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Barn- och utbildningsnämnden 

Verksamhetsanpassning Kvarnbackaskolan 

Förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden 
1. Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag 

att genomföra verksamhetsanpassningar på Kvarnbackaskolan, genom att bygga två 
toaletter och ett grupprum. 

Ärendebeskrivning 
Ärendet gäller förslag till verksamhetsanpassning av Kvarnbackaskolan i form av att ett 
nytt grupprum byggs samt att en handikappanpassad toalett byggs om till två mindre 
toaletter. 

Förvaltningens synpunkter 
Inför höstterminen 2020 gjordes en lokalgenomgång på Kvarnbackaskolan och 
Korallen. Den visade att Korallen var den förskola i kommunen som hade minst yta per 
barn — 6,5 kvm - vid en maxkapacitet om 35 barn. Vi förutsåg att hösten 2020 skulle 
Korallen behöva ta emot över 40 barn, vilket också blivit det konkreta utfallet. Korallen 
övertog därför ett klassrum med vidhängande kapprum från skolan. Korallen är 
fortfarande den förskola i kommunen som har minst yta per barn, men möjligheten till 
en god undervisning och omsorg ökade. Allt pekar på att Korallens behov av denna yta 
kvarstår de närmaste åren. 

Kvarnbackaskolan har under året haft vissa svårigheter att organisatoriskt klara av det 
minskade antalet rum. Behov av verksamhetsanpassningar finns. 

Kvarnbackaskolan bedriver undervisning F-6 i åldersblandade klasser. Skolan bedöms 
under de närmaste 5 åren ha drygt 6o elever fördelade på 3 klasser. Vilka åldrar som 
har gemensam undervisning kan variera, generellt har Klass F-1 max 20 elever. 
Elevantalet i någon av de andra klasserna kan ofta komma att överstiga 25. 

Det finns idag 3 relevanta salar för undervisning av hela ldasser. I en skola med 
åldersblandade klasser krävs i många fall en möjlighet att dela på klasserna. Detta blir 
ofta allra tydligast i åk 6 när mellanstadiet skall lämnas. Av denna anledning bör det 
finnas grupprum i direkt anslutning till salen där helklassundervisning bedrivs. Det 
finns också ett behov av grupprum för att kunna individualisera undervisningen. 

Gnesta kommun, Västra Storgatan 15, 646 80 Gnesta, organisationsnummer: 212000-2965 
telefon: 0158 - 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se 



GNESTA " 
KOVVUN Barn- och utbildningsförvaltningen 2(3) 

En klass saknar i dag grupprum i direkt anslutning till klassrummet. Antingen får 
läraren låta eleverna gå iväg en bit och inte ha direkt uppsikt eller så får de sitta ganska 
öppet i biblioteksytan. Ofta uppstår här en rad störmoment som eleverna har svårt att 
klara av med fortsatt koncentration på studierna. Förvaltningen föreslår att ett 
grupprum byggs i direkt anslutning till ett av klassrummen (se bifogad ritning). 

I samband med att ett klassrum övergick till Korallens förskola försvann också ett 
kapprum för Kvarnbackaskolans elever. Ett av de tre kvarstående kapprummen för 
Kvarnbackaskolan inrymmer bara en toalett som då skall betjäna över 20 elever. Detta 
är inte tillfredsställande. Förvaltningen vet sedan tidigare att många elever upplever en 
ovilja att gå på skoltoaletter. Detta förstärks av den låga toalettstandarden på 
Kvarnbackaskolan. Arbetsmiljöverket skriver i Personalutrymmen för elever, ADI 521 
"I de flesta fall är det lämpligt med en toalett för varje påbörjat 15-tal elever." I 
kapprummet finns en handikapptoalett som kan byggas om till två toaletter. Skolan är 
utrustad med ytterligare en handikapptoalett. 

Ekonomiska konsekvenser 
Kostnaden för nya toaletter beräknas till no 000 kr och för ett nytt grupprum till 
370 000 kr. Detta är en kostnad som kommer att läggas på hyran. Kalkylen för de båda 
åtgärderna tillsammans ser ut enligt nedan. 

Avbetalning på fem år 

Ränta 4 % 

Byggkostnad 4.80 000 kr 

Bruksarea o 

Annuitet 5 år 0,224600 

Avskrivning o % 

Drift och underhåll 

 

Årskostnad 

 

Finansiering 107 808 kr 

Avskrivning o 

Drift och underhåll 5000 kr 

Totalt per år 112 8o8 kr 
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Jämställdhetsanalys utifrån checklista 
Förslaget till verksamhetsanpassning bedöms inte påverka pojkar och flickor olika. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse 2021-06-15 
2. Förslag till ombyggnad 

Monica Tägtström Bergman Bengt Greiff 

Tf. förvaltningschef Fel! Bokmärket är inte 
definierat.Planeringschef 

Sändlista 
Planeringschcf 
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