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1. Sammanfattning 
 

Barn- och ungdomsnämndens uppgift är att med barnet och eleven i centrum ansvara för 

bland annat grundskola och grundsärskola. Den beslutade verksamhetsplanen föreskriver att 

förvaltningen tillsammans med verksamheterna arbetar mot målet att tillhöra de 30 bästa bland 

landets kommuner. Utifrån det perspektivet har först (2016) en utvärdering och nu (2017) en 

utredning av skolorganisationen genomförts.  

 

Utredningen som föreligger är en studie i tänkbara effekter av beslut om ny skolorganisation för 

Vallentuna kommunala grundskolor. Barn- och ungdomsnämnden har redan fattat beslut om 

organisatoriska åtgärder för de särskilda undervisningsgrupperna, förskolan och grundsärskolan. Nu 

föreligger även ett förslag om organisatoriska åtgärder för grundskolan. 

 

Utredningen föreslår två olika alternativ för organisation för de kommunala grundskolorna. I båda 

förslagen ingår dels en minskning av antalet skolor som erbjuder årskurserna 7-9, dels 

sammanslagningar av skolor. I förslagen ingår också en anpassning av lokalytorna i ljuset av den 

senaste och reviderade befolkningsprognosen.  

 

De båda förslagens gemensamma delar kan beskrivas så här: 

 

• Ekebyskolan och Hammarbacksskolan bildar en gemensam ny F-9-enhet 

Årskurserna F-5 föreslås lokaliseras i Ekebyskolans lokaler och årskurserna 6-9 i 

Hammarbacksskolans lokaler 

• Karbyskolan föreslås vara en F-6-enhet i nära samverkan med Kårsta skola 

• Karlbergsskolan och Hjälmstaskolan bildar en gemensam ny enhet 

Karlbergsskolans lokaler lämnas och verksamheten flyttar in till Hjälmstaskolans lokaler 

Katthults förskoleavdelningar flyttar till Bullerbyns förskolelokaler vid Hjälmstaskolan 

 

Att bilda gemensamma enheter betyder främst att enheterna samlas under gemensam ledning för att 

öka möjligheterna till samverkan och gemensam planering. För elever och personal i nuvarande 

Ekebyskolan, nuvarande Hammarbacksskolan och nuvarande Karlbergsskolan betyder det också att 

byta lokaler. Nära samverkan för övrigt behöver utredas från fall till fall.  
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Vad som skiljer förslagen åt är att i det ena alternativet föreslås den nya gemensamma enheten 

bestående av tidigare Karlbergsskolan och Hjälmstaskolan vara en F-9-enhet, medan i det andra 

alternativet föreslås den vara en F-6-enhet. 

 

Förutsättningarna för Bällstabergsskolan är utredda, men ingår inte i förslagen. Detta beror på att det 

krävs åtgärder för enheten som inte kan sägas vara effektiva utifrån lokalnyttjande. Frågan om 

Bällstabergsskolan i en ny skolorganisation behöver därför hanteras med särskilt beslut.  

 

Effekter som utreds är pedagogiska, lokalmässiga och ekonomiska. Därutöver ingår risk- och 

konsekvensanalyser.  

 

De pedagogiska effekterna av färre enheter och med koncentrerad placering av årskurserna 7-9 är 

flera. I utredningen lyfter några av kommunens försterektorer fram olika perspektiv där ett 

återkommande tema är förbättrade förutsättningar för samverkan och gemensamt lärande. Detta 

gäller på alla plan – mellan elever, mellan lärare, mellan skolan och elevhälsan, mellan skolan och 

andra delar av kommunens verksamhet. Andra teman som lyfts fram är ökad flexibilitet, stabilare 

organisation och minskad sårbarhet, attraktivare lärartjänster, bättre förutsättningar för profilering 

och en säkrare resultatanalys på enheten. 

 

Ett urval av de lokalmässiga effekterna av de två förslagen är (elevvolymerna är grova uppskattningar): 

- På den nya gemensamma enheten Ekebyskolan/Hammarbacksskolan finns åk F-5 preliminärt i 

Ekebyskolans lokaler och åk 6-9 preliminärt i Hammarbacksskolans lokaler; särskilda 

undervisningsgrupper senare år finns inom enheten; totalt ca 1000 elever med alternativ 1 och ca 950 

elever med alternativ 2 

- På Hagaskolan finns den särskilda undervisningsgruppen Vallen; totalt ca 800 elever med alternativ 

1 och ca 750 elever med alternativ 2 

- På den nya gemensamma enheten Hjälmsta/Karlberg finns särskilda undervisningsgrupper tidigare 

år; totalt ca 500 elever med alternativ 1 och ca 650 elever med alternativ 2 

 

 

 

De ekonomiska effekterna av båda alternativen är effektiviseringar av lokal- och personalresurser, 

minskat investeringsbehov (netto) och minskade lokalkostnader (ca 6,4-7,5 mnkr). 
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2. Bakgrund 
Barn- och ungdomsnämndens uppgift är att med barnet och eleven i centrum ansvara för förskola, 

pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem. Barn- och 

ungdomsnämnden ansvarar också för öppen förskola och ungdomsmottagning. Den av Barn- och 

ungdomsnämnden därför beslutade verksamhetsplanen för angivna verksamhetsområden föreskriver 

en långsiktigt hållbar utveckling för Vallentunas förskolor, grundskolor och fritidshem samt 

grundsärskola. Dessutom ställs krav på att Barn- och ungdomsförvaltningen tillsammans med 

kommunens verksamheter ska se till att de bedrivs med hög kvalitet och arbetar mot målet att tillhöra 

de 30 bästa bland landets kommuner.  

 

Som ett led i det arbetet beslutade Barn- och ungdomsnämnden hösten 2015 att uppdra åt Barn- och 

ungdomsförvaltningen att utvärdera den sedan tidigare beslutade F-9-organisationen för de 

kommunala skolorna i Vallentuna - det vill säga den hittillsvarande skolorganisationen. Utvärderingen 

pågick under 2016 och involverade samtliga verksamheter. När utvärderingen under våren 2017 

presenterades för Barn- och ungdomsnämnden beslutade nämnden att - baserat på det som framkom i 

utvärderingen - genomföra en utredning av skolorganisationen med sikte på att anpassa den utifrån 

utvärderingens erfarenheter och övriga behov (anpassning av lokalytor). Dessutom fattade nämnden 

dels beslut om att dela på förskolor och grundskolor som hittills varit sammanfogade i gemensamma 

resultatenheter, dels att grundsärskolan skulle stå som en egen resultatenhet med egen rektor. Sedan 

tidigare har nämnden också beslutat om att de särskilda undervisningsgrupperna, som idag finns i 

egna lokaler och under egen ledning, ska utlokaliseras till grundskolorna. Beslut har därigenom fattats 

om att den särskilda undervisningsgruppen Vallen ska utlokaliseras till Hagaskolan. Den utredning 

som pågått under 2017 handlar därför om grundskolornas organisation och utlokalisering av 

återstoden av de särskilda undervisningsgrupperna, det vill säga Atlas, Clavis och Tuna.  

 

I F-9 -utvärderingen drogs särskilt slutsatsen att organisatoriska fördelar kan uppnås med mer 

koncentrerade elevgrupper i de högre årskurserna, varför det har varit en bärande del i utredningen. 

 

Samtidigt med utredningen av ny skolorganisation har kommunen centralt tagit fram en ny 

befolkningsprognos (BFP17A). Den nya prognosen visar på en reviderad befolkningsutveckling under 

de kommande tio åren (2017-2027) med betydligt lägre befolkningsökning av individer i förskole- och 

skolålder än den tidigare prognosen. Sammantaget gör förvaltningen bedömningen att antalet tomma 
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platser1 kommer att öka kraftigt år 2019 då Hagaskolan står klar. Den nya befolkningsprognosen har 

därför i stor utsträckning kommit att påverka utredningen tillsammans med utvärderingen av F-9-

organisationen. 

 

Utredningen som föreligger är en belysning av tänkbara effekter av beslut om ny skolorganisation för 

Vallentuna kommunala grundskolor, därav rubriceringen effektutredning. Barn- och 

ungdomsnämnden har som ovan omnämnts redan fattat beslut om åtgärder för de särskilda 

undervisningsgrupperna, förskolan och grundsärskolan. Beslut kring ny organisation i det här skedet 

är en fortsättning på de besluten med fokus på grundskolan.  

