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UPPDRAGET 
 
Utredning kring grundskoleorganisationen  
 
¤ Utredningen ska visa vilka möjligheter det finns att integrera eleverna i 
mindre grundskoleenheter (< ca 60 elever) i större enheter inom 
rektorsområdet eller närliggande enheter inom andra rektorsområden. 
 
¤ Kostnadsmässiga effekter skall redovisas både avseende minskade personal-, 
lokal-, skolskjuts- och övriga driftskostnader samt ev utökade kostnader. 
 
¤ Konsekvenser för och förslag till organisation för fritidshemsverksamheten skall 
också belysas. 
 
¤ Förslag till en god planeringsprocess skall också utarbetas. 
 
 
Inledning 
 
Först kommer en schematisk sammanfattning av de kostnader, 
överväganden och konsekvenser som framkommit. 
 
Därefter följer genomgång av utgångsläge och resonemang kring olika 
tänkbara scenarier för nedläggning av skolorna i Farstorp och Ballingslöv, 
åtföljt av konsekvensbeskrivning av åtgärderna. 
 
Det har varit svårt att inom ramen för denna utredning kunna uppskatta 
kostnader för anpassning av lokaler eller få exakta kostnader för 
förändrad skolbussorganisation. 
 
De siffror och kostnadsuppgifter som framkommit redovisas i sitt 
sammanhang. 
 
För övrigt har resonemang kring och bedömning av åtgärder och 
kostnader har redovisats så långt det går. 
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Sammanfattning: 
 
Alternativ 1 

Fartorps och Ballingslövs skolor flyttas till Hästveda 
 

 Besparing 
antal 
tjänster 

Besparing 
tkr 

Kostnader 
tkr/ 
anmärkning 

Kommentar 

Personal/skola 1,73 780    
Personal F-kl  1,0 410    
Skolledning 1,0 682  Ev förstärkning 

 
Skolassistent? 

Lokal Farstorp  262 Anpassning av 
lokaler för Fsk 
och FrH 

Lyckan 

Lokal 
Ballingslöv 

 288  
Ca 350 

Anpassning av 
lokaler för Fsk 
och FrH 

Lövkojan 
En skol-
byggnad 

Skolskjutsar  195 tkr 
(extratransporter 
som försvinner) 

Ngt ökad 
kostnad jämfört 
med dagens 
skolskjuts totalt 

 

Mattransporter    182 Oförändrat 
Tidsplan    2010 

Ombyggnad av 
Hästveda 
mellanstadie- 
skola pågår. 
Utökning av 
baracker under 
ombyggnadstiden. 
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Alternativ 2 

Farstorps skola flyttas till Bjärnum, Ballingslövs skola flyttas till 
Stoby/Ljungdala och högstadiet till Läreda 
 
 Besparing 

antal 
tjänster 

Besparing 
tkr 

Kostnader 
tkr 

Kommentar 

Personal/skola 5,7 2565   
Personal F-kl  1,0 410    
Skolledning 1,0 

 
682  Ev förstärkning 

330 tkr 
Skollednings- 
resurs på 
Läreda? 

Lokal Farstorp  262 Anpassning av 
lokaler för Fsk 
och FrH 

Lyckan 

Lokal 
Ballingslöv 

 288  
Ca 350 

Anpassning av 
lokaler för Fsk 
och FrH 

Lövkojan 
En skol-
byggnad 

Lokal 
Hästveda 
högstadium 

 1.420  Kan avyttras 

Skolskjutsar  195 tkr 
(extratransporter 
som försvinner) 

Ökade 
kostnader 
jämfört med 
dagens 
skolskjuts 
Ca 200 elever 
bussas 

 

Mattransporter   182 Oförändrat 
Tidsplan    Tidigast Ht 

2010 
 
 
 
Utgångsläge – nuvarande kostnader och elevutveckling 
 
Beräknade lokalkostnader 2009 
 
Ballingslöv skola  775 tkr 
Lövkojan  288 tkr 
Farstorp skola 772 tkr 
Lyckan  262 tkr 
Hästveda skola Uppgift saknas  
 
