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Bakgrund 

Genom ”direktiv för genomlysning och omprövning av kommunala verksamheter” fick barn- 
och ungdomsnämnden i uppdrag av kommunstyrelsen att gå igenom och ompröva 
verksamhetens kostnader.1  

 
Nämnden redovisade genomlysningen till kommunstyrelsen i april 2013. Av utredningen 
framgick bland annat att lokalkostnaderna tar en allt större del av de totala 
undervisningsresurserna.  
 
Juni 2013 fick barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att till kommunfullmäktige lämna ett 
heltäckande förslag på förändrad organisation inom grundskolan och förskolan som är anpassat 
till nuvarande prognoser på elevunderlag och utvecklingen inom verksamheten i övrigt. 
Förslaget ska avse samtliga 3 skolområden.  
 
En förändrad organisation ska bl.a. utgå från följande målsättningar: 
- Skapa ett effektivare lokalanvändande 
- Främja en effektiv användning av undervisningsresurserna 
- Förbättrad kvalitet i lokalerna med god arbetsmiljö 
- Skapa goda förutsättningar för skolans pedagogiska utveckling 
- Personalplaneringen ska underlättas 
 
I nämndens förslag till organisation ska framgå vilka enheter inom grundskola och 
förskola som måste avvecklas för att uppfylla målsättningarna med organisa-
tionsförändringen. Vidare ska de sammantagna kostnadsmässiga effekterna av 
förändringen beskrivas. Här avses då följande typer av kostnader: 
- Lokalkostnader (inkl drift och städning) 
- Undervisningskostnader 
- Skolskjutskostnader och övriga tranportkostnader 
- Måltidskostnader 
- Lednings- och administrationskostnader 
- Eventuellt tillkommande kostnader för anpassningar av befintliga lokaler och 

investeringar som anses nödvändiga.  
 
Förslaget ska även innehålla en tidsplan för genomförandet av förändringarna. Nämnden 
ska redovisa förslaget till förändrad skolorganisation senast den 31 december 2013 till 
kommunstyrelsen. 

Delrapport  
Till kommunfullmäktiges sammanträde den 26 november 2013 redovisade barn- och 
ungdomsnämnden en delrapport av uppdraget. I delrapporten redovisades de alternativ till 
lokaleffektivisering som barn- och ungdomsnämnden redan har påbörjat samt vilka alternativ till 
lokaleffektivisering som nämnden avser att arbeta vidare med i enlighet med 

                                                 
1 I samband med beslut om budget 2013 och kommunplan gav kommunfullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att 

ta initiativ till en genomlysning och omprövning av samtliga kommunala verksamheter.  
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kommunfullmäktiges uppdrag om översyn av skolorganisationen och vilka alternativ som 
därmed har lagts åt sidan. Kommunfullmäktige beslutade vid samma sammanträde att medge 
barn- och ungdomsnämnden extra anslag för utredning av;  

 lokalmässiga förutsättningar av Lagaholmsskolan samt  
 en ny F-6 skola i Laholms tätort.  

Utredningstiden förlängdes till den 30 april 2014.  

Uppdrag till teknik- och servicekontoret 
Flera av de frågor som behöver utredas och klargöras för att kunna presentera förslag till 
förändrad skolorganisation enligt kommunfullmäktiges önskemål, ligger utanför barn- och 
ungdomsnämndens kompetensområde. Därför har i sin tur barn- och ungdomskontoret den 28 
november 2013 gjort en beställning av uppdraget hos teknik- och servicekontoret. Beställningen 
består av följande: 
 

 Parkskolan år F-3 och Lagaholmsskolan år 4-9 alternativt Lagaholmsskolan år 7-9 
inklusive särskoleverksamhet. 

 En ny F-6 skola i östra Laholm. 
 
Alternativet om en ny F-6 skola blir bara aktuellt om bedömning görs att det inte är möjligt att 
bedriva skolverksamhet i Laholms tätort vid två skolenheter. Oavsett vilket alternativ som 
kommer att genomföras, blir en av konsekvenserna att Blåkullaskolans verksamhet flyttas över 
till Parkskolan.  
  
Därutöver har barn- och ungdomskontoret den 3 oktober 2013 gjort en beställning hos teknik- 
och servicekontoret om att utreda förutsättningarna för att flytta in i Dalkulla förskolas 
verksamhet i Knäredsskolans lokaler samt göra en kostnadsberäkning för ändamålet.   
 
Bilaga 1-3, barn- och ungdomskontorets uppdrag till teknik- och servicekontoret.  
 
Teknik- och servicekontoret deklarerade tidigt att mer tid skulle komma att behövas för att 
leverera underlag till barn- och ungdomsnämnden enligt gjorda beställningar. Därför 
begärdes ytterligare en gång om förlängd utredningstid hos kommunstyrelsen. Enligt 
beslut av kommunstyrelsen den 13 maj 2014 ska förslag om förändrad skolorganisation 
redovisas senast den 30 september 2014.   
 
Enligt uppdraget om förändrad skolorganisation ska hänsyn även tas till kostnader för 
måltid och städ. Barn- och ungdomskontoret har begärt av teknik- och servicekontoret 
(kostchef och städchef) att lämna sådana kostnadsberäkningar.  

Lokalkostnader 
En stor del av detta uppdrag handlar om att jämföra nuvarande lokalkostnader med 
lokalkostnaderna för de förslag som presenteras. Vad gäller kostnaden för de fastigheter som 
kommunen äger inkluderas kapitaltjänstkostnad samt kostnad för drift och underhåll. För de 
fastigheter som istället hyrs av en extern fastighetsägare debiteras kommunen en hyreskostnad. I 
denna inkluderas drift och underhåll. På så vis blir kostnaderna jämförbara oavsett om de är i 
kommunal ägo eller inte.  
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Från och med årsskiftet 2015 förs kommunens fastigheter över till Kommunfastigheter i Laholm 
AB. Det innebär att de lokalkostnader som uppges för kommunens fastigheter i denna utredning, 
framöver istället kommer att ersättas med en hyresavgift. I dagsläget finns ännu ingen 
hyresmodell framtagen av Kommunfastigheter i Laholm AB vilket innebär att vi i dagsläget inte 
fullt ut kommer att kunna jämföra nuvarande lokalkostnader med de framtida lokalkostnader 
enligt de förslag till skolorganisation som presenteras i denna utredning.  
 
Det finns en osäkerhet i de kostnadsberäkningar som har använts som underlag till denna 
utredning. Vad gäller kostnadsberäkningar av såväl ny- och ombyggnation är dessa gjorda 
utifrån schabloner. Schabloner som är hämtade från byggprojekten Hishultsskolan och Vision 
Osbeck. Det innebär att angivna investeringskostnader blir ytterst preliminära. Detsamma gäller 
för de beräkningar som därefter har gjorts för att ta fram kapitaltjänstkostnad eller hyresavgift.  
 
Vad gäller kostnadsbedömning av en ny F-6 skola är det Laholmshem som har beräknat 
investeringskostnaden för denna samt gjort en hyreskalkyl för lokalen. Investeringskostnader för 
ombyggnation av Knäredsskolan har gjorts av arkitekten Lars Harrysson medan Hifab har varit 
behjälplig i kostnadsbedömningen av om- och tillbyggnation av Lagaholmsskolan. Även 
hyreskalkyl för Lagaholmsskolan har tagits fram av Laholmshem.   

Städkostnader  
De städkostnader som uppges i denna utredning är framtagna av teknik- och servicekontoret 
utifrån den kostnadsmodell som används i nuläget. Teknik- och servicekontorets 
beräkningsmodell har även tillämpats på ny- och ombyggnation. Från och med årsskiftet 2015 
förs emellertid även städorganisationen över till Kommunfastigheter i Laholm AB vilket innebär 
att uppgifter om städkostnader kan komma att förändras.  

