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Begäran om utökning av skollokaler
Beslutsförslag
Förvaltningen föreslår att barn och utbildningsnämnden begär ytterligare lokaler av teknisk nämnd för
att tillgodose behoven på Hjortsjö 4-6 i Vaggeryds tätort.

Bakgrund
Hjortsjöskolan 4-6 är idag inrymd i ersättningslokaler för mellanstadiebyggnaden samt lokaler på
Hjortsjöskolans högstadium. Verksamheten organiseras med 12 klasser för 306 elever. Klassernas
storlek är i medel 25,5 elev/klass där åk 4 ligger högst på 27,5 elev/klass. Under läsåret 2021-22 har en
betydligt högre inflyttning ägt rum än beräknat varför klasserna på Hjortsjöskolan 4-6 ökat till en inte
längre hållbar situation. Förvaltningen prognostiserar att inflyttningen till Vaggeryds tätort kommer att
fortsätta vilket med den tillväxt vi redan vet om kommer leda till akut lokalbrist inför höstterminen
2022. Skolan behöver minska sina klasser och till detta behövs mer lokaler. För att kunna hantera
situationen måste minst två klassrum etableras på området inför höstterminens start.

Läsåret 2021/22

Läsåret 2022/23

åk 4

åk 5

åk 6

Totalt

Elever

110

96

100

306

Klasser

4

4

4

12

Elev/klass

27,5

24,0

25,0

25,5

Elever

100

109

116

325

Klasser

5

5

5

15

20,0

21,8

23,2

21,7

Elev/klass

En rad omvärldsfaktorer påverkar dock behovet varför barn och utbildningsnämnden
rekommenderas att ha en buffert inför den närmaste framtiden.
Den ena faktorn är det kriget i Ukraina som har medfört stora flyktingströmmar till Sverige.
Detta kommer med högsta sannolikhet leda till ett än högre elevantal inom kort. Det går idag
inte att konkret säga något om behovet.
Den andra faktorn är uppförandet av Götafors skola vilket ska lätta av trycket på
Hjortsjöområdet med två klasser. Byggnationen är redan fördröjd då en överklagandeprocess
pågår i förvaltningsrätten. Ytterligare osäkerhetsfaktor för nya Götafors skola är att det krävs
ett tillfälligt bygglov. Ansökan om bygglov har på grund av överklagandeprocessen inte

kunnat skickas in. Om färdigställande av Götafors skola fördröjs längre än den nu beräknade
tiden, höstterminen 2023, kommer ytterligare två klassrum behövas på Hjortsjöområdet.
Den tredje faktorn är frågan om nuvarande mellanstadiebyggnad som föreslås att uppföras
som en helt ny byggnad. Byggnaden skall, för att hantera kommunens tillväxt, vara klar till
hösten 2024. Om detta fördröjs behövs två klassrum.
Sammanfattning
För att hantera behovet inför höstterminen 2022 samt ha en buffert för osäkerhetsfaktorerna
föreslår förvaltningen att nämnden begär att minst 2+2 klassrum uppförs på Hjortsjöområdet i
anslutning till de grå ersättningslokalerna.
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