighetsanpassad och 

det är stora nivåskillnader mellan huskropparna. I en teknisk analys av Rösparksskolan 

som har som genomförts av Emelco Projektledning AB framkommer gemensamma 

problem i tre av de totalt fyra byggnader som skolan omfattar, exempelvis: 
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 Grunden är i behov av ombyggnad, även nedgrävda ledningar behöver bytas.  

 Ytterväggarna är tunna och uppfyller inte krav om isolering 

 Fönstren närmar sig slutet av sin tekniska livslängd och klarar inte kraven på ljud- 
och energiisolering 

 Takisoleringen är tunn och uppfyller inte dagens krav om energiisolering 

 Tekniska installationer såsom el, vatten, avlopp och ventilation behöver bytas ut 

 Det finns stora brister gällande tillgänglighet, framförallt nivåskillnader mellan lokaler 

Den fjärde byggnaden, som idag omfattar kök och skolmatsal samt personalrum håller 

högre kvalitet än övriga byggnader vad gäller byggnadens konstruktionstekniska status, 

grund, väggar, tak, fasader, fönster och tekniska installationer. Även ytskikt på denna del 

av byggnaden har god standard utifrån sin ålder. Denna del av byggnaden kan behållas 

och anpassas för att uppfylla framtida krav. Dock är det inte säkert att det är en kostnads-

effektiv lösning i det fall denna byggnad ska kopplas till en i övrigt ny skolbyggnad. 

Rösparsskolan har även en nyare femte fristående byggnad i anslutning till övriga skolan. 

Denna byggnad omfattades inte av den tekniska statusanalysen. Vid frågor som ställts av 

Sweco är denna byggnad i god teknisk nivå och kan behållas även vid en nybyggnation.  

 

Tösse skola 

    

Antal klassrum: 7 
Antal grupprum: 0 
Specialsalar: 1,5 (Obs: ”halvsalar” omräknat till hela salar) 
Antal elever: 102 
Total uteyta: 26300 m2 

Uteyta per elev: 257,8 m2 
Lokalyta: 2106 m2 

Lokalyta per elev: 20,6 m2 

Tösse skola är belägen ca en mil utanför Åmål. Skolan är tekniskt sett på en bra nivå, men 

underhållet är eftersatt. Detta beror på att ÅKAB tillsammans med BUN avvaktat ett mer 

övergripande beslut om lokalerna. Problematik som konstaterats hör framförallt samman 

med tillgänglighetskrav. Det finns nivåskillnader inom byggnaden som kräver åtgärder. Det 

är även brist på toaletter. Syslöjdssalen som är ett vinklat rum är inte fullt ut ändamålsenligt. 

Även skolans fritidshem behöver förbättras. Antalet platser i skolmatsalen är otillräckligt. 

Här krävs en tillbyggnad för att klara av skolans behov oavsett övrig förändring.  
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4.1.1 Kapacitet i lokalerna relaterat förväntat antal elever i grundskolan  

Utgångspunkt för de beräkningar som Sweco har gjort vid bedömningen av beräknad 

maxkapacitet i kommunens skollokaler utgår från en klasstorlek om i genomsnitt 20 elever 

för elever i förskoleklass-åk 3, 25 elever i åk 4-6 samt 28 elever i åk 7-9. Klasstorleken i åk 

7-9 är färre än önskat antal. Detta har sin grund i att Sweco har valt att ta hänsyn till 

klassrummens storlek, vilket även stämts av med ansvariga i kommunen. 

I skolorna är det ändamålsenligt att kunna tillhandahålla grupprum för en mer flexibel 

undervisning. Sweco utgår från ett riktmärke om att skolan bör tillhandahålla minst ett 

grupprum per 50 elever för klasser upp till årskurs 6 och två grupprum per 50 elever för 

elever i årskurs 7 till 9. Samtliga skolor som har elever upp till årskurs 6 ska ha tillgång till 

lokaler för bibliotek/mediatek, musik, bild, textilslöjd/träslöjd samt hemkunskap. För elever 

i årskurs 7 till 9 ska det dessutom finnas specialsalar för undervisning i naturvetenskapliga 

ämnen inkl. labbsalar. 

Vid en beräkning av förändringar klasser i grundskolan framkommer för olika 

ålderskategorier att det framförallt kommer att behövas fler klassrum i de högre åldrarna, 

vilket framgår av tabell 2.  

Tabell 2. Behov av nya förskoleavdelningar och klasser i grundskola år 2016 till 2026. 

 Behov nya 
avdelningar/klasser * 

2016-2020 

Behov av nya 
avdelningar/ klasser *  

2021-2026 

Behov av nya 
avdelningar/ klasser *  

2016-2026 

6-9 år 0 klasser 1 klass 2 klasser 

10-12 år 4 klasser 1 klass 4 klasser 

13-15 år 2 klasser 2 klasser 3 klasser 

Totalt 6 klasser grsk 4 klasser grsk 9 klasser grsk 

*Beräknat på 18 barn per avdelning i förskola, samt 20 elever per klass F-3, 25 elever 4-6 och 28 elever 7-9.  

I tabell 3 redovisas Sweco bedömning av maxantalet elever i kommunens grundskolor. 

Uppgifterna grundar sig på nuläget utifrån de ritningar som Sweco tagit del av samt 

kompletterande uppgifter som inhämtats från med rektorer för respektive skola samt chef 

för Barn- och utbildningsförvaltningen. En förutsättning vid beräkningen har varit att 

samtliga skolor ska ha tillräcklig tillgång till lokaler för att kunna erbjuda en likvärdig 

utbildning som är långsiktigt hållbar. Detta innebär att i de fall det i nuläget saknas lokal för 

exempelvis bild/musik, specialsalar för naturvetskap eller slöjdsalar så har antalet basrum 

minskat i motsvarande omfattning. Även i de fall det saknas tillräckligt antal grupprum på 

en skola har maxkapaciteten utgått från att klassrum omräknas till fler grupprum. I nuläget 

finns klassrum som inte rymmer en full klass. Dessa rum har i kapacitetsanalysen 

beräknats antingen som möjliga grupprum, rum för specialundervisning eller rum för 

arbetslag/lärararbetsplatser.  
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Tabell 3. Maxkapacitet i befintliga lokaler i kommunens grundskolor. 

Grundskolor 

Antal 
elever 

förskole-

klass  

Antal 
elever åk 
1-3 

Antal 
elever åk 
4-6  

Antal 
elever åk 
7-9 

Totalt 
antal 
elever 
läsåret 
16/17   

Max ka-
pacitet/ 
klassrum 
befintliga 
lokaler 

Antal 
klass-rum 
nuläge 

Antal 
möjliga 
klass-rum 
totalt inkl. 
special-
salar 

Max antal 
elever 
befintliga 
klassrum  

Max antal ele-
ver (halvklass) 
befintliga spe-
cialsalar (NO, 
musik, slöjd, 
hem-kunskap)   

Maxantal 
elever vid 
full be-
läggning 
alla 
klassrum 

Kristinebergs- 
skolan 0 0 0 459 459 28 12 17 336 140 

476+sä
r-skola 

Södra skolan 0 95 196 0 291 24 17 24,5 408 60 

468+ 
24 
(bibliote
k) 

Tösse skola 10 41 51 0 102 

20 elever 
F-3. 25 
elever åk 
4-6 7 8,5 155 24 179 

Rösparks 
skola* 120 206 123 0 449             

Fengersfors 
skola* 8 20 0 0 28             

TOTALT 138 362 370 459 393             

 *Ej relevant att redovisa detaljer utöver antal elever p.g.a. utrymda lokaler på Rösparksskolan. 
Fengerfors skola ingår ej i Swecos uppdrag mer än som underlag för beräkning av total kapacitet. 

Av tabellen framgår att Kristinebergsskolan redan i dag har en beläggning som ligger nära 

skolans maxkapacitet av elever. För Södra skolan visar tabellen att det finns ledig 

kapacitet. Idag används tre av klassrummen till förberedelseklasser då det kommit många 

flyktingar till Åmåls kommun. Antalet unga i denna grupp förväntas dock återigen minska i 

takt med att flyktingströmmen avtar.  Enligt ansvariga rektorer förväntas en svag ökning av 

antalet barn i behov av särskola. Då det är svårt att bedöma antalet elever i denna 

verksamhet har Sweco utgått från att befintliga lokaler fortsätter att användas för denna 

verksamhet i samma utsträckning som idag. På Södra skolan kan det eventuellt finnas 

möjlighet att frilägga enstaka rum för annan aktivitet. Tösse skola visar enligt analysen på 

ledig kapacitet. Skolans geografiska placering medför att klasserna är mindre än lokalernas 

maxkapacitet. Sett till antalet rum är överskottet av platser inte lika tydligt. Dock kan 

konstateras att exempelvis Fengersfors 28 elever skulle kunna få plats i Tösse skolas 

befintliga lokaler utifrån lokalernas maxkapacitet.  