Våxtorpsspåret 

Prognos 
Vad gäller Skottorps upptagningsområde visade kommunens officiella prognos årskurs F-6 
framtagen 2008 att skolan skulle ha 196 elever år 2015. Höstterminen 2014 är 136 elever 
inskrivna på Skottorpsskolan. Det kan således konstateras att prognoserna som togs fram 2008 
var alltför positivt ställda. Enligt kommunens prognoser framtagna 2014 beräknas skolans elevtal 
år 2025 till 250 elever. Fram till år 2025 beräknas barnantalet i förskolan att öka med närmare 60 
barn. Att byggnationen i området Allarp inte har kommit igång i den utsträckning som först 
förutsågs, gör området svårprognostiserat.  
 
Samtidigt som barn- och elevtalet beräknas stiga kraftigt i kustområdet visar prognoserna för 
inlandet inte på några större förändringar. Prognoserna för antal barn i förskoleålder är något mer 
positiva än prognoserna för barn i skolåldern. Samtidigt har Våxtorpsskolan från och med 
höstterminen 2014 förstärkts med elever från Vallberga upptagningsområde årskurs 7. Denna 
förändring ger goda förutsättningar för en hållbar skolorganisation i Våxtorpsspåret. Syftet med 
att flytta 7-9 eleverna är också att skapa ytterligare överytor på Lagaholmsskolan och därmed 
öka möjligheterna till att flytta in annan verksamhet i Lagaholmsskolans lokaler, se nedan under 
Lagaholmsspåret.    
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Beslutade förändringar  
Den genomlysning som gjordes av barn- och ungdomsnämnden våren 2013 på uppdrag av 
kommunstyrelsen, resulterade i en förändrad skolorganisation i Våxtorpsspåret. Följande 
förändringar är beslutade politiskt och genomförandet har påbörjat:   

 Från och med höstterminen 2014 förstärks Våxtorpsskolan successivt med årskurs 7-9 
från Vallberga och Ysby upptagningsområde.  

 Ysbyskolan upphör som kommunal skola från och med höstterminen 2015. 
 I kommunplan 2014 finns en budgeterad kostnad med 50 000 kronor för förprojektering 

av en framtida utbyggnad av Skottorpsskolan. 
 En ny förskola är planerad i Skummeslöv. I dagsläget ser det ut som att den kommer att 

bedrivas av en enskild huvudman.   

Veingespåret  

Prognos 
Knäredsskolan är en av de skolor i kommunen där elevtalet har sjunkit allra mest. De senaste 20 
åren har elevtalet mer än halverats. Höstterminen 2014 är 90 elever på skolan men skolan har en 
maxkapacitet för 240 elever. Prognoserna för 2030 är 127 elever.  
 
I dagsläget finns 89 barn i förskoleåldern (födda 2009-2014) i Knäreds upptagningsområde. År 
2013 föddes 29 barn vilket är mer än dubbelt så många barn i jämförelse med de andra 
barnkullarna i förskoleåldern. År 2014 har hittills 10 barn fötts i Knäres upptagningsområde. 
Kommunens prognos anger att det ska finnas 90 förskolebarn (0-5 år) i Knäreds 
upptagningsområde år 2030, d.v.s. ingen förväntad tillväxt på sikt.   
 
För övriga delar i Veinge upptagningsområde beräknas prognoserna för barn i förskoleåldern år 
2025 att sjunka marginellt. Undantaget är Genevad där barnantalet beräknas sjunka från cirka 80 
förskolebarn till 50 barn. Elevtalsprognosen för Veingeskolan år F-9 beräknas vara konstant.  

Dalkulla förskola 
Förskolan Dalkulla bedrivs i kommunägda lokaler där det tidigare har funnits en 
läkarmottagning. Enligt en OVK (=obligatorisk ventilationskontroll) som genomfördes i mars 
2013 konstaterades det att ventilationen i lokalerna är undermåliga för den verksamhet som 
bedrivs där. Det innebär att investeringar kommer att behöva vidtas för att lokalerna ska bli 
godkänds. Enligt muntliga uppgifter från kommunens fastighetschef behöver byggnaden ett nytt 
fläktsystem vilket uppskattningsvis kostar 250 000 kronor. Om förskoleverksamheten istället 
flyttas över till skolans lokaler, kan kommunen avyttra förskolelokalen.   

Förslag till effektivisering  
En projektgrupp har arbetet med att ta fram förslag på hur två förskoleavdelningar ska kunna 
placeras i Knäredsskolans lokaler. Projektgruppen har bestått av representanter från förskolan 
och skolan, projektansvarig från teknik- och servicekontoret samt den externa arkitekten Lars 
Harrysson.  
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Gruppens huvudförslag finns på ritning, bilaga 4. I förslaget är förskolans lokaler placerade i 
skolans ”nya” del med en egen separat entré. Utemiljön placeras i direkt anslutning till förskolan, 
avskiljd från övrig del av skolområdet. För att möjliggöra detta flyttas bibliotekets verksamhet 
till den gamla skolbyggnadslokalen, sk Gula byggnaden, se bilaga 5. Detta har kommunicerats 
med Johan Hjert, ansvarig för kommunens biblioteksverksamhet. I tabellerna nedan redovisas 
lokalkostnader och städkostnader men där finns inga kostnadsuppgifter för den sk. Gula 
byggnaden. I dagsläget används byggnaden till viss del av socialnämnden men utrymme finns 
även för att kultur- och utvecklingsnämnden ska kunna bedriva biblioteksverksamhet där.  
 
Kostnaden för ombyggnad av skolan och flyttning av biblioteket är beräknad till 6 892 000 
kronor exkl. moms. Denna investeringskostnad har omräknats till kapitaltjänstkostnad enligt 
kommunens principer, vilken då uppgår till 416 000 kronor per år (209 000 avskrivning + 
207 000 ränta). I bilaga 6 finns förstudie samt kostnadsberäkning av förslaget.  

Lokalkostnader  
I kostnaderna som redovisas nedan inkluderas kapitaltjänstkostnad, drift och underhåll.  
 
Lokal Nuvarande 

kostnad/år (kr) 

Kostnad/år enl. 

förslag (kr) 

Differens (kr) Kommentar 

Knäredsskolan 1 448 000 1 864 0002 +416 000 Inkl. kostnad för 

bibliotek 

Dalkulla förskola 453 000 0 -453 000 Kan avyttras. Nytt 

fläktsystem behövs.   

Totalt 1 901 000 1 864 000 -37 000

Städkostnader 
Lokal Nuvarande 

städkostnad/år (kr) 

Kostnad/år enl. 

förslag (kr) 

Differens (kr) 

Knäredsskolan  415 000 415 000 +/-0

Dalkulla förskola 176 000 0 -176 000 

Totalt 591 000 415 000 -176 000

Måltidskostnader 
Lokal Nuvarande kökstid 

(tim/dag) 

Kökstid efter 

förändring 

(tim/dag) 

Differens (tim/dag) 

Knäredsskolan 8 8 +/-0

Dalkulla förskola 2,5 1 - 1,5

Totalt 10,5 9 - 1,5

 
Enligt uppgifter från teknik- och servicekontoret beräknas nuvarande måltidsservice kunna 
upprätthållas på 9 timmar per dag istället för 10,5 timmar per dag om verksamheterna läggs 
under samma tak. Denna effektivisering innebär en kostnadsminskning med cirka 50 000 kronor 
per år.   

