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Uppdrag om utredning av investeringar i Varmsätra skola

och Angshagenskolan

För att på ett så kostnadseffektivt och rationellt sätt som möjligt kunna genomföra

de investeringar i skollokaler som Sala kommun står inför är det viktigt att ta fram

ordentliga beslutsunderlag för de politiska beslut som krävs.

För att kunna ta fram sådant underlag är det viktigt Fastighetsenheten, skolan och

andra intressenter är delaktiga. Detta arbetssätt har bland annat använts vid

utredningen om Äkraskolans framtid, och har av samtliga inblandade beskrivits som

framgångsrikt.

Vid Varmsätra skola finns ett behov av att utreda hur investeringar ska genomföras

för att säkerställa tillgång till ändamålsenligt kök, matsal och utrymme för idrott.

Dessutom finns behov av renoveringar av de befintliga lokalerna. För att på bästa

sätt kunna avgöra vilka investeringar som ska göras i Varmsätra skola behöver

också en bedömning av det framtida elevunderlaget, kopplat till den tillväxt som

förutspås i bland annat Ransta, ges.

Ängshagenskolan har idag ett antal lokalmässiga behov, bland annat för att på sikt

kunna ersätta den modulbyggnad som finns vid skolan, som behöver utredas.

Mot bakgrund av ovanstående hemställer jag att kommunstyrelsen uppdrar åt

fastighetschefen

-att utreda investeringsbehovet vid Varmsätra skola för att säkerställa tillgång till

ändamålsenligt kök, matsal och idrottslokal,

-att utreda investeringsbehovet vid Ängshagenskolan för att säkerställa långsiktig

tillgång till ändamålsenliga lokaler

Samt

-att presentera resultatet av dessa utredningar vid kommunstyrelsens sammanträde

i september 2019.

Anders Wigelsbo

Kommunstyrelsens ordförande

SALA KOMMUN Besöksadress: Stora Torget 1 Anders Wigelsbo

Kommunstyrelsen Växel:  0224-74  70 00 Kommunstyrelsens ordförande

Box 304 Fax:  0224—188  50 anders.wigelsbo@sala.se

733 25  Sala kommun.info@sala.se Direkt: 0224-74 71 00

www.sala.se
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UTREDNING  AV VARMSÄTRA  SKOLA

BAKGRUND  &  SYFTE

På uppdrag av kommunstyrelsen fick fastighetsenheten i uppdrag att utreda
investeringsbehovet vid Varmsätra skola. Uppdraget innefattade att se över hur investeringar i
Varmsätra skola kunde genomföras för att säkerställa tillgång till ändamålsenligt kök, matsal och
utrymme för idrott. I utredningen har det funnits en utredningsgrupp bestående av personal ifrån
skolverksamheten, driftpersonal, förvaltning och sakkunniga som aktivt medverkat i utredningen.
En styrgrupp bestående av projektchef, fastighetschef och driftchef från fastighetsenheten i Sala
kommun samt kanslichef för skolan har varit behjälpliga i utredningens utformning och sett till att
utredningen drivits på i rätt riktning utifrån det givna uppdraget. I utredningen har man tagit
hänsyn till den förväntade elevtalsutvecklingen, lokalkapaciteten och verksamhetens behov för att
få fram optimala lokallösningar.

BESKRIVNING AV BYGGNADEN

Varmsätra skola är en F—6 skola med fritidsverksamhet belägen i en byggnad uppförd 1950.
Byggnaden har sedan dess byggts till i två omgångar, första tillbyggnaden utfördes 1966 och den
andra 1988. Skolans totala yta uppgår till ca 1160 m2 fördelade på två plan samt en kallvind på 167
m2 med teknikutrymmen. Skolan är byggd helt i trä och dess värmesystem består av direktverkande
elradiatorer. Ventilationen består av flera mindre ventilationsaggregat som finns utplacerade i
verksamheten.

BEHOVANALYS

Skolan inrymmer i dagsläget 134 elever i en byggnad anpassad för ca 100 elever. Detta bidrar till att
verksamheten saknar tillräckliga utrymmen för klassrum, omklädningsrum, rörelserum, kök, matsal,
kapprum, bibliotek, personalytor, förvaring och elevhälsa.

Skolan saknar utrymme för matsal och man nyttjar i dagsläget korridorerna och klassrummen vid
matservering. På grund av bussarnas tider finns det inte möjlighet att ha mer än två sittningar och
för att inte störa pågående lektioner så äter nästan alla elever samtidigt. Detta bidrar till trängsel,
hög ljudnivå och en brist på matro för eleverna. Enligt arbetsmiljöverket ska man räkna med ca 1,2
m2 golvarea per matplats vilket inte uppfylls i Varmsätra skola.
Att ha bord och stolar (brandfarligt material) ståendes i utrymningsvägarna/ korridorerna innebär
även en brandrisk och begränsar framkomligheten.

Köket är mycket litet och trångt med en yta på ca 30 m2 samt ett serveringsrum på ca 20m2. Köket

är ett mottagningskök men används som ett tillagningskök, detta utifrån ett beslut som tidigare
tagits om att maten ska lagas nära verksamheten.
På grund av kökets storlek ryms inte allt i förråden, utan varor förvaras till stor del i
serveringsrummet. Kylar och frysar är utspridda och placerade där det har funnits plats för dem,
vilket innebär att allt som rör varulogistik blir tungjobbat för personalen.
Utrymme för varumottagning saknas då kylarna och frysarna inte går att öppna om det kommer en

pall med livsmedel utan dessa måste packas av in i köket.
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Kökets  storlek är heller inte tillräcklig för den matlagningsutrustning som egentligen behövs för att
tillaga mat ll den mängd elever som går på skolan. Ugnskapaciteten uppfyller nästan behovet men
det är på bekostnad av arbetsmiljön, både vad gäller säkerhet och ergonomi för kökspersonalen.
I övrigt saknas kokgryta, stekbord eller ett cookingcenter för att klara av den mängd mat som idag
lagas i köket. Särskild plats för grönsaksberedning saknas och får utföras i köket då ytan som var
tilltänkt för beredning används till förvaring. Utrymme för disk saknas vilket gör att man måste
använda sig av den lilla bänkyta som finns i köket, Vilket i sin tur gör att man inte kan diska
samtidigt som man förbereder för matlagning. Serveringsytan är väldigt trång med korsande trafik
genom dörröppningen, vilket skapar risk för krock, begränsar flödet av elever och är ett
arbetsmiljöproblem som tagits upp av både måltidsenhetens och skolans skyddsombud.
Ytskikten är i dåligt skick och svåra att rengöra vilket kan bidra till en ohygienisk miljö.
Golvet saknar avloppsbrunnar och kan inte spolas av utan måste rengöras med mopp Vilket inte är
godkänt av miljö och hälsa. Personalen saknar utrymme för ombyte, kontorsplats, tvätt av
arbetskläder, separat WC och tvättställ för tvätt av händer i anslutning till köket. Idag används ett
av klassrummen till omklädningsrum vilket är ett allmänt utrymme som alla kommer in i.
Avsaknaden av separat toalett för måltidspersonalen innebär också att den enda befintliga
personaltoaletten i personalrummet, enbart får användas av kökspersonalen vid smittorisk på
skolan. Övrig personal får då använda sig av elevtoaletterna vilket är en arbetsmiljörisk.

Varutransporter till köket går över skolgården vilket innebär en risk för elevernas säkerhet.
Fettavskiljare saknas helt vilket kan innebära stora påfrestningar på det lokala ledningsnätet.

Rörelserummet är väldigt litet och har låg takhöjd. Detta bidrar till ett begränsat
användningsområde då Vissa sporter och aktiviteter inte går att utföra. Eleverna får inte heller

samma kvalitet i undervisningen då det inte finns utrymme för uppdelning av grupper i lokalen,

vilket medför långa väntetider och stillastående för eleverna istället för aktivitet.

Rörelserummets placering bidrar till störningsmoment i undervisningen då värmestrålningen ifrån

fönsterna i Söderläge är väldigt hög samt att risken för bländning är stor.

Omklädningsrummen är inte tillgänglighetsanpassad utan nås Via trappor från rörelserummet.
Utiymmena är små med endast två duschar vilket bidrar till oordning, trängsel och väntan vilket
i sin tur kan skapa konfliktsituationer och mobbningstillfällen. Studietiden påverkas även av

duschantalet då det kan bidra till att eleverna inte hinneri tid till nästa lektion. Redskapsförrädet

är väldigt litet och rymmer inte allt material som behövs till undervisningen. En utrymningsväg
är även placerad mitt i förrådet och begränsar dess möblering— och förvaringsmöjligheter då
man inte får förhindra framkomligheten. Det material som inte får plats i förrådet måste
förvaras i rörelserummet vilket minskar rummets andvändningsyta ytterligare.

ldrottslärarens utrymme för ombyte är ytterst litet och saknar duschmöjligheter och

förvaringsmöjligheter.

Kapprummen är placerade i direkt anslutning till huvudentrén vilket skapar en propp, hög ljudnivå

och risk för tillbud vid tidig morgon, raster och eftermiddagar då samtliga elever ska samsas på den
begränsade ytan. Placeringen av kapprummen i korridorerna innebär även en brandrisk och en risk

för utrymning vid brand då elevernas kläder bygger ut i korridoren och begränsar framkomligheten

för både verksamheten och räddningspersonal.

Skolgården sträcker sig runt skolan vilket gör det svårt för lärarna att ha en ordentlig

uppsyn/ överblick på eleverna under rasterna. Närliggande, trafikerade vägar och varutransporter
som går över skolgården utgör därmed en risk och bidrar till en osäker utemiljö för eleverna.
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Personalutrymmena är små och det saknas arbetsplatser för den personalstyrka som jobbar på
skolan. Detta motverkar möjligheten till samarbete och avstämning för lärarna. Samtalsrum saknas
för känsliga diskussioner och samtal med elever och personal, såsom möten med kurator, rektor,

skolsköterska, medarbetarsamtal etc. Dessa måste kunna ske utan risk för överhörning från
personal eller elever. Det finns endast en personaltoalett som vid sjukdom på skolan enbart får
användas av kökspersonalen, vid dessa tillfällen måste övrig personal gå på elevernas toaletter.

