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Information från brukarrådsmöte om 
evakuering av Åkeredsskolan 
 

Torsdag den 7 april anordnade grundskoleförvaltningen och lokalförvaltningen 
informationsmöte med brukarråden för Åkeredsskolan och Näsetskolan. Mötet handlade 
om vad som händer just nu med utredningen om evakueringen av Åkeredsskolans elever.  

Här har vi sammanfattat informationen från mötet.  

Närvarande  
Brukarråd Åkeredsskolan och brukarråd Näsetskolan 

Grundskoleförvaltningen  
 Anders Höglund, rektor Åkeredsskolan  
 Martin Palm, biträdande utbildningschef sydväst  
 Hans Björklund, enhetschef fastighetsenheten  
 Marie Berg, projektansvarig Åkeredsskolan 
 Elisabeth Alvbåge, biträdande projektansvarig Åkeredsskolan 

  
Lokalförvaltningen  

 Lina Cavallin, avdelningschef projektavdelningen   
 Ingegärd Arkelid, projektledare Åkeredsskolan  
 Elin Schakt, biträdande projektledare Åkeredsskolan 

Detta togs upp under mötet 

1. Lokalförvaltningen visar en PowerPoint över hur arbetat med utredningen av 
evakuering av Åkeredsskolans elever. Powerpoint finns som bilaga. 

2. Lokalförvaltningen är ansvariga för byggandet av ny skola och evakuering av 
elever i samråd med grundskoleförvaltningen. 

3. Frågor och diskussion från brukarråden (se nedan) 
4. Förvaltningarna ska ta fram en enkät för att se hur vårdnadshavare ställer sig till 

de olika förslagen.  
5. Förvaltningarna kommer att gå tillbaka till politikerna med önskan om att få 

förtydliganden i förutsättningarna för att arbeta framåt.  
Dessa två alternativen kommer vi gå fram med: 

a. Att gå vidare med evakueringsalternativet Tynneredsskolan i 
kombination med Slottsbergsskolan. Alternativet gör det möjligt att 
behålla ambitionen med en snabb tidplan för huvudprojektet, med 
tidigast skolstart HT2024. 

b. Att fortsätta utreda platser för etablering av paviljonger i närområdet till 
Åkeredsskolan. Alternativet medför att vi inte längre kan ha ambitionen 



 

Grundskoleförvaltningen, Information från brukarrådsmöte om evakuering av Åkeredsskolan 2 (3) 

att bygga den nya Åkeredsskolan så snabbt som det var tänkt. Det är 
osäkert när skolstart kan ske.  

Frågor och diskussion från brukarråden 
Tänker ni på skyddsrum vid evakuering? 
Nej, det ingår inte att se om det finns skyddsrum när vi evakuerar elever. Men det finns 
alltid i området. 

I grundskolenämndens mötesprotokoll står det att ni ska utreda paviljonger i 
primärområdet. Vad betyder det? 
Det är en av de saker vi ska ta tillbaka till politikerna och be om förtydligande om vad 
dom menar med primärområde. När vi evakuerar elever erbjuder vi alltid skolskjuts till 
den tillfälliga skolan. Vårdnadshavare ville ha svar på vad primärområde betyder och 
förvaltningarna kommer ta med sig detta till politikerna. 

Enligt reglerna för skolplacering kan förskoleklassbarnen få längre än max 2 km till 
sin skola när evakueringen av Åkeredsskolan blir aktuell. Får ni göra så? 
Ja, vid en tillfällig evakuering där det bedöms att eleven ska gå merparten av sin skolgång 
på Åkeredsskolan mäts avståndet dit. 

Ni säger att ni har tagit beslutet att evakuera till Skytteskolan via delegation, vad 
betyder det? 
Lokalnämnden har tagit ett beslut om att bygga en ny skola i Åkered och att eleverna då 
skall evakueras. Hur eleverna sedan evakueras blir en verkställighetsfråga som hanteras 
av tjänstepersonerna. Därför finns det heller ingen allmän handling om beslutet. 

Hur blir vi vårdnadshavare hörda i detta? 
Enligt det uppdrag vi har fått så ska vi samråda med vårdnadshavare. Vi träffar er som 
sitter i brukarrådet och det som ni säger tar vi med oss till politikerna i våra respektive 
nämnder. Vi kommer också skicka ut en enkät till alla vårdnadshavare. 

Får politikerna underlag inför kommande beslut? 
Självklart. Presidiet träffas innan nämndmöte och där tas alla underlag upp. Inför 
nämndernas möten i april, 21 och 26 april så kommer det att finnas en dialog mellan 
nämnderna. 