                                                 
2 I kostnaden ingår även lokalkostnad för det nya biblioteket i den sk. Gula byggnaden.  



 
8 (23)

Kostnader för ledning och administration  
I dagsläget delas ledarskapet för Knäredsskolan med Ahla- och Genevadsskolan. För samtliga 
förskolor i Veingespåret delas ledarskapet av två förskolechefer. En flytt av Dalkulla förskola 
kommer inledningsvis inte att påverka resurserna för ledning och administration. Däremot 
kommer personal i förskola och fritidshem att kunna samverka i samband med öppning och 
stängning av de båda verksamheterna. Detta i sin tur kan öka kvalitén på verksamheterna genom 
att resurserna nyttjas mer effektivt.  

Slutsats Veingespåret 
En ombyggnation av Knäredsskolans lokaler inkl. Gula byggnaden innebär en investering med 
närmare 7 miljoner. Om lokalkostnaderna för Dalkulla förskola upphör innebär investeringen en 
kostnadsminskning för kommunen (ca -250 000 kr). Samtidigt ger ombyggnationen bättre 
förutsättningar för verksamheten. Exempelvis kan förskolan och fritidshemsverksamheten 
samverka kring öppning och stängning. Det innebär en resurseffektivisering vilket i sin tur kan 
höja kvalitén på verksamheten.  
 
I dagsläget är det stort tryck på förskoleplatser på Dalkulla förskola. Det är kanske t.o.m. så att 
tillfällig lokal kommer att behöva nyttjas för att klara behovet under en kortare tid. Det är 
emellertid inget som talar för att detta tryck kommer att kvarstå. En ombyggnation enligt 
förslaget innebär dessutom en möjlighet till ökning av antal förskoleplatser (5-6 st).  

Lagaholmsspåret 

Prognos 
I den genomlysning som barn- och ungdomsnämnden presenterade våren 2013 finns utförliga 
prognoser för Laholms tätort och för respektive skolenhet. Prognoserna för hela Laholms tätort 
redovisas i tabellen nedan3.  
 
 Antal barn 

Ålder Idag År 2015 År 2020 År 2025 År 2030 

6 74 79 72 78 77 

7 74 74 76 77 78 

8 91 74 78 76 79 

9 84 91 66 76 79 

10 76 84 72 75 79 

11 74 77 80 74 79 

12 76 74 75 77 79 

13 82 98 98 107 109 

14 96 83 123 95 108 

15 89 96 115 98 107 

Totalt 816 830 855 833 874 

                                                 
3 Kommunledningskontorets prognoser framtagna 2014. För åldrarna 13-15 inkluderas elever från Mellbystrands 

upptagningsområde.  
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Reviderade prognoser 
I jämförelse med de prognoser som användes i genomlysningen 20134 (prognoser framtagna 
2012) kan det konstateras att prognoserna för Laholms tätort har skrivits upp något. Elever i 
åldern 6-15 beräknades vara 796 enligt denna prognos. Prognos framtagen 2014 visar istället på 
855 elever. Den reviderade prognosen beror bland annat på bebyggelsen Kvarteret Konduktören 
(vid stationsområdet) och Kvarteret Husaren (Trädgårdsgatan) samt Laholmshems planer på 
byggnation vid gamla handsfabriken Kvarteret Kobben.  
 
Enligt kommunledningskontoret är prognoserna ovan baserade på historisk data. Under första 
halvåret 2014 har inflyttningen i kommunen ökat i jämförelse med tidigare år. En stor andel av 
de inflyttade är barn i förskoleåldern. Detta är ett trendbrott och skulle i så fall innebära att 
prognoserna för Laholms tätort är något pessimistiska. Vad gäller prognoserna ovan har inte 
heller hänsyn tagits till den bebyggelse som planeras i området Östra Nyby.  

Nuvarande skolorganisation 

Blåkullaskolan F-3 
Blåkullaskolan är en liten enhet där verksamheten bedrivs i lokaler som inte är anpassade för 
skolverksamhet. Lokalerna är byggda för förskoleverksamhet men under åren har olika 
förändringar gjorts för att successivt anpassa lokalerna och ytterligare önskemål om anpassning 
finns. Blåkullaskolan är den skola som i dagsläget har lägst lokalyta per elev (7,9 kvm/elev, 
genomsnittet för kommunens skolor är 20,1 kvm/elev).5 Eftersom skolan använder förskolans 
lokaler bedrivs sedan flera år tillbaka förskoleverksamhet i en inhyrd paviljong. 
Förskoleverksamhet bedrivs också i en intilliggande byggnad, sk. Fjärilen. Om förskolan istället 
kan nyttja skolans lokaler, kan paviljongen tas bort och Fjärilen kan användas till annan 
kommunal verksamhet.  

Glänningeskolan F-3 
På Glänningeskolan är det också trångt med 8,9 kvm/elev och verksamheten bedrivs i lokaler 
som är ombyggda lägenheter. Glänningeskolans lokaler hyrs av Laholmshem och har i 
jämförelse med andra lokaler en hög lokalkostnad per elev. Glänningeskolans 
upptagningsområde har en stark elevtalsutveckling och det kan konstateras att skolan redan inom 
mycket snar framtid inte kommer att räcka till. Detta trots att skolan numera nyttjar de lokaler 
där det tidigare bedrevs förskoleverksamhet. 

Parkskolan F-6 
Upplevelsen är att det är trångt på Parkskolan, även om servicenämndens underlag inte bekräftar 
detta (18,0 kvm/elev). Delar av skolan används emellertid av grundsärskolan, vilket sannolikt 
inte har tagits med i servicenämndens beräkningar. Inför läsåret 2013/2014 gjordes en 
omorganisering på Parkskolan, vilken innebär att förskoleklass, årskurs 1 och årskurs 2 numera 
bedrivs tvåparallelligt. Förändringen har varit nödvändig för att förhindra stora klasser. Samtidigt 

                                                 
4 I samband med beslut om budget 2013 och kommunplan gav kommunfullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att 

ta initiativ till en genomlysning och omprövning av samtliga kommunala verksamheter.  
5 Uppgifter som erhållits från servicenämnden mot bakgrund av beräkning av kostnader för städ. 
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innebär förändringen att fritidshemsverksamhet bedrivs i lokaler som under skoltid används till 
undervisning, vilket inte är optimalt.    

Lagaholmsskolan 7-9 
På Lagaholmsskolan har elevtalet sjunkit sedan flera år tillbaka. Läsåret 2014/2015 börjar 
dessutom successivt elever från Vallbergaskolans upptagningsområde att flyttats över till 
Våxtorpsskolan. Inför läsåret 2016/2017 har denna organisationsförändring fått full effekt, vilket 
innebär att det då finns goda möjligheter att nyttja Lagaholmsskolans lokaler på ett bättre sätt.  

Två eller tre skolenheter?  
Utformning och placering av nuvarande skollokaler i Laholms tätort innebär begränsningar i 
planeringen av en förändrad skolorganisation. Hade vi kunnat börja om från noll, hade vi 
sannolikt istället byggt en ny F-9 skola. Nu har vi de lokaler vi har och de ligger där de ligger! 
Hur nyttjar vi då våra befintliga lokaler på bästa sätt? Det finns oftast för- och nackdelar med alla 
förslag, så även här. Utgångspunkten har varit att samla skolverksamheten i Laholms tätort i så 
stor utsträckning som möjligt. Det finns flera fördelar med detta: 

 Minskat antal överlämningar mellan skolenheter (identifierat riskområde utifrån ett 
elevperspektiv). 

 Ökar likvärdigheten för eleverna. 
 Såväl personal som elever ges ökade möjligheter till samarbete och flexibilitet.  
 Eleverna kan i större utsträckning garanteras undervisning av legitimerad lärarpersonal.  
 Ökad tillgång till behörig personal vilket underlättar personalplaneringen. 
 Större personalgrupper främjar en effektiv användning av undervisningsresurserna. 