Överhörning mellan klassrum och övriga lokaler ger en försämrad kvalitet på undervisningen då

eleverna får svårt att koncentrera sig, vilket minskar förutsättningarna till studiero.

Parkeringsplatser för personal och besökare är för få och är placerade långt ifrån skolan.

Skolan brister därmed i tillgänglighet då parkeringsplats inom 25 meter ifrån huvudentré saknas.
Plats för avlämning från skoltransporter samt hämtning/ lämning av föräldrar sker på samma plats

och bidrar till en begränsad framkomlighet och utgör en fara för eleverna.

Skolan är inte tillgänglighetsanpassad. Det saknas RWC för eleverna, parkeringsplats inom 25

meter ifrån huvudentre, hiss till övervåning där fritids och bibliotek håller till samt

omklädningsrum i samma nivå som rörelserummet som möjliggör för någon med funktionshinder

att ta sig direkt till rörelserummet utan att behöva ta omvägar.

Uppvärmningen sker med direktverkande elradiatorer vilket är energi—och miljökrävande och

bidrar till en hög driftkostnad. Ventilationen består av flertalet mindre ventilationsaggregat och

saknar styrsystem.

Enligt tidigare inspektioner utförda av brandinspektör, så består konstruktionen av för mycket trä
vilket innebär en risk i och med ökad brandbelastning och brandspridning i fastigheten.
Brandlarmet fungerar endast internt och saknar direktkoppling till räddningstjänst.

Taket är dåligt isolerat och väldigt slitet. Ytterväggarna är dåligt isolerade och fönsterna är inte
energiklassade samt saknar skydd för värmeinstrålning. Detta bidrar till höga driftkostnader och en
dålig arbetsmiljö för elever och lärare.

Ytskikten i skolan är väldigt slitna och svårstädade vilket kan leda till en ohälsosam miljö.

Tillgång till skolbibliotek och elevhälsa är ett krav enligt skollagen. Utrymme för skolsköterska och
kurator saknas helt och biblioteket utgörs av ett litet rum på övre plan som inte är tillgängligt för
alla då skolan saknar hiss.

Skolan är i behov av ett stambyte då de befintliga stammarna inte har bytts ut sen skolan

uppfördes.

Belysningen i skolan består av gamla lysrörsarmaturer som flimrar, är felplacerade och

energikrävande.

4



&  SA LA Diarienummer: 2019/331

KOMMUN

SLUTSATS

Utifrån dessa behov har  4  alternativa lösningar arbetats fram. Förslagen presenteras i text nedan,

med redovisning av kostnader, tider, för— och nackdelar samt konsekvenser av utebliven

investering.

Layouternas omfattning och utseende redogörs för i bilaga 1—4.

Bilaga  5  innehåller framtaget elevunderlag med beskrivning av områdesutvecklingen.

Bilaga 6 innehåller originalritningen för skolan.

Resultatet ifrån utförd behovsanalys har visat att de uppdragspunkter som tilldelats

fastighetsenheten och legat till grund för denna utredning, inte räcker till för att uppnå en
fungerande och välmående verksamhet. Detta har resulterat i ett framarbetat förslag ifrån
utredningsgruppen som avviker från det givna uppdraget, redovisat som Layoutförslag nr  2  i denna

rapport.

Kostnadsredovisningarna är baserade på nyckeltalskostnader, intagna offerter från entreprenörer
och konsulter samt driftkostnadsberäkningar baserade på faktiska kostnader från den befintliga
verksamheten. Okända kostnader som inte tagits med i beräkningen är eventuella markåtgärder så
som sanering, sprängning eller dylikt samt eventuella avsteg ifrån befintliga detaljplaner.

Kostnaderna som redovisas är därmed riktkostnader och inte faktiska, slutgiltiga kostnader.

LAYOUTFÖRSLAG 1  — BILAGA 1

Layoutförslag 1 är ett förslag som berör kök, matsal och rörelserum enligt det givna uppdraget.
Övriga behov som finns i verksamheten och som lyfts i behovsanalysen i denna rapport har inte

tagits i beaktningi detta förslag.

Förslaget innebär en tillbyggnation på 66 m2 vilket fördelas på 60 m2 personalyta och 6 m2
tillkommande yta för redskapsförråd. Tidigare utrymme för kök, grupprum och ett av

klassrummen görs om till matsal och köket flyttar till tidigare personalutiymmen.
Befintliga huvudentrén tas bort och entrén mot gatan görs om till huvudentré med gångväg och
hårdgjord yta för lämning/hämtning och handikapparkering i anslutning till entrén.

Kapprum i entrén tas bort och ersätts av klädskåp i korridorerna utanför klassrummen samt i
tidigare yta för grupprum. Från dessa utrymmen leder separata utgångar mot skolgården.
Omklädningsrummen breddas ut över tidigare utrymme för kapprum för att skapa större yta och
ge plats för fler duschar. Golv i tidigare bastu höjs till samma nivå som rörelserummet och görs om
till omklädnad för lärare. Redskapsförrådet breddas ut till samma fasadliv som befintliga
rörelserummet och utrymningsvägen flyttas uti salen för att ge mer föivaringsutrymme.
V entilationsaggregaten byts ut mot 3st större aggregat som styr ventilationen för rörelserummet,
köket och övriga delar av verksamheten.
Driftutrymmen placeras på vinden med åtkomst från utsidan för driftpersonalen. Nya
värmepumpar installeras och placeras utanför tidigare rörelserum. Skolgården gränsas av för att
skapa bättre överblick för lärarna på raster och minska riskerna för olyckor på grund av
närliggande trafik och transporter.
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7. 7. 7  Kortnacirredow'mz'ng

Kostnadsredovisning ombyggnation — Layout 1, Varmsätra skola

Åtgä rd: Pris:
Om- och tillbyggnad 17 000 000 kr

Värme 2 387 229 kr

Ventilation 3 300 000 kr

Parkering 464 000 kr

Fettavskiljare 400 000 kr

Brand 500 000 kr

Klädskåp 160 000 kr

SUMMA 24 211 229 kr

Nuvarande hyreskostnad för Varmsätra skola ligger på 758 479 kronor/ år, inklusive driftkostnader.
Nuvarande energiförbrukning för Varmsätra ligger på 209kw/m2 och kostade 380 059,4kr år 2018.
Energiförbrukningen efter ombyggnation hamnar på 99,5kw/m2 vilket skulle innebära en sänkning
av driftkostnaderna till 181 160 kronor per år.

Ombyggnationens kapitalkostnad samt den nya driftkostnaden skulle innebära en hyreshöjning till
1 656 421 kronor/år för verksamheten.

7. 7.2 Fördelar

Utrymme skapas för en separat matsal med möjlighet till fristående diskinlämning och yta för lugnt
matrum/grupprum. Större omklädningsrum med fler duschar i form av bås skapar avskildhet och
minskar risk för bråk och mobbning. Större redskaps förråd där utrymningsvägen flyttats ut i
rörelserummet skapar mer förvaringsyta och bättre brandsäkerhet. Köket blir större och
kökspersonalen får tillgång till omklädningsrum och separat toalett i direkt anslutning till köket,
Vilket skapar bättre arbetsmiljö och minskar risk för sjukdomsspridning. Installation av hiss till det
övre planet skapar tillgänglighet till fritids och befintligt utrymme för bibliotek.
Eleverna får egna klädskåp vilket skapar ordning, mindre trängsel och bråk. Två utgångar i direkt
anslutning till skolgården underlättar flödet vid raster och den avgränsade skolgården ger
personalen en bättre överblick och bättre säkerhet för eleverna. Större parkering och
handikapparkering i anslutning till skolan skapar tillgänglighet, trygghet och underlättar för lärare
och besökare. Brandlarmet byts ut och kopplas upp direkt mot larmcentralen.

7. 7.3 Nackdelar

Matsalens placering ligger i anslutning till klassrummen med endast en väg in och ut ur matsalen

från korridoren. Detta påverkar flödet av eleverna och skapar risker för krockar. Köbildning in till

matsalen kommer fortsättningsvis uppstå i korridorerna utanför klassrummen vilket riskerar att bli

till ett störningsmoment för pågående lektioner. Det kan även leda till ökad irritation bland

eleverna i köerna Vilket kan orsaka bråk och tillbud.

Kökets yta ökar endast med ca 20m2 vilket ska inkludera omklädningsrum, toalett, tillagningsytor,
förvaring, beredning och varumottagning. Den lilla ytan gör det svårt att tillgodose alla behoven
som finns för att uppnå ett funktionellt tillagningskök och få en god arbetsmiljö. Måltidsenheten

anser därför att kostnaden för den här typen av ombyggnation av kök och matsal är för hög i

förhållande till de förbättringar det skulle innebära för verksamheten.
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Rörelserummet förblirorört med samma yta och takhöjd som tidigare, vilket begränsar dess

användningsområde. Detta ökar risken för att eleverna inte uppnårsin fulla kunskapspotential då
de tvingas använda lektionstid till att vänta, samt att de inte får möjligheten att öva färdigheter
utifrån sina förmågor, utan istället måste anpassa sig utifrån de förutsättningar som finns.
Tillgänglighetskraven uppfylls inte på grund av nivåskillnaden mellan rörelserummet och
omklädningsrummen som förblir opåverkad.

Klassrummen i den orörda delen är väldigt små och fungerar inte optimalt för undervisning i

dagsläget. De förblir också separerade ifrån de övriga klassrummen vilket försvårar samarbetet
mellan klasserna.

Minskade ytor för personal och elever i form av förvaringsmöjligheter och grupprum som tas i
anspråk för att skapa matsal och ett större kök. Man saknar fortfarande yta för samtalsrum,

administration, expedition och elevhälsa.

Skolan är byggd för 100 elever och den tillbyggnad som planeras motsvara inte behovet som finns

för de 134 elever som idag går på skolan. Konsekvenserna i och med detta förslag blir ett minskat

elevantal i skolan, alternativt att skolan görs om till B—form. Detta innebär att man måste placera en

stor del av eleverna någon annanstans vilket kan bli svårt med det tryck som finns på övriga skolor
i kommunen. För tillfället finns en viss kapacitet att ta emot fler elever i Ransta skola men detta
kan ändras med tiden.