Summa lokal- 
kostander, 
exkl Hästveda: 2097 tkr 
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Skolskjutskostnader, utöver skjutsar av elever som redan är 
berättigade till skolskjuts samt elever i åk 7-9, vilka har sin skolgång 
förlagd till Hästveda: 
 
Mattransporter  182.000:- 
Slöjd, språk,  
hemkunskap, bad mm 195.000:- 
SUMMA:   377.000:- / läsår 
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Elevutveckling i RO7 
 
Barn 
födda 

Hästveda  Farstorp Ballingslöv Totalt Åk/ Lå 
2009-
2010 

2009 05 13 4 2 3 9 förskola 

2008 27 9 9 45 förskola 

2007 21 6 11 38 förskola 

2006 19 7 7 33 förskola 

2005 29 11 6 46 förskola 

2004 18 2 6 26 förskola 

      
2003 34 3 9 46 F-kl 
2002 24 7 9 40 1 
2001 23 5 6 34 2 
2000 24 12 5 41 3 
1999 25 9 8 42 4 
1998 27 4 6 37 5 
1997 27 6 9 42 6 
 (184 elever) (46 elever) (52 elever)   
1996 35 - - 35 7 
1995 38 - - 38 8 
1994 38 - - 38 9 
 (111 elever)     
 (295 elever, totalt 

i Hästveda) 
    

      
 
Högstadiet i Hästveda kommer att ha mellan 110-120 elever, vilket är i 
minsta laget för att bli bärkraftigt. 
En flytt av t ex enbart Farstorpseleverna till Bjärnum innebär nedläggning 
av Hästvedas högstadium, då detta skulle bli enparallelligt. 
 
Lokaler i Hästveda 
 
Paviljongen; Hästveda F-2 
Antal 
klassrum 

Antal 
förskoleklass- 
avdelningar 

3 3 
 
Nuvarande organisation  
Två klasser och två förskoleklasser. 
 
Kapacitet 
Tre klasser och tre förskoleklasser. 
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Mellanstadiet; Hästveda 3-6 
Antal 
klassrum 

Antal 
grupprum 

Mindre rum  
för special-
undervisning 

6 1 
 

3 

 
Nuvarande organisation 
Eleverna i Hästveda organiseras i fyra klasser.  
De två extra klassrummen, samt korridoren används som grupprum. 
 
Specialundervisningen sker i tre mindre rum, vilka samtidigt är arbetsrum 
för speciallärare och specialpedagog. 
Byggnaden inrymmer dessutom specialsalar för bild, textilslöjd och  
trä- och metallslöjd. Bildsalen används som fritidshem efter skoltid. 
Musikundervisningen sker i aulan. 
 
Planerad ombyggnad 
2009 påbörjas projektering för ombyggnad av mellanstadiebyggnaden.  
Grupprummet kommer att bli arbetsrum för lärarna. För övrigt kommer 
antalet klass- och grupprum att vara oförändrat. 
Byggstart i januari-februari 2010. 
Arbetet beräknas vara klart 2011. 
 
Skolan kommer även att innehålla skolexpedition, inklusive elevhälsans 
lokaler, salar för specialundervisning och praktisk-estetiska ämnen, samt 
sex klassrum. Med bibehållen organisation kommer två klassrum att  
användas som grupprum. 
 
Skolans nuvarande expedition är inhyrd i äldreboendet Solgården. 
 
Överflyttning till egna lokaler innebär en besparing av hyreskostnaderna.  
 
Högstadiebyggnaden, Hästveda 7-9 
Antal 
klassrum 

Grupp-
rum 

Datasal 
8 platser 

Teknik-
sal 

Hem-
kunskaps- 
sal 

7 1 1 1 1 
 
Nuvarande organisation 
Högstadiet har två klasser per årskurs idag, sammanlagt sex klasser. 
Det finns lokalmässig kapacitet för sju klasser. 
 
Planerad ombyggnad 
Ett relativt outnyttjat utrymme i elevernas uppehållsrum, planeras att 
byggas om till ett extra klassrum i samband med mellanstadiets 
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ombyggnad. Vi är i behov av evakueringslokaler och detta är ett billigare 
alternativ än att hyra externa moduler.  
 