 
Såväl Blåkullaskolan som Glänningeskolan bedrivs i lokaler som inte är optimala för 
skolverksamhet. Båda enheterna är små och verksamheten kan därför inte bedrivas effektivt 
vilket får konsekvenser för eleverna. Det innebär att dessa båda enheter inte finns med i 
planeringen för en framtida skolorganisation. Skolverksamheten förläggs istället vid Parkskolan 
och Lagaholmsskolan. Om det konstateras att dessa båda enheter inte räcker till, bör en ny F-6 
skola byggas och därmed bli den tredje skolenheten i Laholms tätort.  

Faktorer att vara observant för  
 Prognoser – det är svårt att prognostisera befolkningsutvecklingen. Prognoserna är också 

avhängiga den politiska viljan av tillväxt.   
 Nuvarande lokalkostnader blir hyresavgifter – samtliga lokalkostnader i utredningen är 

kommunens kostnader i dagsläget. Dessa kommer att förändras när Kommunfastigheter i 
Laholm AB tar över kommunens fastigheter.  

 Beräkningar av ny- och ombyggnation är schabloniserade – Exempelvis är 
investeringskostnader för en ny F-6 skola baserade på faktiska kostnader för 
Hishultsskolan. Även kostnader för ombyggnation av Lagaholmsskolan är baserade på 
schabloner som hämtats från byggprojektet ”Vision Osbeck”.  
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Förslag 1 – två skolenheter 

 
 
Förslag 1 – två skolenheter i Laholms tätort innebär följande: 

 Parkskolan blir en F-3 med upptagningsområde för hela Laholms tätort. 
 Glänningeskolans och Blåkullaskolans verksamhet flyttas över till Parkskolan. 
 Lagaholmsskolans lokaler anpassas till en 4-9 skola. Eleverna lämnar Parkskolan efter år 

3 för att börja på Lagaholmsskolan. Mellbystrandsskolans elever börjar på 
Lagaholmsskolan i år 7.  

 Förskoleverksamheten på Blåkulla flyttar in i Blåkullaskolans lokaler.  

Parkskolan F-3 
I denna utredning har inga kostnadsberäkningar gjorts för ombyggnation av Parkskolan. I 
dagsläget finns 322 elever i Laholms tätort i de aktuella årskurserna F-3. Enligt prognoserna för 
år 2020 är motsvarande siffra 292 elever.6 Eftersom elevantalet i princip beräknas vara 
oförändrat, görs bedömningen att ingen större ombyggnation behöver ske av skolan.  
 
Förslaget får emellertid konsekvenser för fritidshemsverksamheten. I årskurs F-3 är nästan alla 
barn inskrivna denna verksamhet vilket innebär det kommer att vara cirka 300 fritidshemsbarn 
på Parkskolan enligt detta förslag. Höstterminen 2014 är 126 elever inskrivna i 
fritidshemsverksamheten på Parkskolan, 82 fritidsbarn på Blåkulla och 96 fritidsbarn på 
Glänningeskolan. I utredningen har det inte heller gjorts några kostnadsberäkningar med 
anledning av att Parkskolans lokaler sannolikt behöver anpassas när fritidshemsverksamheten 
ökar.   

                                                 
6 Prognos framtagen 2014.  

Parkskolan år F-3 

Lagaholmsskolan år 4-9 

Glänninge-
skolan  
år F-3 

Blåkulla-
skolan  
år F-3 

Blåkulla 
förskolan  
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Lagaholmsskolan 4-9 
En förändring enligt förslag 1 innebär att Lagaholmsskolans lokaler anpassas för verksamhet år 
4-9. Teknik- och servicekontoret har anlitat Lars Harrysson, arkitekt och ingenjör, för sådan 
utredning. Han har fått i uppdrag att kartlägga lokalernas förutsättningar, ge förslag på ritningar 
samt kostnadsberäkna förslaget. Bilaga 7 avser förstudie av Lagaholmsskolan.  
 
Uppdraget är relativt omfattande eftersom strukturen på skolbyggnaden har sina givna 
förutsättningar. Det innebär att skolan inte obehindrat kan ritas om till en 4-9 skola. Bilaga 8 
visar på förslag till ombyggnation av Lagaholmsskolan till en 4-9 skola.  
 
Enligt kostnadsberäkningar för ombyggnationen enligt föreslagna ritningar uppgår 
investeringskostnaden till cirka 50 miljoner. I ombyggnationen inkluderas ytskiktsrenovering 
samt byte av el och ventilation i hela skolan, se bilaga 9 och 10. Denna kostnad har räknats om 
till en hyresavgift enligt Laholmshems principer. Hyresavgiften uppgår då till ca 5,9 miljoner per 
år, se bilaga 11. Hyresavgiften ersätter nuvarande lokalkostnader för Lagaholmsskolan.  

Lokalkostnader 
I kostnaderna som redovisas nedan inkluderas kapitaltjänstkostnad, drift och underhåll. 
 
Lokal Nuvarande 

kostnad/år (kr) 

Kostnad/år 

enl. förslag 

(kr) 

Differens (kr) Kommentar 

Lagaholmsskolan 3 682 000 5 919 000 +2 237 000 Tillbyggnad med ca 500 kvm 

Parkskolan 3 319 000 3 319 000 +/-0 Anpassning av lokaler för 

utökad fritidsverksamhet har 

inte beaktats. 

Glänningeskolan 2 128 000 0 -2 128 000 Kan ställas om till bostäder, 

2/3 kostnadsförs kommunen. 

Blåkullaskolan 

(exkl förskoleavd.) 

454 000 454 000  +/-0 Ställs om till förskolelokaler. 

Förskoleavd. 

Blåkullaskolan  

151 000 151 000 +/-0  

Blåkulla förskola 

(avd Fjärilen)  

224 000 0 -224 000 Kan nyttjas till annan 

kommunal verksamhet. 

Blåkulla förskola 

(avd paviljong) 

340 000 0 -340 000  

Totalt 10 298 000 9 843 000 -455 000

 
I ovan angivna tabell redovisas inte de kostnader som uppstår med anledning av att 
Blåkullaskolans lokaler ställs om till förskolelokaler. I dagsläget nyttjas cirka 2/3 av lokalytan 
till skolverksamhet. Inte heller redovisas kostnader för eventuella anpassningar av Parkskolan då 
antalet fritidsbarn nästan fördubblas.  
  
Om skolverksamhet upphör vid Glänningeskolan kan lokalerna ställas om till bostäder. Enligt 
avtal mellan kommunen och Laholmshem ska kommunen stå för 2/3 av 
omställningskostnaderna, varv barn- och ungdomsnämnden 1/3.    
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Städkostnader 
Lokal Nuvarande kostnad/år 

(kr) 

Kostnad/år enl. 

förslag (kr) 

Differens 

Lagaholmsskolan 702 000 950 0007 +248 000

Parkskolan 925 000 925 000 +/-0

Glänningeskolan 255 000 0 -255 000

Blåkullaskolan (inkl 

förskoleavd.) 

194 000 194 000 +/-0

Blåkulla förskola 

(avd Fjärilen)  

70 000 0 -70 000

Blåkulla förskola 

(avd paviljong) 

105 000 0 -105 000

Totalt 2 251 000 2 069 000 -182 000

 
Kostnaderna ovan är beräknade utifrån kommunens nuvarande modell för kostnadsberäkning av 
städ. Efter årsskiftet kommer denna kostnad att inkluderas i hyresavgiften som debiteras 
kommunen av Kommunfastigheter i Laholm AB. Syftet med tabellen ovan är främst att redovisa 
att städkostnaderna minskar i takt med att barn- och ungdomsnämnden nyttar mindre lokalytor.   