Evakuering av eleverna kommer att krävas för att ombyggnationerna ska kunna genomföras.

Moduler kan nyttjas för att tillgodose lokalbehovet men det innebär ökade kostnader för
verksamheten. C—huset kommer att finnas tillgängligt från  2020  men då Ängshagenskolan förlorar

sina moduler hösten 2019 så kan de behöva nyttja dessa lokaler. Även C—huset behöver ses över

och eventut anpassas för verksamheten vilket kan leda till ytterligare kostnader.

Trots att man försökt hålla nere kostnaderna i detta förslag och endast sett till de behov som finns

för matsal, kök och rörelserum så innebär ombyggnationen stora investeringskostnader.

Anpassningar för brand, tillgänglighet, miljö, och energikrav är obligatoriska åtgärder som inte går

att undvika vid en ombyggnation och utgör en stor del av den totala kostnaden.

Förslaget innebär förbättringar för verksamheten men de är småi förhållande till de ökade
hyreskostnaderna förslaget skulle innebära.

LAYOUTFÖRSLAG  2  — BILAGA 2

Layoutförslag 2  innebär en tillbyggnation på 335 kvadratmeter för att uppfylla skolans behov av en

ordentlig matsal, tillagningskök och rörelserum som inte begränsar de tilltänkta

användningsområdena. I detta förslag tar man även hänsyn till övriga behov som finns på skolan

och som tas upp i behovsanalysen i denna rapport.

()st fullstora klassrum placeras i anslutning till varandra vilket gynnar samarbete mellan klasserna.

Kapprum placeras i förbindelse till klassrummen med direkt anslutning till skolgården för att

underlätta flödena vid raster. Tidigare rörelserum görs om till matsal med anslutande tillagningskök

i fritids gamla lokaler.
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Yta för rörelserum byggs till mot vägen med omklädningsrum och redskapsförråd i nära
förbindelse. Skolan tillgänglighetsanpassas och förses med hiss, RWC, parkeringar för personal och
besökare i nära anknytning till huvudentrén och tillkommande hårdgjorda ytor utvändigt.
Bibliotek och reception placeras i entrén och personalytor förflyttas upp till andra våningen.
Brandlarm uppdateras till ett med direktkoppling till larmcentral. Ventilationsaggregaten byts ut
mot 3st större aggregat som styr ventilationen för rörelserummet, köket och övriga delar av
verksamheten.
Driftutrymmen placeras på vinden med åtkomst från utsidan för driftpersonalen. Nya
värmepumpar installeras ochplaceras utanför tidigare rörelserum. Skolgården gränsas av för att
skapa bättre överblick för lärarna på raster ochminska riskerna för olyckor på grund av
närliggande trafik ochtransporter. Personalytorna flyttar upp till övervåningen för att skapa mer
utrymme för arbetsrum, samlingsytor ochsamtalsrum. Elevhälsa ochexpedition placeras i tidigare

utrymmen för kallvind ochbibliotek samt reception placeras i entréhallen.

7.7.4 Kortnadrredow'mz'ng

Kostnadsredovisning ombyggnation— Layout 2, Varmsätra skola

Åtgärd: Pris:

Om- ochtillbyggnad 34 000 000 kr

Värme 2 442 223 kr

Ventilation 5  100 000 kr

Parkering 464 000 kr

Fettavskiljare 400 000 kr

Brand 500 000 kr

SUMMA 42 906 223 kr

Nuvarande hyreskostnader för Varmsätra skola ligger på 758 479 kronor/ år, inklusive driftkostnader.
Nuvarande energiförbrukning för Varmsätra ligger på 209kw/m2 ochkostade 380 059,4kr år  2018.
Energiförbrukningen efter ombyggnation hamnar på 99,3kw/m2 vilket skulle innebära en sänkning
av driftkostnaderna till 208 600 kronor per år.

Ombyggnationens kapitalkostnad samt den nya driftkostnaden skulle innebära en hyreshöjning till

2  530 800 kronor/ år för verksamheten.

7. 7.5 Fördelar

Genom att flytta kök ochmatsal till tidigare rörelserum och anslutande klassrum, skapas
ändamålsenliga ytor invändigt. En ny och större lastkaj i anslutning till vägen underlättar vid

varuleveranser ochskapar en tryggare skolgård för barnen genom avgränsningar mot
transportvägar och övrig trafik. Köket får nya ytskikt och köksutrustning och man skapar utrymme

för personalutrymmen, beredning, varumottagning och förvaring. Fettavskiljare ansluts till köket

vilket uppfyller lagkraven för hantering av spillvatten i verksamheten ochminskar skadlig inverkan

på det kommunala ledningsnätet. Matsalens utformning med två dörröppningar skapar ett bra

flöde och minskar riskerna för bråk och irritation vilket tidigare har varit ett problem vid den

trånga serveringsytan. Det skapar även möjligheten att separera diskinlämningen och

serveringsdisken för att undvika köer i matsalen. Den nya matsalen kan med hjälp av skärmväggar

skapa olika rum vilket bidrar till en lugnare miljö under matserveringen och kan också användas till

grupprum, hemkunskapsundervisning, raster och samlingar.

Man skapar en mer sammanhållen klassrumssituation som ger bättre möjlighet till samarbete.
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Personalytorna blir större och man skapar utrymme för fler arbetsrum, vilrum, mötesrum för
känsliga samtal med elever och personal samt elevhälsa och expedition på övervåningen.
Yta för bibliotek och reception skapas i direkt anslutning till entrén vilket ger ett välkomnande

intryck, närhet till klassrummen och tillgänglighet för alla.

Hela skolan görs tillgänglig med hjälp av en hiss till det övre planet, parkeringsplatser i anslutning

till huvudentrén, fullstora RWC och större rörelserum med tillhörande omklädningsrum i samma

nivå som övriga verksamheten.

Parkeringsplatser anläggs i anslutning till skolan med tillräckligt många platser för antalet lärare på

skolan samt besökare. Hårdgjord yta för hämtning och lämning förläggs i anslutning till
huvudentré vilket underlättar för övrig trafik såsom varutransporter och busstransporter som inte
behöver samsas om samma yta.

Rörelserummet blir större och får en högre takhöjd vilket skapar bättre förutsättningar för att
uppfylla läroplanens mål i idrott och hälsa, samt nyttja ytan till fler aktiviteter efter skoltid.
Redskapsförrådet blir större Vilket bidrar till att allt material kan förvaras i förrådet utan att stjäla

golvyta från rörelserummet. Omklädningsrummen iillgänglighetsanpassas och blir större, även

omklädningsrum för idrottsläraren blir större och får tillgång till egen dusch.

En egen in— och utgång med direkt anslutning till skolgården underlättar för utomhusaktiviteter,

minskar störningsmoment för övriga delar av verksamheten och ökar möjligheten till uthyrning

kvällstid. Fler duschar och större ytor minskar konflikter och ökar chansen till avskildhet vid
duschning.

Tilläggsisolering av fasad och tak vid lågdel, isolering av vind samt nya 3—glasfönster gör att man
klarar de nya energikraven samt bidrar till ett bättre inneklimat med minskad värmestrålning och
energiförbrukning.

Samtliga rörstråk byts ut eller relinas.

Brandlarmet byts ut och kopplas upp direkt mot larmcentralen.

7. 7.6 Nackdelar

Ytorna begränsas fortfarande av de gamla lokalerna och skolans utformning.
Man saknar specifika ytor för grupprum, istället nyttjas bibliotek och matsal till dessa aktiviteter.
Kapprummen får en större yta men är fortfarande inte optimalt utformade eller placerade för
verksamheten. Skolgården gränsas av vilket gör att viss yta av den befintliga fotbollsplanen måste
tas i bruk för att få plats med förråd, sandlåda, klätterställning etc. vilket bidrar till en mindre

fotbollsplan med mindre användningsmöjligheter.

Evakuering av eleverna kommer att krävas för att ombyggnationerna ska kunna genomföras.

Då ombyggnationerna är så omfattande ökar byggtiden och därmed även tiden för evakueringen

jämfört med i layoutförslag 1. Detta innebär större kostnader för hyra av modulbyggnader eller
ökade kostnader för transport av eleverna till andra lokaler.

Kostnaderna för ombyggnationen är likvärdiga med kostnaden för en nybyggd skola på samma yta
men ger sämre möjligheter att styra utformning och placering av de olika utrymmena.

Anpassningar i form av brand, tillgänglighet och drift blir även dyrare på grund av gällande

förutsättningar i den befintliga byggnaden.
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FÖRSLAG 3:A  & B

Förslag 3:a innebär nyproduktionav en skola på ca 1500m2 för att tillgodose samtliga behov som
finns på skolan enligt ovanstående behovsanalys. Den nya skolan byggs på platsen för den
nuvarande fotbollsplanen.

Kostnad för att bygga en ny skola, inklusive gymnastiksal, matsal och tillagningskök:
59 000 000 kronor inklusive etablering av skolgård.
Bokfört värde för gamla skolan, 2019—12—31: 1 911 349 kronor
Nuvarande hyreskostnader för Varmsätra skola ligger på 758 479 kronor/år.
Ny hyra exklusive driftkostnader vid nyproduktion: 2 672 879 kr/år.

Förslag 3:b är en nyproducerade skola i form av en modulskola på ca 1500m2.
Skolan innehåller gymnastiksal, matsal och tillagningskök. Modulskolan är även den tänkt att
placeras på platsen för den nuvarande fotbollsplanen.

Kostnad: ca 2280kronor/m2 och år de första  5  åren inklusive montage, demontage och

grundarbeten, därefter försvinner etableringskostnaden och priset sjunker till ca 1800kr/m2 och år.

Summa (1—5 år): 2280 x 1500 =  3  420 000 kronor/år.

Summa(5(): 1800 x 1500  :  2 700 000 kronor/år.

Skolans bokförda värde 2019—12—31: 1 911 349 kronor

Efter 15 år finns möjligheten att köpa loss modulerna eller fortsätta att hyra dem.

De presenterade kostnaderna i förslag 3:b ovan är exklusive driftkostnader och kostnader för
etablering av skolgård.

