
 Datum Sida 

 

Handläggare: 

Namn:       Johnny Johansson/utredare 

Telefon 0370 678503 

E-post: johnny.johansson@vaggeryd.se 

 

2017-11-29 Sida 1 av 13 

 

Tjänsteskrivelse 

Revidering av Barn- och utbildningsnämndens lokalplan. 
 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden har fått i uppdrag att ”påbörja arbetet med att revidera den 

lokalplan som antogs i maj 2016. Den reviderade lokalplanen ska omfatta all 

skolverksamhet. För 2017 och 2018 ska planen stämma överens med de prioriterade 

objekten som Bun har lämnat till beredningen”. Vidare framgår av beslutet att arbetet 

”ska utgå ifrån den befolkningsprognos som budgetberedningen fastställt som 

planeringsförutsättningar för 2018 och framåt… …Denna prognos ska ligga till grund för 

behov av lokalytor, nya skolor etc.” 

 

Sammanfattning 
Den tidigare beslutade lokalplanen har inte effektuerats eftersom befolkningsökningen 

kom fortare än väntat. Denna höga inflyttningstakten, i framför allt norra kommundelen, 

har medfört provisoriska lösningar för förskolan och grundskolan. 

Den tidigare lokalplanens ansats var att skapa mer yta för skolan genom att bygga en ny 

högstadieskola i norra kommundelen. En ny högstadieskola hade avhjälpt behovet av mer 

yta men inte det geografiska behovet. I den södra delen av Vaggeryds tätort återfinns 

Götafors skola med uppgift att ta emot den växande befolkningen på bl.a. västra strand. 

Götafors skola har inte kapacitet för denna uppgift och därför har provisoriska skollokaler 

placerats på det överetablerade Hjortsjöskoleområdet. Vaggeryds tätort behöver förstärka 

det södra skolområdet och därför föreslås att en ny 2-parallellig F-6-skola byggs i södra 

Vaggeryd. 

Södra kommundelen har trångt i sina lokaler varför tidigare lokalplan förespråkade en ny 

F-3-skola i Skillingaryds centrala tätort. Markfrågan har inte lösts och det finns samtidigt 

fördelar med två större skolenheter istället för en tredje mindre skola. Barn- och 

utbildningsförvaltningen föreslår därför en utbyggnad av Sörgårdsskolan till en F-6 skola 

med två paralleller. Norra och södra tätorterna får på detta vis liknande organisationer. 

Landsbygdsskolorna stärks genom ökad utrustningsnivå och konceptutveckling där 

förutsättningen är en samverkan mellan förskola – fritidshem – skola F-3. Barn- och 

utbildningsförvaltningen föreslår att Byarum, Bondstorp, Klevshult kvarstår som F-3-

enheter och att Svenarum och Åker blir F-3-enheter.  
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Hoks skola blir en F-6-enhet med F-3 för eleverna i Hoks närhet och åk 4-6 för 

upptagningsområdet Hok/Svenarum. 

 

Denna tjänsteskrivelse är första steget i revideringen av den antagna lokalplanen och ska 

ses som ett inriktningsbeslut.  

Utifrån beslutet av denna tjänsteskrivning samt beslutade principer om ändamålsenliga 

lokaler i kommunfullmäktige 20160530 ” Elever och pedagoger ska ha tillgång till 

attraktiva och ändamålsenliga lokaler för att möta krav på demografiska utvecklingen, 

modern skola och en attraktiv arbetsmiljö. Detta medverkar till kommunens attraktivitet 

som arbetsgivare och en god lärmiljö bland eleverna.” kommer barn-och 

utbildningsförvaltningen tillsammans med fastighetsenheten göra en förnyad och 

detaljerad plan över kommande användande av befintliga enheter. Planen ska innefatta de 

insatser som behövs, i form av renoveringar och standardhöjningar, för att skolorna ska 

vara tillfredställande ur pedagogiska- och arbetsmiljömässiga aspekter. Den ska även 

analysera de lokalytor som finns och behov av tillbyggnationer.  

 

 

Förslag till beslut.  
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

att föreslå barn- och utbildningsnämnden följande beslut: 

 

1. Demografi  

För åren 2017 – 2023 justeras den demografiska prognosen till 180 0-åringar per 

år och befolkningsökningen i åldersgruppen 0 – 19 år till 3%.  