Måltidskostnader 
Lokal Nuvarande 

kostnad/år (kr) 

Kostnad/år enl. 

förslag (kr) 

Differens Kommentar 

Lagaholmsskolan 1 792 000 2 930 200 +1 138 200 40 fler fritidsbarn. 

Parkskolan 2 690 000 3 385 000 +695 000 132 fler fritidsbarn. 

Glänningeskolan 1 099 000 0 -1 099 000  

Blåkullaskolan 470 000 0 -470 000  

Totalt 6 051 000 6 315 200 +264 200  

 
Även om servering av måltider minskas från fyra till två enheter ökar måltidskostnaden. Enligt 
teknik- och servicekontoret beror detta på att måltider för fritidshemsverksamheten ska serveras 
på Lagaholmsskolan samt att antalet fritidsbarn på Parkskolan ökar.     

Undervisningskostnader 
Det ursprungliga syftet med den genomlysning som genomfördes av barn- och 
ungdomsnämndens verksamheter var att bland annat effektivisera over-head kostnaderna 
och inte undervisningskostnaderna. Skolpengen i Laholms kommun är låg i jämförelse 
med andra kommuner. Det innebär att det främst handlar om att nyttja de befintliga 
undervisningsmedlen på bästa sätt istället för att minska dem. Här pågår ständigt ett 
förbättringsarbete genom verksamheternas systematiska kvalitetsarbete med syfte att höja 
kvalitén i verksamheten och därmed också öka elevers måluppfyllelse.  
 
En ombyggnation av Lagaholmsskolan som innebär att den görs om till en 4-9 skola 
innebär att undervisningsresurserna nyttjas mer effektiv. I en 4-9 skola kan lärares 

                                                 
7 Ca 500 kvm mer att städa. 
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behörigheter nyttjas i större utsträckning än vid en F-6 skola och 7-9 skola. Men framför 
allt koncentreras undervisningsresurserna till två skolenheter istället för fyra.  

Skolskjutskostnader och övriga tranportkostnader 
Enligt nuvarande riktlinjer för skolskjuts antagna av barn- och ungdomsnämnden erbjuds 
ingen skolskjuts till barn som bor inom Laholms tätort. I övrigt är barn i årskurs F-3 
berättigade till skolskjuts om färdvägens längd överstiger 2 kilometer. Ett fåtal elever som 
bor strax söder om Laholms tätort är berättigade till skolskjuts. Dessa elever hänvisas idag 
till Glänningeskolan alternativt Parkskolan beroende på barnets ålder.  
 
I en skolorganisation där Blåkulla skolan läggs ned kommer barn på Blåkulla istället att 
hänvisas till Parkskolan. Barn bosatta längst västerut på Blåkulla kommer att ha längre än 
två kilometer till Parkskolan. Bedömning måste därmed göras huruvida dessa barn ska, 
eller inte ska, erbjudas skolskjuts. I dagsläget berörs endast ett fåtal elever.   
 
Viss besparing kommer att kunna göras vid nedläggning av Glänninge- och Blåkullaskolan 
eftersom skjuts till gymnastik och slöjd inte längre kommer att behöva ske.    

Lednings- och administrationskostnader 
Glänninge-, Blåkulla- och Mellbystrandsskolan har idag 1,5 tjänst i ledningsresurs (100 procent 
rektor och 50 procent biträdande rektor). Detsamma gäller för Lagaholmsskolan (100 procent 
rektor och 50 procent biträdande rektor). På Parkskolan och Lagahöjdsskolan har respektive 
enhet en heltids rektor. Sammanlagt fem heltidstjänster i ledningsresurs för grundskolorna och 
grundsärskolan i centrum inkl. Mellbystrandsskolan.  
 
Rektorsuppdraget är så pass komplext och omfattande att tjänstgöringsgraden för en rektor bör 
vara heltid. Detta innebär också vissa begränsningar i utformningen av en effektiv 
ledningsorganisation. Inte minst i en kommun som Laholm där verksamheten bedrivs på flera 
mindre enheter. Rent teoretiskt innebär en minskning i antal enhet också att en viss besparing 
skulle kunna ske i ledningsresurs. Att minska en rektorstjänst med några procent är emellertid 
inget bra alternativ. Då är det istället bättra att se organisationsförändringen som en 
effektivisering där befintliga resurser nyttjas mer effektivt.  

Slutsats förslag 1 – två skolenheter 
Med nuvarande elevtal är det teoretiskt möjligt att fördela eleverna i Laholms tätort på två 
skolenheter. När barn- och ungdomsnämnden presenterade sin genomlysning våren 20138 
baserades förslagen till förändrad skolorganisation på prognoser framtagna 2012. Sedan dess har 
kommunledningskontoret skrivit upp prognoserna något för Laholms tätort. Istället för 796 
elever i årskurs F-9 är prognosen för år 2020 855 elever.9 Osäkerheten kring prognoser är 
naturligtvis en stor riskfaktor i detta avseende och kommunledningskontoret har signalerat att 

                                                 
8 I samband med beslut om budget 2013 och kommunplan gav kommunfullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att 

ta initiativ till en genomlysning och omprövning av samtliga kommunala verksamheter.  
9 Den reviderade prognosen beror bland annat på bebyggelsen Kvarteret Konduktören (vid stationsområdet) och 

Kvarteret Husaren (Trädgårdsgatan) samt Laholmshems planer på byggnation vid gamla handsfabriken Kvarteret 

Kobben.  
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nuvarande prognoser är för pessimistiska och därmed sannolikt kommer att behövs revideras 
ytterligare.    
 
Även om det teoretiskt sett är tänkbart med två skolenheter i Laholms tätort är det inget som 
barn- och ungdomskontoret kan rekommenderar. Förslaget innebär att det inte finns utrymme för 
ytterligare tillväxt eller flexibilitet. I utformningen av en skolorganisation är just flexibilitet en 
viktig faktor att ta hänsyn till. Förutom att två enheter i sig utgör en begränsning blir det även en 
begränsning på den enskilda skolenheten. Inför varje läsår måste skolenhetens organisation ses 
över utifrån befintliga elevkullar. Exempelvis kan ett par stora årskullar innebära att en annan 
klassorganisering måste göras.  
 
Ytterligare en faktor till att barn- och ungdomskontoret inte rekommenderar en F-3 skola i 
Laholms tätort, är de konsekvenser det får för fritidshemsverksamheten. Ett sådant förslag 
innebär att cirka 300 barn ska ges möjlighet till fritidshemsverksamhet. Detta ställer stora krav 
på Parkskolans lokaler och det är oklart om det ens är möjligt. Förslaget innebär att lokalerna i 
princip behöver anpassas för en verksamhet med förlängd skoldag för eleverna.  
 
En ombyggnation av Lagaholmsskolan till en 4-9 skola är genomförbar och kan ge goda 
förutsättningar för en god undervisningsmiljö. Detta förslag innebär emellertid en viss 
osäkerhetsfaktor vad gäller schemapositioner av idrottshallen. Redan i dagsläget har 
Lagaholmsskolan haft svårigheter med att få tillgång till hallen utifrån önskat behov. Om 
ytterligare klasser ska tillföras Lagaholmsskolan, innebär det sannolikt att idrottshallen blir en 
flaskhals.  
 
Rent ekonomiskt innebär förslaget en besparing för kommunen. Ombyggnationen av 
Lagaholmsskolan har kostnadsberäknats till cirka 50 miljoner. Denna investering vägs emellertid 
upp av de kostnadsbesparingar det innebär att kommunen går ur flera enheter. 