7. 7.  7  Fördelar

I dessa förslag behöver man inte anpassa något till den befintliga konstruktionen och layouten på
skolan utan man kan planera helt utifrån verksamhetens behov och önskemål vad gäller
utformning, placeringar och innehåll. Tillgänglighet, brandsäkerhet, energikrav och miljökrav ges
optimala förutsättningar och skapar en trygg, tillgänglig och miljövänlig skola. Nya värme— och
ventilationssystem underlättar drift— och underhållsarbetena, sänker energiförbrukningen och
uppfyller de energi? och miljömål som man vill uppnå i samtliga kommunala fastigheter.
Nya lokaler skapar bra förutsättningar till en god arbetsmiljö för elever och personal och minskar
underhållsbehovet.

Evakuering av eleverna behövs ej då byggnationen av en ny skola, både vid nyproduktion och vid

modulskola, kan utföras utan större störningar för den pågående verksamheten som kan fortgå i

den befintliga skolan.

En modulskola blir Väldigt flexibel och man kan justera skolans storlek och utformning efter det

elevantal som förväntas gå på skolan. Vid ett minskat elevantal kan man lätt plocka bort de

moduler som man inte har behov av och då minska hyreskostnaderna. Skulle elevantalet öka kan

man komplettera med fler moduler.

7. 7.8 Nat/éde/ar

Det bokförda värdet av den befintliga skolan blir en direktavskrivning som betalas av direkt.

Eventuella rivningskostnader för den gamla skolan tillkommer vid nybyggnation och modulskola

om man inte lyckas sälja den befintliga skolan. En ny skola innebär byggnation för det behov som

finns i verksamheten i dagsläget.
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Sett  till elevunderlaget för upptagningsomrädena kring Varmsätra skola visar det på ett minskat

elevantal de kommande åren.

Om inte det höga elevantalet på skolan bibehålls så kan det leda till att man står med nya, tomma

lokaler som innebär höga kostnader och låg nyttjandegrad.

FÖRSLAG  4

Innebär en sammanslagning med Ängshagenskolan. Varmsätra skola läggs ned och eleverna flyttas
delvis till Ransta skola och delvis till Ängshagenskolan. Förskoleverksamheten på Ängshagen görs
om till skolverksamhet och övriga ytor så som matsal och gymnastiksal ses över och byggs till för
att rymma det nya elevantalet och den utökade personalstyrkan.

7.7.9 Kortmdrredaw'mz'ng

Kostnadsredovisning — Layout 4, Ängshagenskolan

Åtgärd: Pris:

Om— och tillbyggnad 30 730 000 kr

Värme 2 491 400 kr

Ventilation 7  420 000 kr

Brand 1  500 000 kr

SUMMA 42 141 400 kr

Nuvarande hyreskostnader för Ängshagenskolan ligger på  3  940  551  kronor/år inkl. driftkostnader.

Nuvarande hyreskostnad för förskoleverksamheten ligger på  1  636  093  kronor/år inkl. driftkostnader.

Nuvarande energiförbrukning för el och fjärrvärme på skolan ligger på 575kw/m2 och kostade
848 694  kronor år  2018.  Energiförbrukning för el och fjärrvärme på förskolan kostade  218  160
kronor år  2018.  Driftkostnaden efter om— och tillbyggnation förväntas hamna på ca 672  660  kr/år.

Ombyggnationen skulle innebära en hyreshöjning till  7  295  890  kronor/år för verksamheten.

Kostnaderna som presenteras ovan är exklusive kostnader för produktion av en ny förskola samt

byte av fettavskiljare, diskmaskin och kokgiyta i det befintliga köket.

7. 7.  70  Fördelar

Nedläggningen av Varmsätra skola innebär ett större elevantal på Ängshagenskolan vilket ger en

högre ekonomisk vinning och skapar möjlighet till kvalitetssatsningar. Det skulle även innebära

minskade kostnader för drift och underhåll samt eventuella framtida intäkter genom försäljning av

tomt/ fastighet. Behoven i Varmsätra skola och Ängshagenskolan upp fylls till en minskad

investeringskostnad och ingrepp än vid separata investeringar i de båda skolorna.

En större skola har generellt sett större möjligheter att erbjuda undervisning av lärare med behörig

personal och få tillgång till annat stöd. Lärarkollegiet blir också större och mer mångfacetterat och
förutsättningarna för kollegialt lärande blir starkare.

En större skola med fler elever och vuxna kan även innebära bättre möjligheter att finna

kamratskap och trygghet hos jämnåriga med liknande intressen eller hos de vuxna.
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7.7.77 Nackdelar

Ioch med det nya elevantalet och den ökade personalstyrkan på skolan kan det komma att
behövas en ny diskmaskin, kokgryta och fettavskiljare i köket som klarar av det ökade antal
portioner mat som ska serveras. Köket renoverades  2018  och maskinerna och fettavskiljaren som

finns installerade på skolan är helt nya.

Osäkerheti hur många som skulle välja Ängshagenskolan framför Ransta i och med det fria

skolvalet gör det svårt att beräkna kostnader för förslaget.

En undersökning bland föräldrar skulle behöva utföras innan man beräknar vilka förändringar och

tillbyggnader som kan komma att krävas på Ängshagenskolan för att detta ska vara genomförbart.

Det finns en stor risk för motstånd från boende i och omkring V  armsätra som vill bevara den

lokala skolan. Detta kan leda till överklagande av beslut och ett tungjobbat projekt.

Elever med särskilda behov kan komma att påverkas av detta förslag. Dessa elever har ett behov av

en lugnare skolmiljö med mindre klasser för att kunna koncentrera sig och prestera i skolan, då de

har svårt att handskas med stora folkmassor och höga ljudnivåer. Detta kan vara svårt att tillgodose
i en större skola med ett stort elevantal som ska samsas om gemensamma ytor såsom allrum,

matsal, skolgård etc. vilket kan skapa stress och en känsla av otrygghet hos dessa elever. Beroende

på hur skolverksamheten är organiserad kan det även uppstå situationer då dessa elever har sämre
förutsättningar att bli sedda och få det stöd de behöver i undervisningen vilket i sin tur kan leda till

att nämnda elever inte når sina kunskapsmål.

Ur ett vidare samhällsperspektiv har tillgången till skola betydelse för hur attraktivt det är att bo

och verka även på landsbygden och en nedläggning av V armsätra skola skulle kunna påverka orten

negativt utifrån dessa hänseenden.

Ny plats för förskola behöver tänkas ut. Ett förslag är att man bygger ut förskoleverksamheten i

Åkra med  4  avdelningar. Detta leder dock till att det endast finns två privata förskoleverksamheter

kvar för de boende i och kring Ängshagen.
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KONSEKVENSER AV UTEBLIVEN INVESTERING

Varmsätra skola är i stort behov av åtgärder. Man har tidigare avvaktat med planerade underhåll
som har skjutits framåt i tiden då man har inväntat ett eventuellt investeringsbeslut och

åtgärdsförslag. Detta har lett till att den befintliga byggnaden och dess invändiga ytskikt och
installationer är i allt sämre skick. Brandinspektörer har vid tidigare inspektioner påpekat stora
risker i skolan beträffande utrymning och brandsäkerhet.
Köket uppfyller inte kraven enligt arbetsmiljöverket och miljö—och hälsa har tidigare gjort nedslag
på flertalet ogynnsamma förutsättningari de befintliga utrymmena på grund av hälsorisker och
arbetsmiljörisker.

På grund av det insparade underhållet kommer man vara i behov av stora renoveringar av bland
annat ytskikt, stammar och driftsystem inom en snar framtid. Utan investeringsbeslut kan skolan
komma att behöva utföra punktinsatser för att lösa akuta fel. Åtgärder som utförs i tid innan akuta
lägen uppstår kan utföras till rätt pris och utformning då man har tid att gå ut med en förfrågan
och få in flera förslag från olika aktörer på marknaden. Sådana åtgärder kan ses som värdehöjande
investeringar istället för rena kostnader som punktinsatser befaras bli. Ser man inte till helheten i
skolan när man beslutar om åtgärder så riskerar man att en del som nyligen åtgärdats behöver göras
om för att kunna åtgärda andra fel som uppkommer, vilket leder till dubbla kostnader.

Redan 2012 togs det fram en utredning som beskrev behoven på skolan.
Några åtgärder har ännu inte utförts och behoven kvarstår och Växer i takt med att åren går.
I dagsläget uppfyller inte verksamheten de krav som ställs ifrån kommunen och myndigheterna vad
gäller arbetsmiljö, kvalitet, energibesparingar och miljömål. Detta innebär att kontrollorgan såsom
skolinspektionen, miljöenheten och arbetsmiljöverket kommer fortsätta ha synpunkter och göra
nedslag på verksamheten och dess funktioner vid årliga inspektioner. Skärps lagstiftningen för

dessa krav och mål föreligger en risk för stängning av skolan vilket i sin tur leder till platsbrist för
ett stort antal elever.
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BILAGA  5 — ELEVUNDERLAG VARMSATRA SKOLA FRAM TILL HÖSTEN  2024

Främlingar av  Bemy/  Welterbecg

En framskrivning av nuvarande barnantal  i  de  områden  som anvisas Varmsätra skola visar att

elevtalen  i  området kommer att  uppgå  till vad nedanstående tabell visar.

Varmsätra
skola Försk.klass åk 1 åk 2 åk 3 åk 4 åk 5 åk 6 Totalt

2018 19 13 24 27 17 17 14 131
2019 19 19 13 24 27 17 17 136
2020 19 19 19 13 24 27 17 138
2021 14 19 19 19 13 24 27 135
2022 15 14 19 19 19 13 24 123
2023 17 15 14 19 19 19 13 116
2024

8 17 15 14 19 19 19 111

Uppgifterna baseras på de barn som var folkbokförda  i  Kumla, Tärna och Varmsätra  i  januari
2019.