3. Nuvarande organisation 
Vallentuna kommunala grundskolor och grundsärskola är organiserad i elva enheter enligt följande: 

Enhet Organisation Ungefärligt elevantal 

totalt VT18 

Varav ungefärligt 

elevantal i åk 7-9 VT18 

Bällstabergsskolan F-9 460 90 

Ekebyskolan F-9 360 90 

Gustav Vasaskolan F-6 210 0 

Hammarbacksskolan F-9 470 140 

Hjälmstaskolan F-9 370 210 

Karbyskolan F-9 300 80 

Karlbergsskolan F-6 270 0 

Kårstaskolan F-6 100 0 

Lovisedalsskolan F-9 650 190 

Olympia2 F-9 25 5 

Ormstaskolan3 F-7 460 10 

                                                             

1 Med tomma platser avses den mängd ledig kapacitet som finns i lokalerna, det vill säga det prognosticerade 
överskott på lokalyta som beräknas baserat på total lokalyta och elevers val av skola  
2 Grundsärskola 
3 Ormstaskolan byggs successivt ut till en F-9-skola eftersom enheten år 2019 kommer att flytta in i den nya 
Hagaskolan som är byggd som en F-9-skola 
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Därutöver ca 110 elever i de särskilda undervisningsgrupperna som finns i egna lokaler och i delar av 

Hjälmstaskolans lokaler. Av dessa 110 elever är 52 elever inskrivna i årskurs 7-9. 

 

De kommunala skolorna är alltså många och generellt sett små. Åtta av de elva enheterna har elever i 

årskurserna 7-9 som därmed är spridda på många enheter. Under flera år kommunen haft en 

tilltagande trend av negativa elevströmmar till andra kommuner. Framförallt är det just elever i 

årskurserna 7-9 som väljer skolor i andra kommuner. För närvarande ligger denna andel kring 25 

procent av kommunens folkbokförda elever. Detta faktum har medfört att vissa skolenheter har få 

paralleller och ett mindre antal elever i de senare årskurserna. För de kommunala skolorna är 

elevströmmarna än mer påtagliga eftersom det också finns ett flöde från kommunala skolor till 

fristående inom kommunen. Grafiskt kan det illustreras så här: 

 

 

Utifrån ett pedagogiskt och ekonomisk perspektiv är detta en stor utmaning varför den tidigare F-9-

utvärderingen gjorde bedömningen att det behövs färre skolor med årskurserna 7-9. 

 F-9-utvärderingen kom fram till att en skolkommun behöver organisera sig så att de lokala 

förutsättningarna får ha en påverkan och att det pedagogiska ledarskapet bedöms bli starkare med en 

koncentration av årskurserna 7-9 skola. Ekonomiskt är det utmanande med få paralleller oavsett om 

skolan bedrivs i F-6 eller åk 7-9 regi. Huvudskälet till detta är att lärarna inte fullt ut kan nyttja sin tid 
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eftersom det finns för få elever, vilket i sin tur skapar luckor i lärarnas scheman. Utredningen kommer 

därför presentera alternativ till ny skolorganisation som underlag för beslut där antalet enheter med 

åk 7-9 är färre än idag. 

 

4. Tillvägagångssätt 
Utredningen kring ny skolorganisation inleds med pedagogiska och lokalmässiga aspekter av 

skolorganisationen. Den pedagogiska aspekten tar sin utgångspunkt i den genomförda F-9 

utvärderingen som är ett viktigt komplement till den här utredningen. I den meningen kan inte den 

här utredningen stå ensam. Utredningen fortsätter sedan med en ekonomisk bedömning samt risk- 

och konsekvensanalyser.  

F-9-utvärderingen belyser utmaningarna med dagens skolorganisation och de två alternativ till ny 

skolorganisation som arbetats fram är i linje med F-9-utvärderingens rekommendationer. I denna 

effektutredning illustreras effekterna av respektive alternativ till ny skolorganisation.  

Arbetet med utredningen har genomförts genom en bred informationsinhämtning. Dialog har skett 

med barn- och ungdomsnämnden och med de fackliga parterna samt med ett urval av medarbetare, 

berörda rektorer, sakkunniga, verksamhetschefer samt representanter på 

samhällsbyggnadsförvaltningen. De två alternativ som nu föreslås är resultatet av den processen.  

 

Utredningsarbetet har även fokuserat på frågan om att anpassa lokalutbudet till den efterfrågan som 

finns på skolplatser idag och tio år framåt. Hänsyn har tagits till skolornas kapacitet, skick samt 

utformning. De lokalförändringar som läggs fram som alternativ i denna utredning har varit de som 

bäst förväntas uppfylla målen om ett effektivt lokalutnyttjande av kommunens skolor.   

De effekter kring pedagogik, lokaler samt ekonomi som utredningen visar på har utgått ifrån 

fastställda antaganden och förutsättningar. De antaganden som gjorts har fastställts i samråd med 

berörda kompetenser i syfte att visa på de mest troliga utfallen i en ny organisation av denna 

omfattning.  
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5. Antaganden och förutsättningar 
Tidigare elevströmmar - det vill säga historiska data - och nuvarande indelning av 

nyckelkodsområden4 ligger till grund för utredningens förslag till ny eller befintlig hänvisad skola. 

Utifrån det fria skolvalet kan de hänvisningar av skola som gjorts inte betraktas som en garanti för att 

eleverna väljer de skolor som de två framtagna alternativen visar. Löpande anpassningar av 

skolorganisationen utifrån hur elevströmmarna faktiskt utfaller måste därför göras. Bedömningarna i 

den här utredningen baseras på historiska data samtidigt som organisationen delvis genomförs - i linje 

med den av nämnden beslutade verksamhetsplanen - för att förbättra förutsättningarna för att 

Vallentunas skolor ska vara självklara val för eleverna inte bara i tidiga årskurser utan också i sena. 

Med hänsyn till att framtida elevströmmar är svåra att prognosticera reserverar sig förvaltningen 

därför från framtida utfall.  

Däremot tar utredningen självklart hänsyn till att alla elever som hänvisas en specifik skola ska kunna 

välja aktuell enhet genom att behövlig kapacitet tillgodoses. Detta sker bland annat genom 

ombyggnationer av lokalerna samt andra anpassningar såsom omlokaliseringar av verksamheter. 

 

Bällstabergsskolan har idag få elever i årskurs 7-9. Givet såväl utvärderingen av skolorganisationen 

som den här utredningen skulle Bällstabergsskolan därför föreslås vara en skola med årskurserna F-6. 

Under utredningens gång har dock framkommit att om detta skulle bli verklighet och eleverna 

hänvisas till antingen Hjälmstaskolan eller Lovisedalsskolan skulle inte befintliga lokaler på dessa 

enheter rymma alla elever. Därför skulle det i praktiken inte vara möjligt att hänvisa eleverna dit utan 

antingen omfattande utbyggnad eller lösning med paviljonger. Dessutom skulle det finnas överflödig 

lokalyta i kvarvarande Bällstabergsskolan vilket sammantaget medför ett ineffektivt lokalnyttjande. 

Förutsättningarna för just Bällstabergsskolan behöver därför hanteras separat och ingår därför inte i 

förslagen nedan.  

 

Förutsättningarna kring lokalhyror och städkostnader utgår från 2018 års pris. Utredningen tar 

således inte hänsyn till framtida prisjusteringar eftersom dessa i dagsläget inte är kända. 

 

                                                             

4 Nyckelkodsområden, eller NYKO, är den geografiska indelning av kommunen som med stöd av skollagen görs 
för att kunna hänvisa elever till skola baserat på närhet och skolvägar 
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6. Föreslagna alternativ av framtida skolorganisation  
 

Nedan redovisas två förslag till framtida skolorganisation. Båda förslagen har flera omständigheter 

gemensamma och är dels baserade på att antalet enheter som erbjuder årskurserna 7-9 minskar, dels 

att några enheter slås samman till större. Skillnaden mellan alternativ 1 och alternativ 2 är att det 

första alternativet erbjuder årskurserna 7-9 på totalt fyra kommunala grundskolor och det andra 

alternativet på fem kommunala grundskolor. Därutöver erbjuds årskurs 7-9 också på grundsärskolan.  

 

Sammantaget blir flera enheter större samtidigt som färre enheter har årskurserna 7-9. Lokalytan 

anpassas också för att minska antalet tomma platser.  