 

Parkskolan år F-3 

Lagaholmsskolan år 4-9 

Glänninge-

skolan  
år F-3 

Blåkulla-

skolan  

år F-3 

Blåkulla 
förskola  

Kostnad ombyggnation ca 50 milj 

Differens hyresavgift +2,3 milj/år 

Besparing lokalkostnad 

-2,7 milj/år 

• Minskad lokalkostnad ca 455 000 kr/år 

• Minskade städkostnader ca 180 000 kr/år 

• Ökade målstidskostnader ca 260 000 kr/år 
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Förslag 2 – tre skolenheter  
 

 
 
 
Förslag 2 - tre skolenheter i Laholms tätort innebär följande:  

 En ny F-6 skola byggs i östra Laholm.  
 Lagaholmsskolans lokaler anpassas så att särskolans verksamhet, som idag bedrivs på 

Lagahöjdsskolan, kan flytta in.    
 Blåkullaskolans elever flyttas över till Parkskolan. Ingen anpassning av lokalerna 

behöver göras.  
 Blåkullaskolans lokaler anpassas till förskoleverksamhet. Paviljongen på området kan 

sägas upp och den friliggande förskolelokalen, avd. Fjärilen, kan användas till annan 
kommunal verksamhet.   

En ny F-6 skola 
Enligt förslaget byggs en ny F-6 skola i östra Laholm. Skolan ska ha flexibla och moderna 
undervisningsytor för 240 elever årskurs F-6 samt lokaler för fritidshemsverksamhet (cirka 120 
elever). Fritidshemsverksamheten ska ha en hemvist där verksamheten utgår ifrån men ska även 
kunna nyttja skolans övriga undervisningslokaler. I anslutning till skolan ska det finnas en 
idrottssal med standardmått. 
 
Teknik- och servicekontoret har anlitat Mono arkitektbyrå AB samt byggprojektledare från 
Laholmshem för att ta fram förslag på ritningar samt kostnadsberäkning av en ny F-6 skola. I 
projektgruppen har även medarbetare från skolans verksamhet deltagit.  
 

Parkskolan år F-6 

Lagaholmsskolan år 7-9, inkl särskolan 

Ny år F-6 skola i östra Laholm 

Blåkullaskolan  
år F-3 

Lagahöjdsskolan 

Glänningeskolan  
år F-3 

Glänninge 
År 4-6 

Blåkulla 
förskola 
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I uppdraget ingick att placera en F-6 skola direkt i anslutning till Glänningesjö förskola. På så vis 
uppnås störst effektivisering eftersom förskolan har ett tillagningskök. Bilaga 12 visar förslag på 
ritningar. Därtill har följande konstaterats av projektgruppen:   
 
Begränsningar: 

 Placeringen i direkt anslutning till förskolan innebär att utemiljön för skolan blir 
begränsad.  

 Eftersom skolgården är begränsad krävs en skola i två plan. Möjligheten att bygga ut 
ytterligare blir väldigt begränsad.  

 Skolan projekteras för flexibel användning men där kommer inte att finnas möjlighet till 
extra utrymmen för annan verksamhet, exempelvis förråd eller förvaring för föreningar.  

 I ritningarna har en idrottssal tagits med, d.v.s. ingen hall. Denna uppfyller de behov som 
framgår av skolans läroplan men kan inte jämföras med en idrottshall.   

 
Möjligheter: 
 En effektivisering av 1,5-2 tjänster av kostpersonal bör kunna göras eftersom skolan 

placeras i direkt anslutning till förskolans tillagningskök.    
 Ingen transport av mat innebär bättre näringsvärden på maten. 
 Om skolans verksamheter behöver utökas finns möjlighet till detta genom att nyttja 

förskolans lokaler.  
 
Laholmshem har gjort kostnadsbedömningen för en ny F-6 skola. Som underlag i beräkningen 
har kostnader för skolbyggnationen i Hishult använts, se bilaga 13. Med dessa beräkningar 
uppskattas kostnaden för en ny F-6 skola inkl idrottssal till cirka 73 miljoner kronor. Därutöver 
har Laholmshem även gjort en hyreskalkyl för den nya F-6 skolan och på så vis kunnat 
konstatera en framtida hyresavgift till 5,8 miljoner per år. Eftersom det i dagsläget ännu inte 
finns någon hyresmodell beslutad av Kommunfastigheter i Laholm AB, är hyresavgiften ytterst 
preliminär. I hyresavgiften inkluderas även drift och underhållskostnader.  

Parkskolan F-6 
Förslaget innebär att Parkskolan blir en F-6 skola för elever bosatta på Blåkulla och centrala 
Laholm. Antal elever på skolan beräknas bli ungefär detsamma som idag, d.v.s. cirka 300 elever. 
De fyra årskullar som flyttas över från Blåkullaskolan motsvarar i antal ungefär detsamma som 
eleverna i årskurs 4-6 Glänninge upptagningsområde. Enligt förslaget flyttas även 
fritidshemsverksamheten på Blåkullaskolan över till Parkskolan. I dag är 126 elever inskrivna i 
fritidshemsverksamheten på Parkskolan och 82 fritidsbarn på Blåkullaskolan. Det innebär 
sammanlagt cirka 200 fritidshemsbarn.  
 
I denna utredning har det inte gjorts några kostnadsberäkningar för eventuella anpassningar av 
Parkskolans lokaler med anledning av att fritidshemsverksamheten ökar. Om detta förslag 
genomförs behöver lokalerna sannolikt ses över med syfte att lokalerna ger förutsättningar för 
den verksamhet som ska bedrivas där.  

Anpassning av Lagaholmsskolans lokaler – särskoleverksamhet 
Enligt förslag 2 ska Lagaholmsskolans lokaler anpassas till att även inkludera 
särskoleverksamhet. Teknik- och servicekontoret har anlitat Lars Harrysson (arkitekt och 
ingenjör) för sådan utredning, där han har fått i uppdrag att kartlägga lokalernas förutsättningar, 
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ge förslag på ritningar samt kostnadsberäkna de anpassningar som krävs av Lagaholmsskolan för 
att förslaget ska kunna genomföras.  
 
Den totala lokalytan för Lagaholmsskolan är fullt tillräcklig för att även inkludera särskolans 
verksamhet. Den främsta utmaningen är att kartlägga särskolans lokalbehov kopplat till elevers 
behov. Se bilaga 14 för detta förslag. 
 
Enligt kostnadsberäkningar för ombyggnationen enligt föreslagna ritningar uppgår 
investeringskostnaden till 45 miljoner. I ombyggnationen inkluderas ytskiktsrenovering samt 
byte av el och ventilation i hela skolan, se bilaga 9 och bilaga 15. Denna kostnad har räknats om 
till en hyresavgift enligt Laholmshems principer. Hyresavgiften uppgår då till ca 5,4 miljoner per 
år, se bilaga 16. Hyresavgiften ersätter nuvarande lokalkostnader för Lagaholmsskolan.  

Lokalkostnader 
I kostnaderna som redovisas nedan inkluderas kapitaltjänstkostnad, drift och underhåll. 
 
Lokal Nuvarande 

kostnad/år (kr) 

Kostnad/år enl. 

förslag (kr) 

Differens Kommentar 

Ny F-6 skola 0 5 819 00010 +5 819 000  

Lagaholmsskolan 3 682 000 5 387 000 +1 705 000  

Parkskolan 3 319 000 3 319 000 +/-0 Anpassning av lokaler för 

utökad fritidsverksamhet 

har inte beaktats. 

Glänningeskolan 2 128 000 0 -2 128 000 Kan ställas om till 

bostäder, 2/3 kostnadsförs 

kommunen. 