 

2. Beslut ”Buns lokalplan” i kommunfullmäktige, maj 2016. 

Strategin att först bygga en ny högstadieskola i Vaggeryd och sedan använda 

Hjortsjöskolan till F-6 skola rivs upp till förmån för nytt förslag. 

 

3. Landsbygdsskolorna blir F-3-enheter  

Byarum, Bondstorp, Klevshult är fortsatt F-3-enheter. Svenarum och Åker blir F-

3-enheter. 

Dessa enheter, samt de centrala F-3, ska utrustas med: 

 Multifunktionssal som används i ämnena slöjd, bild, musik mfl estetiska 

inslag i undervisningen.  
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 Idrottsundervisning möjliggörs genom omklädningsrum som är ett stöd för 

utomhus-idrott och som ett andra steg en mindre idrottslokal byggs för 

inomhusidrott. 

 Funktionella ytor för fritidshem. 

 

4. Hoks skola blir en F-6-skola. 

I Hok kommer en ny förskola att byggas. Skolan får då tillgång till förskolans nuvarande 

lokaler samt de nyuppförda skolpaviljongerna. 

 

5. Ny skola i Vaggeryd. 

Bygg en 2-parallellig F-6 skola i södra Vaggeryds tätort. Skolan ersätter 

Götaforsskola, Östra skolan och avlastar Hjortsjöskoleområdet. Placering bör vara 

på ett område som uppfyller Boverkets rekommendationer om friyta mm." 

 

6. Utbyggnad av Sörgårdsskolan. 

Sörgårdsskolan byggs ut och blir en 2-parallellig F-6 skola. Utbyggnaden ersätter 

tidigare beslut i lokalplanen om en F-3-skola i centrala Skillingaryd samt avlastar 

Fågelforsskolan. Elever från Åker går år 4-6 på Sörgårdsskolan, elever från 

Klevshult går år 4-6 på Fågelforsskolan. 

 

7. Förskolan. 
Gör en separat plan på förskolans fortsatta utbyggnad utifrån: 

 Tidigare beslut angående förskolan Bullerbyn, Ny förskola i Vaggeryd och 

i Hok. (KF 20170626) 

 Beslut gällande lokalplan för skolan. 

 Beslut om förändrad befolkningstillväxt. 

 Beslut för kommande bostadsområden. 

 

8. Gymnasieskolan. 
Gymnasieskolans framtida lokalbehov sker med omdisponering av lokaler i 

samverkan med Kultur och fritidsförvaltningen. 
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Utredning 

Den 30:e maj 2016 antog kommunfullmäktige barn- och utbildningsnämnden lokalplan.  

I lokalplanen togs ett principiellt beslut om stadieindelning. ”Skolenheter ska ha 

indelningen F-3, 4-6 och 7-9, vilket är beslutat i kommunfullmäktige (återför åk 6 

mellanstadiet, 2014-06-30, årskurs 3 ska tillhöra lågstadiet, 2015-03-30). 

Beslutsgrunden är att lärarutbildning, kunskapsmål och nationella prov följer denna 

stadieindelning.” Denna organisation genomfördes inför läsåret 2017/18. 

 

Demografi 

Befolkningsprognosen som budgetberedningen fastställt som kommunens 

planeringsverktyg utgår från ett tillskott med 0-åringar (födda och inflyttade) på ca 160 – 

165 barn för åren 2017 - 2025. År 2016 överträffades prognosen med 18% och år 2017 

förväntas överträffa prognosen med ca 10%.  

 

Diagrammet nedan visar utfall 2008 – 2016 och kommunens prognos för 2017- 2025 
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Befolkningsprognosen utgår ifrån en årlig 

inflyttning av förskolebarn och skolelever på ca 

1,2%. En uppföljning visar att denna ökning 

överträffats de senaste två åren där den totala 

inflyttningen har varit 2,8% respektive 3,0%. 

Förskolebarnen har ökat 4,3%.  

Tabellen visar elevökningen per åldersgrupp 

mellan augusti 2016 och augusti 2017. 