4.2 Kommunens förskolor 

I Åmåls kommun finns 11 kommunala förskolor och 5 förskolor i privat regi. Vid en 

genomgång av antalet avdelningar i kommunens förskolor framkommer att kommunen har 

många små förskolor med en till två avdelningar. Endast en förskola, Kristinebergs förskola 

har fyra avdelningar. Där har kommunen redan beslutat om en ombyggnation till fem 

avdelningar.  

När det gäller förskolornas har Sweco inte gjort någon fördjupad analys av befintliga 

fastigheter då detta inte ingått i uppdraget. Däremot har Sweco gjort bedömningar utifrån 

uppgifter som framkommit i dialog med ansvariga för olika verksamheter samt med 

representanter från kommunens fastighetsbolag. Prognoser för platsbehovet i kommunens 
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förskolor har beaktat som underlag till den kostnadsberäkning som genomförts. Sweco har 

även besökt de kommunala förskolorna för att skapa sig en uppfattning om lokalernas 

status och ändamålsenlighet. Utifrån de platsbesök som gjorts kan konstateras att 

kvaliteten i kommunens förskolor varierar. Framförallt konstaterar Sweco att lokalerna är 

ganska dåligt underhållna vad avser ytskikt. Flera av förskolorna är små med endast en till 

två avdelningar vilket sällan är optimalt för en väl fungerande verksamhet enligt Swecos 

tidigare erfarenheter. Nolby förskola består av paviljongbyggnader som ursprungligen varit 

tillfälliga lösningar, men som permanentats som en följd av platsbehov. Kommunen har för 

närvarande tre förskolor med placering i tillfälliga lokaler där planen är en successiv 

avveckling. Målsättningen är att personal och barngrupper som finns inom dessa förskolor 

ska flyttas över till ett mer permanenta alternativ. Det gäller de centralt belägna förskolorna 

Villebergen förskola och Kungsbergets förskola, samt Tösse lägenhetsförskola som ligger 

i anslutning till Tösse förskola. Utifrån de platsbesök som gjorts kan konstateras att de 

befintliga förskolorna generellt sett har en god utemiljö för lek och fysisk aktivitet även om 

det även här kan behövas en del underhåll. 

Nedan ges korta beskrivningar av de förskolor som berörs av denna utredning, nämligen: 

Kristinebergs förskola, Nolby förskola, Björken förskola och Tösse förskola.  

Kristinebergs förskola 

 

 
 
 
Antal avdelningar: 4 (2 3-5 år, 2 småbarn) 
Antal barn: 70 
Total uteyta: 26000 m2 (varav ca 20000 m2 skola, skattad yta) 

Uteyta per elev: ca 85,7 m2 
Lokalyta: 819 m2 

Lokalyta per elev: 11,7 m2 

Övrigt: Kommunens största förskola. Förskolan är 
storleksmässigt på en god nivå och har en god teknisk 
kvalitet. En femte avdelning skall inrymmas i befintliga 
lokaler inom kort.  

 

Nolby förskola 

 

 
 
 
 
Antal avdelningar: 3 (2 småbarn, 1 3-5 år) 
Antal barn: 48 
Total uteyta: ca 3500 m2 (tomt delas annan verksamhet, 
skattad yta) 

Uteyta per elev: ca 72,9 m2 
Lokalyta:684 m2 

Lokalyta per elev: 14,3 m2 

Övrigt: Förskolans lokaler är i tekniskt dåligt skick. Den 
består av tillfälliga paviljongbyggnader som med tiden 
blivit permanenta. 
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Björken förskola 

 

 

Antal avdelningar: 1 
Antal barn: ca 22 
Total uteyta: 900 m2 

Uteyta per barn: 40,9 m2 
Lokalyta:96 m2 

Lokalyta per elev: 4,4 m2 

Övrigt: Ur och skur förskola inrymd i villafastighet. 
Lokalerna är dåligt underhållna och ytmässigt är 
förskolan liten även om verksamheten har en tonvikt på 
uteaktivitet. 

Tösse förskola 

 

 

Antal avdelningar: 1 i ordinarie lokal (3-5 år), 1 i nära-
liggande lägenhet (småbarn) 
Antal barn: 30 
Total uteyta: ca 1678 m2 (Solrosen) 
Uteyta per elev: 61,9 m2 (minus yta för byggnader) 
Lokalyta: 180 m2 (Solrosen), 67 m2 (lägenhetsförskolan)  

Lokalyta per elev: 11,6 m2 

Övrigt: Ej optimalt med två lokaler som är geografiskt 
uppdelade. Det saknas möjligt att bygga ut på befintlig 
plats pga uteytans storlek. 

4.2.1 Kapacitet i lokalerna relaterat förväntat antal barn i förskolan  

Swecos bedömning är att den maximala kapaciteten i förskolan utgår från en kvadrat-

meteryta om minst 10 kvm per barn. I det fall det är aktuellt med mindre barngrupper 

alternativt nybyggnation av förskola är riktmärket 12 kvm. När det gäller gruppstorlekar i 

förskolan har beräkningar gjorts på genomsnittet inom regionen och för riket som helhet 

dvs. 18 barn per barngrupp. I befintlig verksamhet uppgår antalet till 13 barn i småbarns-

grupperna och 22 barn i övriga förskolegrupper vilket ligger i nivå med genomsnittet. 

Sweco har utifrån befintliga ritningar beräknat maxkapaciteten när det gäller antal barn och 

avdelningar i kommunens förskolor. Denna beräkning har därefter kvalitetsgranskats i 

samråd med ansvariga rektorer och förskolechefer.  Vid en beräkning av förändringar i 

antal barn på förskolan framkommer att det kommer att vara en tillfällig topp av barn år 

2020. Därefter minskar antalet barn och behovet av barngrupper fram till år 2026 för att i 

princip återgå till nuvarande antal barn och barngrupper. Det kan förväntas ett behov av 

ytterligare en avdelning år 2026. 

Tabell 4. Behov av nya förskoleavdelningar och klasser i grundskola år 2016 till 2026. 

 Behov nya avdelningar  

2016-2020 

Behov nya avdelningar*  

2021-2026 

Behov nya avdelningar*  

2016-2026 

0-5 år 3 avd -2 avd 1 avd 

*Beräknat på 18 barn per avdelning i förskola. 



   

 

16 

 

5 Ekonomiska konsekvenser av beslutade förslag 

5.1 Nuläge 

I nuläget nyttjas Södra skolan och Rösparksskolan står tom. Som ersättning för 

Rösparksskolan hyr kommunen paviljonger för en kostnad om 3 360 000 kronor per år. 

Kommunen har slutat underhålla Rösparksskolan och då skolan står tom och ouppvärmd 

har kommunen ingen kostnad för drift av denna lokal.  

Åmåls kommun har sedan en längre tid haft en pågående utredning för att lösa 

lokalsituationen för grundskolan. Under denna period har kommunen valt att avstå från 

större satsningar på underhåll av lokalerna. 

5.1.1 Lokalkostnader 

Till lokalkostnader räknas lokalhyra, driftskostnader samt underhållskostnader. Det 

framkommer av Skolverkets statistik att lokalkostnaden per elev i Åmål uppgår till 10 600 

kr jämfört med 16 400 för kommungruppen och 17 900 kr för riket som helhet. Att 

lokalkostnaderna är låga beror dels på att en del lokaler är avskrivna (betalda), dels att 

större underhåll de senast 3 åren skjutits på framtiden. Detta indikerar att drift och 

underhållskostnaderna sannolikt kommer att öka i takt med att olika beslut fattas. Det är 

rimligt att förvänta sig att lokalkostnaderna stiger likt jämförelsetalen för kommungruppen. 

Initialt kan det även förväntas bli något högre mot bakgrund av att underhållet är eftersatt. 