Blåkullaskolan 

(exkl förskoleavd.) 

454 000 454 000 +/-0 Ställs om till 

förskoleverksamhet. 

Förskoleavd. 

Blåkullaskolan  

151 000 151 000 +/-0  

Blåkulla förskola 

(avd Fjärilen)  

224 000 0 -224 000 Kan nyttjas till annan 

kommunal verksamhet. 

Blåkulla förskola 

(avd paviljong) 

340 000 0 -340 000 Kan sägas upp. 

Lagahöjdsskolan 983 000 0 -983 000 Extern hyresvärd, kan 

sägas upp. 

Totalt 11 281 000 15 130 000 +3 849 000 

 
I ovan angivna tabell redovisas inte de kostnader som uppstår med anledning av att 
Blåkullaskolans lokaler ställs om till förskolelokaler. I dagsläget nyttjas cirka 2/3 av lokalytan 
till skolverksamhet. Inte heller redovisas kostnader för eventuella anpassningar av Parkskolan då 
antalet fritidsbarn nästan fördubblas.  
  
Om skolverksamhet upphör vid Glänningeskolan kan lokalerna ställas om till bostäder. Enligt 
avtal mellan kommunen och Laholmshem ska kommunen stå för 2/3 av 
omställningskostnaderna, varv barn- och ungdomsnämnden 1/3.    

                                                 
10 Hyresavgiften inkluderar drift och underhåll (även städ). 
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Städkostnader 
Lokal Nuvarande 

kostnad/år (kr) 

Kostnad/år enl. 

förslag (kr) 

Differens Kommentar 

Ny F-6 skola 0 011 +/-0  

Lagaholmsskolan 702 000 702 000 +/-0  

Parkskolan 925 000 925 000 +/-0  

Glänningeskolan 255 000 0 -255 000 Kan ställas om till 

bostäder 

Blåkullaskolan (inkl 

förskoleavd.) 

194 000 194 000 +/-0 Ställs om till 

förskoleverksamhet 

Blåkulla förskola 

(avd Fjärilen)  

70 000 0 -70 000 Kan nyttjas till annan 

kommunal 

verksamhet 

Blåkulla förskola 

(avd paviljong) 

105 000 0 -105 000 Kan sägas upp 

Lagahöjdsskolan 129 000 0 -129 000 Extern hyresvärd, kan 

sägas upp 

Totalt 2 380 000 1 821 000 -559 00012  

 
Kostnaderna ovan är beräknade utifrån kommunens nuvarande modell för kostnadsberäkning av 
städ. Efter årsskiftet kommer denna kostnad att inkluderas i hyresavgiften som debiteras 
kommunen av Kommunfastigheter i Laholm AB. Syftet med tabellen ovan är främst att redovisa 
att städkostnaderna minskar i takt med att barn- och ungdomsnämnden nyttar mindre lokalytor.   

Måltidskostnader 
Lokal Nuvarande 

kostnad/år (kr) 

Kostnad/år enl. 

förslag (kr) 

Differens Kommentar 

Ny F-6 skola 0 1 488 600 +1 488 600  

Lagaholmsskolan 1 793 000 2 266 600 +473 600 Frukost & mellanmål till 

särskoleelever. 

Parkskolan 2 690 000 3 030 000 +340 000  

Glänningeskolan 1 099 000 0 -1 099 000  

Blåkullaskolan 470 000 0 -470 000  

Lagahöjdsskolan 135 500 0 -135 500  

Totalt 6 187 500 6 785 200 +597 700  

 

Undervisningskostnader 
Det ursprungliga syftet med den genomlysning som genomfördes av barn- och 
ungdomsnämndens verksamheter var att bland annat effektivisera over-head kostnaderna 
och inte undervisningskostnaderna. Skolpengen i Laholms kommun är låg i jämförelse 
med andra kommuner. Det innebär att det främst handlar om att nyttja de befintliga 
undervisningsmedlen på bästa sätt istället för att minska dem. Här pågår ständigt ett 

                                                 
11 Städkostnaden är inkluderad i hyresavgiften, se lokalkostnad.  
12 Städkostnad för ny F-6 skola är inte med i denna beräkning utan ingår istället i hyresavgiften, se lokalkostnad.  
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förbättringsarbete genom verksamheternas systematiska kvalitetsarbete med syfte att höja 
kvalitén i verksamheten och därmed också öka elevers måluppfyllelse.  
 
En ombyggnation av Lagaholmsskolan som innebär att särskolan verksamhet inkluderas i 
lokalerna innebär att undervisningsresurserna också kan nyttjas mer effektiv. Detsamma 
gäller för Blåkullaskolans flytt till Parksskolan. Istället för att undervisningsresurserna ska 
fördelas på fem enheter (Lagaholm, Lagahöjden, Park, Blåkulla och Glänninge) 
koncentreras de till tre enheter.  

Skolskjutskostnader och övriga tranportkostnader 
Enligt nuvarande riktlinjer för skolskjuts antagna av barn- och ungdomsnämnden erbjuds 
ingen skolskjuts till barn som bor inom Laholms tätort. I övrigt är barn i årskurs F-3 
berättigade till skolskjuts om färdvägens längd överstiger 2 kilometer. Ett fåtal elever som 
bor strax söder om Laholms tätort är berättigade till skolskjuts. Dessa elever hänvisas till 
Glänningeskolan alternativt Parkskolan beroende på barnets ålder.  
 
I en skolorganisation där Blåkulla skolan läggs ned kommer barn på Blåkulla istället att 
hänvisas till Parkskolan. Barn bosatta längst västerut på Blåkulla kommer att ha längre än 
två kilometer till Parkskolan. Bedömning måste därmed göras huruvida dessa barn ska, 
eller inte ska, erbjudas skolskjuts. I dagsläget berörs endast ett fåtal elever.   
 
Viss besparing kommer att kunna göras vid nedläggning av Glänninge- och Blåkullaskolan 
eftersom skjuts till gymnastik och slöjd inte längre kommer att behöva ske.    

Lednings- och administrationskostnader 
Glänninge-, Blåkulla- och Mellbystrandsskolan har idag 1,5 tjänst i ledningsresurs (100 procent 
rektor och 50 procent biträdande rektor). Detsamma gäller för Lagaholmsskolan (100 procent 
rektor och 50 procent biträdande rektor). På Parkskolan och Lagahöjdsskolan har respektive 
enhet en heltids rektor. Sammanlagt fem heltidstjänster i ledningsresurs för grundskolorna och 
grundsärskolan i centrum inkl. Mellbystrandsskolan.  
 
Rektorsuppdraget är så pass komplext och omfattande att tjänstgöringsgraden för en rektor bör 
vara heltid. Detta innebär också vissa begränsningar i utformningen av en effektiv 
ledningsorganisation. Inte minst i en kommun som Laholm där verksamheten bedrivs på flera 
mindre enheter. Rent teoretiskt innebär en minskning i antal enhet också att en viss besparing 
skulle kunna ske i ledningsresurs. Att minska en rektorstjänst med några procent är emellertid 
inget bra alternativ. Då är det istället bättra att se organisationsförändringen som en 
effektivisering där befintliga resurser nyttjas mer effektivt.  