Kommunens ökade inflyttning har medfört att 

barn- och elevantalet ökar över tidigare prognos i 

alla åldersgrupper.  

Vaggeryds tätort bedöms ha en fortsatt hög 

byggnation och inflyttning. Kommunen som 

helhet har nettoinflyttning och ses som en 

tillväxtkommun. Redan idag ligger kommunen 

minst ett par år före tidigare 

befolkningsprognoser.  

Barn- och utbildningsförvaltningen anser att det 

är rimligt att anta en inflyttning på 3% samt ett 

födelsetal på 180 barn de närmaste åren.  

 

Temporära lokaler 

Då verkställandet av den tidigare lokalplanen fördröjts, endast påbörjats i Bondstorp, har 

en akut lokalbrist uppstått. Barn- och utbildningsnämnden har till viss del löst detta med 

provisoriska lokaler, men också genom större klasser och att flytta klasser från den skola 

de organisatoriskt tillhör. Götafors F-3-skola har som exempel inte kapacitet för sitt 

upptagningsområde av södra Vaggeryds tätort och årskurs 3 är därför förlagd på den 

redan hårt belastade Hjortsjöskolan. På Sörgårdsskolan används den gamla delen återigen 

till skola.  

Totalt återfinns ca 265 skolelever, framför allt i Vaggeryd, och 5 förskoleavdelningar i 

temporära lokaler.  Skolenheter har splittrats och ligger på olika platser, vilket inte är 

förenligt med skollagen. Det är av stor vikt att en skolenhet hålls samman och att dess 

lokaler ligger i nära anslutning till varandra. .  

Temporära lokaler, skola: 

 Östra skolan. Är idag i f d Elverkets lokaler på Hjortsjöskoleområdet. År 3 har sin 

undervisning i Hjortsjöskolans högstadiums suterrängvåning. 
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 Götafors skola år 3 har sin undervisning i Hjortsjöskolans högstadiums 

suterrängvåning. 

 Paviljong Hjortsjöskolan. Byggdes som ett provisorium för 3 klasser 2016. 

 Paviljong Hok. Byggdes som ett provisorium för 2 klasser 2017. 

 Sörgårdsskolan. År 6 har sin undervisning i gamla Sörgårdsskolan. 

 

Temporära lokaler, förskola: 

 Petersborg. Två förskoleavdelningar i centrala Vaggeryd. 

 Fenix. En del av Fenix kunskapscentrum används idag till två 

förskoleavdelningar. 

 Fenix. Inhyrda baracker används idag till en förskoleavdelning. 

 

Centralorterna 

Kommunfullmäktige 20160530 beslutade om principer för avstånd till skolor i 

centralorten.  ”Skolskjutsreglerna definierar vad som är en rimlig sträcka för ett barn 

självt ska kunna ta sig till skolan, där anges 2 km för F-3, 4 km för årskurserna 4-6 och 5 

km för 7-9. Inom definierade avstånd bör det på centralorterna finnas skola under 

förutsättning att elevunderlaget kan fylla en klass i varje årskull. Detta innebär att 

centralorterna ska ha var sin högstadieskola.” 

 

Vaggeryds tätort 

Vaggeryds tätort har idag skolor förlagda på Hjortsjöskoleområdet, Hjortsjöskolan och 

Östra skolan med ca 775 elever, och Götaforsskola i södra delen av tätorten med ca 82 

elever. Götafors skola har inte kapacitet för det växande elevantalet i södra Vaggeryd och 

tätorten behöver ett ytterligare skolområde.  En nybyggd skola behöver flera 

servicefunktioner som kök och matsal och specialsalar varför flera mindre enheter ur 

driftsynpunkt inte rekommenderas. Utifrån ovanstående beslut om avstånd till skolor i 

kommunfullmäktige föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att en ny 2-parallellig F-

6-skola byggs i södra Vaggeryd. 

 

Skillingaryds tätort 

Skillingaryds tätort har idag två skolor, Fågelforsskolan och Sörgårdsskolan. Båda 

skolorna har generellt stora klasser. I tidigare lokalplanen föreslogs en ny F-3-skola i 

Skillingaryds centrala tätort. Av samma skäl som anges ovan, finns flera fördelar med två 

större skolenheter istället för en tredje mindre skola. Barn- och utbildningsförvaltningen 

föreslår därför att Sörgårdsskolan byggs ut till en 2-parallellig F-6-skola istället för en ny 

F-3 skola i Skillingaryd.  