Kostnad för utbyggnad av högstadiet i Hästveda för att integrera 
6:orna? 
Med tillkomst av ytterligare ett  klassrum finns möjligheter att i framtiden 
ha två klasser från åk 6 i högstadiebyggnaden. Kostnaden kan ev tas inom 
redan budgeterad ombyggnad av mellanstadiet. 
 
Skolskjutsar 
 
Extra kostnader för skolskjutsar på årsbasis som sker idag för att skjutsa 
elever till och från lektioner i Hästveda, samt mattransporter till 
Ballingslövs skola från Läreda och till Farstorps skola från Bjärnum: 
 
Mattransporter  182.000:- 
Slöjd, språk,  
hemkunskap, bad mm 195.000:- 
SUMMA:   377.000:- / läsår 
 
Elever på högstadiet skjutsas redan nu till Hästveda. Det som krävs för att 
ta alla elever till Hästveda är ett större fordon, vilket ger en obetydligt 
högre kostnad än idag. Hemskjutskostnaden kommer att öka något, 
eftersom de lägre årskurserna har kortare skoldagar och det kan behövas 
extra tranport någon eller några dagar i veckan.  
 
Besparingen blir ovan redovisade extrakostnader för körning till 
undervisning i Hästveda 195.000:-.  
 
Enligt skolskjutskoordinatorn kommer det troligen att gå att ”spara 
kilometer”, eftersom det går att samordna anslutningsturerna bättre när 
alla ska åt samma håll. 
Det har inte gått att få fram exakta kostnader, eftersom turerna påverkas 
av schemaläggningen. 
 
Mattransporterna till Ballingslöv och Farstorp kommer att behövas till 
förskolan, om än i mindre omfattning än idag. Båda skolorna har 
mottagningskök. 
 
Nedläggning av skolorna i Farstorp och Ballingslöv 
 
Alternativ 1 

 
Förskoleklasselever och elever åk 1-6 i Farstorp och Ballingslöv 
flyttas till Hästveda skola. 
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I dagsläget finns inte lokalmässiga förutsättningar att flytta alla eleverna 
till Hästveda. Planerad ombyggnad av mellanstadieskolan gör att vi måste 
hitta lösningar för att evakuera eleverna i Hästveda, under byggtiden. Ett 
led i denna planering är, att tillskapa ytterligare ett klassrum i 
högstadiebyggnaden. För övrigt kommer eleverna att gå i baracker under 
byggtiden. 
 
Låg- och mellanstadiet är idag enparallelligt och kommer vid en flytt av 
Farstorps- och Ballingslövseleverna att bli tvåparallelligt. 
 
Sammanslagning av skolorna 2010 är genomförbar under förutsättning att 
extra baracker hyrs in under byggtiden. Å andra sidan kommer den 
stationära baracken till förskolan Lövkojan i Ballingslöv att avyttras. 
 
Det finns idag kapacitet att ta in F-2 klasserna i Hästveda lågstadium 
Paviljongen.  
 
Att enbart flytta dessa elever är inte tillrådligt, varken ur ekonomisk eller 
ur organisatorisk synvinkel. Alltför få elever kommer att bli kvar i Farstorp 
och Ballingslöv, för att det ska gå att bedriva någon verksamhet. 
Alltså måste alla elever flyttas samtidigt. 
 
Mellanstadiet blir tvåparallelligt och kan ta emot sex klasser i åk 3-5 i sex 
klassrum. Inga grupprum kommer att finnas, då de två klassrummen som 
idag används för detta ändamål kommer att disponeras av de nya 
klasserna. 
 
Två klasser i årskurs 6 kan flytta till högstadiebyggnaden, under 
förutsättning att del av uppehållsrummet görs om till klassrum. 
 
Personalbesparing för flytt till Hästveda 
Enligt budget genererar vi 19,3 basresurser för grundskolan och 3,0 
basresurser för F-klass år 2009. 
Vid en sammanslagning blir det troligtvis 18,0 basresurser till grundskolan 
och 2,0 till F-klass. 
 
Elevresursen beräknas per individ och blir därmed oförändrad. 
 