Slutsats förslag 2 – tre skolenheter 
I jämförelse med nuvarande organisation på Parkskolan innebär föreslaget att det blir en jämn 
fördelning mellan årskurserna, vilket underlättar personalplaneringen. Den största förändringen 
innebär förslaget emellertid för fritidshemsverksamheten, vilken ökar med cirka 40 procent. Det 
är fullt möjligt att organisera och planera för en så stor fritidshemsverksamhet. Utmaningen 
ligger främst i hur Parkskolans lokalytor nyttjas, dels för skolverksamhet dels för 
fritidshemsverksamhet. Viss yta behöver frigöras för att förslaget ska kunna genomföras. 
Exempelvis uppstår behov av lärararbetsplatser om skolans lokaler ska nyttjas av 
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fritidhemsverksamheten efter skoltid. Det är också önskvärt att fritidshemsverksamheten har en 
egen hemvist där material m.m. kan ligga framme utan att behöva plockas undan till nästa dag.  
 
I dagsläget finns överytor på Lagaholmsskolan, vilka dessutom kommer att öka då elever från 
Vallberga upptagningsområde successivt flyttas över till Våxtorpsskolan. Genom att 
särskoleverksamheten flyttas över till Lagaholmsskolan kommer skolans lokaler att nyttjas mer 
effektivt. Såväl Lagaholmsskolans personal som personal på Lagahöjdsskolan ser stora 
möjligheter till samverkan om verksamheterna förläggs under samma tak. Bland annat har 
personal på Lagahöjdsskolan specialistkompetenser som till fördel kan nyttjas i grundskolans 
verksamhet.  
 
Kostnadsmässigt skiljer sig detta förslag inte så mycket med förslaget om Lagaholmsskolan som 
en 4-9 skola (cirka 5 miljoner i skillnad). Enligt uppgifter från Hifab beror det på att det är 
ungefär samma ytor som berörs av ombyggnation i båda förslagen samt att ytskiktsrenovering, 
byte av el och ventilation är inkluderade i båda kostnadsberäkningarna. Lagaholmsskolan är en 
gammal fastighet och underhållet är eftersatt. Det innebär att skolan inom kort kommer att 
behöva genomgå vissa renoveringar. I samband med att Kommunfastigheter i Laholm AB ska ta 
över fastigheten har en besiktning gjorts av skolans lokaler. I denna utredning har 
underhållsbehoven identifierats och uppskattats till cirka 14 miljoner inom en femårsperiod.   
 
Eftersom skillnaden inte är så stor mellan förslag 1 och 2 vad gäller kostnadsbedömning av 
Lagaholmsskolan, har barn- och ungdomskontoret bett teknik- och servicekontoret om en 
beräkning där enbart särskolan lyfts in i Lagaholmsskolan, d.v.s. inget annat i skolan renoveras 
utan bibehålls som idag (benämnt förslag 2b sid. 23 i tabellen nedan). Av bilaga 17 framgår 
denna kostnadsbedömning. Enligt kostnadsbedömningen uppgår ombyggnationen till 8,4 
miljoner. Det skulle innebära att Lagaholmsskolan får en framtida hyresavgift på cirka 3,1 
miljoner kronor per år inkl städ, drift och underhåll. Denna kan jämföras med nuvarande 
lokalkostnad som uppgår till cirka 3,7 miljoner kronor inklusive drift och underhåll men 
exklusive städ. Förklaringen till att det blir en billigare årskostnad trots ombyggnation av 
Lagaholmsskolan beror på att Laholmshem och kommunen gör olika beräkningar av hyreskalkyl 
respektive kapitaltjänstkostnad.  
 
Vad gäller byggnation av en ny F-6 skola har denna beräknats för cirka 240 elever. Om förslaget 
ska genomföras kommer denna uppgift att behöva ses över, bland annat mot bakgrund av att 
prognoserna för Laholms tätort har skrivits upp men också om planeringen av Östra Nyby ska bli 
verklighet.  
 
Placeringen av den nya F-6 skolan är begränsad. Det finns flera fördelar med att skolan placeras i 
direkt anslutning till förskolan. Om detta ska göras måste emellertid gällande detaljplan 
revideras. Barn- och ungdomskontoret har i samverkan med samhällsbyggnadskontoret tittat på 
alternativa lösningar till placering av skolan. Enligt samhällsbyggnadskontoret är det möjligt att 
ändra detaljplanen i det berörda området för att på så vis skapa ytterligare markyta (ca 7 200 
kvm) till förskola och skola, se bilaga 18 och 19. Det är också tänkbart att idrottssalen placeras 
en bit ifrån skolbyggnaden för att på så vis skapa bättre förutsättningar för utemiljön.    
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Förslaget innebär en investering med cirka 118 miljoner kronor. Eftersom flera enheter kan sägas 
upp samt användas till annan verksamhet innebär den stora investeringen ändå ”bara” en ökad 
lokalkostnad med cirka 3,8 miljoner kronor per år. Investeringen innebär att vi får en ny modern 
F-6 skola i östra Laholm samt en modern och upprustad 7-9 skola i centrum. Samtidigt rustar vi 
Laholm för tillväxt. 
 
I utredningen är det stort fokus på jämförelsen av nuvarande lokalkostnader med lokalkostnader 
enligt respektive förslag. Oavsett vilka lokalkostnader olika alternativ till skolorganisation 
redovisar, behöver en lösning göras för den verksamhet som idag bedrivs i Glänningeskolans 
lokaler. Lokalerna är olämpliga för den verksamhet som bedrivs där och eleverna måste flytta till 
andra lokaler inom en mycket snar framtid!   
 
Till sist vill vi betona kommunens ambition av tillväxt och förskolans/skolans betydelse i detta 
avseende. En väl fungerande förskole- och skolverksamhet med hög kvalitet är viktiga faktorer 
för en kommuns tillväxt. Lokalernas utformning är av stor betydelse för hur undervisningen 
utformas och dess innehåll. De förutsättningar lokalen ger kan både öka eller begränsa en lärares 
möjligheter till modern och flexibel undervisning.   
 

Parkskolan år F-6 

Lagaholmsskolan år 7-9, inkl 
särskolan 

Ny år F-6 skola i östra Laholm

Blåkullaskolan 

år F-3 

Lagahöjdsskolan 

Glänningeskolan  

år F-3 

Glänninge 

År 4-6 

Blåkulla 

förskola

Kostnad nybyggnation ca 73 milj 

Kostnad hyresavgift ca 5,8 milj 

Kostnad ombyggnation ca 45 milj 

Differens hyresavgift ca +1,7 milj 

• Ökad lokalkostnad  
ca 3,8 milj kr/år 

 

• Minskade städkostnader 
ca 560 000 kr/år 

 

• Ökade måltidskostnader 
ca 600 000 kr/år 

  Besparing lokalkostnad: 

   -3,5 milj/år 
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Sammanfattning ekonomi 

Nedan sammanfattas de ekonomiska konsekvenserna i stora drag. Ingen hänsyn har tagits till 
nytta, framtida nödvändiga underhåll, organisation etc. Siffrorna är ytterst preliminära eftersom 
de är baserade på schablonberäkningar. En differens med +/- 20 procent är möjlig. Vidare är 
beräknade hyreskalkyler upprättade av Laholmshem enligt deras nu gällande principer. Dessa 
kan komma att förändras när en hyresmodell är fastställd mellan de båda parterna.  
 
Förslag Investeringskostnad 

(kr) 
Hyresavgift/år (kr) Differens mot 

nuvarande 
lokalkostnad (kr) 

Förslag 1 (Lagaholm 
år 4-9) 

50 milj. 9,8 milj -455’ 

Förslag 2a (ny F-6 
skola och Lagaholm 
inkl särskola) 

118 milj. 15 milj. +3,8 milj. 

Förslag 2b (ny F-6 
skola och Lagaholm 
inkl särskola) 

81,4 milj. 12,8 milj. +1,5 milj.  

 
 
 
För kännedom 
Servicenämnden 
Teknik- och servicekontoret 
 
 
 
Per Jangen       
Utbildningschef     Sophia Sävås  

Utredare 
 

 


















































































