De elever som under de närmaste åren kommer att anvisas Varmsätra skola, fördelas på de olika
områdena så här:

Varmsätra skola

Född13 ifskl19 f14fskl20 f15fskl21 f16fskl22 f17fskl 23 f18fskl24

Kumla 3 5 6 3 8 3

Tärna 4 4 2 5 2 1

Varmsätra 12 10 6 7 7 4

19 19 14 15 17 8

Framskrivning innehåller till skillnad från prognos ingen bedömning av omvärldsfaktorer, utan
tar endast hänsyn till de fakta som i dagsläget finns tillgängliga. Framskrivning tar exempelvis inte
hänsyn till det fria skolvalet, förväntad inflyttning, infrastrukturella förändringar, etcetera.

Varmsätra har netto-tillströmning av elever även från Sala tätort. Bilden är dock inte helt entydig.
Inför hösten 2019 fanns i februari 19 barn som skulle börja förskoleklass till hösten. Preliminärt
placerades 16 elever i förskoleklass i Varmsätra.

Från och med 2020 kommer nya Vallaskolan stå färdig. Eventuellt görs även lokalförändringari
Ängshagenskolan som kan ge viss utökning av antalet elevplatser där. Hur den kommer att
påverka söksiffrorna till Varmsätra skola är osäkert.

Det behöver betonas att vi inte vet hur vårdnadshavarna kommer att välja.

Vi ser även möjligheter att på sikt rymma barn från andra upptagningsomräden i Ransta. Hur
många, beror på hur orten utvecklas de närmaste åren. Utan någon in- eller utflyttning alls
kommer Ransta skola ha följande elevtalsutveckling:
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Ransta Försk.klass åk  1 åk  2  åk  3  åk  4  åk  5 åk  6 Totalt

2018 17 32 23 17 17 17 14 137

2019 10 17 32 23 17 17 17 133

2020 13 10 17 32 23 17 17 129

2021 15 13 10 17 32 23 17 127

2022 12 15 13 10 17 32 23 122

2023 10 12 15 13 10 17 32 109

2024 15 10 12 15 13 10 17 92

Vi vet att Sala  kommun  förbereder för tillväxt i Ransta när det gäller tomter och bostäder. Det

kommer förstås i så fall att påverka ovanstående framskrivning.

Ransta skola är dock dimensionerad för 160 elever (vid relativt jämn spridning mellan

årskurserna) och kommer troligen att under de närmaste åren ha plats för fler elever än de som

bor i nuvarande upptagningsomräde. Det finns även möjlighet att på sikt bygga ut Ransta skola,

om orten skulle växa mer än vad som enligt ovanstående redovisning kan antas.

Sedan  2018  har tillämpningen av det fria skolvalet fått större betydelse, bland annat genom

vägledande prejudicerade rättsfall. Värdnadshavarnas rätt att välja skola har en mycket stark

rättslig ställning. Skolchefen gör därför inte längre preliminära placeringar, utom till

landsbygdsskolor där skolskjutstrafiken är fastställer inför placeringar i förskoleklass varje år, det

maximala platsantalet på varje skolenhet.

Uppgifterna i tabellerna ovan är från årsskiftet  2018/2019  och vissa förändringar kan ha skett

och kan komma att se, beroende på elever som flyttar in och ut eller väljer annan skola.

20



Diarienummer: 2019/331ååå-å
_PLANIBILAGA 6 —ORIGINALRITN ING

21

    

Ar>mmncx

åBEE

.._ _, _

_ - _ l -- __1. _ __ lin-:..

_ _ ES.

3. . . _  . 255q una—nå _ /.

__ __

_ _ 12. än xix—ix, , än.—ä,. A gav—==: _,. __, _ _ ll. _  .

__ _  u.... \ _ &..—===. an..-"E_n.

. E.

, _ . w, __ . lEm "NT/VII

I . _l» , .In at" <23. . \\

. av» f- " _ . nin (  jlnäw)

.! _  .5 3 "WEE; JA _ \. mu R. 5 l
_ i. E . "  .II. I. .I l.

53:33:32: _.J :l E. , Sänk

,. ,:»:Z:_ . . . _ &; OBE.—i.». ns.. .ll. IIL r l__ rI.L Sån—E.. mix—::..... ” : . 1_ v..— _ ___. \  _._,. it,, . , . _, _

ål. -..... 11. _  [ lW=RIL

. __

. _ 1:937

_ ac:.

.. A=:
Enn... 5.5. 5535 g..—:.: 5.5m; #»Rnc:

 

u, x -. _ t x



&  SA LA Diarienummer: 2019/331

KOMMUN

BILAGA 6 —ORIGINALRITN IN G — PLAN  2

_ , , ,, __ _ ___?

'l— x
‘7 l

&
x4

1 _.
I  ,,,,,  1

 
l l

__._,__ :€_‘:;.1-.1;__’_ _Lr..;3i'  ___J

___  ]  ”___ __...,," x:.__.

i 1

22



& SALA
KOMMUN

Bilaga KS  2019/28/4

SALA KOMMUN
Kornmlmstyrelssei'w förvaltning

Ink. 2079  'W' 18

055136) 337 Aklbilaga L/

UTREDNIN  G
ÄNGSHAGENSKOLAN

Fastighetsenheten, Sala kommun

En utredning av investeringsbehoven på Ängshagenskolan i Sala kommun

Helena Sandberg, HifabAB
2019f08f28



gaSA LA Diarienummer: 2019/331

KOMMUN

Innehållsförteckning
Utredning av  Ängshagenskölan  .......................................................................................................................  2

Bakgrund  &  Syfte  .......................................................................................................................................... 2

Beskrivning av  byggnaden  ........................................................................................................................... 2

Behovsanalys  .................................................................................................................................................  2

slutsats  ............................................................................................................................................................  4

Layoutförslag 1  — Bilaga 1  ...........................................................................................................................  4

1.1.1 Kostnadsredovis ning ............................................................................................................... 4

1.1.2 Fördelar  ...................................................................................................................................... 5

1.1.3 Nackdelar  ................................................................................................................................... 5

Layoutförslag 2 — bilaga 2............................................................................................................................  6

1.1.4 Kostnadsredovisning ...............................................................................................................  6

1.1.5 Fördelar  ......................................................................................................................................  6

1.1.6 Nackdelar  ................................................................................................................................... 7

Layoutförslag 3  — bilaga  3 ............................................................................................................................ 8

1.1.7 Kostnadsredovisning ...............................................................................................................  8

1.1.8 Fördelar  ...................................................................................................................................... 8

1.1.9 Nackdelar  ...................................................................................................................................  9

Layoutförslag 4 — bilaga  4  ............................................................................................................................  9

1.1.10 Kostnadsredovis ning ...............................................................................................................  9

1111 Fördelar  .................................................................................................................................... 10

1 .1 . 12  Nackdelar  ................................................................................................................................. 10

Konsekvenser  av  utebliven investering ................................................................................................... 11

sammanfattning ...........................................................................................................................................  1 1

Bilaga 1  ......................................................................................................................................................... 12

bilaga 2  .......................................................................................................................................................... 13

Bilaga  3 ......................................................................................................................................................... 14

bilaga  4 .......................................................................................................................................................... 15

Bilaga  5  — ELEVUNDERLAG ÄNGSHAGENSKOLAN FRAM TILL HÖSTEN  2024 ........... 16

Framtaget  av  Benny W/etterberg .......................................................................................................... 16

Bilaga 6 — Originalritning ........................................................................................................................... 18

1



&  SA LA Diarienummer: 2019/331

KOMMUN

UTREDNING  AV  ÄNGSHAGENSKOLAN

BAKGRUND  &  SYFTE

På uppdrag av kommunstyrelsen fick fastighetsenheten i uppdrag att utreda
investeringsbehovet vid Ängshagenskolan. Uppdraget innefattade att se över hur investeringari
Ängshagenskolan kunde genomföras för att tillgodose skolans lokalmässiga behov och säkerställa
långsiktig tillgång till ändamålsenliga lokaler.
I utredningen har det funnits en utredningsgrupp bestående av personal ifrån skolverksamheten,

driftpersonal, förvaltning och sakkunniga som aktivt medverkat i utredningen.
En styrgrupp bestående av projektchef, fastighetschef och driftchef från fastighetsenheten i Sala
kommun samt kanslichef för skolan har varit behjälpliga i utredningens utformning och sett till att
utredningen drivits på i rätt riktning, utifrån det givna uppdraget. I utredningen har man tagit hänsyn
till den förväntade elevtalsutvecklingen, lokalkapaciteten och verksamhetens behov för att få fram

optimala lokallösningar.

BESKRIVNING AV BYGGNADEN

Ängshagenskolan byggdes år 1996 och är en F—6 skola med förskoleverksamhet och fritids.
Skolan inrymmeri dagsläget 197 elever och 70 barn på förskolan. Skolans totala yta uppgår till ca
2280  rn2 och förskoleverksamheten har en yta på ca 1054 m2.

Skolan kompletterades med en modulbyggnad bestående av två klassrum och två grupprum år 2014.

BEHOVSANALYS

Ängshagenskolan är en stor skola med många kvadratmeter per elev men den är inte yteffektiv.

Klassrummen är för få för det antal elever som finns på skolan och har därmed kompletterats med

två modulbyggnader bestående av två klassrum och två grupprum för att tillfälligt tillgodose
mellanstadiets lokalmässiga behov. Modulbyggnaden har stått sen 2014 och tillståndet för den går ut
under hösten 2019. Utan dessa har skolan inte kapacitet nog att rymma alla elever. Modulbyggnaden

saknar även dragningar för vatten och därmed toaletter.

Avdelningsköken som är placerade utanför klassrummen används inte vid matservering utan

fungerar endast som tillfälliga grupprum eller till aktiviteter under raster. Dessa tar upp mycket
utrymme som skulle kunna nyttjas på ett bättre sätt. Då tanken var att samtliga klasser skulle äta i
sina avdelningskök så saknar skolan en särskild plats för matsal. Enligt arbetsmiljöverket ska man
räkna med ca 1,2 rn2 golvarea per matplats vilket inte uppfylls i Ängshagenskolan idag. Ytan som
idag används till matservering är tidigare utrymmen för miljörum, växtrum, plantering och allrum.

Dessa utrymmen ligger i anslutning till befintliga klassrum och korridorer vilket blir till ett
störningsmoment för pågående lektioner samt påverkar matron för eleverna.

