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Tjänsteskrivelse

Upphävande av beslut om F-9-
inriktning

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige upphäver följande beslut från 
kommunfullmäktiges sammanträde den 28 januari 2008 5 §: 

”Kommunens strävansmål att samtliga skolor på sikt skall, där underlag finns, bli 1 - 9 
skolor står fast. (1 - 9 skolor - var begreppet i skolplan 1995 -1998 - dessa kallas i dag 
för F – 9 skolor.)”

Ärendet i korthet
Den 17 december 2019  gav barn-och ungdomsnämnden i uppdrag till barn-och 
ungdomsförvaltningen att lämna ett organisationsförslag för samtliga kommunala 
skolor som ska gälla från höstterminen 2021. Barn- och ungdomsförvaltningen har 
under våren utrett ärendet med utgångspunkten att Vallentunas skolor inte behöver 
ha en F-9-struktur. Detta mot bakgrund av att barn- och ungdomsnämnden tidigare 
har upphävt ett beslut om F-9-inriktning från 2000 som fattades i 
grundskolenämnden. Grundskolenämnden hade fastställt att ”Framtida skolor i 
Vallentuna skall byggas om som F-9-skolor” och att ”Nuvarande skolor skall, om 
elevunderlaget medger detta, byggas om till F-9-skolor”. I utredningen av 
skolorganisationen under våren 2020 fann dock barn- och ungdomsförvaltningen att 
kommunfullmäktige 2008 beslutade att F-9-inriktningen stod fast. Barn- och 
ungdomsnämnden föreslog därför att kommunfullmäktige skulle upphäva beslutet. 
Förslaget återremitterades genom minoritetsåterremiss den 8 juni 2020. Efter 
återremissen har underlaget kompletterats med information från barn- och 
ungdomsförvaltningens utredning om skolorganisation.

Underlag till förslag om upphävande om F-9-organisation
Under början av 2020 genomförde barn- och ungdomsförvaltningen en utredning 
inför förslag om ny skolorganisation. Utredningen sammanfattades i Rapport: 
utgångspunkter för en hållbar skolorganisation, som presenterades i barn- och 
ungdomsnämnden i maj 2020. Rapporten lyfte, utifrån vetenskaplig grund och 
beprövad erfarenhet, fram förutsättningar för framgångsrika skolorganisationer. 
Rapporten visar att framgångsrika skolorganisationer måste ta avstamp i det 
pedagogiska uppdraget i första hand och övriga hänsynstaganden i andra hand. 
Dessutom behöver organisationer ge utrymme att kunna anpassa skolor utifrån lokala 
behov.
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Utredningen resulterade i att förvaltningen föreslog en skolorganisation som inte 
byggde på att alla skolor skulle vara F-9 organisationer. Sammanfattningsvis innebar 
detta organisering av skolenheter med olika åldersspann utifrån de olika 
förutsättningarna vilket möjliggjorde;

- Bättre förutsättningar att använda lärarresurser och lokalresurser på ett 
effektivt sätt. 

o Större skolenheter har lättare att erbjuda attraktivare tjänster för 
lärare i ämnen med mindre fördelad tid enligt timplanen och det 
finns större möjligheter att använda lärarresursen på ett effektivt 
sätt. 

o Ämnen som enligt timplan endast genomförs i äldre åldrar, ex. 
moderna språk och hem- och konsumentkunskap, är resurskrävande 
vad gäller tillgång till behöriga lärare och/eller ämnesspecifika 
lokaler och blir mycket kostsamma och svåra att organisera med god 
kvalitet för skolor med få elever/klasser i dessa årskurser. 

- Bättre förutsättningar att skapa ekonomiskt hållbara skolenheter. 
o Skolenheter med få antal elever i en klass/årskurs (tomma 

undervisningsplatser) är ekonomiskt kostsamma och skapar 
svårigheter för rektor att organisera hållbara skolorganisationer som 
ger gynnsamma förutsättningar för lärande. 

