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Undersökning av församlingshemmet i 
Sandhem som skollokal 
Under mötet med vårdnadshavare gällande lokalerna för Sandhems skola och förskolan 
Rödluvan onsdagen den 22 februari framfördes önskemål om att kommunen skulle 
undersöka möjligheten att använda Svenska kyrkans församlingshem i Sandhem. 

Torsdagen den 23 februari kontaktade skolchef kyrkoherden i Mullsjö för att fråga om 
kommunen fick besöka lokalen för att på plats. 

Fredagen den 24 februari besökte samhällsbyggnadschef och skolchef lokalen.  

Skolverksamhet innebär höga krav på lokaler och för att en lokal ska uppfylla kraven krävs 
många tillstånd som är framtagna för att garantera en bra och säker miljö för elever och 
personal. Vi har rådgjort med miljöavdelningen och i början av veckan fick vi också 
följande information att ta hänsyn till:  

- Ventilation, 7 l/s per person + 0,35 l/s per m2.  
- En toalett per 15 elever. 
- Tillräcklig lokalyta per elev - 7,5 m2 per elev är minimum 
- Ytskikt och material ska vara lättstädade 
- Brandskydd  
- Mottagningskök som är godkänt för livsmedelshantering 

 

Utifrån besöket och dialoger med miljöavdelning framkommer: 

• Schematekniskt 
Skolan behöver ha alla lokalerna mellan klockan 06.00-18.00 måndag till fredag. 
Kyrkan har verksamhet i lokalerna, vilket gör att skolverksamhet inkräktar mycket 
på kyrkans verksamhet. Kyrkan skulle kunna undvara stora salen vissa tider, men 
kommer även att behöva övriga lokaler till eleverna för att kunna bedriva 
undervisning, både i skolan och på fritidshemmet. 
 
 

• Arbetsmiljö 
Personal kommer behöva ställa undan bord, bänkar, stolar och material de dagar 
annan verksamhet bedrivs på kvällar eller undvara stora delar av lokalerna under 
dagtid. Detta är en arbetsmiljöfråga för lärarpersonal.  
 

• Skolvägen 
Eleverna behöver både ta sig till och från skolan samt tillgång till idrottshallen. 
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Skolvägen är inte säker vilket är ett stort bekymmer hur elever ska ta sig till och från 
skolan. Då det inte finns någon idrottssal skulle det även behövas en buss mellan 
församlingshemmet då det inte är någon säker väg för elever att gå. 

• Skolgård
Det saknas staket runt församlingshemmet.

• Ventilation
Ventilationen i församlingshemmet räcker inte för att uppfylla kraven då den inte är
anpassad för verksamhet under så många timmar dagligen.

• Brandskydd
Det saknas också tillräckligt brandskydd, i fastigheten finns endast ett internt
brandlarm. Utöver detta är det flera tillstånd som inte finns idag som behöver tas
fram om fastigheten ska bli godkänd att använda som skollokal.

Sammanfattningsvis är det inte möjligt att använda församlingshemmet som 
undervisningslokal då det är flera krav som inte uppfylls. Församlingshemmet används 
dessutom av Svenska kyrkan till flera olika aktiviteter och behöver därför finnas tillgängligt 
för den verksamheten. Det största dilemmat är att Sandhems församlingshem är den enda 
lokal i Mullsjö där man har borgerliga begravningar vilket församlingen som huvudman 
för begravningsverksamheten enligt lag är skyldig att tillhandahålla. 

Med vänliga hälsningar, 
Helén Claesson, skolchef
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