5.1.2 Driftskostnader 

Den totala driftkostnaden för kommunens skollokaler, utöver Rösparksskolan som bedrivs 

i tillfälliga paviljongbyggnader, uppgick år 2016 till ca 3, 6 miljoner kronor. Driftskostnaderna 

för de skollokaler Sweco haft fullständiga uppgifter för, Södra skolan, Tösse skola och 

Kristinebergsskola, har beräknats till 230-270 kronor per kvadratmeter och år för Södra 

skolan och Kristinebergsskolan och drygt 350 kronor per kvadratmeter och år för Tösse 

skola. Driftskostnaderna är förhållandevis låga för Södra skolan och Kristinebergsskolan 

medan Tösse skola ligger på en nivå mer likt genomsnittet av schabloner från REPAB 

(lokalkostnader) och regionsbaserade, redovisade av Nils Holgerson (HSB). 

5.2 Investeringsalternativ för Rösparksskolan och Södra skolan 

Barn- och utbildningsförvaltningen har, som en följd av den mögelproblematik som drabbat 

Rösparksskolan, satt in olika provisoriska åtgärder för att lösa lokalbehovet av skola i 

Åmåls kommun. Större delen av Rösparksskolan utrymdes direkt efter att mögelskadan 

konstaterades år 2014. Dock har den del av skolan som inrymmer matsal, gymnastiksal 

och centralhall med anslutna rum, dvs. mittskeppet, använts för fritidshem. Övrig 

verksamhet bedrivs i inhyrda paviljonger. Då Rösparksskolans lokaler inte bedömts möjliga 

att bevara har barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans med ÅKAB tagit fram ett par 

åtgärdsalternativ vilka i olika utsträckning omfattat nybyggnad och renovering av befintliga 

lokaler.  
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Alternativ 1 - Alternativet innebär att Rösparksskolan rivs och Södra skolan avyttras. Istället 

byggs en ny skola med kapacitet för 800 elever. 

Alternativ 2 - Alternativet innebär att Rörsparksskolan rivs och en mindre byggnation 

uppförs på platsen med kapacitet för 500 elever, samtidigt sker en upprustning och 

tillbyggnad av Södra skolan.  

ÅKAB har tillsammans med sitt partneringföretag PEAB tagit fram kostnadskalkyler för de 

båda alternativen. Dessa har tidigare presenterats för kommunstyrelsen. I tabell 5 

redovisas den ”kostnadsberäkning” som upprättats gällande alternativet att bygga en skola 

för 800 elever från förskoleklass till årskurs 6 i centralorten. 

Kostnadsskillnaden mellan de två framtagna förslagen är att totalsumman för en ny skola 

för 800 elever eller ny skola för 500 elever inkl. upprustning och tillbyggnad av Södra skolan 

i princip är identisk. Kostnaden oavsett lokalalternativ uppgår till ca 400 miljoner koronor.   

Tabell 5. Alternativ 1 – Kostnadskalkyl för nybyggnad av grundskola för 800 elever (F-åk 6).

 

I tabell 6 redovisas den ”kostnadsberäkning” som upprättats gällande alternativet att bygga 

en skola för 500 elever från förskoleklass till årskurs 3 i centralorten, samt upprustning och 

tillbyggnad av lokaler på Södra skolan för elever i årskurs 4 till 6.  

Datum: 20161027

m2 / BTA
Nyprod kr

/m2

Renovering

kr/m2
Övrigt Totalt Summa:

Idrottshall inkl läktare + gymnastiksal, 8 omklrum 2700 20000 54 000 000 kr             

Markarbeten/-köp, parkering i anslutning till idrottshall 7000 475 3 325 000 kr               

57 325 000 kr             

Ny skola; 11m2/elev, 800 elever 9170 30000 275 100 000 kr          

Utökning för storkök, Åmålsgården 30 30000 900 000 kr                  

Utökning musikskola 90 30000 2 700 000 kr               

Utökning för verksamhetsvaktmästare 80 30000 2 400 000 kr               

Teknikutrymmen 80 m2 bergvärme + 150 fläktrum 230 30000 6 900 000 kr               

Storköksutrustning 4 000 000 4 000 000 kr               

Renovering Nya Huset, Rösparksskolan 600 20000 12 000 000 kr             

Tillbyggnad trä/metallsalar Nya Huset + fläktrum 70 30000 2 100 000 kr               

Rivning Rösparkskolan, 2 etapper 5 000 000 5 000 000 kr               

Mark och fördröjningsmagasin 2 000 000 2 000 000 kr               

Rivning Björkens förskola 500 000 500 000 kr                  

Alternativ Björkens förskola 400 30000 12 000 000 kr             

Väganslutning till tomt, alternativ Björkens förskola 500 430 215 000 kr                  

Teknik, digital utrustning, larm 5 000 000 5 000 000 kr               

Frikyla/Bergvärme nya Rösparksskolan 10 000 000 1 000 000 kr               

340 815 000 kr          

Totalsumma:                           398 140 000

Kostnadsberäkning

En  F - åk 6 skola inkl särskola och fritidshem



   

 

18 

 

Tabell 6. Alternativ 1 – Kostnadskalkyl för nybyggnad av grundskola för 500 elever (F-åk 6), 
samt komplettering och renovering av lokaler på Södra skolan.

 

Nybyggnadskostnad 

I den kostnadsberäkning som kommunen tagit fram har en kostnad om 30 000 kronor per 

kvadratmeter bruttoarea används som schablon för beräkningen. Kostnadsuppskattningen 

ligger nära andra genomförda skolprojekt och bedöms som rimlig enligt Swecos tidigare 

erfarenhet. Exempelvis uppgick nybyggnadskostnaden för ett par skolor i Stockholms-

regionen nyligen till över 35 000 kronor per kvadratmeter bruttoarea. Det gällde för ny skola 

vid kvarteret Brandstegen i Midsommarkransen samt en nybyggnad vid Johan 

Skytteskolan i Älvsjö. Även lokalytan om 11,25 kvm per elev som används i kalkylen är på 

en rimlig nivå utifrån de riktmärken som Sweco normalt använder sig av för nyproduktion 

av skollokaler.  

Renoveringskostnad 

Kostnadsberäkningen i de framtagna förslagen innefattar tre renoveringsposter, 

”Renovering av Södra skolan 4000 m2”, ”Särskola” och ”Renovering nya huset”. Kostnaden 

för renoveringen har bedömts till 18 500 per kvadratmeter för Södra skolan samt 20 000 

kronor per kvadratmeter för Särskolan och nya huset. För Södra skolan har inte någon 

byggnadsteknisk inspektion gjorts då fokus har legat på att ta fram underlag utifrån 

Kommunfullmäktiges inriktningsbeslut om att bygga en skola. För att ta fram underlag för 

Södra skolan har schabloner för renovering och nybyggnation använts som underlag 

utifrån de uppgifter som inhämtats. 

Datum: 20161027

m2 / BTA
Nyprod kr

/m2

Renovering

kr/m2
Övrigt Totalt Summa:

Södra skolan 4000 m2 4000 18500 74 000 000 kr             

Särskola 800 20000 16 000 000 kr             

Nyproduktion, lektionssalar 250 30000 7 500 000 kr               

Gymnastiksal 2436m delbar + omklädningsrum 1100 30000 33 000 000 kr             

Teknik, digital utrustning, larm 2 000 000 2 000 000 kr               

Rivning befintlig gymnastiksal 1 000 000 1 000 000 kr               

133 500 000 kr               

Rösparksskolan, 11,25 m2/elev 500 elever 5850 30000 175 500 000 kr          

Utökning för storkök Åmålsgården 30 30000 900 000 kr                  

Utökning för musikskola 90 30000 2 700 000 kr               

Utökning för verksamhetsvaktmästare 80 30000 2 400 000 kr               

Teknikutrymme 60 m2 bergvärme + 100 fläktrum 160 30000 4 800 000 kr               

Teknik, digital utrustning, larm 4 000 000 4 000 000 kr               

Storköksutrustning Rösparksskolan 4 000 000 4 000 000 kr               

Gymnastiksal 24x36m delbar 6+ omkl rum 1100 30000 33 000 000 kr             

Renovering Nya Huset 600 20000 12 000 000 kr             

Rivning Rössparkskolan, 2 etapper 5 000 000 5 000 000 kr               

Frikyla/Bergvärme nya Rösparksskolan 8 000 000 8 000 000 kr               

Mark och Fördröjningsmagasin 1 500 000 1 500 000 kr               

Rivning Björkens förskola 500 000 500 000 kr                  

Alternativ Björkens förskola 400 30000 12000000

Väganslutning till tomt altenativ Björkens förskola 500 430 215000

266 515 000 kr               

Totalsumma:                                398 140 000

Kostnadsberäkning

Rösparkskolan 500 elever samt Södra Skolan 300 elever
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Med bakgrund av detta går det inte att göra en adekvat bedömning av presenterade 

upprustningskostnader. Dock kan konstateras att det finns en hel del behov av upprustning 

vilket framkommit både vid Swecos platsbesök på skolan och i dialog med representanter 

från ÅKAB, skolledning och barn- och utbildningsförvaltningen.  