- Bättre förutsättningar att skapa god kvalitet på undervisningen
o Större skolenheter som samlar fler klasser parallellt i samma årskurs 

möjliggör ämneskollegor, kollegialt lärande och samarbete vilket 
gynnar både lärande och attraktivitet som arbetsgivare

o Skolenheter som innebär ämneskollegor och årskurskollegor i alla 
årskurser möjliggör i större utsträckning sambedömning, 
samplanering och kvalitetssäkring av bedömning och undervisning 

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse, 2020-08-18, upphävande av beslut om F-9-inriktning
2. Förslag om upphävande av beslut om F-9-inriktning

Victor Kilén Johanna Attlerud
Kommundirektör T.f. kanslichef

______________________

Ska expedieras till
Akten, barn- och ungdomsnämnden
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§ 47
Rapport om skolorganisation och inriktning inför fortsatt arbete inom 
Vallentunas kommunala grundskolor och förskolor (BUN 2020.175)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att:
- föreslå att kommunfullmäktige upphäver följande beslut från kommunfullmäktiges 
sammanträde den 28 januari 2008 5 §: ”Kommunens strävansmål att samtliga skolor på sikt 
skall, där underlag finns, bli 1 - 9 skolor står fast. (1 - 9 skolor - var begreppet i skolplan 1995 
-1998 - dessa kallas i dag för F – 9 skolor.)”

- ge barn-och ungdomsförvaltningen i uppdrag att utarbeta ett organisationsförslag med 
utgångspunkt från alternativ nummer 2 i den presentation som barn- och 
ungdomsförvaltningen redovisade. Uppdraget ska återrapporteras till nämndsammanträdet i 
juni.
 
Anteckning
Thomas Arctaedius och Sandra  Rudeberg (båda S) deltar inte i den av beslutet som rör den 
andra att-satsen.
 
Jenny Thörnberg (S) deltar inte i den av beslutet som rör den andra att-satsen.

Ärendebeskrivning
Den 17 december 2019 gav barn-och ungdomsnämnden i uppdrag till barn-och 
ungdomsförvaltningen att lämna ett organisationsförslag för samtliga kommunala skolor från 
höstterminen 2021. I denna rapport redovisas utgångspunkter för en hållbar skolorganisation 
som främjar barn och elevers möjligheter till lärande och utveckling i hela kommunen. En 
skolorganisation som ska tillgodose barnets rätt till en god utbildning i enlighet med 
Barnkonventionen. Rapporten belyser olika perspektiv för att nå det målet såväl 
organisatoriska, pedagogiska, ekonomiska som administrativa. I arbetet har övriga 
förvaltningar bjudits in till dialog kring vilka behov en god skolorganisation bör tillgodose.

Genom att bygga en långsiktigt hållbar organisation kan kommunen bli bättre rustad för 
kommande utmaningar och förändringar i omvärlden. Förändringar som till exempel beror på 
stor efterfrågan på lärare, behov av investeringar i lokaler, digital infrastruktur och annat som 
kan vara svårt att förutse.

Ett övergripande mål för kommunens skolor och förskolor är formulerat i Kommunplan 2020-
2022, antagen av kommunfullmäktige i juni 2019. Det målet handlar om att invånarna ska ha 
tillgång till en service med hög kvalitet; “Särskilt viktigt är det att Vallentunas skolor ger 
eleverna förutsättningar att prestera resultat som är bland landets bästa“ (Kommunplan 2020-
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2022).

En hållbar skolorganisation behöver möta några viktiga behov. Sammanfattat i punktform 
handlar det om:
- Att skapa förutsättningar för god kvalitet på undervisningen.
- Ett nära och tillgängligt pedagogiskt ledarskap
- Hållbar kompetensförsörjning
- Ekonomisk hållbarhet som leder till att resurser i största möjligaste mån gynnar elevernas 
kunskapsutveckling
- Samverkan inom olika delar av kommunen för barnets bästa

Barn- och ungdomsnämnden upphävde i slutet av 2015 grundskolenämndens beslut från 2000 
om att ”Framtida skolor i Vallentuna skall byggas om som F-9-skolor” och att ”Nuvarande 
skolor skall, om elevunderlaget medger detta, byggas om till F-9-skolor”. Barn- och 
ungdomsnämnden har sedan dess utgått ifrån att Vallentunas skolor inte behöver ha en F-9-
struktur. När utredningen till detta ärende genomfördes fann barn- och ungdomsförvaltningen 
att kommunfullmäktige 2008 beslutade att F-9-inriktningen stod fast. Barn- och 
ungdomsförvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktige upphäver detta beslut.

Yrkanden
Johan Skog (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag, med ändringen att förslaget ska 
utarbetas utifrån från alternativ nummer 2 i den presentation som barn- och 
ungdomsförvaltningen redovisade för nämnden.
 