6.1 Alternativ 1 
• Karlbergsskolans lokaler lämnas och verksamheten flyttar in till Hjälmstaskolans lokaler 

Katthults förskoleavdelningar flyttar till Bullerbyns förskolelokaler vid Hjälmstaskolan 

• Karlbergsskolan och Hjälmstaskolan bildar en ny gemensam F-6-enhet 

• Karbyskolan föreslås vara en F-6-enhet i nära samverkan med Kårsta skola 

• Ekebyskolan och Hammarbacksskolan bildar en ny gemensam F-9-enhet 
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6.2 Alternativ 2 
• Karlbergsskolans lokaler lämnas och verksamheten flyttar in till Hjälmstaskolans lokaler 

Katthults förskoleavdelningar flyttar till Bullerbyns förskolelokaler vid Hjälmstaskolan 

• Karlbergsskolan och Hjälmstaskolan bildar en ny gemensam F-9-enhet 

• Karbyskolan föreslås vara en F-6-enhet i nära samverkan med Kårsta skola 

• Ekebyskolan och Hammarbacksskolan bildar en ny gemensam F-9-enhet 
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6.3 Förändringar avseende hänvisad skolplats 
1. Samtliga årskurs F-6 elever på Karlbergsskolan och Hjälmstaskolan hänvisas till den nya 

enheten i Hjälmstaskolans lokaler i båda alternativen. 

2. Samtliga årskurs 7-9 elever på Karbyskolan hänvisas till Hagaskolan i alternativ 1. 

3. Samtliga årskurs 7-9 elever, boende i Lindholmen och Kårsta, hänvisas till 

Hammarbacksskolan i alternativ 1. 

4. Samtliga årskurs 7-9 elever boende i Karlbergsområdet hänvisas till Hagaskolan i alternativ 1.  

5. Samtliga årskurs 7-9 elever från Karlberg, Lindholmen, Karby och Kårsta hänvisas till nya 

enheten i Hjälmstaskolans lokaler i alternativ 2.  
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7. Pedagogiska effekter 

Verksamhetsplanen är utifrån kommunplanens strategiska inriktningar och mål indelad i fem 

områden. Varje område har sina specifika beskrivningar och alla dessa kan sägas utgöra norm för 

arbetet med skolutveckling och därmed också skolorganisationen för de kommunala skolorna. Utifrån 

dessa områden kan olika aspekter av skolorganisationen och de angivna förslagen analyseras, vilket 

nedanstående är ett uttryck för. För analysen och beskrivningarna svarar försterektorer i samverkan 

med förvaltningen.  

7.1 Undervisning och måluppfyllelse  
En ny skolorganisation där några enheter är större och årskurserna 7-9 är koncentrerade till färre 

enheter erbjuder rektorerna möjlighet att bygga nya och bättre kulturer/organisationer för högre 

måluppfyllelse. Forskning utifrån den höga måluppfyllelsen för Nossebro skola i Essunga kommun i 

Västra Götaland (Skolverket5, 2016) visar att följande åtgärder gett resultat: (exemplen valda utifrån 

Vallentuna kommuns perspektiv) 

• Kollegial kompetensuppbyggnad 

• Optimering av kompetenser i arbetslag (det vill säga kombinationen av kompetenser är viktig) 

• Inkluderande arbete 

• Små undervisningsgrupper lades ner (se beskrivning nedan för Vallentuna under rubriken 

elevhälsa) 

 

Med större arbetslag i årskurserna 4-6 och 7-9, där elevströmmarna varit negativa, ges i högre grad 

möjlighet att optimera lärarnas kompetenser och få en ökad kompetensuppbyggnad. Enheterna får 

arbetslag med flera lärare i samma ämne eller ämneskombination till exempel matematik/NO eller 

So/svenska. Det kollegiala lärandet kan styras mot de lärare som har ett inkluderande arbetssätt, som 

Skolverket förordar, med mer extra anpassningar och mindre särskilt stöd, och som uppnår högst 

resultat. Speciallärare/-pedagog behövs successivt i mindre utsträckning direkt i verksamheten och 

mer i fortbildande syfte. 

Även för fritidshemmet finns effekter. Med en något större fritidshemsverksamhet kan ekonomiska 

förutsättningar finnas för att anställa fler fritidspedagoger så att verksamheten generellt kan få en 

                                                             

5 https://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.178240!/3b.NT-inspiration.pdf 
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ökad kompetens. Att börja och avsluta skoldagen på ett fritidshem där eleven blir bemött utifrån sina 

unika förutsättningar ger eleven möjlighet att utvecklas ytterligare.  En ökad kompetens i arbetslagen 

medför att förutsättningarna för att det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå når ut till 

varje elev ökar. 

7.2 Digitalisering 
Digitaliseringsarbetet i Vallentunas kommunala skolor har tidigare varit lokalt och det har gjort att det 

i dagsläget finns stora skillnader mellan skolorna. Åtgärder för ökad likvärdighet finns genom såväl 

nämndens arbete med riktlinjer som förvaltningens pågående arbete via enheten för digitalisering. 

Även förslagen till ny skolorganisationen bidrar till detta genom att sammanslagna enheter och 

större/koncentrerade elevvolymer medför ännu bättre förutsättningar för att utveckla detta arbete.  

På små enheter är bemanningen och därmed fokus kring digitalisering begränsad. Ofta finns en liten 

andel av en tjänst med fokus digitalisering och i bästa fall också en förstelärare med motsvarande 

kompetens. Med en koncentration av eleverna så skapas bättre förutsättningar för en enhet att ha en 

IT-ansvarig som kan leda digitaliseringsarbetet. Kompetensen samlas inom enheten och det blir 

lättare att följa upp behoven lokalt och anordna workshops och utbildningar. Även samverkan mellan 

enheter förbättras genom att IT-ansvariga från de olika skolorna kan nätverka och ta del av varandras 

styrkor och hjälpas åt att driva det gemensamma utvecklingsarbetet framåt. Ett arbete som måste 

utvecklas även utan beslut om ny skolorganisation, men som underlättas om enheterna är något större 

och något färre samt med ökad koncentration av årskurserna 7-9.  

Ofta har skolorna satsat på digital utrustning, men sedan har det varit utmaningar kring 

kompetensutveckling och underhåll. Förutsättningarna för detta förbättras på större enheter just 

genom bättre förutsättningar att anställa IT-ansvariga på skolorna.  
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7.3 Arbetsgivarperspektivet 
I en förändrad skolorganisation i Vallentuna där antalet små skolenheter och enheter med 

ogynnsamma delningstal6 minskar, kommer förbättrade förutsättningar skapas för att ta kommunens 

skolor till de 30 bästa i Sverige. Större skolenheter som vilar på bättre ekonomiska förutsättningar ger 

elever, vårdnadshavare, personal och arbetsgivare trygghet, stabilitet, attraktion och 

utvecklingsmöjligheter.    

Ur ett rekryteringsperspektiv blir det möjligt att skapa attraktivare tjänster vilket förbättrar 

förutsättningarna för att rekrytera och attrahera skickliga lärare. Efter några år på skolan med en viss 

befattning kommer stora utvecklingsmöjligheter finnas för den som vill ta steg i olika riktningar i 

organisationen. Några vill arbeta kvar i sin befattning, medan andra kan få byta stadie, eller kunna bli 

förstelärare eller pröva på en ledartjänst som arbetslagsledare eller biträdande rektor. Att kunna ge 

utrymme för personal att växa och utvecklas och pröva på ledaruppdrag är mycket viktigt för att klara 

återväxten av ledare i kommunen samt behålla engagerad och kompetent personal.   

I en något större organisation kan lärare få attraktiva tjänster där de både får arbeta i sitt specifika 

ämne liksom att arbeta med en ämneskollega i t.ex. musik, idrott, slöjd, hem- och konsumentkunskap, 

och bild. Forskning visar tydligt att samarbeta med en kollega inom planering, genomförande och 

analys av arbete skapar goda resultat, liksom att trivsel och hälsa ökar samt minskar sjukskrivningstal 

eftersom läraren då finns med i ett (större) sammanhang.  

En intressant och viktig sak är att på en större skola blir skolans resultat synligare och säkrare, 

eftersom en årskurs på 120 elever kan ge en tydlig indikation på hur undervisningen fungerar. I en 

mindre enhet där 20 elever går i en årskurs är det svårt att dra några större slutsatser av resultaten, 

eftersom gruppen är liten. Med den större enheten blir det möjligt att skapa en enhetlig och 

målfokuserad kompetensutveckling utifrån resultaten.  

En attraktiv fördel med något större enheter är att personal som är specialutbildad för att driva olika 

inriktningar, projekt och profiler på skolan kan anställas. Genom den större enheten kan dessa 

personer få flera pass i inriktningen/profilen vilket ökar tjänstegraden och möjlighet för anställning. 

Det pågående arbetet med kultur- och idrottssatsningen underlättas därmed ur ett 

arbetsgivarperspektiv.  