I och med den nya skollagen som trädde i kraft 2011 så ska alla elever ha tillgång till ett

skolbibliotek. Biblioteket på Ängshagen bestod tidigare av hyllplan placerade vid serveringsyta och
på entresolplanet. Dessa ytor var alldeles för små och används inte längre utan biblioteket utgörs

idag av ett omgjort avdelningskök/allrum. För att gränsa av utrymmet har man satt upp en vägg mot

korridoren vilket i sin tur har påverkat luft— och värmeflödena som inte kan strömma fritt till övriga

ytor. Biblioteksytan är fortfarande väldigt liten och har endast plats för ett fåtal elever samtidigt.
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Skolan är från början byggd som en ekologisk skola med invändiga ytor målade med

äggoljetemperafarg. Dessa väggar äri stort behov av ommålning.

Omklädningsrummen är små och trånga och klarar endast att ta halvklasser vilket gör att
idrottslektionerna måste delas upp i två per klass. De små ytorna och öppna duschutrymmena ökar
även risken för tillbud, bråk och mobbning bland eleverna.

Gymnastiksalens storlek är inte heller tillräcklig för att hålla lektioner med helklasser då varje klass
består av ca 26—31 elever.

Slöjdsalarna är små och trånga och klarar inte större grupper än 16 elever. Varmsätra och Kilaskolan
som nyttjar slöjdsalarna har grupper på runt 18 elever vilka måste delas upp i två för att få plats. Man
saknar även särskilt utrymme för bildlektioner, dessa hålls för tillfället i samma lokaler som syslöjden
och kräver yta i form av förvaring.

Skolan saknar fullstora RWC.

Personalytorna är små och saknar utrymme för samtalsrum, vilrum och rätt antal arbetsrum till
antalet lärare på skolan. Ventilationen i utrymmena är undermålig och utgör en arbetsmiljörisk för
personalen som ofta upplever symptom som trötthet och huvudvärk.

Ventilationen och värmen är väldigt energikrävande och dyra i drift då de är igång dygnet runt.
Systemet saknar även värmeåtervinning. Det går heller inte att styra värme och ventilation direkt i
rummen utan skolan har delats upp i tre sektioner som styrs var för sig.

Höga takhöjder innebär problem med städningen då man måste använda en lift för att kunna nå

överallt. Detta är även negativt ur uppvärmningssynpunkt då värmen snabbt stiger upp till tak och
försvinner ut utan att återvinnas, en s.k. skorstenseffekt.

Skolans många separata in— och utgångar är tidskrävande och försvårar vid stängning/ öppning av
skolan då samtliga dörrar ska låsas/öppnas manuellt. Detta skapar även en otrygg miljö för både

personal och elever då man ej har uppsyn över vilka som kommer in i skolans lokaler.

Dörr mot matservering från korridor vid huvudentrén saknar larm. I utrymmena sitter endast
närvarosensorer som inte fungerar som de ska. Detta är ett problem Vid uthyrning av gymnastiksal

och omklädningsrum då man kan ta sig Vidare in i verksamhetens lokaler, vilket ökar risken för stöld

och skadegörelse.

Skolan saknar en naturlig huvudentré som är tydligt utmärkt och lätt att hitta för besökare.

Koncentrations förmågan i klassrummen påverkas av fönster ut mot korridorerna vilka är

distraherande för eleverna och blir till ett störningsmoment under lektionstid.

Brandsystemet är dåligt och behöver bytas ut till något bättre.
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SLUTSATS

Utifråndessa behov har  4  alternativa lösningar arbetats fram. Förslagen presenteras i text nedan med

redovisning av kostnader, tider, för— och nackdelar och konsekvenser.

Layouternas omfattning och utseende redogörs för i bilaga 1—4 i denna rapport.
Bilaga  5  innehåller framtaget elevunderlag med beskrivning av områdesutvecklingen.
Bilaga 6 innehåller originalritningen för skolan.

Kostnadsredovisningarna är baserade på nyckeltalskostnader, intagna offerter från entreprenörer

och konsulter samt driftkostnadsberäkningar baserade på faktiska kostnader från den befintliga
verksamheten. Okända kostnader som inte tagits med i beräkningen är eventuella markåtgärder så
som sanering, sprängning eller dylikt samt evakueringskostnader och eventuella avsteg från befintliga
detaljplaner. Kostnaderna som redovisas är därmed riktkostnader och inte faktiska, slutgiltiga
kostnader.

LAYOUTFÖRSLAG 1 — BILAGA 1

Layoutförslag 1 innebär en tillbyggnation på 400 m2 i form av en separat byggnad för gymnastik,
redskapsförråd och omklädningsrum. Matsal och bibliotek flyttar in i tidigare utrymme för
gymnastik. Tidigare matsal och personalrum görs om till klassrum med utrymme för kapprum
mellan rummen och man bygger grupprum vid tidigare serveringsyta. Omklädningsrummen görs om
till konferensrum/lärarrum och två extra kapprum byggs till vid avdelningsköken på respektive sida
av de nya klassrummen. Entresolplanet byggs ut över de nya klassrummen för att inrymma samtliga
personalytor. lnnervägg mellan virke/ maskiner och träslöjden tas bort och väggen mellan träslöjd
och syslöjd flyttas upp för att skapa mer utrymme i slöjdsalarna.
Värme och ventilation byts ut för att minska driftkostnader, erhålla värmeåtervinning och bättre

styrning av systemen. Befintlig fasad tilläggsisoleras då den gamla isoleringen ramlat ner.

7. 7.7 Kortnadrredow'mmg

Kostnadsredovisning -  Layout 1, Ängshagenskolan

Åtgärd: Pris:

Om— och tillbyggnad 23 600 000 kr

Värme 1 991 400 kr

Ventilation 6  420 000 kr

Brand 1 000 000 kr

SUMMA 33 011 400 kr

Nuvarande hyreskostnader för Ängshagenskolan ligger på  3 940  551 kronor/år, inklusive driftkostnader.

Nuvarande energiförbrukning för el och fjärrvärme på Ängshagenskolan ligger på 575kw/m2 och
kostade 848 694 kronor år  2018.

Energiförbrukningen efter ombyggnation hamnar på 254kw/m2 vilket skulle innebära en sänkning

av driftkostnaderna till 464 262 kronor.

Ombyggnationens kapitalkostnad samt den nya driftkostnaden skulle innebära en hyreshöjning till

5  051 635 kronor/år.
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7. 7.2 Fördelar

En separat byggnad för idrott underlättar uthyrning och aktiviteter efter skoltid då man ej behöver
gå via skolans lokaler för att nå gymnastiksalen.
Det begränsar även risken för stöld och skadegörelse i skolan vilket verksamheten har haft problem
med tidigare. En separat byggnad begränsas inte av de befintliga lokalerna vilket gör det möjligt att
utöka ytan för gymnastiksal och omklädningsrum så att man kan hålla lektioner för helklasser istället
för halvklasser. Placering i direkt anslutning till skolgården underlättar och uppmuntrar till
utomhusaktiviteter under gymnastiklektionerna.

Att göra om tidigare gymnastiksal till matsal skulle innebära en bättre studiero och matro för
eleverna då matsalen förläggs i ett eget rum, avskilt från korridorer och klassrum. I dagsläget så blir
det väldigt stimmigt vid matserveringen och dess nuvarande placering och utformning gör att det
stör pågående undervisning, detta problem försvinneri och med den nya placeringen. Närheten till
köket underlättar arbetet för kökspersonalen och flödet in och ut ur matsalen underlättas av två
separata in- och utgångar. Yta frigörs även för ett större bibliotek på bottenvåningen som är
tillgänglig för alla.

Skolan skulle i detta förslag få 4st nya klassrum vilket skulle tillgodose behovet som uppstår efter att

modulbyggnaderna försvunnit. Elevantalet i klasserna skulle även kunna minskas och ge eleverna

mer yta och en lugnare miljö.

Personalytorna dubbleras och man skapar arbetsrum för de olika arbetsteamen, konferens,

samlingsrum för rast och personaltoaletter. Dessa ytor görs tillgängliga via en hiss i anslutning till
den befintliga trappan.

Det nya mellanbjälklaget som byggs till för personalytorna leder till en minskad invändig takhöjd
vilket i sin tur bidrar till en bättre ljudmiljö, inneklimat samt underlättar vid städning av utrymmena.

Förslaget innebär kort invändig byggtid och ett minskat behov av evakuering då klassrumsdelarna i

flyglarna i stort förblir orörda. Förslaget möjliggör även byggnation i etapper då den fristående
gymnastiksalen kan byggas utan att påverka den befintliga verksamheten. Genom att först bygga

klart den nya hallen kan verksamheten bedriva idrottslektioner i den gamla hallen utan uppehåll fram

till dess att den nya hallen står klar.

Brandsystemet byts ut i hela fastigheten.

Huvudentrén byggs ut och framhävs genom en avvikande färg för att underlätta orienteringen.

7. 7.3 Nackdelar

En separat tillbyggnad för idrott innebär tillkommande driftkostnader, underhållskostnader och
hyreshöjningar för verksamheten.

Placeringen av de nya klassrummcn skapar en korridorskänsla genom hela byggnaden och minskar

det naturliga ljusinsläppet.

Då inga ingrepp förutom dragningar för värme och ventilation görs i de befintliga klassrummen
bibehålls ytskikten i rummen. Dessa kommer att behöva bytas ut inom några år och kan då kräva

ytterligare en evakuering av eleverna.

Befintliga outnyttjade ytor bibehålls och bidrar till en låg nyttjandegrad av lokalerna.
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LAYOUTFÖRSLAG 2 _  BILAGA2

I Layoutförslag 2  nyttjar man den befintliga lokalytan maximalt vilket innebär att man inte är i behov
av någon tilibyggnation.