Beslutsgång
Ordförande, Johan Skog (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §26 BUN AU Rapport om skolorganisation och inriktning inför fortsatt arbete inom 

Vallentunas kommunala grundskolor och förskolor
 Tjänsteskrivelse, 2020-05-05, Rapport om skolorganisation och inriktning inför 

fortsatt arbete inom Vallentunas kommunala grundskolor och förskolor
 Rapport om skolorganisation och inriktning inför fortsatt arbete inom Vallentunas 

kommunala grundskolor och förskolor
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Tjänsteskrivelse 

Rapport om skolorganisation och 
inriktning inför fortsatt arbete inom 
Vallentunas kommunala grundskolor 
och förskolor 
 

Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att: 
- föreslå att kommunfullmäktige upphäver följande beslut från kommunfullmäktiges 
sammanträde den 28 januari 2008 5 §: ”Kommunens strävansmål att samtliga skolor 
på sikt skall, där underlag finns, bli 1 - 9 skolor står fast. (1 - 9 skolor - var begreppet i 
skolplan 1995 -1998 - dessa kallas i dag för F – 9 skolor.)” 
 
- ge barn-och ungdomsförvaltningen i uppdrag att utarbeta ett organisationsförslag 
med utgångspunkt från det som lyfts fram i rapporten. Uppdraget ska återrapporteras 
till nämndsammanträdet i juni. 

Ärendet i korthet 
Den 17 december 2019  gav barn-och ungdomsnämnden i uppdrag till barn-och 
ungdomsförvaltningen att lämna ett organisationsförslag för samtliga kommunala 
skolor från höstterminen 2021. I denna rapport redovisas utgångspunkter för en 
hållbar skolorganisation som främjar barn och elevers möjligheter till lärande och 
utveckling i hela kommunen. En skolorganisation som ska tillgodose barnets rätt till 
en god utbildning i enlighet med Barnkonventionen. Rapporten belyser olika 
perspektiv för att nå det målet såväl organisatoriska, pedagogiska, ekonomiska som 
administrativa. I arbetet har övriga förvaltningar bjudits in till  dialog kring vilka 
behov en god skolorganisation bör tillgodose.  
 
Genom att bygga en långsiktigt hållbar organisation kan kommunen bli bättre rustad 
för kommande utmaningar och förändringar i omvärlden. Förändringar som till 
exempel beror på stor efterfrågan på lärare, behov av investeringar i lokaler, digital 
infrastruktur och annat som kan vara svårt att förutse.   
 
Ett övergripande mål för kommunens skolor och förskolor är formulerat i 
Kommunplan 2020-2022, antagen av kommunfullmäktige i juni 2019. Det målet 
handlar om att invånarna ska ha tillgång till en service med hög kvalitet; “Särskilt 
viktigt är det att Vallentunas skolor ger eleverna förutsättningar att prestera resultat 
som är bland landets bästa“ (Kommunplan 2020-2022). 
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En hållbar skolorganisation behöver möta några viktiga behov. Sammanfattat i 
punktform handlar det om:  
- Att skapa förutsättningar för god kvalitet på undervisningen.  
- Ett nära och tillgängligt pedagogiskt ledarskap  
- Hållbar kompetensförsörjning 
- Ekonomisk hållbarhet som leder till att resurser i största möjligaste mån gynnar 
elevernas kunskapsutveckling 
- Samverkan inom olika delar av kommunen för barnets bästa 
 
Barn- och ungdomsnämnden upphävde i slutet av 2015 grundskolenämndens beslut 
från 2000 om att ”Framtida skolor i Vallentuna skall byggas om som F-9-skolor” och 
att ”Nuvarande skolor skall, om elevunderlaget medger detta, byggas om till F-9-
skolor”. Barn- och ungdomsnämnden har sedan dess utgått ifrån att Vallentunas 
skolor inte behöver ha en F-9-struktur. När utredningen till detta ärende 
genomfördes fann barn- och ungdomsförvaltningen att kommunfullmäktige 2008 
beslutade att F-9-inriktningen stod fast. Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår 
därför att kommunfullmäktige upphäver detta beslut. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse, 2020-05-05, Rapport om skolorganisation och inriktning 

inför fortsatt arbete inom Vallentunas kommunala grundskolor och förskolor 
2. Rapport om skolorganisation och inriktning inför fortsatt arbete inom 

Vallentunas kommunala grundskolor och förskolor 

Susanna Falk Erika Steorn - 
Utbildningschef  Skolchef grundskola  

______________________ 

Ska expedieras till 
Akten 
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