                                                             

6 Med delningstal avses det antal elever per klass som är ett resultat av antalet elever per årskurs; exempelvis 
kan 50 elever i en årskurs ge delningstalet 25, dvs 25 elever per klass, medan 40 elever i en årskurs ger 
delningstalet 20. Som pengmodellen är utformad har delningstalet stor betydelse för de ekonomiska 
förutsättningarna.  
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7.4 Elevhälsa 

Skollagen föreskriver en samlad elevhälsa. Eleverna ska ha tillgång till medicinska, psykologiska, 

psykosociala och specialpedagogiska kompetenser. Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som 

främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. I skollagen anges att elevhälsan ska stödja elevernas 

utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsan har ett särskilt ansvar för att bevaka att skolan bidrar till 

att skapa goda och trygga uppväxtvillkor. 

Elevhälsans mål är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för eleven. Personal med 

specialpedagogisk kompetens kan utifrån de uppgifter som finns om elevens hälsa och sociala situation 

bedöma och planera hur elevens utmaningar bäst ska mötas i undervisningen. Syftet med en samlad 

elevhälsa är bland annat att den ska resultera i beslut om specialpedagogiska åtgärder för eleven. 

Forskning visar att samarbete mellan lärare, elevhälsan, övrig skolpersonal och rektor är en 

nyckelfaktor för att eleverna ska uppnå utbildningens mål. 

 

I förslagen till en ny skolorganisation förbättras förutsättningarna för alla skolor att ha en väl utbyggd 

elevhälsa där samtliga professioner samverkar. Skälet till det är att den sårbarhet och de bristande 

resurser som kan finnas på mindre enheter minskar. Utifrån de förbättrade förutsättningarna skapas 

tillgängliga lärmiljöer som ger elever bättre förutsättningar i lärandet. Genom att arbeta med 

tillgänglighet i skolans lärmiljö kan behovet av särskilt stöd minska och ge varje elev bästa 

förutsättningar att nå så långt som möjligt i sitt lärande. Dessutom kan utvecklas ett mer förebyggande 

och hälsofrämjande arbete i skolan, för att identifiera elevers olika och specifika behov. Genom att 

komma in tidigt i processen kan elevhälsan stödja lärare och övrig skolpersonal i arbetet att anpassa 

och utveckla en tillgänglig lärmiljö. 

Den centrala elevhälsan (skolpsykolog, skolläkare, skolsköterska m.fl.) är en viktig del av elevhälsan. 

Genom förslagen till en ny skolorganisation kan på ett effektivt och elevnära sätt samarbetet med 

dessa professioner utvecklas.  I en väl utbyggd elevhälsa ges utrymme för kollegialt lärande då olika 

professioner samverkar för att ge varje eleven bästa möjlighet att lyckas. De särskilda 

undervisningsgrupperna integreras i grundskolans verksamhet så att särskilt stöd och extra 

anpassningar ges utifrån den enskilda elevens behov och förutsättningar. 

Genom förslagen till en ny skolorganisation kan utvecklas ett mer effektivt samarbete med 

socialtjänsten och andra aktörer för att möjliggöra insatser i högre grad för de elever som har behov av 

stöd även utanför skolan. Genom att äldre elever finns på färre enheter kan den kommunala skolan på 
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ett mer strukturerat sätt samarbeta med andra insatser i kommunen såsom Tryggare Vallentuna7, 

socialtjänstens öppenvård, fältare inom fritidsförvaltningen och SIG-projektet8. Detta bidrar till mer 

samordnat stöd för våra ungdomar och ger organisationen större chans att fånga upp elever både 

enskilt och på gruppnivå. 

8. Lokalmässiga aspekter - maxkapacitet 
Nedan presenteras en redogörelse av valda skolenheters maxkapacitet sett till antalet 

utbildningsplatser. De skolenheter som presenteras nedan bedöms antingen få ett ökat elevantal, 

alternativt att lokalerna behöver anpassas för nya verksamheter i och med den nya skolorganisationen. 

Övriga kommunala skolenheter samt friskolor inkluderas därför inte i redogörelsen. 

Redogörelsen syftar till att utgöra ett underlag för de två alternativ som läggs fram i denna utredning 

och påvisa de åtgärder som är nödvändiga för att genomföra respektive alternativ.  

1. Nuvarande maxkapacitet utgår ifrån antalet storgrupprum, grupprum, ventilationskapacitet, 

fysisk utformning av lokalerna samt kök och matsalarnas kapacitet.  

 

2. Möjlig kapacitet med åtgärder utgår från fysiska ombyggnationer av lokaler, utökad samt 

omdisponering av verksamheter (möjlig kapacitet baseras inte på tillbyggnation). 

3. I de alternativ som täcks av utredningen kommer den möjliga kapaciteten med åtgärder att 

beaktas samt genomföras där behov av detta uppstår.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

7 Förvaltningsövergripande samverkan under ledning av kommunledningskontorets trygghetssamordnare. Även 
polis och det kommungemensamma samarbetet inom brandförsvaret ingår.  
8 SIG, Sociala insatsgrupper, är ett nyligen påbörjat arbete till stöd för barn som riskerar att hamna i 
utanförskap 
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        Hjälmstaskolan                         Hagaskolan 

                                                                                                                    

          

 

                                                                           
     Ekebyskolan                                        Hammarbacksskolan 

                                  

 

       

 

Nuvarande 
kapacitet.

•500 elever. 

Möjlig 
kapacitet med 

åtgärder

•Utlokalisering 
av Clavis åk 7-
9= 570 elever

•Utlokalisering 
av Clavis 1-9= 
700 elever. 

Nuvarande 
kapacitet.

•800-850 elever 
(Inklusive 
förskola)

Möjlig 
kapacitet med 

åtgärder

•900-950 elever 
(exklusive  
förskola). Kräver 
ombyggnation av 
förskolelokalerna

Nuvarande 
kapacitet.

•450 elever. (Ca 
1,5-2 paralleller F-
9)

Möjlig 
kapacitet med 

åtgärder

•600 elever. 
(Ombyggnation av 
lokalytor).

Nuvarande 
kapacitet.

•550 elever

Möjlig 
kapacitet med 

åtgärder

•600 elever 
(Exklusive 
Olympiaskolan
s verksamhet)
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9. Lokalmässiga aspekter - elevprognos 
Till grund för kapacitetsberäkningar, det vill säga hur stor beläggning lokalerna både måste och kan ha 

ligger en elevprognos. Elevprognosen utgår ifrån den av kommunledningskontoret framtagna 

befolkningsprognosen, BFP17A. Den är bland annat baserade på antaganden både avseende inflyttning 

till kommunen och födelsetal. Elevprognosen utgår ifrån befolkningsprognosen och beräknar 

efterfrågan på utbildningsplatser. Elevprognosen avser Vallentuna tätort 2017-2027.  

Efterfrågan på utbildningsplatser baseras på historiska uppgifter avseende boende i Vallentuna och 

deras efterfrågan av utbildningsplatser inom kommunen. Efterfrågan är sedan som säkerhetsmarginal 

uppräknad med ca 2-3%. Uppräkningen är gjord för att hantera möjliga avvikelser i utfall i förhållande 

till befolkningsprognosen. Detta görs för att säkerställa att ett tillräckligt utbud av skolplatser finns om 

befolkningsprognosen skulle underskatta befolkningsutvecklingen.  

Aktuella efterfrågan på utbildningsplatser är följande för:  

• åk F-3, 100 % inom kommunen (ingen efterfrågan utanför kommunen) 

• åk 4-6, 95 % inom kommunen (5% utanför kommunen) 

• åk 7-9, 80 % inom kommunen (20% utanför kommunen) 

Kapacitetsberäkningen är gjord enligt metod som redogörs i föregående avsnitt i denna utredning (se 

under punkt 8 ovan).  

Prognoserna avser Vallentuna tätort och inkluderar den sammanlagda kapaciteten på följande 

skolenheter: Ekebyskolan, Hammarbacksskolan, Vallentuna internationella montessoriskola, 

Ormstaskolan/Hagaskolan, Hjälmstaskolan, Karlbergsskolan, Bällstabergsskolan, Lovisedalsskolan, 

Vallentuna friskola, Vittra Vallentuna.  

Kårsta skola, Gustav Vasaskolan samt Karbyskolan är inte inkluderade i underlaget då inget 

nettotillskott av elever tillkommer på dessa enheter utifrån föreslagna alternativ på ny 

skolorganisation. I båda förslagen ingår visserligen att Karbyskolans lokaler inte rymmer andra 

elevgrupper än åk F-6, men påverkan på lediga platser blir minimal eftersom lokalytorna föreslås 

användas till förskola (se nedan under ekonomiska effekter).  