Rivningskostnad 

De framtagna alternativen för ny grundskola kommer att innefatta ett behov av att riva 

lokaler. Då genomförd ”kostnadsberäkning” saknar fullständiga uppgifter över lokalytor kan 

rivningskostnaden inte granskas i detalj. Rivningsutgiften uppskattas normalt schablon-

mässigt till cirka 1000 kronor per kvadratmeter bruttoarea.  

Byggherrekostnader 

Av den totala projektkostnaden består en stor del av byggherrekostnader. Begreppet 

definieras på flertalet olika sätt finns definierade av olika företag och institutioner. 

Byggherrekostnaderna avser projektering, byggledning, kontroll, besiktning, byggherre-

administration och myndighetsavgifter. Ett riktvärde som Sweco utgår från i sina 

beräkningar av byggherrekostnader är ett påslag på 25 procent av entreprenadkost-

naderna. 

Övriga kostnader 

Utgifterna i kostnadsberäkningen vad avser ”teknik, digital utrustning, larm”, ”frikyla/ 

bergvärme”, ”Mark och fördröjningsmagasin” och ”Storköksutrustning” är framtagna utifrån 

erfarenhet av andra liknande projekt som ÅKAB:s partneringentreprenör PEAB har 

genomfört.  

Avyttring Södra skolan 

Om kommunen väljer att gå vidare med alternativ 1, dvs. att man väljer att satsa på en 

skola för 800 elever så är det aktuellt med avyttring av Södra skolan. Swecos värde-

utlåtande för en sådan avyttring är baserad på marknadsmässiga nyckeltal, där 

hyresnivåer och direktavkastningskrav inhämtats från Datscha och drift- och 

underhållskostnader inhämtats från Nils Holgerson.  

Värdeutlåtandet utgår vidare ifrån antagandet att upprustningsbehovet av Södra skolan är 

i nivå med den av tidigare studie presenterad renoveringskostnad, se tabell 7. Sweco gör 

bedömningen att hyresnivåerna för bostäder och kontor är för låga och direktavkastningen 

för hög för att motivera en upprustningskostnad om 18 500 kronor per kvadratmeter 

bruttoarea. Upprustningskostnaderna skulle bli högre än vad byggnaden är värd i nyskick. 

Tabell 7. Underlag för värdeutlåtande vid avyttring av Södra skolan 

Ändamål Hyra per 
kvadratmeter 

Drift/Underhåll per 
kvadratmeter 

Direktavkastning Marknadsvärde 
per kvadratmeter 

Bostäder 1 300 420 5,75 % 14 852 

Lokaler 950 420 5,75 % 7 234 

Tabellen ovan visar marknadsvärde per kvadratmeter bostads och lokalyta vid hyresnivån hög i Åmål, 
samt en vakansnivå om 2 procent för bostadsyta respektive 12 procent för kontorsyta. 
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5.3 Framtida investeringsbehov övriga skolor 

Utöver förändringar kopplat till Rösparksskolan och Södra skolan i centrala Åmål finns även 

andra investeringsbehov för att täcka behovet av platser i kommunens förskolor och övriga 

grundskolor. Inriktningen är att alla skolor och förskolor ska ha en likvärdig kvalitet och att 

de olika enheterna ska erbjuda en god arbetsmiljö både för personalen, och berörda barn 

och elever som vistas i lokalerna.  

Utifrån den analys av elevunderlag och barngrupper i förskolorna som framkommit behöver 

tillbyggnader göras på Kristinebergsskolan och Tösse skola. Dessutom behöver det 

byggas totalt sex nya avdelningar i förskolan utöver den ombyggnad med en extra 

avdelning på av Kristinebergs förskola som redan är planerad. Sweco bedömer att lämpliga 

placeringar av dessa förskolor är dels en förskola med två avdelningar i anslutning till 

Kristinebergs förskola, dels en förskola med fyra avdelningar på nuvarande tomt för Nolby 

förskola. Det senare innebär att befintlig förskola rivs. Dessutom bör Tösses båda förskolor 

flyttas till en gemensam byggnad. En lämplig placering är i linje med förslag som tidigare 

tagits fram av kommunen att dessa flyttas i direkt anslutning till Tösse skola, ev. delvis i 

befintliga lokaler.  

Nedan följer en sammanställning av framtida investeringsbehov gällande skolor och 

förskolor utöver Rösparksskolan och Södra skolan.  

Kristinebergsskolan 

Tillbyggnaden av Kristinebergsskolan gäller dels tillbyggnad för specialsalar, dels 

tillbyggnad av befintlig idrottshall. Totalt handlar det om en tillbyggnad om 1100m2/BTA. 

Kostnaden uppsattas till 33 000 000 kronor, i enlighet med schablonutgifterna i framtagen 

”kostnadsberäkning”. 

 m2/BTA Utgift/m2 Utgift nyproduktion 

Nyproduktion skola 11m2/elev 1100 30 000 33 000 000 

Kristinebergs förskola 

Nybyggnad av två förskoleavdelningar i anslutning till Kristinebergs förskola. Kostnaden 

har utgått från antagna schablonutgifter vilket hämtats från tidigare upprättad 

”kostnadsberäkning”. Ytorna utgår efter antagandet att en avdelning är till för 18 barn och 

att 1 kvadratmeter lokalarea avser 1,1 kvadratmeter bruttoarea. Totalt handlar det om en 

nybyggnad om 475 kvm. Kostnaden uppskattas till 14 250 000 kronor.  

 m2/BTA Utgift/m2 Utgift nyproduktion 

Nyproduktion förskola 12m2/barn 475 30 000 14 250 000 
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Tösse skola 

I Tösse skola byggs en ny skolmatsal samt nya lokaler för slöjd och personalarbetsrum. 

Total tillbyggnad beräknas till 760 kvadratmeter. Utgiftsuppskattningen har utgått från 

antagna schablonutgifter vilket hämtats från tidigare upprättad ”kostnadsberäkning” som 

bygger på detta förslag. Kostnaden uppgår till 22 800 000 kronor. 

 m2/BTA Utgift/m2 Utgift nyproduktion 

Nyproduktion skola 11m2/elev 760 30 000 22 800 000 

 

Tösse förskola 

En nybyggnad planeras för två avdelningar vid Tösse förskola. Utgiftsuppskattningen har 

utgått från antagna schablonutgifter vilket hämtats från tidigare upprättad 

”kostnadsberäkning”. Ytorna utgår efter antagandet att en avdelning är till för 18 barn och 

att 1 kvadratmeter lokalarea avser 1,1 kvadratmeter bruttoarea. Totalt handlar det om en 

nybyggnad om 325 kvm. Kostnaden uppskattas till 9 750 000 kronor. 

 m2/BTA Utgift/m2 Utgift nyproduktion 

Nyproduktion förskola 12m2/elev 325 30 000 9 750 000 

 

Nolby förskola 

Det nuvarande förslaget innebär att Nolby förskola ska rivas och ersätts med en ny förskola 

med fyra avdelningar. Utgiften att riva befintlig bebyggelse antas till samma storlek som 

Björkens förskola, vilket finns skattad i tidigare ”kostnadsberäkning”. Ytorna utgår efter 

antagandet att en avdelning är till för 18 elever och att 1 kvadratmeter lokalarea avser 1,1 

kvadratmeter bruttoarea. Totalt handlar det om en nybyggnad om 950 kvadratmeter. 

Kostnaden uppskattas till 28 500 000 kronor. 

 m2/BTA Utgift/m2 Utgift nyproduktion 

Nyproduktion förskola 12m2/elev 950 30 000 28 500 000 
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6 Sammanfattande analys och slutsatser 

Swecos uppdrag har haft sin tyngdpunkt i kostnadsberäkningar, men också att säkerställa 

att det kommer att finnas tillräcklig kapacitet av förskolor och grundskolor i Åmåls kommun 

i framtiden. Tidigare har Åmåls kommun tagit fram olika underlag, både beräkningar av 

kostnader för en eventuell lokalförändring av grundskolan, befolkningsprognoser och även 

andra relevanta underlag såsom tekniska analyser, trafikanalyser osv. Åmåls kommun har 

även en pedagogisk vision där kommunen beskriver olika värden som kommunen vill 

uppnå med denna verksamhet. Sweco har tagit del av dessa underlag men har även 

inhämtat kompletterande information från Barn- och utbildningsförvaltningens ledning, 

chefer och rektorer för förskola och grundskola samt från ÅKAB och samarbetspartners 

från PEAB.  För att få en uppfattning om förskole- och grundskolelokalernas tekniska 

status, underhåll och ändamålsenlighet har Sweco även gjort platsbesök. Sammantaget 

utgör detta grund för Swecos samlade analys. 