Vårdnadshavare saknade grundskoleförvaltningens perspektiv i utredningen och 
undrade vad de tycker? 
Grundskoleförvaltningen tar beslut i samråd med lokalförvaltningen, men kommer in 
senare i processen. Vårt ansvar är att se på förutsättningarna för en fullgod 
skolverksamhet utifrån de förslag som kommer in.  

Varför kan ni inte bara sätta paviljongerna på en nära grönområdesplats? Om det 
är en lagändring som krävs får ni väl göra det? 
Det finns inga andra platser i närområdet där vi enligt lag får sätta upp paviljonger. Om 
man vill ändra en lag så måste det till en lagändring i riksdagen och det är inte möjligt. Vi 
kan heller inte be våra politiker att dom ska bryta mot lagen genom att presentera andra 
förslag. Lagen är en gräns och det är åtalbart att bryta mot en lag. 
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Kan man få en ny placering av nya Åkeredsskolan som gör det möjligt att ha kvar 
paviljongerna under byggtiden? 
Detaljplanen reglerar vad vi kan lägga skolan. Vi är redan i gråzonen med den 
placeringen vi har lagt skolan nu och vi har fått detta godkänt av Länsstyrelsen. 
Lokalförvaltningen avråder bestämt att söka ett nytt förhandsbesked. För att ändra en 
detaljplan kan det ta 5–8 år. Det är vårdnadshavare i brukarråden positiva till. 

Tycker ni på lokalförvaltningen att Skytteskolan var en bra plats för evakuering? 
Ja, det var den bästa platsen vi kunde hitta som fyllde alla kriterier. Vi har gjort det bästa 
jobbet vi har kunnat med detta. Vårt andra alternativ var att dela upp Åkeredsskolan och 
evakuera till Tynneredsskolan och Slottsbergsskolan. Det var vårdnadshavare direkt 
negativa till under mötet. 

Hur fungerar skolan som det ser ut nu? 
Det är ju provisoriska lokaler. Anders Höglund (Rektor) längtar givetvis efter den nya 
skolan. Men skolan funkar bra även om det inte är optimalt. Barnen lär sig och utvecklas 
som de ska. Paviljongerna funkar just nu, men är ingen långtidslösning. Många år i 
provisoriska lokaler gör att vi riskerar att förlora bra och behörig personal.  

Varför ska ni flytta två blivande fyror från Näsetskolan till Åkeredsskolan, de 
kommer ju bli aktuella för evakuering ännu längre bort? 
Eleverna ska evakueras under ett år. Näsetskolan ska bli en F-6 skola och lokalerna måste 
uppdateras. Därför måste två klasser tillfälligt evakueras. Lokalförvaltningen har fått ett 
förstudieuppdrag på Nästeskolan, men kan inte svara på frågor om det idag. Än så länge 
finns bara uppdraget. Det förstudieuppdraget kan vi publicera på Åkeredsskolans 
webbplats när det är klart.  

Varför är brukarrådet från Näsetskolan inbjudna till mötet om vi inte skulle prata 
om detta? 
Ni är inbjudna eftersom två av era klasser i årskurs fyra kommer att vara med i 
evakueringen av elever från Åkeredsskolan. 

Vi ser inte när ni uppdaterar webbsidan, kan ni kommunicera på något annat sätt? 
Vi kan se över detta. Ett förslag kan vara att vi skickar ut ett mail när vi har uppdaterat 
sidan med vad vi har uppdaterat.   
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Agenda

• Hur arbetar lokalförvaltningen och grundskoleförvaltningen med 
evakueringar?

• Hur ser uppdraget från nämnderna ut?

• Hur ser arbetet ut framåt?

• Tid för dialog och frågor
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Evakuering

• Hanteras inom projektet på delegation till tjänstemän

• Stor utmaning i alla projekt då tillgången till lokaler eller mark är 
liten

• Tidskritiskt – dvs behöver fungera i enlighet med projektets 
tidplan
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Lokaliseringsutredning

Eftersökning av möjlig lokalisering:

• Marknadsscanning inhyrningsbara lokaler

• Eventuella överkapaciteter/tomma lokaler i befintliga skolor

• Befintliga moduletableringar

• Platser för nyetablering av moduler

Utvärdering utifrån flertalet kriterier:

• Samlad skolverksamhet

• Geografisk placering

• Ändamålsenliga skollokaler

• Friyta/skolgård

• Tillgång till kök, matsal, idrott och specialsalar

• Trafiksituation/parkeringsmöjligheter

• Lag- och myndighetskrav

• Ekonomi

• Tidplan

• Löpande och tät dialog med 
grundskoleförvaltningen

• Med barnperspektiv samt 
risk- och konsekvens alltid 
närvarande

• Inom givna gränser, så som 
att lag- och myndighetskrav 
måste uppfyllas.