Prognoserna visar att den totala kapaciteten av utbildningsplatser kommer att vara tillräcklig under 

perioden 2017-2027. Med en avveckling av Karlbergsskolans lokaler kommer antalet lediga platser 

vara som lägst ca 400 stycken i Vallentuna tätort under prognosperioden 2017-2027.  
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Diagrammen nedan presenterar elevprognoser utifrån två scenarion:  

1. Lokalanvändning samt befolkningsutveckling utan genomförd förändring av ny 

skolorganisationen.  

2. Lokalanvändning samt befolkningsutveckling med genomförd förändring av 

skolorganisationen oavsett alternativ. 

 

9.1 Prognos utan genomförd förändring av ny skolorganisation 
• Nybyggnation av Hagaskolan år 2019 (+300 platser) 

• Nybyggnation av skola i Kristineberg år 2025 (+350 platser) 

 
Diagrammet ovan visar efterfrågan i relation till kapacitet av skolplatser utan genomförd 
förändring av ny skolorganisation. Efterfrågan understiger kapaciteten under hela 
prognosperioden. Kapacitetsökning sker år 2019 när Hagaskolan färdigställs. År 2025 färdigställs 
den planerade skolan i den nya stadsdelen Kristineberg. 

 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Elever åk F-3 Elever åk 4-6 Elever åk 7-9 Total kapacitet



  22 

 

BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN  

  
 
 

 

 

 
Diagrammet ovan visar antalet lediga skolplatser i Vallentuna tätort under åren 2017-2027 utan 
genomförd förändring av ny skolorganisation. Antalet lediga platser är som lägst under åren 2017-
2018 och uppgår till knappt 500 lediga platser. Flest antal lediga platser uppnås år 2025. Under 
åren 2019-2027 varierar antalet lediga platser mellan cirka 700-900 stycken.  
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9.2 Prognos med genomförd förändring av ny skolorganisation 
• Nybyggnation av Hagaskolan år 2019 (+300 platser) 

• Nybyggnation av skola i Kristineberg år 2025 (+350 platser) 

• Avveckling av Karlbergsskolans lokaler år 2019 (-300 platser) 

 
Diagrammet ovan visar efterfrågan i relation till kapacitet av skolplatser med genomförd 
förändring av ny skolorganisation. Efterfrågan understiger kapaciteten under hela 
prognosperioden. Kapacitetsökning sker År 2025 då den planerade skolan i den nya stadsdelen 
Kristineberg färdigställs. År 2019 färdigställs Hagaskolan samt att Karlbergsskolans lokaler 
avvecklas vilket ger en nettoförändring av tillgänglig kapacitet med 0 platser.  
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Diagrammet ovan visar antalet lediga skolplatser i Vallentuna tätort under åren 2017-2027 med 
genomförd förändring av ny skolorganisation. Antalet lediga platser är som lägst år 2024 och 
uppgår till drygt 400 lediga platser. Flest antal lediga platser uppnås år 2025 med drygt 600 
platser. Under åren 2019-2027 varierar antalet lediga platser mellan cirka 400-600 stycken.  
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10. Lokalmässiga effekter  
Nedan presenteras de föreslagna förändringar av skolenheterna avseende alternativ 1 och 2 samt de 

effekter som uppstår för lokaler och verksamheter. Effekterna avser skollokaler i centrala tätorten där 

antingen elevmängden blir större, nya verksamheter placeras eller där ombyggnationer krävs. 

Uppskattat elevantal på skolenheterna baseras på hänvisning av elever från olika skolområden i 

kommunen. Siffrorna tar inte hänsyn till aktiva skolbyten till andra enheter vilket i praktiken innebär 

att det faktiska elevantalet kan avvika från beräknad prognos. Syftet är att visa att alla enheter har en 

tillräcklig kapacitet för att kunna ta emot samtliga elever som är hänvisade till respektive skolenhet. 

I respektive alternativ har skolornas kapacitet samt möjlighet till utökad kapacitet beaktats. 
Utifrån elevprognosen på föregående sida har elevtillväxten 2017-2027 medräknats för att 
säkerställa att skollokalerna, utifrån givna alternativ, har en tillräcklig kapacitet även i 
framtiden. 
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10.1 Alternativ 1 

 

Ekebyskolan/
Hammarbacksskolan (F-9)

4 paralleller årskurs F-6
700 elever

(Elever hänvisade från områdena 
Hammarbacken/Ekeby)

4 paralleller årskurs 7-9
300 elever 

(Elever anvisade från områdena 
Hammarbacken/Ekeby, Lindholmen 

samt Kårsta). 

Totalt 1000 elever

Effekter

Ekebyskolan och Hammarbacksskolan slås 
ihop till en gemensam skolenhet. 

Ekebyskolans kapacitet utökas för F-5 (4 
paralleller) genom till- och ombyggnation av 
fritidslokaler och skåpshallar (600 elever).

Elever i årskurs 6-9 föreslås ha verksamheten i 
Hammarbacksskolans lokaler (400 elever)

3 klassrum, 4-5 grupprum samt 1-2 arbetsrum 
avsätts på Hammarbacksskolan för Clavis 7-9 
verksamhet. 

3 klassrum, 4-5 grupprum samt 1-2 arbetsrum 
avsätts på Hammarbacksskolan för 
Atlas/Tunas 7-9 verksamhet. 

Omlokalisering av delar av Olympiaskolan 
inom Hammarbacksskolans lokaler. 

´
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Hagaskolan (F-9)

3 paralleller  årskurs F-6
525 elever

(Elever hänvisade från Ormstaområdet)

3 paralleller årskurs 7-9
250-275 elever

(Elever hänvisade från Ormsta, 
Hjälmsta, Karlberg samt Karby)

Totalt 775-800 elever

Effekter

Den särskilda undervisningsgruppen 
Vallen flyttar in på Hagaskolan. 

Inga ombyggnationsbehov eller andra 
effekter som konsekvens av föreslaget 

alternativ.

Hjälmstaskolan/
Karlbergsskolan (F-6)

3 paralleller årskurs F-6 
Totalt 500 elever

(Elever hänvisade från Ormsta, Hjälmsta 
samt Karlbergsområdet)

Effekter

Hjälmstaskolan och Karlbergsskolan 
slås ihop till en gemensam skolenhet. 

Lokaler frigörs då Clavis åk 7-9 flyttar 
till Hammarbacksskolan. 

Clavis 1-6 sitter kvar i befintliga lokaler 
på skolan. 

Atlas 1-6 flyttar till Vallens  
ämnesbyggnad. 

Ombyggnation av specialsalar och 
inventarieinköp tillkommer.
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10.2 Alternativ 2 

 

 
 

Ekebyskolan
Hammarbacksskolan (F-9)

4 paralleller årskurs F-6
700 elever

(Elever hänvisade från 
Hammarbacks- och Ekebyområdet)

4 paralleller årskurs 7-9
250-275 elever

(Elever hänvisade från 
Hammarbacken och Ekebyområdet)

Totalt 950-975 elever

Effekter

Ekebyskolan och 
Hammarbacksskolan slås ihop till en 

gemensam skolenhet. 

Ekebyskolans kapacitet utökas för F-
5 (4 paralleller) genom till- och 

ombyggnation av fritidslokaler och 
skåpshallar (600 elever)

Elever i årskurs 6-9 föreslås ha 
verksamheten i 

Hammarbacksskolans lokaler (350-
375 elever)

3 klassrum, 4-5 grupprum samt 1-2 
arbetsrum avsätts på 

Hammarbacksskolan för Clavis 7-9 
verksamhet. 

3 klassrum, 4-5 grupprum samt 1-2 
arbetsrum avsätts på 

Hammarbacksskolan för 
Atlas/Tunas 7-9 verksamhet. 

Omlokalisering av delar av 
Olympiaskolan inom 

Hammarbacksskolans lokaler. 
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Hagaskolan F-9

3 paralleller årskurs F-6 
525 elever

(Elever hänvisade från 
Ormstaområdet)

3 paralleller årskurs 7-9  
200-225 elever

(Elever hänvisade från 
Ormstaområdet)

Totalt 725-750 elever

Effekter

Den särskilda undervisningsgruppen 
Vallen flyttar in på Hagaskolan.

Inga ombyggnationsbehov eller andra 
effekter som konsekvens av föreslaget 

alternativ.

Hjälmstaskolan F-9

2-3 paralleller årkurs F-6
425-450 elever

(Elever hänvisade från Ormsta- och 
Karlbergsområdet)

2-3 paralleller årskurs 7-9
200 elever

(Elever hänvisade från Hjälmsta, 
Lindholmen, Karby, Kårsta och 

Karlbergsområdet)

Totalt 625-650 elever

Effekter

Hjälmstaskolan och Karlbergsskolan 
slås ihop till en gemensam skolenhet. 