6.1 Analys av Åmåls kommuns samhälls- och befolkningsutveckling  

Befolkningsprognosen för Åmåls kommun visar på en svag ökning av antalet 

kommuninvånare med 77 personer den närmaste tioårsperioden, från 12 801 invånare till 

12 878 invånare. Inom gruppen barn och unga förväntas en ökning med 219 personer den 

närmaste tioårsperioden. Framförallt väntas ökningen ske bland unga i åldern 10 till 15 år. 

Inom den yngsta ålderskategorin, 0 till 5 år, visar prognosen på en ökning med ca 50 barn 

den närmaste femårsperioden, men därefter minskar antalet barn till nuvarande nivåer. 

Bland elever i årskurs F-3 kan en ökning förväntas motsvarande en klass. När det gäller 

de äldre barnen kan kommunen förvänta sig en ökning av antalet barn med ca 100 i åldern 

10 till 12 år och 78 i åldern 13 till 15 år fram till 2026. Detta kan, enligt Swecos bedömning, 

förväntas påverka behovet av skollokaler. 

6.1.1 Befolkningsutvecklingens påverkan på skatteintäkter  

Trots ett genomsnittligt flyttnetto, dvs. antal som flyttar från kommunen jämfört med 

personer som flyttar till kommunen, visar på en genomsnittlig ökning med 39 personer per 

år under den närmaste tioårsperioden så kommer detta att ha en totalt sett svag påverkan 

på skatteunderlaget jämfört med idag. En viss ökad intäkt är att vänta fram till år 2020 men 

därefter sker en minskning av antalet kommunmedborgare i aktuell målgrupp varför den 

totala intäkten per år knappast kommer att öka i motsvarande grad. Befolkningsökningen 

ger således endast en marginell påverkan på möjligheter till nya investeringar. 

6.1.2 Lokalbehov för grundskolan  

Vid en analys av antal platser som kan ligga till grund för planering av framtida 

skolorganisation framkommer att skolornas befintliga lokaler är otillräckliga. Detta gäller 

framförallt på kort sikt, de närmaste tre åren, för de yngre och på såväl kort som lite längre 

sikt (10 år) för elever från årskurs 4 till 9. Då de befolkningsprognoser som finns tillgängliga 

endast sträcker sig till år 2026 kan Sweco inte bedöma hur befolkningen kommer att 

utvecklas efter det. Det gäller att säkerställa att det finns en flexibilitet i de lokaler som 

kommunen erbjuder för skolor och förskolor som möjliggör en alternativ användning.  
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I tabell 8 redovisas över- respektive underskott av elevplatser om skolornas lokaler 

används maximalt utifrån lokalernas maxkapacitet. Detta ligger tillsammans med analysen 

av befintliga lokaler, till grund för Swecos bedömning av behov av tillbyggnader och 

nybyggnationer. Då det knappast är realistiskt att alla klassrum skall vara fyllda till max 

hela dagarna, t.ex. som en följd av elever i behov av särskilt stöd, kommer det, enligt 

Swecos bedömning, att behövas en liten överkapacitet i lokalerna för att säkerställa en 

långsiktigt hållbar lösning. Beräkningarna förutsätter att antalet elever i friskolor ligger på 

samma nivåer som idag. 

Tabell 8. Över respektive underskott av elevplatser i Åmåls kommuns skolor 2016 t.o.m. 2026. 

 Åk F-3 Åk 
4-6 

Åk 7-9* 

Totalt antal elever nuläge (samtliga skolor i 
kommunen) 

606 439 459 

Antal platser exkl. Rösparksskolan men inkl. 
platser i kommunens friskolor (nuläge) 

-392 173 17 

Antal platser exkl. Rösparksskolan men inkl. 
platser i kommunens friskolor (prognos 2020)  

-391 100 -13 

Antal platser exkl. Rösparksskolan men inkl. 
platser i kommunens friskolor 2026)  

-414 79 -51 

*Samtliga elever i kommunens skolor årskurs 7-9 går i Kristinebergsskolan 

Utifrån förväntad befolkningsförändring inom gruppen elever från åk F-3 visar prognosen 

att det kommer att behövas något fler än 400 elevplatser på en ny skola i förhållande till 

förväntat platsbehov. Antalet behövs omgående vid byggnation av ny skola.  

Utifrån förväntad befolkningsförändring inom gruppen elever från åk 4-6 visar prognosen 

att det är ett överskott på elevplatser med utgångspunkt i maxkapacitet i nuläget om 173 

platser. Den förväntade överkapaciteten kommer dock att minska till ca 100 platser år 2020 

och ca 80 platser fram till år 2026. 

Utifrån förväntad befolkningsförändring inom gruppen elever från åk 7-9 visar prognosen 

att det kommer att behövas ytterligare ca 50 elevplatser på Kristinebergsskolan. Den 

förväntade ökningen förväntas ske successivt fram till år 2026. Då det redan i nuläget är 

trångt i skolans specialsalar kan det bli problem att tillhandahålla undervisning i rätt 

omfattning. Här krävs en inom kort tillbyggnad för att klara av tillströmningen av fler elever. 

6.1.3 Lokalbehov för kommunens förskolor 

För förskolans del kan en topp i antalet barn förväntas runt år 2020 för att därefter återgå 

till nuvarande nivåer. Genom att kommunen redan tagit ett beslut om att inrymma en femte 

avdelning i befintliga lokaler på Kristinebergs förskola finns en beredskap att klara den 

förväntade toppen. Sweco bedömer dock trots detta att totalt tre ytterligare avdelningar 

behöver byggas för att kunna avveckla tillfälliga förskolelokaler i onödigt kostnadskrävande 

förskolelokaler. Det gäller framförallt Villebergen och Kungsbergets förskola, men även 

Tösse lägenhetsförskola.  

Sweco bedömer att det är lämpligt att bygga två avdelningar i anslutning till Kristinebergs 

förskola, då det finns tillräcklig markyta där. Det skulle i så fall bli en förskola med 6 

avdelningar utöver den tillfälliga avdelning som nu är under projektering, en storlek som 
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både är kostnadseffektiv och verksamhetsmässigt mer ändamålsenlig än en mindre 

förskola.  

6.2 Analys av nuvarande lokaler 

6.2.1 Fördjupad analys av Rösparksskolan  

Att behålla den befintliga Rösparksskolan är inget alternativ enligt Swecos bedömning. Den 

tekniska analysen är tydlig på den punkten. Lokalmässigt finns så pass stora tekniska 

problem att det knappast är lönsamt att renovera lokalerna. Det behövs en ny grund. 

Nedgrävda ledningar behöver bytas. Ytterväggarna är tunna och uppfyller inte krav om 

isolering. Fönstren närmar sig slutet av sin tekniska livslängd och klarar inte kraven på ljud- 

och energiisolering. Takisoleringen är tunn och uppfyller inte dagens krav om energi-

isolering. Tekniska installationer såsom el, vatten, avlopp och ventilation behöver bytas ut. 

Det finns även stora brister gällande tillgänglighet, framförallt nivåskillnader mellan lokaler. 

Att skolan har stått tom under ett par års tid har knappast förbättrat skolans tekniska status. 

Sweco konstaterar att oavsett de tekniska bristerna saknas tillgång till grupprum och 

lärararbetsplatser dvs. förutsättningar som kräver renovering och tillbyggnader. 

Den fjärde byggnaden, som idag omfattar kök och skolmatsal samt personalrum håller 

högre kvalitet än övriga byggnader vad gäller byggnadens konstruktionstekniska status 

såsom grund, väggar, tak, fasader, fönster och tekniska installationer. Även ytskikt har god 

standard utifrån sin ålder. Denna del av byggnaden skulle kunna behållas och anpassas 

för att uppfylla framtida krav. Dock är det inte säkert att det är en kostnadseffektiv lösning 

om byggnaden ska kopplas till en i övrigt ny skolbyggnad.  