Besparingen blir då 1,73 tjänst till grundskolan 780 tkr 
En tjänst till F-klass    410 tkr 
En rektorstjänst    682 tkr 
 
Summa personalbesparing   1 872 tkr 
 
Skolledning 
Farstorp och Ballingslöv – Förskola, skolbarnsomsorg. 
Ledningsansvaret kan föras över till rektor i Hästveda. 
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En översyn över ledningsresursens fördelning inom berörda områden 
kommer att krävas i samband med omflyttningen.  
Med neddragning av en rektorstjänst  kan administrativ förstärkning bli 
aktuell. 
  
Alternativ 2 

 
Förskoleklasselever och elever åk 1-6 i Farstorp flyttas till 
Bjärnum. 
Förskoleklasselever och elever åk 1-6 i Ballingslöv  
flyttas till Stoby och / eller Ljungdala skola. 
 
Konsekvens: 
Högstadiet i Hästveda måste läggas med och elever i åk 7-9 i 
Hästveda flyttas till Läreda. 
 
Bjärnums skola kan idag ta emot alla elever från Farstorp. Av sex klasser 
går elever från fem klasser rakt in i nuvarande organisation. En årskurs 
går från en till två klasser i Bjärnum och kostar en basresurs. 
 
Det är inte helt klart hur en organisation kommer att se ut i nuvarande 
RO2, men enligt uppgift har man har kapacitet på Ljungdalaskolan och 
även i Stoby, att ta emot eleverna från Ballingslöv. 
 
Med Ballingslövselevrna i Stoby är det endast en klass som genererar två 
basresurser (28 elever). 
Alla övriga elever går in i befintliga klasser. 
 
Ljungdalaskolan har de senaste åren haft en elevminskning med ca 100 
elever och Ballingslövs skola har ca 50 elever. 
 
En bedömning är alltså, att eleverna kan fördelas i befintliga klasser i 
Stoby och/eller på Ljungdala och ingå i befintlig organisation, ev behöver 
någon eller några klasser dubblas.  
 
Konsekvens av en sådan flyttning blir att elevunderlaget för Hästveda 
högstadium försvinner. Högstadiet måste läggas ner. 
 
Med Farstorpseleverna i Bjärnum och Ballingslövseleverna i 
Stoby/Ljungdala kommer eleverna från Hästveda åk 7-9 att uppgå till en 
klass per årskurs, vilket innebär tre nya högstadieklasser på Läredaskolan.  
 
Flyttning Ht 2010. 
 
Personalbesparing för flytt till Bjärnum resp Stoby/Ljungdala 
 
Basresurser är idag för Farstorp 3,2 och Ballingslöv 3,2  sammanlagt  
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6,4 basresurser i skolan. Förskoleklass genererar sammanlagt 1,3 
basresurser. 
 
För Farstorps flytt till Bjärnum krävs en extra basresurs i Bjärnum. 
För Ballingslövs flytt till Stoby / Ljungdala kan ev behövas en extra 
basresurs, beroende på organisation av flytten. 
 
Vid en flyttning till Bjärnum och Stoby/ Ljungdala  blir besparingen 4,4 
basresurser, dvs 5,7 lärartjänster, till grundskolan och 1,0 till F-klass. 
 
Ingen besparing av basresurser på högstadiet. 
 
Elevresursen beräknas per individ och blir därmed oförändrad. 
 
Besparingen blir då 5,7 tjänst till grundskolan          2 565 tkr 
En tjänst till F-klass    410 tkr 
En rektorstjänst    682 tkr 
 
Summa personalbesparing   3 657 tkr 
 
Hästveda högstadium till Läreda 
Samma tilldelning av basresurser eftersom det blir samma antal klasser. 
Rektorstjänsten i Hästveda 3-6 kvarstår. Omfattning? 
Organisationsanpassning? 
Tekniska kontoret räknar nu på vad högstadiebyggnaden kostar i drift. 
 
Skolledning  
Farstorp och Ballingslöv – Förskola, skolbarnsomsorg. 
Ledningsansvaret kan föras över till Stoby/Ljungdala resp Bjärnum. 
 
En översyn över ledningsresursens fördelning inom berörda områden 
kommer att krävas i samband med omflyttningen.  
Med neddragning av en rektorstjänst kan administrativ förstärkning bli 
aktuell. 
 
