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Tjänsteutlåtande 

Produktionsförvaltningen 

Dnr: PU 2021/0052 

Datum: 2021-11-01 

Till Kommunstyrelsens 

produktionsutskott 

 

 

Förändrad skolorganisation kommunala 

grundskolor från och med läsåret 22/23  

Sammanfattning 

Produktionsförvaltningen föreslår en förändring av den kommunala 

grundskolans organisation för att säkerställa en långsiktighet som gynnar 

elevers och vårdnadshavares trygghet vid skolval. Här har även 

barnkonventionens perspektiv tagits i beaktande vad gäller trygghet och 

kontinuitet i utbildningen. Samtidigt avses att skapa bättre långsiktiga 

förutsättningar för en ekonomi i balans. Tidshorisonten för föreslagen 

skolorganisation är kommande 5-15 år, med start läsåret 22/23. Förslaget 

omhändertar beräknad volymutveckling för kommunala skolor.  

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens produktionsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 

 

1. Rydboskolan från och med läsåret 22/23 ombildas till en skola med 

årskurserna F-3, innebärande avveckling av skolans mellanstadieklasser.  

2. Margretelundsskolan från och med läsåret 22/23 tar emot två klasser i 

lågstadiet och fyra klasser på mellanstadiet samt parallellt slå samman 

Margretelundsskolan och Bergsättraskolan till en skolenhet, 

innebärande en skolenhet F-6 med fyra klasser i varje årskurs. 

Bakgrund 

De kommunala skolorna har ett uppdrag att säkerställa att kommunens elever 

får sin rätt till skolplikt tillgodosedd. Inför läsåret 21/22 var det ett mindre 

antal lediga skolplatser i lågstadiet och högstadiet, medan det fanns många 

lediga skolplatser i mellanstadiet. Det finns även vissa geografiska områden 

med lägre antal lediga skolplatser, särskilt området runt skolorna 

Sjökarbyskolan /Åkerstorpsskolan. I kommunen finns fristående skolor som 

både tillkommer och avslutar sin verksamhet. Den yttre oförutsägbarheten 

behöver planeras för och hanteras av kommunala skolor, med följd att 
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kommunala skolor behöver en viss buffert i skollokaler. Den senaste större 

förändringen var att Vetenskapliga skolan lade ned sin F-9 verksamhet i 

Hackstaområdet och en möjlig kommande förändring är att en ny fristående 

aktör eventuellt kommer att starta verksamhet till läsåret 22/23 i samma 

område. 

Produktionsförvaltningen har på uppdrag av Produktionsdirektören utrett 

möjligheterna för en framtida skolorganisation som ger bättre 

planeringsförutsättningar för elever, vårdnadshavare och skolenheter. Syftet 

med förändringen av skolorganisation är att den ska bidra till en långsiktighet 

som gynnar elevers och vårdnadshavares trygghet vid skolval samt skapa bättre 

förutsättningar för skolenheterna att planera för personal och ekonomi. 

Tidshorisonten för uppdraget är kommande 5-15 års skolorganisation, med 

start läsåret 22/23. 

Utredningen har innefattat arbete med olika scenarios på medellång sikt och att 

slutligen lägga fram ett grundförslag till kommande skolorganisation. 

Förvaltningens slutsatser 

Det liggande förslaget av förändrad skolorganisation bidrar till en mer 

långsiktigt och tydlig organisation för elever och vårdnadshavare som bättre 

kan förutse en tänkt ”skolväg”. Förändringen innebär därutöver att rektorer 

kan tjänsteplanera i längre tidsperioder vilket bidrar till ökad tydlighet och 

långsiktighet för medarbetare samt bättre förutsättningar för ekonomisk 

planering. 

I tillägg finns positiva ekonomiska effekter vid ändrad organisation, då fulla 

klasser ger bättre förutsättningar för att uppnå en ekonomi i balans. 

Bilagor 

1. Beslutsunderlag, ÅÅ-MM-DD 

2. Ekonomisk analys, ÅÅ-MM-DD 

3. Barnkonsekvensanalys, ÅÅ-MM-DD 

 

Eva Wetterstrand  Joakim Östling 

Produktionsdirektör   Skolchef 
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Kommunkansliet 
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