Swecos rekommendation - fördjupad analys Rösparksskolan 

Utifrån de frågeställningar som skall belysas specifikt för Rösparksskolan har Sweco 

kommit fram till följande slutsatser: 

• Den tekniska analysen visar att Rösparksskolan, utöver den fristående byggnaden, 

bör rivas. Eventuellt kan mittendelen där nuvarande kök är placerat renoveras, 

men Sweco ställer sig frågan om det är den ekonomiskt bästa lösningen sett till 

den effektivitet som kan uppnås vid en nybyggnation.  

• Den tekniska analysen av lokalerna visar att befintlig inomhusmiljö på Rösparks-

skolan inte svarar upp mot arbetsmiljölagstiftningens krav om en god arbetsmiljö.  

• Sweco kan inte tydligt bedöma hur väl befintlig Rösparksskolas skolmiljö svarar upp 

mot styrdokumenten. Dock kan konstateras att eleverna enligt styrdokumenten ska 

kunna utvecklas så långt möjligt utifrån sina förutsättningar och erbjudas studie ro. 

Rösparksskolan är traditionellt utformad och detta indikerar att den flexibilitet som 

detta kräver knappast är fullt ut ändamålsenligt t.ex. genom brist på grupprum och 

andra läromiljöer som alternativ till stora klassrum.  

• Utemiljön vid befintlig Rösparksskolan är god och lämplig för skolverksamhet. Med 

nuvarande verksamhet uppgår uteytan till 67,7 kvm per elev. Vid 850 elever skulle 

uteytan uppgå till 35,8 kvm per elev vilket är en acceptabel nivå enligt den praxis 

som finns gällande utemiljö. 
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• Trafiksituation utifrån genomförda trafikutredningar visar att det finns goda 

trafikmässiga förutsättningar kring Rösparksskolan vid beslut om en större skola i 

området. Detta gäller både vad gäller leveranser till skolan och möjligheter för 

föräldrar att hämta och lämna sina barn vid skolan. Även bullernivån ligger på en 

acceptabel nivå oavsett skolans storlek. Detta indikerar att det är fullt möjligt med 

en större skola i området. 

 

6.2.2 Analys av lokaler för övrig grundskola, inklusive förskoleklass 

Analyser har utöver Rösparksskolan även gjorts av övriga skollokaler i kommunens regi. 

Skolorna har studerats utifrån dess ändamålsenlighet, utifrån underhåll och teknisk status 

samt hållbarhet på kort och lång sikt. Analyserna inkluderar översiktliga bedömningar av 

hur lokalerna svarar upp mot nuvarande och kommande behov av arbetsplatser, grupprum, 

tekniska lösningar, säkerhet vad gäller brand/utrymning och övrig tillbud/skador, 

byggnadernas tekniska status och behov av underhåll och investering på kort sikt och på 

lång sikt samt en beskrivning av byggnadernas bruttoarea (BTA). Generellt kan 

konstateras att skolornas underhåll framförallt inomhus är eftersatt och kräver insatser för 

att skolorna ska hålla en jämn och god kvalitet. Till viss del behöver även skolornas och 

förskolornas utemiljöer (t.ex. lekutrustning, solskydd m.m.) ses över ur denna aspekt.  

När det gäller skolornas ytor för utemiljö framkommer stor variation mellan kommunens 

skolor från ca 30 kvm på Södra skolan till ca 250 kvm på Tösse skola. Utifrån de besök 

som gjorts på samtliga skolor och förskolor är Swecos bedömning att skolorna generellt 

sett erbjuder stora uteytor för eleverna. Utemiljön på Södra skolan är dock inte 

ändamålsenlig för de yngre eleverna, enligt Swecos bedömning. Södra skolans skolgård 

är svåröverskådlig och har även nivåskillnader som inte är lämpliga för denna grupp elever. 

Även utifrån trafiksituationen runt skolan är det positivt att kommunen redan idag satsat på 

att anpassa Södra skolan till de lite äldre eleverna som kan ta sig till skolan på egen hand.   

Södra skolan har brist på grupprum och lärararbetsplatser. Trapphus och fönster behöver 

renoveras och alla ytskikt behöver förbättras. Även om klassrummen är stora och ljusa så 

är de traditionellt utformade och underlättar inte den samverkan som kan bedrivas genom 

arbetslagsarbete och flexibla lokallösningar. I utsagor från skolledning och teknisk 

förvaltning är man i allmänhet nöjda med lokalerna på Södra skolan, men framhåller 

samtidigt att det skulle vara ett lyft utifrån dagens pedagogik med mer innovativa 

undervisningsmetoder och möjligheter till en flexiblare undervisningssituation om 

verksamheten bedrevs i modernare och mer ändamålsenliga lokaler. Sweco konstaterar 

att det krävs en omfattande renovering av Södra skolan om den ska svara upp mot 

förväntade behov och kvalitetskrav. Skolans totalyta är dock tillräcklig för att rymma 

förväntat elevantal i årskurs 4-6. Skolan skulle även klara av att ta emot samtliga elever i 

denna ålderskategori från Tösse skola.  

Tösse skola är tekniskt sett på en bra nivå, men underhållet är eftersatt. Problematik som 

framkommer hör framförallt samman med tillgänglighetskrav. Det finns nivåskillnader inom 

byggnaden som kräver åtgärder. Det är även brist på toaletter. Syslöjdssalen som är ett 

vinklat rum är inte fullt ut ändamålsenligt. Även skolans fritidshem behöver förbättras. 
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Dessutom saknas lärararbetsrum och grupprum. Antalet platser i skolmatsalen är 

otillräckligt. På Tösse skola krävs en ombyggnad för att klara av skolans behov.  

Värt att fundera kring om kommunen beslutar att behålla Södra skolan är att elever i årskurs 

4 till 6 på Tösse skola flyttas till Södra skolan. I så fall skulle lokaler motsvarande tre 

klassrum frigöras i Tösse skola, utöver lokaler för specialsalar. Dessa lokaler skulle kunna 

nyttjas som förskola alternativt nytt fritidshem vid en eventuell ombyggnad.  

Kristinebergs skola är i stort behov av utbyggnad för att klara kommande behov av 

elevplatser.  Framförallt behövs utbyggnad av specialsalar och idrottshall. Däremot har 

skolan relativt gott om grupprum samt bra lokaler för särskolan. Skolan består av långa 

korridorer och har brist på bra ytor för eleverna att vara i på rasterna. Dessutom saknas 

tillräckligt med lärararbetsplatser. Kristinebergsskolan erbjuder på så sätt inte en 

ändamålsenlig arbetsmiljö för skolans elever och personal. Dessutom är skolans 

ventilationssytem på sin maximala nivå i nuläget vilket innebär att ventilationen inte klarar 

att inrymma fler personer i skolan. 

Swecos rekommendation – övriga kommunala grundskolor 

Utifrån de frågeställningar som skall belysas i analysen av kommunens grundskolor utöver 

Rösparksskolan har Sweco kommit fram till följande slutsatser: 

 Om Södra skolan är kvar som skola för elever i åk 4-6 krävs olika åtgärder för att 

anpassa lokalerna. Framförallt finns behov av grupprum, lärararbetsplatser och 

idrottshall för att skolan ska bli mer flexibel och ändamålsenlig. Lokaler för 

fritidshem och särskola kvarstår på samma sätt som idag. Om elevantalet på 

skolan ökar finns tillräckligt med klassrum. Däremot kan det uppstå brist på lokaler 

för slöjd vilket kommer att kräva ett behov av tillbyggnad/ombyggnad. 

 Tösse skola har fri kapacitet i klassrummen. Tillbyggnad behövs trots detta av 

grupprum, lärararbetsplatser, specialsalar och framförallt matsal för att skolan ska 

bli mer flexibel och ändamålsenlig. Det är även brist på toaletter på skolan. Lokaler 

för fritidshem är i behov av renovering för att göra dem mer ändamålsenliga. Här 

är ett alternativ att man gör en tillbyggnad av lokaler för fritidshem.  

 Kristinebergskolan är nära sin maxgräns i kapacitet redan idag. Här behövs en 

tillbyggnad prioriteras för att klara behovet enligt elevprognosen. Framförallt finns 

behov av att öka kapaciteten i skolans specialsalar och idrottshall. Även antalet 

lärararbetsplatser behöver öka. Lokaler för särskola kvarstår på samma sätt som 

idag.  