Clavis åk 7-9 flyttar till 
Hammarbacksskolan. 

Clavis F-6 omlokaliseras till Vallens 
ämnesbyggnad. 

Atlas/Tuna 7-9 omlokaliseras till 
Hammarbacksskolan.

Atlas 1-6 sitter kvar i befintliga 
lokaler.
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11. Ekonomiska effekter  
I Vallentuna kommun infördes år 2003 en skolpengsmodell som betyder att verksamheter med 

barn/elever får en av kommunfullmäktige beslutad ersättning per elev och månad. Ersättningen är 

därmed helt rörlig. Rörliga intäkter betyder att det är av stor vikt att verksamheterna fyller upp sina 

klassrum och inte står med outnyttjad lokalyta och/eller personalresurser. I Vallentunas kommunala 

grundskolor finns idag ett stort antal lediga platser och detta är ekonomiskt utmanande, vilket är en 

anledning till att avvecklingen av Karlbergsskolans lokaler föreslås i båda alternativen. Ur ett 

ekonomiskt perspektiv är det utmanande med en för låg beläggningsgrad och år 2019 kommer 

Hagaskolan stå klar med en total utökning av antal platser med cirka 350 stycken.  

 

Sedan tidigare finns i kommunens investeringsplan en planerad förskola i Karby. 

Investeringskostnaden beräknas enligt genomförd förstudie till 58 mnkr. I båda de föreslagna 

alternativen så upphör emellertid Karbyskolans årskurser 7-9 och friställer därför lokalytor. Därmed 

behövs inte den planerade investeringen eftersom ytor inom Karbyskolan kan ställas om till 

förskolelokaler.  

 

Oavsett vilket alternativ som beslutas finns därutöver organisatoriska effekter att förvänta från 2019, 

främst kring personaleffektiviseringar. De effektiviseringar förvaltningen prognostiserar handlar 

framförallt om att rektorer och verksamhetschefer har helt andra möjligheter att organisera sina 

verksamheter. Detta beror på att delningstalen (antalet elev per klass eller lärare) torde bli mer 

gynnsamma och därmed kan lärarnas undervisningstid nyttjas mer effektivt i fullstora klasser. Med 

mindre lokalyta och högre elevvolym bidrar fler till de gemensamma kostnaderna samtidigt som lokal- 

och städkostnader kan minskas. 

Kostnader för flytt, inventarier samt installation av AV-utrustning täcks av nämndens årliga 

investeringsanslag. Förvaltningens bedömning är dessutom att investeringsbehovet utifrån 

ombyggnad och anpassningar av lokaler helt och hållet kommer att täckas dels av nämndens årliga 

investeringsanslag, dels av kostnader för det planerade underhållet i Karlbergsskolans lokaler som 

utifrån förslagen inte behöver genomföras. Det är värt att särskilt notera här att nämndens årliga 

investeringsanslag genom beslut av fullmäktige ökat från 4 mnkr till 6 mnkr från och med 2018.  
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11.1 Alternativ 1 
 

 

 

 

  

 

Summa total kostnadsreducering alternativ 1 7,5 Mnkr 
*Lokalhyra och lokalvård utifrån pris år 2018. 
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Atlas Tunaskolan Karlbergsskolan Total kostnadsreducering

Årlig kostnadsreducering för lokalhyra och lokalvård 

Lokalhyra (Mnkr) Lokalvård (Mnkr)

Benämning  Minskad hyreskostnad/år          Minskad  lokalvårdskostnad/år              
Atlas (externt inhyrd lokal)  0,9 mnkr                                                            0,2 mnkr       
Tunaskolan   0,5 mnkr                                                            0,1 mnkr 
Karlbergsskolan (inklusive Katthults 
förskolelokaler) 

 5,0 mnkr                                                            0,8 mnkr 

Totalt   6,4 mnkr                                                             1,1 mnkr 
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11.2 Alternativ 2 
 

 

 

 

Benämning Minskad hyreskostnad/år           Minskad  lokalvårdskostnad/år 
Tunaskolan 0,5 mnkr                                                          0,1 mnkr 
Karlbergsskolan (inklusive 
Katthults förskolelokaler) 

5,0 mnkr                                                          0,8 mnkr 

Totalt 5,5 mnkr                                                           0,9 mnkr 

 

Summa total kostnadsreducering alternativ 2 6,4 Mnkr 
*Lokalhyra och lokalvård utifrån pris år 2018. 
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Tunaskolan Karlbergsskolan Total kostnadsreducering

Årlig kostnadsreducering för lokalhyra och 
lokalvård

Lokalhyra (Mnkr) Lokalvård
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11.3. Bedömning av ekonomisk risk och väsentlighet 

 
Att driva enheter med få elever i för stora lokaler är inte kostnadseffektivt. Ett effektivare 

lokalutnyttjande innebär att det totala antalet lediga platser inom kommunen minskar och så även den 

ekonomiska sårbarheten för verksamheterna. En skolorganisation med mer gynnsamma delningstal 

och anpassad lokalyta får som positiv effekt förbättrade ekonomiska förutsättningar och en 

organisation som därmed är bättre rustad för kommande utmaningar såsom till exempel den stora 

efterfrågan på lärare och behov av investeringar i digital infrastruktur och läromedel. 

 
En förutsättning för att utreda effekterna av en ny skolorganisation har varit de nämnda antagandena 

om hänvisningar till de nya skolverksamheterna. Dessa antaganden har legat till grund för 

lokalinvesteringar, lokalkostnader och kostnader för lokalvård. I båda alternativen förutsätts en 

ombyggnation av Ekebyskolans lokaler för att möta den prognostiserade elevmängden. Om de faktiska 

elevströmmarna i stor grad avviker från hänvisningarna påverkas de ekonomiska effekterna utifrån 

driften negativt, men investeringarna såsom ombyggnationer kan vid sådana omständigheter bli 

överflödiga.  

Ytterligare en risk är att elever i högre grad än antaget väljer skolor i andra kommuner vilket medför 

lägre intäkter för enheterna och därmed minskar effekten av en ny skolorganisation.   

 

Förvaltningens bedömning av den ekonomiska risken kan sammanfattas i nedanstående risk- och 

väsentlighetsdiagram. Pilarna i diagrammet illustrerar bedömd positiv effekt givet beslut av ny 

skolorganisation (båda förslagen). Medelhöga, om än reducerade, risker kvarstår alltså efter beslut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

RISK 
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tomma platser 
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12. Personaleffekter 
Båda förslagen för ny skolorganisation i Vallentuna kommun ger goda möjligheter att attrahera, 

rekrytera, utveckla och behålla kompetent personal. De större skolenheterna kommer, både genom det 

ökade elevantalet/koncentrationen av årskurser samt de satsningar/inriktningar/profileringar som 

kan göras i en större skola, att kunna erbjuda fler möjligheter till kompetensutveckling, kollegialt 

lärande, utbyten, samplanering och samverkan mellan kollegor. Fler utvecklingsmöjligheter kommer 

att finnas inom skolenheterna samt möjlighet för skolorna att till exempel anställa lärare med 

specialistkompetens inom något område.  

Fler anställda, både lärare och andra yrkesgrupper, kommer att ingå i ett större sammanhang med 

ovan nämnda möjligheter till samarbete och kollegialt utbyte, vilket kommer att kunna bidra till en 

god arbetsmiljö med ökad hälsa och trivsel.  

Utöver själva undervisningen kommer det att finnas möjlighet att organisera den övriga verksamheten 

mer effektivt, till exempel skolledning och administration, samt fritidshemmens verksamhet och även 

bemanning på raster och liknande.  

Forskning visar att det vid organisationsförändringar alltid finns en viss risk för ökad 

personalomsättning och ökade ohälsotal. Orsaker till detta kan vara oro eller osäkerhet inför vad 

förändringen kommer att innebära samt eventuell ökad arbetsbelastning, till exempel i samband med 

flytt av verksamhet. Det är inte heller säkert att alla anställda är intresserade av att arbeta inom en 

större skolenhet och en risk kan då vara att en del anställda väljer att söka arbete på annat håll. 

Riskfaktorn personalomsättning kvarstår som hög risk och hög väsentlighet såväl innan som efter 

beslut, åtminstone på kort sikt. På längre sikt, det vill säga när organisationen är implementerad och 

fått verka ett tag, är bedömningen att förutsättningarna för minskad personalomsättning förbättras.  
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13. Eventuella effekter för skolvalet och elevströmmar  
Val av skola görs av vårdnadshavare med barn som ska börja i 

• Förskoleklass 

• Årskurs 1 och som idag går på förskola 

• Årskurs 7 och som går i en skola som har klasser till årskurs 6. 