• Lösning som fungerar under 
hela evakueringsperioden

• Med extra medvetenhet om 
konsekvenser på 
nybyggnationens tidplan
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Lag- och myndighetskrav

• Plan- och bygglagen (PBL) och Boverkets byggregler (BBR) 
bevakar barnperspektivet genom lagkrav, baserat på empiri och 
forskning

• Stadsbyggnadskontoret tolkar och implementerar lagkraven genom 
sin myndighetsutövning i samband med bygglov

Exempel på lagkrav vid bygglovsansökan för etablering av 
skolmoduler:
- Skolgård/friyta 
- Buller
- Tillgänglighet 
- Parkering/trafik/angöring 
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PBL kap 8 §9

En obebyggd tomt som ska bebyggas ska ordnas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till 
stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Tomten ska ordnas så 
att

1. naturförutsättningarna så långt möjligt tas till vara,
2. betydande olägenheter för omgivningen eller trafiken inte uppkommer,
3. det finns en lämpligt belägen utfart eller annan utgång från tomten samt anordningar som 

medger nödvändiga transporter och tillgodoser kravet på framkomlighet för utryckningsfordon,
4. det på tomten eller i närheten av den i skälig utsträckning finns lämpligt utrymme för 

parkering, lastning och lossning av fordon,
5. personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna komma fram till 

byggnadsverk och på annat sätt använda tomten, om det med hänsyn till terrängen och 
förhållandena i övrigt inte är orimligt, och

6. risken för olycksfall begränsas.

Om tomten ska bebyggas med byggnadsverk som innehåller en eller flera bostäder eller lokaler 
för fritidshem, förskola, skola eller annan jämförlig verksamhet, ska det på tomten eller i 
närheten av den finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse*. Om det inte 
finns tillräckliga utrymmen för att ordna både friyta och parkering enligt första stycket 4, ska man 
i första hand ordna friyta.

*Förtydligas i Boverkets allmänna råd FRI -BFS 2015:1
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Uppdrag från grundskolenämnd 
och lokalnämnd

Grundskolenämnden, 22 mars:
Grundskoleförvaltningen får i uppdrag att i samverkan med lokalförvaltningen 
omgående återkomma med förslag på placering av evakueringslokaler inom 
Åkeredsskolans primärområde med närhet till nuvarande skolfastighet. 

Lokalnämnden, 23 mars:
Lokalförvaltningen återrapporterar resultatet från samverkan med 
grundskoleförvaltningen enligt det uppdrag som grundskolenämnden 
beslutade om den 22 mars 2022

Politiskt beslut på nämndmöten i april om fortsatt inriktning att antingen:
– Arbeta vidare med evakuering till skolor med överkapacitet, med bibehållen tidplan för 

nybyggnation av Åkeredsskolan (ht 2024)
– Fortsätta utreda platser för etablering av moduler i närområdet med framskjuten tidplan för 

nybyggnation av Åkeredsskolan (osäker skolstart)
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Överkapacitet Tynneredsskolan
och Slottsbergsskolan

• Bibehållen tidplan, skolstart ht 2024

• Uppdelning av skolverksamheten

• Skolskjuts till Slottsbergsskolan

• Tillgång till de funktioner som krävs för en fungerande 
skolverksamhet, inklusive friyta

Kvarstående frågor, t ex:

• Hur ska verksamheten delas upp och fungera under tiden?

• Inverkan på andra skolors evakueringsbehov?

• Eventuella anpassningar av lokalerna?
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Fortsatt utredning av platser för 
moduletablering

• Framskjuten tidplan med osäker skolstart

• Redan genomförd lokaliseringsutredning har inte identifierat 
någon möjlig plats för etablering

Kvarstående frågor, t ex:

• Vilka ytor skall utredas?

• Med vilka förutsättningar ska utredningen genomföras?

• Vilka kriterier skall prioriteras (utöver lag- och myndighetskrav)?

• Vilka och hur stora konsekvenser accepteras, exempelvis 
gällande kvalitet på elevernas skolmiljö, tidplan och ekonomi?
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Dialog med vårdnadshavare

• Enkät till samtliga vårdnadshavare

• Information om fortsatt process, delvis genom brukarrådet men 
också med information till samtliga vårdnadshavare
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Menti och dialog

• Mentiundersökning

• Uppföljande dialog och frågor
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Kontakt

Lokalförvaltningen
Lina Cavallin, avdelningschef projektavdelningen
Ingegärd Arkelid, projektledare
Elin Schack, biträdande projektledare
Grundskoleförvaltningen
Anders Höglund, rektor
Martin Palm, biträdande utbildningschef
Hans Björklund, enhetschef fastighet
Marie Berg, utvecklingsledare fastighet
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