Sweco ställer sig tveksamma till att bygga vidare på Tösse skola till en F-6 skola i det fall 

kommunen väljer att behålla Södra skolan då elever i årskurs 4 till 6 skulle få plats i 

befintliga lokaler. Detta skulle minska behovet av tillbyggnad på Tösse skola. Om Tösse 

skola ska behållas som skola för elever från F-6 är bedömningen att det även kan vara värt 

att se över möjligheter för Fängefors skolelever att inrymmas i skolan. Utifrån tillgången till 

lokalyta är detta en oproblematisk lösning. Dock kan andra skäl tala emot ett sådant förlag. 

Det krävs dock en mer detaljerad analys för att säkerställa dessa förslag vilket inte ingått i 

Swecos uppdrag. 
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6.2.3 Analys av lokaler för förskola  

De befintliga förskolorna i Åmåls kommun är av varierande kvalitet.  

Kristinebergs förskola erbjuder en god teknisk standard. Förskolan har en bra utemiljö. 

Övriga förskolor i centralorten är i övrigt inte ändamålsenliga enligt Swecos bedömning.  

Nolby förskola håller tekniskt låg kvalitet och är inrymd i paviljongbyggnader. Nolby förskola 

bedömer Sweco har så pass stora tekniska och underhållsmässiga brister att den bör rivas 

och ersättas med en ny förskola. I det fall kommunen bygger en ny förskola som ersättning 

för Nolby förskola är en lämplig storlek för att täcka behovet av antalet förskoleplatser fyra 

avdelningar. Vid ett sådant beslut kan Björkens förskola avvecklas.  

Björken förskola är förlagd i en mindre villa med renoveringsbehov. Förskolan har endast 

en avdelning. Lokalytan är mindre en 5 kvm per barn. Detta är, enligt Swecos bedömning, 

inte ändamålsenligt ur ett verksamhetsperspektiv.  

Tösse förskola består av två avdelningar. Dessa är dock inte lokalmässigt samlokaliserade. 

Den ena avdelningen inryms i ett parhus ett kvarter från förskolan. Sweco bedömer att 

denna lokallösning inte är ändamålsenlig och långsiktigt hållbar.  Då tomten vid Tösse 

förskola är liten finns inte möjlighet till utbyggnad. Sweco gör utifrån detta bedömningen att 

förskolan bör flyttas så att förskolans avdelningar samlas i en gemensam lokal i anslutning 

till Tösse grundskola. 

Utöver dessa förskolor finns tre tillfälliga lokaler för förskola i centralorten, där det är 

önskvärt med mer permanenta lösningar.  

Swecos rekommendation för förskolan 

 Sweco bedömer att totalt tre ytterligare avdelningar behöver byggas för att kunna 

avveckla de tillfälliga förskolelokaler som finns i kommunen i onödigt kostnads-

krävande lokaler. Det gäller framförallt Villebergen och Kungsbergets förskola.  

 Genom att kommunen redan tagit ett beslut om att inrymma en femte avdelning i 

befintliga lokaler på Kristinebergs förskola finns en beredskap att klara den 

förväntade toppen av barn. 

 Sweco bedömer det som verksamhetsmässigt positivt att flytta Tösse förskolas 

båda avdelningar till en gemensam lokal i anslutning till Tösse skola. Detta skulle 

även möjliggöra ett mer effektivt nyttjande av Tösse skolas lokaler då skolan har 

onödigt stora ytor per elev, ca 20 kvm. Även uteytan är mycket omfattande, över 

250 kvm per elev, vilket gör en tillbyggnad helt oproblematisk ur detta perspektiv. 

6.3 Analys av ekonomiska faktorer  

Som underlag för den ekonomiska analysen har Sweco tagit del av ett antal underlag som 

tillhandahållits från kommunen vilka har granskats. Sweco konstaterar att Åmål kommun 

har genomfört ett antal relevanta analyser och kostnadsuppskattningar för nybyggnationer 

och renoveringar. Sweco bedömer att de förslag på investeringar som kommunen tagit 

fram tidigare är rimliga. Dessa beräkningsunderlag överensstämmer till stor del med Sweco 

bedömning och tidigare erfarenhet av likande analyser. Omfattningen av eventuell 
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nybyggnad av skola och förskola stämmer även väl överens med den befolknings-

utveckling som prognosen visar fram till 2026.  

Den nybyggnadskostnad som Sweco utgår från ligger på mellan 30 000 kr och 35 000 kr 

per kvm. Kostnaden för renoveringen har i framtagna kalkyler från ÅKAB bedömts till 

18 500 per kvadratmeter för skolan samt 20 000 kronor per kvadratmeter för Särskola. 

Dessa båda kostnader ligger på samma nivå med Swecos använder i sina beräkningar. Ett 

riktvärde som Sweco utgår från i sina beräkningar av byggherrekostnader är ett påslag på 

25 procent av entreprenadkostnaderna. Observera att det är stor konkurrens på 

byggmarknaden i en tid då det byggs mycket över hela landet varför denna kostnad kan 

variera. Rivningsutgiften uppskattas normalt schablonmässigt till cirka 1000 kronor per 

kvadratmeter bruttoarea.  

En lokalyta om 11,25 kvm per elev som används i framtagna kalkyler från ÅKAB är på en 

något låg nivå för nybyggnad av skola utifrån de riktmärken som Sweco normalt använder 

sig av för nyproduktion av skollokaler (10-12 kvm för lägre årskurser, 14 kvm för högre 

årskurser). 

6.3.1 Investeringar – grundskolan och förskolan  

Sweco konstaterar att Åmåls kommun har genomfört ett antal relevanta analyser och 

kostnadsuppskattningar för nybyggnationer och ombyggnader som stämmer väl överens 

med Swecos bedömningsunderlag och som även ligger i linje med behov utifrån den 

befolkningsutveckling som prognosen visar fram till 2026 

De investeringar som föreslås utöver nybyggnad av en ny skola för 800 elever alternativt 

två skolor där Södra skolan renoveras och en ny skola byggs för 500 elever. Beräknad 

kostnad uppgår, oavsett alternativ, till 398 140 000 kronor. I tabell 9 redovisas beräkningar 

av kostnader för investeringar i övriga skolor och förskolor i kommunen. Sammantaget 

uppgår behovet av investeringar till ca 500 miljoner kronor. Kostnaden för investeringar 

utöver alternativen för ny skola uppgår till ca 100 miljoner kronor. 

Tabell 9. Kostnad för investeringar inom skola och förskola i Åmåls kommun.   

Skola m2/BTA Utgift/m2 Utgift nyproduktion 

Kristinebergsskola  

Nyproduktion skola 11m2/elev 

1100 30 000 33 000 000 

Kristinebergs förskola 
Nyproduktion förskola 12m2/barn 

475 30 000 14 250 000 

Tösse skola  

Nyproduktion skola 11m2/elev 

760 30 000 22 800 000 

Tösse förskola  

Nyproduktion förskola 12m2/elev 

325 30 000 9 750 000 

Nolby förskola 

Nyproduktion förskola 12m2/elev 

950 30 000 28 500 000 

 

Om kommunen ska fatta långsiktigt hållbara beslut är det lämpligt att planerar för samtliga 

föreslagna investeringar. På kort sikt är det framförallt beslut angående Kristinebergs skola 

och alternativ för ny skola som behöver beslutas. När det gäller Kristinebergsskola är läget 
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akut på så sätt att eleverna i åk 7 till 9 inte kommer att få plats i de befintliga lokalerna. 

Investeringar bedöms därför som prioriterat. När det gäller beslut om ny skola är det också 

prioriterat. Detta mot bakgrund av att kommunen har höga kostnader för inhyrda paviljonger 

i Rösparksområdet, men också att det behövs göras investeringar på Södra skolan för att 

denna ska fungera på ett bra sätt. Det handlar t.ex. om att tillgänglighetsanpassa skolan, 

bygga grupprum, ny sporthall osv. i det fall kommunen beslutar att satsa på två skolor.   

Hur olika investeringar ska finansieras är en fråga som kvarstår. Utifrån genomförd 

befolkningsprognos är inga långsiktigt ökande skatteintäkter att vänta. En svag ökning kan 

förväntas fram till år 2020, men därefter sjunker intäkten till nuvarande nivå eller till och 

med något lägre beroende på befolkningens åldersmässiga sammansättning.    