Utrymmena för läs  /  vila, förrådoch grupprum tas bort mellan befintliga klassrummen för att skapa
yta för fler klassrum. Avdelningsköken tas bort och man bygger förråd, grupprum, kapprum och

rum för läs och vila i dessa utrymmen. Befintliga omklädningsrum breddas ut över förrådoch
toaletter för att skapa större yta. Ytan för hälsovård/ elevvård minskas ner och flyttas till tidigare
kapprum och musikrum. Musikrum och del av konferensrum görs om till klassrum. Personalytorna
blir större och flyttas upp till entresolplanet. Del av tidigare personalrum görs om till klassrum och
matsalen breddas ut och görs större. lnnervägg mellan virke/ maskiner och träslöjden tas bort och

väggen mellan träslöjd och syslöjd flyttas upp för att skapa mer utrymme i slöjdsalarna. Värme och

ventilation byts ut föratt minska på driftkostnader, erhålla värmeåtervinning och bättre styrning av

systemen. Befintlig fasad tiliäggsisoleras då den gamla isoleringen ramlat ner.

7.7.4 Kortmdiredow'mz'ng

Kostnadsredovisning — Layout 2, Ängshagenskolan

Åtgärd: Pris:

Om— och tillbyggnad 13 300 000 kr

Värme 1  529 000 kr

Ventilation 5  430 000 kr

Brand 1 000 000 kr

SUMMA 21 259 000 kr

Nuvarande hyreskostnader förÄngshagenskolan ligger på  3  940 551 kronor/år, inklusive driftkostnader.

Nuvarande energiförbrukning förel och fjärrvärme på Ängshagenskolan ligger på 575kw/m2 och
kostade 848 694 kronor år  2018.

Energiförbrukning efter ombyggnation hamnar på 249kw/m2 vilket innebär en sänkning av

driftkostnaderna till  403  546 kronor per år.

Ombyggnationens kapitalkostnad samt den nya driftkostnaden skulle innebära en hyreshöjning till

4  458 500 kronor/ år för verksamheten.

7. 7.5 Fördelar

Den nya layouten bidrar till ett maximalt nyttjande av verksamhetens lokalyta vilket är ekonomiskt

gynnsamt. Fler klassrum innebär att man kan ha minskade elevgrupper och ett separat klassrum för

bild. Man skapar även en flexibilitet i verksamheten då man kan använda ytorna till klassrum vid ett

ökat elevantal på skolan eller nyttja dessa utrymmen till förskola, fritids, grupprum eller personalrum

vid behov.

I och med flytt av invändiga väggar så blir samtliga ytskikt nya i klassrummen.

Större omklädningsrum bidrar till minskad trängsel, tidsbesparing vid ombyte och duschning samt

minskad risk för tillbl och mobbning.
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Separata kapprum till varje klass och ett minskat elevantali klasserna innebär minskad risk för tillbud

och bråk i kapprummen vid ankomst, raster och hemgäng dä färre elever behöver samsas om ytan.

Driftkostnaderna mer än halveras genom installation av nya system med värmeätervinning av

frånluften.

Tilläggsisoleringen i fasad förbättrar inneklimatet och minskar energiförbrukningen.

Personalytorna blir större och man skapar rum för vila, rast och samtal utan risk för överhörning vid
känsliga diskussioner med personal, elever och föräldrar.

Matsalens placering gör att man bibehåller ett stort ljusinsläpp och en öppnare känsla i skolan, det
blir även en samlingspunkt i verksamheten. Den nya storleken på matsalen skapar även möjligheten
att klara av matserveringen på två sittningar vilket underlättar planeringen för mältidsenheten och
pedagogerna.

Brandsystemet byts ut i hela fastigheten.

Huvudentrén byggs ut och framhävs genom en avvikande färg för att underlätta orienteringen.

7. 7.6 Nackdelar

Ytskikt som inte är uttjänade så som tak ochgolv behöver bytas ut på grund av flytt av väggar och
dragningar för nya system.

Den omfattande ombyggnationen innebär längre byggtid ochevakueringstid för eleverna vilket kan
leda till högre kostnader för lokalhyra.

Man skapar fler entréer ochingångar vilket innebär fler dörrar som ska öppnas ochstängas morgon
ochkväll.

lVLindre matro för eleverna i ochmed matsalens placering i anslutning till korridorerna samt fortsatt

eventuell störning av lektionerna under matserveringen

Gymnasnksalens yta är fortfarande inte tillräcklig för att hälla helklasslektioner.

7
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LAYOUTF ÖRSLAG  3  — BILAGA  3

I detta förslag så bygger man ut ca 300 m2 för att tillgodose ytan som tidigare utgjorts av

modulbyggnaderna. Ytan kommer att bestå av tre klassrum med tillhörande grupprum, kapprum och
toaletter. Tillbyggnaden placeras på samma plats som tidigare modulbyggnader stått på.
Värme och ventilation byts ut för att minska på driftkostnader, erhålla värmeåtervinning och bättre

styrning av systemen. Befintlig fasad tilläggsisoleras då den gamla isoleringen ramlat ner.

7. 7. 7  Koyz‘nadxredow'mz'ng

Kostnadsredovisning — Layout  3, Ängshagenskolan

Åtgärd: Pris:

Om- och tillbyggnad 14 000 000 kr

Värme 1  529 000 kr

Ventilation 5  430 000 kr

Brand 1 000 000 kr

SUMMA 21 959 000 kr

Nuvarande hyreskostnader för Ängshagenskolan ligger på 3 940 551 kronor/ år, inklusive driftkostnader.

Nuvarande energiförbrukning för el och fjärrvärme på Ängshagenskolan ligger på 575kw/m2 och

kostade 848 694 kronor år  2018.

Energiförbrukning efter ombyggnation hamnar på 249kw/m2 vilket innebär en sänkning av
driftkostnaderna till 460 214 kronor per år.

Ombyggnationens kapitalkostnad samt den nya driftkostnaden skulle innebära en hyreshöjning till

4  546 880 kronor/år för verksamheten.

7. 7.8 Fördelar

Förutom åtgärder för installation av nya ventilations— och värmesystem så är påverkan i befintliga
lokalerna minimala. Evakuering behöver endast ske under en kortare period förutom för de elever

som har klassrum i modulbyggnaderna.

Skolan erhåller en bättre symmetri med 6st klassrum i vardera flygeln.

Värme och ventilation byts ut för att minska på driftkostnader, erhålla värmeåtervinning och bättre
styrning av systemen. Tilläggsisoleringen i fasad förbättrar inneklimatet och minskar

energiförbrukningen.

8
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7. 7.9 Nackdelar

Högre hyra, driftkostnader ochunderhållskostnader i och med tillbyggnation med utökad lokalyta
ochnya dragningar för vatten och värme.

Befintliga outnyttjade ytor behålls och bidrar till en låg nyttjandegrad av de befintliga lokalerna.

Personalytorna förblir små och otillräckliga för antalet lärare som jobbar på skolan och bidrar till en
dålig arbetsmiljö.

Utrymmena för omklädningsrum, gymnastiksal, bibliotek ochslöjdsalar förblir små ochbegränsar
möjligheten att ha lektioner med fullstora klasser. Detta i sin tur leder till högre
undervisningskostnader för verksamheten.

Skolan saknar fortfarande tillräckliga utrymmen för matsal och bibliotek och uppfyller således inte

kraven enligt skollagen ocharbetsmiljöverket.

Sett till det framtagna elevunderlaget förespås elevantalet på Ängshagenskolan minska de kommande
åren, stämmer detta så kan det leda till att de nybyggda lokalerna står tomma ochoutnyttjade och
blir till en ogynnsam investering för verksamheten.

LAYOUTFÖRSLAG  4 — BILAGA  4

Innebär en sammanslagning med Varmsätra skola. Förskoleverksamheten på Ängshagen görs om till
skolverksamhet ochövriga ytor så som matsal ochgymnastiksal ses över ochbyggs till för att

fastställa behov av ombyggnation ochtillbyggnation för att rymma det nya elevantalet ochden
utökade personalstyrkan.

7. 7. 70 Koxmadxredow'mz'ng

Kostnadsredovisning -  Layout 4, Ängshagenskolan

Åtgärd: Pris:

Om- ochtillbyggnad 30 730 000 kr

Värme 2  491 400 kr

Ventilation 7  420 000 kr

Brand 1  500 000 kr

SUMMA 42 141 400 kr

Nuvarande hyreskostnader för Ängshagenskolan ligger på 3 940 551 kronor/ år inkl. driftkostnader.
Nuvarande hyreskostnad för förskoleverksamheten ligger på  1  636 093 kronor/år inkl. driftkostnader.

Nuvarande energiförbrukning för el och fjärrvärme på skolan ligger på 575kw/m2 och kostade

848 694 kronor år  2018.  Energiförbrukning för el ochfjärrvärme på förskolan kostade 218 160
kronor år  2018.  Driftkostnaden efter om— och tillbyggnation förväntas hamna på ca 672 660 kr/år.

Ombyggnationen skulle innebära en hyreshöjning till 7 295 890 kronor/är för verksamheten.

Kostnaderna som presenteras ovan är exklusive kostnader för produktion av en ny förskola samt
byte av fettavskiljare, diskmaskin ochkokgryta i det befintliga köket.
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7. "l. 7  7  Fördelar

N edläggningen av Varmsätra skola innebär ett större elevantal på Ängshagenskolan vilket ger en
högre ekonomisk vinning och skapar möjlighet till kvalitetssatsningar. Det skulle även innebära
minskade kostnader för drift och underhåll samt eventuella framtida intäkter genom försäljning av
tomt/ fastighet. Behoven i Varmsätra skola och Ängshagenskolan uppfylls till en minskad

investeringskostnad och ingrepp än vid separata investeringar i de båda skolorna.

En större skola har generellt sett större möjligheter att erbjuda undervisning av lärare med behörig

personal och få tillgång till annat stöd. Lärarkollegiet blir också större och mer mångfacetterat och

förutsättningarna för kollegialt lärande blir starkare.

En större skola med fler elever och vuxna kan även innebära bättre möjligheter att finna kamratskap
och trygghet hos jämnåriga med liknande intressen eller hos de vuxna.

7. 7. 72 Nackdelar

I och med det nya elevantalet och den ökade personalstyrkan på skolan kan det komma att behövas
en ny diskmaskin, kokgryta och fettavskiljare i köket för att klara av det ökade antal portioner som
ska serveras. Köket klarar i dagsläget servering av totalt 350 portioner och befintlig diskmaskin samt
fettavskiljare klarar hantering av ca 300 portioner. Skulle samtliga elever ifrån Varmsätra skola flyttas
till Ängshagen överskrids maskinernas kapacitet. Köket renoverades  2018  och maskinerna och
fettavskiljaren som finns installerade på skolan är helt nya.