Jämförelse personalbesparing alt 1 och 2 
Rektorstjänsten, 682 tkr, sparas in i båda fallen, men en utökning av 
administrativt stöd för mottagande rektor kan komma att behövas, 
alternativt förstärkning av skolledartjänsten på Läreda, som redan är 
omfattande. Uppskattad reell besparing på skolledartjänsten: 350 tkr 
 
Personalbesparingarna i alternativ 1 blir 1190 tkr och i 
alternativ 2 beräknas till 2 975 tkr; en differens på 1785 tkr. 
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Konsekvens för Farstorp och Ballingslöv 
 
Skola 
Idag bussas elever i åk 5 och 6 från Farstorps och Ballingslövs  skolor till 
Hästveda för undervisning i hem-och konsumentkunskap, samt slöjd en 
gång/vecka. 
Eleverna i åk 6 har undervisning i moderna språk i Hästveda två 
gånger/vecka. 
 
Eftersom Ballingslöv saknar slöjdsalar, bussas samtliga elever till 
slöjdundervisning i Hästveda. 
 
Redan nu har alltså eleverna från de små skolorna ganska mycket 
undervisning i Hästveda, till vilken de bussas fram och åter på dagarna. 
 
Om alla barn går på samma skola kommer bussningen att ske till och från 
skolan morgon och eftermiddag och inte som nu på elevernas lektions-, 
rast– och lektid. 
 
Vissa årskurser i de små skolorna har mycket få barn. Eleverna får inte 
samma utbud av sociala kontakter och social stimulans som på andra 
större skolor.  
 
Möjligheten att finna en pojke eller flicka som man blir kompis med och 
kan dela sina intressen med är väldigt begränsad på små skolor. 
 
Förskola och skolbarnsomsorg i Farstorp 
Skolbarnsomsorgen är idag inrymd i skolans lokaler. 
Förskolan Lyckan i Farstorp kan med fördel flyttas in i skolans lokaler och 
där samordnas med den skolbarnsomsorg som finns där. 
 
Lyckans lokaler är inte lämpliga eller tillräckliga för skolbarnsomsorgen. 
 
Vid en nedläggning av skolan, är det i första hand Lyckan som bör 
avyttras och skolans lokaler anpassas till förskola och skolbarnsomsorg. 
 
 
Besparing: 
Lyckan  262 tkr 
 
Förskola och skolbarnsomsorg i Ballingslöv 
 
Förskolan Lövkojan i Ballingslöv  bedrivs med två avdelningar, varav den 
ena i hyrd barack. Skolbarnsomsorgen äger rum i en av skolbyggnaderna. 
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Vid en nedläggning av skolan finns två förslag till förläggning av 
skolbarnsomsorg och förskoleverksamhet. 
Båda förslagen innebär att den hyrda baracken avyttras. 
 
A. Förskolan och skolbarnsomsorgen förläggs med en avdelning i Lövkojan 
och en avdelning samt skolbarnsomsorgen till lågstadiets skolhus. Det 
andra skolhuset avyttras. 
 
B. Lövkojan avyttras och all verksamhet förläggs till de båda 
skolbyggnaderna. 
 
Vissa lokalmässiga anpassningar kommer att behövas, men jag bedömer 
att dessa inte kommer att vara omfattande. 
 
Besparingar 
Ballingslövs skola  775 tkr (driftskostnad för två skolhus) 
Lövkojan  288 tkr (driftskostnad för förskolan och baracken) 
 
(Svårt att ge exakt besked för varje byggnad, eftersom driftskostnaden 
anges för verksamhetslokalerna tillsammans. I sammanfattningen har jag 
valt att i sammanfattningen redovisa halva kostnaden för ett ”insparat” 
hus.) 
 
Kostnad för att anpassa Ballingslövs och Farstorps skolor till 
förskoleverksamhet? 
 
Kostnader för lokalmässig anpassning i Farstorp och Ballingslöv är inte 
möjlig att få fram inom ramen för denna utredning. 
 
Hästveda 2009 05 22 
 
Eva Abrahamsson 
Rektor 
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