  



 

  Sida 

 

 
 Sida 7 av 13 

 

 

Undervisningsresor - Specialsalar 

En skolenhet ska ha lokaler för den undervisning som ska bedrivas. F-3-enheter behöver 

en nivå för att kunna möte författningarnas krav och åk 4-6 en annan nivå. Då skolor 

saknar specialsalar görs resor till annan skola där undervisningen kan genomföras. Detta 

kallar vi för undervisningsresor och följande resor görs i vår kommun:  

 

Åker skola, 

År 4 - 6 

År 6, 3 dagar/vecka för HK, idrott, slöjd, moderna språk och NO   

År 4 – 5, 2 dagar/vecka för idrott och slöjd 

Svenarums skola,  

År 4 - 6 

År 6, 4 dagar/vecka. 2 dagar till Hok för idrott, 2 dagar till 

Vaggeryd för moderna språk, slöjd, Hkk och NO  

År 4 – 5, 3 dagar/vecka. 1 dag för slöjd i Vaggeryd och 2 dagar 

till Hok för idrott . 

Sörgårdsskolan 

F – 3 

År 4 – 6 

År 1 – 2, 1 dag/vecka för idrott.  

År 3 – 6, eleverna går ett flertal gånger/vecka till Fågelforsskolan 

för idrott, slöjd, Hkk, NO och språkval. 

Klevshults skola 

F - 3 

År 3, 2 dagar/vecka för slöjd och idrott   

År F-2, 1 dag/vecka för idrott och simundervisning 

 

Hoks skola 

F - 3 

År 3, 1 dag/vecka för slöjd 

Bondstorps skola 

F – 3 

F – 3: 1 dag/vecka till Vaggeryd för idrott och slöjd 

Byarums skola 

F - 3 

F – 3: 1 dag/vecka till Vaggeryd för idrott och slöjd 

Götafors skola 

F - 3 

F – 3: 1 dag/vecka går eleverna till Hjortsjöskolan för idrott och 

slöjd 

 

Skol- och landsbygdsutveckling hänger ihop. 

Ovanstående sammanställning visas att eleverna i F-3 behöver minst en 

undervisningsresa per vecka medan eleverna i åk 4-6, framför allt åk 6 behöver flera 

undervisningsresor. Tid för undervisningsresan läggs utöver den lagstadgade 

undervisningstiden och elevens skoldag utökas. 
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Åk 6 i Åker och Svenarum åker till annan skola för undervisning mer än hälften av sin 

skolvecka vilket i praktiken medför att eleverna går på två eller fler skolenheter. För att 

minska elevresorna för eleverna i åk 4-6 behövs insatser i Svenarums och Åkers skola för 

undervisning i flera av ämnena slöjd, hem- och konsumentkunskap, bild, 

naturorienterande ämnen samt idrott och hälsa. Moderna språk bör även i fortsättningen 

läsas tillsammans med annan skolenhet för att möjliggöra ett val av språk till eleverna. 

Rektorerna har idag svårigheter att rekrytera personal med rätt behörighet till de mindre 

åk 4-6-enheterna och ser betydande svårigheter att anställa behöriga lärare till 

ovanstående ämnen. Undervisningsresorna medför stora kostnader och till exempel kostar 

resorna för Åkers skola ca 100 000kr/år. 

Alla landsbygdsskolorna har i sina lokaler även förskolor som de till viss del samverkar 

med. Det finns fördelar att stärka och utveckla samverkansformerna mellan förskolan, 

fritidshem och F-3-skola via ett gemensamt koncept. Svenarums- och Åkers skola har 

inte på samma sätt ett naturligt samarbete med förskolan eftersom de är år 4-6-enheter 

vilket innebär en större åldersskillnad.  

Utifrån ovanstående föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att Byarums-, 

Bondstorps-, Klevshults skolor är fortsatt F-3-enheter och Svenarums- och Åkers skolor 

blir F-3-enheter med fritidshem.  