13.1.1 Val till förskoleklass och årskurs 1 

Den nya skolorganisationen från 2019 bör troligen inte påverka skolvalet för förskoleklass och årskurs 

1 i någon större omfattning som helhet. För samtliga enheter, nuvarande och nya, finns förskoleklass 

och årskurs 1 kvar på samma enhet. Två förändringar är gemensamma för de båda förslagen, nämligen 

att förskoleklass och årskurs 1 inte längre finns i lokalerna som idag är Karlbergsskolan och 

Hammarbacksskolan. För båda enheterna så kommer förskoleklass och årskurs 1 att finnas i 

närbelägna lokaler, varför påverkan utifrån skolvalet torde bli liten.   

 

Möjligheten att välja enhet påverkas emellertid negativt. Idag finns möjligheten att välja antingen 

Ekebyskolan eller Hammarbacksskolan, att välja antingen Karlbergsskolan eller Hjälmstaskolan. Hur 

det faktiskt påverkar skolvalet är svårt att bedöma, men eftersom det inte finns några konkurrerande 

närbelägna alternativ att välja bör bedömningen vara att effekten blir liten. 

13.1.2 Val till årskurs 7 

Om årskurserna 7-9 koncentreras till Hammarbacksskolan, Hagaskolan och Lovisedalsskolan är en 

möjlig effekt av skolvalet att elever i årskurs 6 på Kårstaskolan och Gustav Vasa skola väljer bort 

kommunens högstadieskolor. Flera av eleverna på dessa skolor har redan tidigare gjort andra val och 

antalet elever totalt i åk 6 på båda enheterna är litet, varför effekten för den nya skolorganisationen 

skulle bli liten.  

För elever i årskurs 6 på Karlbergsskolan blir det ökat avstånd till en skola som erbjuder årskurs 7-9 

(Hagaskolan och Bällstabergsskolan är närmast). Samtidigt är ett syfte med den nya 

skolorganisationen i samverkan med andra insatser att göra enheterna som har årskurs 7-9 mer 

attraktiva. Elever i de senare årskurserna är i hög grad rörliga, varför en ökad attraktionskraft snarare 

kan få eleverna att i högre grad välja skolor inom kommunen oavsett läge.   
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14. Bedömning av effekter för barn och elever  
Nedan analyseras och redovisas tänkbara effekter en ny skolorganisation kan ha för barn och elever.   

14.1 Inledning 

Redovisningen innefattar en analys av vilka effekter en ny skolorganisation kan antas ha för 

skolgången för de barn och elever som direkt berörs av de olika alternativen som presenteras i 

utredningen. För att bedöma dessa effekter har hänsyn tagits till främst skollagens bestämmelser om 

exempelvis trygghet och studiero, elevers rätt till en likvärdig undervisning, närhetsprincipen, det fria 

skolvalet, samt skolväg/trafiksäkerhet.   

I arbetet med denna beskrivning kan det inte finnas detaljerad information om vad den nya 

skolorganisationen kan innebära avseende storleken på klasserna, hur övergången och 

omlokaliseringen kommer att ske, exempelvis om befintliga klasser kommer att hållas ihop, om 

klasslärare i möjligaste mån kommer att följa med klassen, om det kan medföra platsbrist på skolorna 

eller hur detta påverkar planeringen för de barn som går i förskolorna. Att det inte kan finnas det beror 

på att det är skolvalet som avgör i detalj hur planeringen kommer se ut. Däremot ser utredningen 

självklart till att ta hänsyn till att samtliga elever kan hänvisas till en skola.  

Denna analys behandlar inte heller de effekter en ny skolorganisation kan få för barn och elever i de 

särskilda undervisningsgrupperna och grundsärskolan, eller de effekter som kan uppstå om förslaget 

till ny skolorganisation inte genomförs. 

14.2 Effekter för barn och elever i Vallentuna kommun 

Inledningsvis kan nämnas att bakgrunden till en ny skolorganisation är att skapa en bättre skola för 

fler elever bland annat genom att koncentrera undervisningen i årskurs 7-9 till färre skolor för att 

kunna erbjuda en bättre undervisning för eleverna. Även om det är huvudsyftet med den nya 

organisationen så kan en förändring för enskilda elever ändå uppfattas som påfrestande av olika 

anledningar och i olika grad. Nedan följer en översikt över de eventuella effekter som en ny 

skolorganisation kan medföra. Fokus har i denna sammanställning varit på effekter för barn och 

elever. I den mån vårdnadshavare och personal nämns är det för att identifiera händelser som i 

förlängningen skulle kunna påverka eleverna.  
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14.2.1 Alternativen i utredningen 

Skillnaden mellan de två alternativen är frågan om den nya sammanslagna enheten i nuvarande 

Hjälmstaskolans lokaler enligt alternativ 2 ska förbli en F-9-enhet eller istället enligt alternativ 1 vara 

en F-6-enhet. Det innebär att de effekter för barn och elever som kan antas av förslagen i princip är 

likvärdiga när det gäller frågan om förändring generellt och nya kamrater, lokaler och lärare.  

Dock är det en skillnad mellan alternativen när det gäller avståndet till skolan, särskilt för elever i 

årkurs 7-9 i Karlbergs- och Hjälmstaområdet som med alternativ 1 får en något längre resväg till sin 

hänvisade skola som är Hagaskolan. Resvägen får också en betydelse för elever som nu reser in till 

centrala Vallentuna för att promenera upp till Hjälmstaskolan. Dessa elever kommer enligt alternativ 1 

istället hänvisas till Hammarbacken om de kommer från Gustav Vasaskolan och Kårstaskolan, eller till 

Hagaskolan om de kommer från Karbyskolan. Alternativ 1 får också en större betydelse när det gäller 

skolgången för de elever som nu går i årskurs 7 och 8 på dessa skolor. Se mer om detta nedan.  

14.2.2 Risker för påverkan för elever som förslagen kan medföra 

En flytt av elever från sin nuvarande skola till större skolor i Hjälmstaskolans, 

Ekebyskolans/Hammarbackens och Hagaskolans lokaler kan medföra oro för nya grupperingar och 

nya lärare. Det kan upplevas som påfrestande för elever som trivs i mindre sammanhang och i en 

invand miljö.  Det finns därmed en risk att förändringen kan påverka känslan av trygghet och studiero 

inför vad som kommer att hända. Denna känsla av oro får antas vara störst hos de yngre eleverna som 

flyttar från Karlbergsskolans lokaler till Hjälmstaskolans lokaler. 

Elever på Hjälmstaskolan och Karbyskolan som behöver byta skola berörs också direkt av förslaget. 

Vid ett skolbyte ställs det höga krav på bra överlämningar mellan skolorna för att säkerställa att 

eleverna får en undervisning i alla de ämnen de enligt läroplanen har rätt att få undervisning i. Det 

krävs också en tydlig överlämning i hur överlämnande lärare har bedömt kunskapsutvecklingen för 

dessa elever.  

Det är även tänkbart att elever på dessa skolor riskerar en försämrad undervisning på grund av en 

möjlig risk att behöriga lärare redan inför läsåret 2018/2019 ser sig om efter en ny tjänst. 
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14.2.3 Närhet respektive resväg till skola  

Båda alternativen innebär att det blir längre till närmaste skola och därmed också längre resväg och 

skolskjuts för flera elever.  För Karbyskolans elever i årskurs 7-9 fås i båda alternativen en resväg in till  

centrala Vallentuna. 

 

Dock får alternativ 1, där den nya gemensamma enheten i Hjälmstaskolans lokaler blir en F-6 skola, 

störst påverkan för följande elevers resväg: 

• För elever som bor i Karlberg- och Hjälmstaområdet och hänvisas till Hagaskolan i årskurs 7, 

blir det en något förlängd resväg. För de elever som vill ta sig dit på egen hand blir det även en 

något försämrad trafiksäkerhet.  

• För elever som nu går i Gustav Vasaskolan och Kårstaskolan som när de börjar årskurs 7 

hänvisas till Hammarbacksskolan (istället för Hjälmstaskolan). De elever från dessa skolor 

som nu åker till centrala Vallentuna för att gå upp till Hjälmstaskolan behöver i detta 

alternativ byta buss för vidare transport till Hammarbacksskolan vilket förlänger resvägen. 