6.3.2 Drift och underhållskostnader 

Vid en jämförelse av driftkostnader mellan befintliga lokaler och investeringar i lokaler som 

Åmåls kommun ska ta ställning till kommer driftkostnaderna totalt sett att öka för skolor och 

förskolor som får ökad lokalyta jämfört med nuläget. Samtidigt kommer lokaler att 

avvecklas vilket innebär att kostnaderna på sikt upphör. Då det inte finns någon tydlig 

planering för detta kan Sweco inte göra en säkerställd uppskattning. Dock kan konstateras 

att kostnaderna ökar initialt om avvecklingen inte sker i takt med att nya lokaler tas i bruk.    

Lokalkostnaderna för skolor, som inkluderar kostnader för lokaler, drift och underhålla, har 

de senaste åren varit lägre än för andra kommuner enligt statistik som finns tillgänglig på 

Skolverket. Företrädare från Åmåls kommun har uppgett att de inväntar denna komplet-

terande granskning av kommunens skol- och förskolelokaler innan en satsning görs på 

större underhåll av kommunens skol- och förskolelokaler.  Sweco konstaterar att drift- och 

underhållskostnader för kommunens skol- och förskolelokaler är svåra att bedöma då 

lokalernas tekniska status varierar. Att ligga på en nivå i linje med genomsnittliga skolor i 

regionen kan vara ett riktmärke. Dock är underhållet i nuläget eftersatt vilket på kort sikt 

kan förväntas ge ytterligare ökade kostnader. I takt med att kommunen investerar i nya 

lokaler kommer drift och underhållskostnaderna sannolikt att minska på kort sikt. I ett längre 

perspektiv är det dock mer rimligt och hållbart att sträva efter att underhåll och drift håller 

god kvalitet för att säkra en mer långsiktig hållbarhet.  

6.4 Swecos avslutande rekommendation – en eller två skolor 

I den tidigare analysen har kommunen tittat på två alternativ. En satsning på en stor skola 

med 800 elever eller en satsning där en nybyggd Rösparksskola rymmer förskoleklass till 

årskurs 3 och Södra skolan rymmer elever i årskurs 4 till 6. Genom att det behöver göras 

stora investeringar för att få Södra skolan ändamålsenlig är Swecos bedömning att en 

satsning på EN skola är mer långsiktigt hållbar, både ur ett ekonomiskt och pedagogiskt 

perspektiv. Det finns även andra argument för att satsa på en större skola. Enligt Erik 

Lakomaa, forskare vid Handelshögskolan, medför större skolor och mer koncernliknande 

organisationer både förbättringar av kvaliteten och minskade kostnader.5 Han menar att 

                                                      

5 http://www.dn.se/debatt/oka-storleken-pa-skolorna-sa-blir-kvaliteten-battre/ 

 

http://www.dn.se/debatt/oka-storleken-pa-skolorna-sa-blir-kvaliteten-battre/
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större skolor underlättar schemaläggning och medför att skolorna kan använda resurser 

mer effektivt. Större skolor har också lättare att rekrytera personal samtidigt som det 

underlättar möjligheter till en rättvis betygsättning genom större möjligheter till 

medbedömare.  

Swecos rekommendation för investeringar 

 De alternativ till förslag som kommunen tagit fram, oavsett en lösning om en eller 

två skolor i centrala Åmål, täcker förväntat behov av platser utifrån 

befolkningsprognosen. Swecos rekommendationen är dock att bygga ny skola 

800-850 elever. Sweco gör bedömningen att det sannolikt skulle underlätta 

möjligheter till en jämnare kvalitet, integration och likvärdighet för eleverna om all 

verksamhet samlas på samma skola. 

 Vid en avyttring av Södra skolan gör Sweco bedömningen att hyresnivåerna för 

bostäder och kontor är för låga och direktavkastningen för hög för att motivera en 

upprustningskostnad om 18 500 kronor per kvadratmeter bruttoarea. Upprust-

ningskostnaderna skulle bli högre än vad byggnaden är värd i nyskick.  

 Om kommunen väljer att bygga en ny skola för årskurs F-6 är behovet ca 450 

elever åk F-3 och 350 elever åk 4-6 (inkl. ca 10 procents marginal). Skolan ska 

även inrymma särskola. Fritidshem anordnas i anslutning till befintliga klassrum för 

att nyttja ytorna på ett flexibelt sätt.  

 Vad gäller kostnadsbedömningar bygger dessa på tidigare framtagna underlag 

vilka Sweco bedömer ligger i nivå med de bedömningar som Sweco gör gällande 

kostnader i liknande lokalöversyner. Underlagen bedöms därmed som realistiska. 
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Bilaga 1 

Metoder  

Metoder i uppdraget har framförallt varit dokumentstudier, platsbesök, intervjuer och 

dialogmöten. Lokalutredningen har genomförts i samverkan mellan Sweco Society AB, 

Sweco Architects AB samt Sweco Management AB. Denna samverkan har medfört att 

olika kompetenser har samverkat för att säkerställa kvalitet i olika delar av utredningen. 

Dokumentstudier 

Initialt har en översiktlig inventering gjorts av befintliga skollokaler och förskolelokaler 

utifrån tillgänglig dokumentation som tillhandahållits från kommunen och från kommunens 

webbplats. Sweco har bland annat tagit del av tidigare genomförda trafikutredningar, 

markundersökningar, bestämmelser i gällande detaljplaner, ritningar och underlag från 

arkitekter.  

Som underlag till beräkningar av antal barn/elever i kommunens skolor och förskolor har 

Sweco analyserat tidigare befolkningsprognoser som tagits fram av Statisticon. 

Kompletterande nyckeltal av relevans för uppdraget har inhämtats från Skolverkets olika 

databaser t.ex. SIRIS. 

Beräkningar av ideal och maximal kapacitet, vilket utgör en viktig grund i lokalutredningen, 

har inhämtats genom studier av ritningar. Kompletterande underlag har även inhämtats 

från kommunens fastighetsbolag, ÅKAB, samt från rektorer och förskolechefer vilka 

ansvarar för de aktuella skolorna respektive förskolorna.   

Besök förskolor och skolor  

Konsuler från Sweco har besökt samtliga av översynen berörda grundskolor i kommunen 

för att få en översiktlig bild av lokalernas tekniska status och funktionalitet. Dessa besök 

har därefter kompletterats med studier av ritningar och andra dokument som hör samman 

med lokalernas tekniska status.  

Förskolorna, som inte på samma sätt som grundskolorna, omfattar en fördjupad analys i 

uppdraget har endast studerats på utsidan. Detta har gjort för att få en bild av förskolornas 

utformning och utemiljö. Kompletterande information om förskolelokalerna har inhämtats 

från ansvarig förskolechef.   

Dialogmöten 

Sweco har vid olika tillfällen fört dialog med chefer och tjänstemän inom Barn- och 

utbildningsförvaltningen samt ansvariga rektorer för kommunens förskolor och grundskolor. 

Konsulter från Sweco har träffat representanter från kommunens fastighetsbolag ÅKAB 

samt partnerföretag PEAB. Dialog har även förts med arkitekt som tidigare tagit fram 

ritningar för Rösparksskolan och Kristinebergsskolan. För att få en bredare förståelse av 
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kommunens framtida behov har frågor ställts om kommunens planering när det gäller 

exploatering och nybyggnationer av bostäder.  

Konsult från Sweco har syften har fört samtal med ansvariga för verksamhet i kommunens 

förskolor och grundskolor i syfte att stämma av ytor, ventilation, energianvändning och 

funktionalitet i lokalerna, samt att diskutera pedagogiska ställningstaganden. En löpande 

dialog har även förts med ansvarig chef inom Barn- och utbildningsförvaltningen. 

Analys av kostnader 

I uppdraget har ingått att genomföra en ekonomisk konsekvensanalys av framtagna förslag 

över lokallösningar för kommunens grundskolor. Sweco har med detta som utgångspunkt 

haft tillgång till ”kostnadsberäkningar” av två alternativ som tidigare tagits fram av ÅKAB.  

Det ena har sin utgångspunkt i en helt ny skola för årkurs F till 6 för totalt 800 elever på 

tomten för nuvarande Rösparksskolan. Det andra bygger på ett alternativ med två skolor i 

centrala Åmål där årskurs F till 3 inryms i nya lokaler på Rösparksskolans tomt och årskurs 

4 till 6 inryms i Södra skolans lokaler.  

”Kostnadsberäkningarna” som ÅKAB tagit fram bygger på uppskattade schablonutgifter 

som tagits fram genom erfarenhetstal. Den ekonomiska konsekvensanalysen utgår från 

samma detaljeringsnivå. För en mer exakt bedömning krävs en djupare analys av bland 

annat ytor samt nivå på om-/tillbyggnad. 