Den naturliga samverkan mellan de tre skolformerna gör att en särskild skolkultur kan 

utvecklas där man jobbar tillsammans.  

De fem kommunala landsbygdsskolorna, och den fristående Tofthagaskolan, kan också 

samarbeta med varandra för att få till ett erfarenhetsutbyte och gemensam utveckling. På 

det här viset stärks landsbygdsskolorna och får en långsiktig utveckling.  



 

  Sida 

 

 
 Sida 9 av 13 

 

 

För att minimera undervisningsresor för samtliga F-3 enheter föreslår vi vidare att dessa 

får nära tillgång till: 

 Multifunktionssal. Samtliga F-3 enheter inreds med en multifunktionssal utifrån 

Remida filosofin med inspiration från Makersspace. Denna sal kan användas i 

ämnena slöjd, bild, musik mfl estetiska inslag i undervisningen.  

 Idrottsundervisning. Som första steg anskaffa omklädningsrum som är ett stöd för 

utomhus-idrott. Som ett andra steg kan en mindre idrottslokal byggas för 

inomhusidrott. 

 Fritidshem. Enheternas fritidshem ska bland annat kunna använda ovanstående ytor 

och resurser till fritidsverksamhet. Det ska finnas möjligt för närsamhället att 

använda ovanstående resurser kvällstid och helger. 

 

 

Hoks skola blir en F-6-skola. 

De flesta av eleverna i Hok-Svenarums upptagningsområde bor i Hok. I Hok kommer en 

ny förskola att byggas och skolan får då tillgång till förskolans nuvarande lokaler. 

Elevunderlaget och lokalerna, den på skolenheten nybyggda skolpaviljongen, närhet till 

idrottssal, ger förutsättningar för en en-parallell F-6-enhet. Enheten har renoveringsbehov 

och i samband med dessa skapas undervisningslokaler för praktisk-estetiska ämnen. Om 

tillagningsköket ska finnas på förskola eller i skolan bör utredas vidare. 

 

 

Organisation ger grundläggande princip för lokalstrategi. 

Det är viktigt att organisationen ger rektor möjlighet att under flera år följa sina elever, 

deras utveckling och därmed säkerställa skolresultateten. Rektor ska ha ett rimligt antal 

elever och personal samt få skolor. 

En ny grundskoleorganisation planeras som möjliggör att ett rektorsområde omfattar 

mellan 160-360 elever och att en rektor inte har mer än två fysiska enheter. 
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Grundskolor – Norra kommundelen  

 

 Rektor 1: Byarums skola, F-3, samt 2-parallellig F-6 skola på Hjortsjöskolan.  

Elevantalet minskas på området kring Hjortsjöskolan. Östra skolan 

(Elverksbyggnaden) lämnas och ”nya paviljongen” behålls. 

 Rektor 2: Bondstorps skola, F-3, samt ny 2-parallellig F-6-skola för södra delen 

av Vaggeryds tätort. Götafors skola, som inte har inte tillräcklig kapacitet, 

används i första skedet som temporär skola vid övriga renoveringar och 

tillbyggnader i Vaggeryd.  

 Rektor 3: Hok. Ny förskola byggs på annan plats och skolan i Hok byggs om till 

en en-parallell F-6-enhet. Svenarums skola blir en F-3-skola. 

 Rektor 4: Högstadiet i norra kommundelen förblir på Hjortsjöskolan.  

 

Grundskolor – Södra kommundelen 
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 Rektor 5. Klevshults skola, F-3, samt 1-parallellig F-6 skola med kommunens 

grundsärskola(F-6) på Fågelforsskolan.  Elevantalet minskas på Fågelforsskolan. 

 Rektor 6. Åkers skola blir en F-3-skola och Sörgårdsskolan byggs ut och blir en 2-

parallellig F-6-skola. 

 Rektor 7. Högstadiet för södra kommundelen och med kommunens grundsärskola 

(7-9) förblir på Fågelforsskolan. 

 

Tabellen nedan visar elevantalet per skolenhet utifrån nuvarande bostadsadress samt 

gällande befolkningsprognos. 