 

14.2.4 Effekter av vårdnadshavares val 

En ny skolorganisation med färre enheter som erbjuder årskurs 7-9 kan leda till fler strategiska val hos 

vårdnadshavare inför hösten 2019 och kanske redan inför hösten 2018. Både gällande elever i skolorna 

som påverkas av förslagen och för förskolorna i dessa skolors upptagningsområden. Ett längre avstånd 

till närmaste skola innebär att den fördelen som närheten innebär med att välja den kommunala 

skolan försvinner vilket kan medföra att vårdnadshavare istället väljer andra skolor, fristående 

och/eller i andra kommuner. Strategiska val kan leda till en risk för elevflykt, vilket medför minskade 

intäkter, vilket i förlängningen gör det svårare att bedriva verksamhet med mindre resurser. Det 

faktum att elever i Karby bor nära och/eller har bra kommunikationer till Täby får också anses utgöra 

en risk för att en del vårdnadshavare och elever väljer skolor i Täby före en skola i centrala Vallentuna. 

Om skolbyten sker redan inför 2018 kan det innebära mindre klasser på vissa skolor. En sådan 

utveckling skulle kunna leda till ytterligare oro och på grund av minskade intäkter i form av skolpeng 

leda till sparåtgärder som i sämsta fall påverkar undervisningens kvalitet. 

En avveckling av Karlbergsskolans lokaler kan även innebära effekter på möjligheten till 

fritidsaktiviteter genom föreningslivet nära hemmet, exempelvis barngympa i gymnastiksalen på 

helger och kvällar. 
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14.2.5 Positiva effekter med en ny skolorganisation 

Som nämns ovan kan förändringar i form av nya klasskamrater, ny skola och eventuellt nya lärare 

uppfattas som jobbiga för vissa elever. Men för andra elever kan det dock upplevas som positivt att få 

byta till ett större sammanhang med fler elever samt fler och kanske nya lärare. Det kan ses som 

positivt att få möjlighet att skapa nya relationer och inte fastna i ett mönster av roller och beteenden. 

Fler paralleller ger större möjlighet till erfarenhetsutbyte för personal när det gäller planering av 

undervisningen och i diskussioner kring bedömning och betygsättning. Det innebär i förlängningen en 

bättre undervisning för eleverna samt en ökad möjlighet till en mer förankrad bedömning av 

förmågorna i förhållande till kunskapskraven i läroplanen. 

Större skolor innebär också en ökad attraktionskraft för huvudmannen vid rekryteringen av nya lärare. 

Detta eftersom många pedagoger föredrar att arbeta på skolor med en möjlighet till kollegiala samtal 

om de ämnen de undervisar i. När det gäller lärare i de praktisk- och estetiska ämnena, som är 

eftertraktade kompetenser, kan en större skola innebära att de kan arbeta en heltidstjänst på samma 

skola. Något som en mindre skola i princip aldrig kan erbjuda. Flera paralleller gör det också möjligt 

att tillgodose alla elevers val av moderna språk.  

För både elever och lärare är det självklart också positivt med mer ändamålsenliga lokaler vilket den 

nya skolorganisationen också syftar till att ge. 

 

15. Bilaga  
F-9 utvärderingen 
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16. Tilläggsförslag 
Utifrån dialog med vårdnadshavare och medarbetare har förvaltningen tagit initiativ till att översiktligt 

undersöka effekterna av att ha verksamhet kvar i Karlbergsskolans lokaler.  

 

I tillägget finns fortfarande kvar förslaget att koncentrera högstadierna, men verksamhet i 

Karlbergsskolans lokaler förutsätter då att verksamheten i Hjälmstaskolans lokaler är till och med åk 9 

för att lokalnyttjandet i någon mån ska kunna sägas vara effektivt. Möjligheten att välja att 

koncentrera högstadierna ytterligare minskar därmed något eftersom förslaget låser vid motsvarande 

”Alternativ 2” i huvudförslagen ovan.  

 

I tillämpliga stycken gäller givetvis fortfarande utredningen för båda huvudförslagen.  

 

Tilläggsförslaget ser ut så här: 

• Karlbergsskolans lokaler behålls  

• Karlbergsskolan föreslås vara en F-3-enhet i nära samverkan med Hjälmstaskolan 

• Hjälmstaskolan förslås vara en 4-9-enhet i nära samverkan med Karlbergsskolan 

• Ytor i Hjälmstaskolans lokaler eller ytor i anslutning till skolan kan ställas av till 

fastighetsavdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen alternativt användas till annan 

verksamhet inom barn-och ungdomsförvaltningen. Förutsättningarna för alternativt 

lokalutnyttjande behöver utredas separat och ingår därför inte i tilläggsförslaget. 

 

Därutöver gäller som för ”Alternativ 1” och ”Alternativ 2” enligt nedan: 

• Ekebyskolan och Hammarbacksskolan bildar en ny gemensam F-9-enhet  

I detta förslag med F-3-verksamhet i nuvarande Ekebyskolans lokaler och 4-9-verksamhet i 

nuvarande Hammarbacksskolans lokaler, vilket beror på tilläggsförslagets påverkan på 

lokaliseringen av de särskilda undervisningsgrupperna (för effekter se nedan sid 41-42). 

• Karbyskolan föreslås vara en F-6-enhet i nära samverkan med Kårsta skola 
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Karlbergsskolan (F-3)

3 paralleller årskurs F-3 
Totalt 300 elever

(Elever hänvisade från Hjälmsta/Ormsta 
samt Karlbergsområdet)

Effekter

Inga lokalmässiga effekter på 
skolenheten.

Hjälmstaskolan 4-9

2 paralleller årkurs 4-6
150 elever

(Elever hänvisade från Ormsta- och 
Karlbergsområdet)

2 paralleller årskurs 7-9
150 elever

(Elever hänvisade från Hjälmsta, 
Lindholmen, Karby, Kårsta och 

Karlbergsområdet)

Totalt 300 elever

Effekter

Clavis åk 1-9 sitter kvar i befintliga 
lokaler

Disponibla lokalytor finns i skolans 
huvudbyggnad, alternativt i anslutning 

till skolan

Ytor upp till 441 kvm är 
uppsägningsbara till kommunens 

fastighetsavdelning
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Ekebyskolan/
Hammarbacksskolan (F-9)

4 paralleller årskurs F-3
400 elever

4 paralleller årskurs 4-6
300 elever 

3 paralleller årskurs 7-9
225 elever

(Elever anvisade från områdena 
Hammarbacken/Ekeby, 

Lindholmen samt Kårsta). 

Totalt 925 elever

Effekter

Ekebyskolan och Hammarbacksskolan 
slås ihop till en gemensam skolenhet. 

Elever i årskurs F-3 föreslås ha 
verksamheten i Ekebyskolans lokaler 
(400 elever)

Elever i årskurs 4-9 föreslås ha 
verksamheten i Hammarbacksskolans 
lokaler (525 elever)

Atlas 1-9 flyttar till 
Hammarbacken/Ekebyskolan. 
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Lokalekonomi 

 

 

 

 

Eventuell uppsägning lokalyta Hjälmstaskolan  

441 kvm, motsvarar hyresminskning om 0,6 mnkr 

 

 

Summa total kostnadsreducering tilläggsförslag 2,3-2,9 
Mnkr 

*Lokalhyra och lokalvård utifrån pris år 2018. 
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Atlas Tunaskolan Bullerbyn Total kostnadsreducering

Årlig kostnadsreducering för lokalhyra och lokalvård 

Lokalhyra (Mnkr) Lokalvård (Mnkr)

Benämning  Minskad hyreskostnad/år          Minskad  
lokalvårdskostnad/år              

Atlas (externt inhyrd lokal)  0,9 mnkr                                                            0,2 mnkr       
Tunaskolan   0,5 mnkr                                                            0,1 mnkr 
Bullerbyn (externt inhyrd lokal)  0,5 mnkr                                                            0,1 mnkr 

Totalt   1,9 mnkr                                                             0,4 mnkr 
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Elevprognos 

 

Diagrammet ovan visar efterfrågan i relation till kapacitet av skolplatser utan genomförd 
avveckling av Karlbergsskolans lokaler. Efterfrågan understiger kapaciteten under hela 
prognosperioden. Kapacitetsökning sker År 2025 då den planerade skolan i den nya stadsdelen 
Kristineberg färdigställs. År 2019 färdigställs Hagaskolan. 

 

Diagrammet ovan visar antalet lediga skolplatser i Vallentuna tätort under åren 2017-2027 utan 
genomförd avveckling av Karlbergsskolans lokaler. Antalet lediga platser är som lägst år 2024 och 
uppgår till drygt 700 lediga platser. Flest antal lediga platser uppnås år 2025 med drygt 900 
platser. Under åren 2019-2027 varierar antalet lediga platser mellan cirka 700-900 stycken.  
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