Osäkerheti hur många som skulle välja Ängshagenskolan framför Ransta i och med det fria
skolvalet gör det svårt att beräkna kostnader för förslaget.

En undersökning bland föräldrar skulle behöva utföras innan man beräknar vilka förändringar och
tillbyggnader som kan komma att krävas på Ängshagenskolan för att detta ska vara genomförbart.

Det finns en stor risk för motstånd från boende i och omkring V  armsätra som vill bevara den lokala

skolan. Detta kan leda till överklagande av beslut och ett tungjobbat projekt.

Elever med särskilda behov kan komma att påverkas av detta förslag. Dessa elever har ett behov av
en lugnare skolmiljö med mindre klasser för att kunna koncentrera sig och prestera i skolan, då de
har svårt att handskas med stora folkmassor och höga ljudnivåer. Detta kan vara svårt att tillgodose i
en större skola med ett stort elevantal som ska samsas om gemensamma ytor såsom allrum, matsal,
skolgård etc. vilket kan skapa stress och en känsla av otrygghet hos dessa elever. Beroende på hur
skolverksamheten är organiserad kan det även uppstå situationer då dessa elever har sämre
förutsättningar att bli sedda och få det stöd de behöveri undervisningen vilket i sin tur kan leda till
att nämnda elever inte når sina kunskapsmål.

Ur ett vidare samhällsperspektiv har tillgången till skola betydelse för hur attraktivt det är att bo och
verka även på landsbygden och en nedläggning av V armsätra skola skulle kunna påverka orten
negativt utifrån dessa hänseenden.

Ny plats för förskola behöver tänkas ut. Ett förslag är att man bygger ut förskoleverksamheten i
Åkra med  4  avdelningar. Detta leder dock till att det endast finns två privata förskoleverksamheter
kvar för de boende i och kring Ängshagen.
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KONSEKVENSER AV UTEBLIVEN INVESTERIN G

Konsekvenser i och med utebliven investering är att skolan står utan lokal till 2klasser när bygglovet
för modulbyggnaden går ut i höst. De befintliga klasserna har grupper mellan 26—31elever med en
maxkapacitet på 32—36elever, vilket gör att det inte finns utrymme för fler elever i de klassrum som
finns. Kan skolan påvisa ett investeringsbeslut för åtgärd och att det finns en permanent lösning för

de lokalmässiga behoven på skolan, är det troligt att man tillfälligt kan förlänga tillståndet för
modulen fram till dess att man åtgärdat problemet.

Det planeras en hel del nybyggnation i områdena kring Ängshagenskolan.

Tomter står klara för 37st nya hushåll fördelat på villor, parhus och bostadsrättslägenheter där vissa
entreprenörer redan erhållit byggstart. Det planeras också för byggstart av ca 40 hushåll i området
kring Ängshagen mellan år 2023—2024i form av ett integrationsprojekt, vilket kommer innehålla

både hyresrätter, villor och bostadsrätter. Det finns därför en potentiell ökning av skolbarn inom

en snar framtid för områdena kring Ängshagen, vilket kan komma att beröra elevantalet på skolan
och öka de lokalrnässiga behoven ytterligare.

Det finns en framtagen klimatstrategi med prioritering av ett aktivt energieffektiviseringsarbete som

kommunen vill ha som målsättning i samtliga kommunala fastigheter. Man vill visa på goda exempel
på energi— och klimatsmarta val som ska inspirera övriga aktörer i kommunen. Ängshagenskolan är i

dagsläget väldigt energikrävande och dyr i drift då skolan inte är behovsstyrd och saknar
värmeåtervinning. Detta innebär att man inte uppfyller målen i den egna klimatstrategin. Utan ett

investeringsbeslut som möjliggör byte av värme— och ventilationssystem i fastigheten begränsas

möjligheten för skolan att nå upp till framtida energikrav som kan komma att ställas och bidrar till

ett sämre arbetsklimat för elever och lärare.

SAMMANFATTNING

Sett till det framtagna elevunderlaget, beräknat på folkbokförda i området kring Angshagenskolan så

ser det ut som att elevantalet på skolan kommer att minska de kommande åren. Dock tar man då

inte hänsyn till det fria skolvalet utan ser enbart på boende i området. Det fria skolvalet har tidigare

inneburit att Ängshagenskolan har mottagit elever ifrån andra upptagningsområden och om trenden

håller i sig så kommer elevantalet att förbli högt på skolan. Nya Vallaskolan kommer att stå klar 2020

med nya fina lokaler i ett centralt läge. Detta kan komma att påverka elevantalet på Ängshagenskolan

då fler kan tänkas söka sig till Valla.

I och med de omfattande ombyggnationer som presenterats ovan gäller nybyggnadskrav i hela

fastigheten. Detta innebär anpassningar i form av ex. tillgänglighet, energikrav och brandsäkerhet.

Vid byte av värmesystem och ventilationssystem i fastigheten kommer man kunna sänka

energiförbrukningen och även förbättra det invändiga klimatet och dess styrningsförmåga.

Tillgängligheten i skolan ses över för att uppfylla alla lagkrav Vilket bidrar till en mer attraktiv skola

som är tillgänglig för alla. Arbetsmiljön i skolan förbättras i och med bättre inncklimat,

städningsförmåga, minskade klasser och trängsel vid kapprum och omklädningsrum.
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BILAGA  5 — ELEVUNDERLAG  ÄN  GSHAGENSKOLAN FRAM TILL HÖSTEN  2024

Framtagel m; Ben/91 Wetterbecg

En framskrivning av  nuvarande  barnantal på Ängshagen-området och Emmylund visar att elevtalen

i  området kommer att  uppgå  till vad nedanstående  tabell  visar.

Än sha en åk  o  åk 1 åk  2  åk 3 åk  4  åk  5  åk  6 Totalt
2018 31 29 29 27 27 26 28 197
2019 9 31 29 29 27 27 26 178
2020 13 9 31 29 29 27 27 165
2021 11 13 9 31 29 29 27 149
2022 15 11 13 9 31 29 29 137
2023 13 15 11 13 9 31 29 121
2024 8 13 15 11 13 9 31 100

Uppgifterna baseras på de barn som var folkbokförda på Ängshagen och Emmylund  i  januari  2019.

Framskrivning tar inte hänsyn till det fria skolvalet. Ängshagenskolan har netto-tillströmning av

elever även från andra bostadsområden. Det firms  i  januari bara 9 barn som skall börja

förskoleklass hösten 2019, men genom det fria skolvalet skall preliminärt 19 barn börja skolan på

Ängshagen i höst.

Om denna trend håller i sig, är osäkert. Från och med 2020 kommer nya Vallaskolan stå färdig. Hur

den kommer att påverka söksiffrorna till Ängshagenskolan är osäkert, men Vallaskolan finns då i

nya attraktiva lokaler i Salas centrala delarna av Sala. Det behöver betonas att vi inte vet hur

vårdnadshavarna kommer att välja men ett scenario är att elever från exempelvis Emmylund i

större utsträckning än tidigare kommer att välja Vallaskolan. Nya Vallaskolan är dimensionerad för

åtminstone 75 elever i varje årskurs (totalt 525 elever).  I  januari 2019 varierade elevtalet mellan

41 och 63  elever i  årskurserna och såväl snittvärdet som medianen var 53.

Ijanuari 2019 fanns 85 elever i det som brukar kallas Vallaskolans upptagningsomräde (Gärdesta,

]akobsberg, Bryggeriet, Mamre, Norrberg, Turbo och Valla (Kungsängen och större delen av

centrum).

Tidigare år, då kommunen meddelade preliminärt placerade elever på skolorna, placerades även

elever från delar av Kungsängsområdet på Ängshagenskolan. Det är i stort sett lika långt till

Vallaskolan som till Ängshagenskolan från vissa delar av Kungsängsområdet. Av dessa placerades

64  elever  på Valla, efter Vårdnadshavarnas önskemål och i de fall önskemål inte lämnats in, utifrån

"upptagningsområdet".

Sedan 2018 har tillämpningen av det fria skolvalet fått större betydelse, bland annat genom

vägledande prejudicerade rättsfall. Vårdnadshavarnas rätt att välja skola har en mycket stark

rättslig ställning. Skolchefen gör därför inte längre preliminära placeringar, utom till

landsbygdsskolor där skolskjutstrafiken påverkar.

Ängshagenområdet, med Bråstaborg, är samtidigt i ett expansionsskede vilket kan innebära att fler

barnfamiljer flyttar till området.

Ängshagenskolan bedömdes ha plats för 32 nya förskoleklass-elever till hösten 2019. Efter samma

placeringsgrunder, det vill säga Vårdnadshavarnas önskemål, och om sådant inte lämnats in,

upptagningsområdet, blev 19 elever preliminärt placerade.
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32 elever, eller  däromkring, per årskurs ryms i nuvarande lokaler på lågstadiet, men det blir

mycket trångt på mellanstadiet och när modulen tas bort kommer det överhuvudtaget inte att

fungera.

Som ovanstående tabell visar, fanns i januari 197  elever  på Ängshagenskolan, med grupper som

varierar mellan 26 och 31. Det är med andra ord ganska jämnstora ålderskullar på skolan.

Samtidigt ger ett något högre elevtal en mer effektiv organisation som ger förutsättningar för både

god kvalitet, bra arbetsmiljö och ekonomisk hushållning.

Det är därför önskvärt att hålla uppe elevtalet på Ängshagenskolan, i synnerhet mot bakgrund av

att prognoserna pekar mot att det under överskådlig tid kommer att vara mycket trångt i övriga

skolor.

Tabellen nedan visar hur antalet barn som idag bor på Ängshagen och Emmylund och som de

närmaste åren skall börja skolan, fördelas mellan de båda bostadsområdena.

sha  enskolan
f13l§ld19 f14Bk120 f15fskl21 f16 hklZZ (17 fskl 23 f1BSklZ4

Emm und 4 9 7 3 4 4

Än sha en 5 4 4 12 9 4

9 13 11 15 13 8
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