 

Friytor med kvalitet 

Friyta för lek och utevistelse som begrepp omfattar den yta som barnen kan använda på 

egen hand vid sin utevistelse. Förrådsbyggnader, bil- och cykelparkering samt ytor för 

lastning och lossning är otillgängliga för barnen och ingår därmed inte i friyta för lek och 

utevistelse. 

Boverket har utifrån ett regeringsuppdrag tagit fram riktlinjer för friyta i sin rapport 

2015:8. En rimlig dimensionering av friyta anses vara 40 kvm per förskolebarn och 30 

kvm per barn i grundskolan, något mindre för äldre skolbarn. Vid små enheter bör dock 

inte friytan understiga 3000 kvm.  
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Flera kommuner har antagit dessa rekommendationer, samt kvalitetsaspekter angående 

luft/ljudkvalitet, sol/skugga förhållanden och tillgänglighet som sina egna riktlinjer för 

bedömning i plan- eller bygglovsärenden. 

Det ökade elevantalet på kommunens skolenheter samt användandet av temporära lokaler 

medför att flertalet förskole- och skolenheter inte uppfyller ovanstående 

rekommendationer. Området Hjortsjöskolan/Östra skolan är mest belastat med ca 775 

elever och har idag endast hälften av den rekommenderade friytan. 

 

Barns, elevers och personals arbetsmiljö - inlärningssituationer 

Vaggeryds kommun har flera förskole- och skolenheter som inte moderniserats eller 

renoverats på många år. På flera enheter upplevs att underhåll varit minimalt och att  

arbetsmiljön är eftersatt på flera områden. Ett av dessa är inomhusklimat där vi fått 

nedslag av arbetsmiljöverket på Fågelfors- och Hjortsjöskolan. Att åtgärda ventilation 

och renovera en skola tar tid och kräver att verksamheten flyttas ut till temporära lokaler. 

Andra områden som måste beaktas gällande arbetsmiljö är ljud- och ljusmiljöer i 

undervisningslokaler, personalarbetsplatser mm. Dagens skolverksamhet har också ökade 

krav på grupprum vilket också bör beaktas vidare.  

 

Förskolan 

Prognosen för förskolans utbyggnad hänger ihop med demografiutvecklingen. Skillnaden 

mellan den befolkningsprognos som budgetberedningen fastställt som 

planeringsförutsättningar och sista årens ökning är betydande.  Det är av största vikt att 

en ny prognos blir tillgänglig för Barn- och utbildningsnämnden i dess fortsatta 

planeringsarbete. Förskolans utbyggnad är även starkt kopplad till beslut kring skolan. 

Exempelvis: 

 Det finns fördelar om förskolor kopplas som upptagningsområde till skolor. 

 Om Hoks skola och Svenarums skola blir två F-3-enheter minskas elevantalet. 

Rymmer lokalerna i Svenarumen även en förskoleavdelning? 

 Om även Åkers skola blir en F-3-enhet minskas elevantalet i Klevshult. Rymmer 

lokalerna i Klevshult även en förskoleavdelning? 

Förskolorna bör också i stor grad beakta kommande bostadsområden och expansiva 

områden. Detta gäller exempelvis Östra strand och Byarum.  

Några förskole-enheter, t.ex. Fritidens förskola och delar av Fågelfors förskola är mycket 

slitna och bör ersättas medan andra kan renoveras. 

 



 

  Sida 

 

 
 Sida 13 av 13 

 

 

Gymnasieskolan. 

Elevantalet på Fenix har ökat markant över prognos. Detta medför ökade behov av 

lokaler och i planen ingår att: 

 Förskolan flyttar ut från Fenix lokaler och frigör 360 kvm till gymnasiet 

 Östra skolan lämnar lokaler (fd elverket) när ny F-6 skola byggs i södra 

Vaggeryd. Förslagsvis kan Kulturskolan ta över dessa lokaler och lämna de 

lokaler som Kulturskolan idag disponerar på Fenix 2, ca 400 kvm. Detta löser 

även de arbetsmiljöproblem som finns gällande överhörning mellan Kulturskolan 

och gymnasieskolan. Idag kan inte Kulturskolan bedriva undervisning före kl 

14.30. 
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