
 
    Leksand 180219 

 

 

Nu ser vi över våra grundskolor för framtiden 

Under våren 2017 konstaterade utskottet för Lärande och stöd att den kommunala grund-

skolan står inför flera utmaningar de närmaste åren. Det handlar om att: 

 Förbättra måluppfyllelsen för varje enskild elev. Kommunens barn och unga ska ges 
de bästa förutsättningarna för att må bra, lyckas i skolan och, i förlängningen, lyckas i 
livet.  

 Bibehålla och ständigt förbättra skolans kvalitet. 

 Dimensionera skolorna efter det antal elever som finns. 

 Använda kommunens ekonomiska resurser på ett klokt sätt.  

För att organisera kommunens grundskolor så bra som möjligt anlitades en oberoende kon-

sult för att se över framtida dimensionering, organisation och ekonomiska förutsättningar 

under hösten 2017.  

Utifrån konsultens rapport och möten med föräldrar, personal och elever har nu förvalt-

ningen gjort en utredning med en rekommendation för att säkerställa vår framtida kvalité i 

Leksands grundskolor. 

Syftet med rekommendationen är att i första hand säkerställa kvalitén i kommunens skolor. 

Med kvalité avser vi måluppfyllelsen, likvärdigheten och det kompensatoriska uppdraget. 

Syftet är även att möta våra rekryteringsutmaningar och underlätta framtida personal- och 

kompetensförsörjning samt organisatoriskt stärka arbetet kring den enskilda eleven. I utred-

ningen ser vi även över och rekommenderar hur vi ska arbeta för en klokare resursanvänd-

ning av personal och lokaler.  

Utredningen med rekommendationen presenteras under februari och mars för politikerna 

som sedan tar den vidare i den politiska beslutsvägen för eventuella beslut. 

Utredningen och rekommendationen finns i sin helhet att läsa på kommunens hemsida. 

Med vänlig hälsning 

 

Carin Fredlin   Annica Sandy Hedin 
Sektorchef Lärande och stöd  Avdelningschef grundskolan 
carin.fredlin@leksand.se   annica.sandy-hedin@leksand.se 
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1. Inledning 
Utgångspunkten för Leksands kommuns skolor måste alltid vara att ge våra elever de bästa möjliga 

förutsättningarna för att uppnå själva syftet med utbildningen såsom det slås fast i 1 kap. 4 § skollagen: 

Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och 
värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Ut-
bildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläg-
gande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. 

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimu-
lans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och 
elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 

Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga 
utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. 

Det är av största vikt att alla elever erhåller en undervisning av hög kvalitet för att alla ska få samma 

förutsättningar att kunna lyckas och utvecklas så långt som möjligt. En god kvalitet borgar också för en 

hög måluppfyllelse. För att nå dit är det nödvändigt att kunna erbjuda en likvärdig skola som klarar av 

det kompensatoriska uppdraget, dvs. uppväga skillnader i elevens förutsättningar, samt stötta deras 

personliga utveckling genom att ge dem ett adekvat socialt sammanhang.  

Leksands kommuns grundskolor ska kunna erbjuda en likvärdig undervisning med hög kvalitet, oavsett 

skolenhet. Ett av kommunens mål under ett antal år, men även för 2018, är att arbeta för en ökad 

måluppfyllelse, särskilt för de elever som har utmaningar i skolan. Genom att kommunen kan erbjuda 

en bra utbildning skapas också goda förutsättningar för att uppnå kommunens vision för år 2025: 

Det är lätt att leva i Leksand! Här möts öppna och levnadsglada människor i ett modernt samhälle som 

präglas av valfrihet, professionalitet och omtanke. Leksand är en kommun med 18 000 invånare där 

människor trivs och känner sig hemma. Vi har en mycket bra levnadsmiljö som är tillgänglig för alla, ett 

tryggt samhälle och hög kvalitet i våra gemensamma verksamheter. Vi har ett mångkulturellt samhälle 

och ser det som en styrka. 

”Lätt att leva i Leksand”, ska i relation till skolan förstås som att alla Leksands elever gynnas av att de 

finns i ett utbildningssammanhang som ger dem de bästa förutsättningarna för att uppfylla sina utbild-

ningsmål och framtidsdrömmar. 

Det är detta som är vårt uppdrag! 

Den arbetsgrupp som har tagit fram förvaltningens rekommendation består av avdelningschef för 

grundskolan Annica Sandy Hedin, kvalitetsutvecklare Joel Johansson och sektorchef Carin Fredlin.  
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1.1 Bakgrund 
Under ett antal år har grundskoleorganisationen i Leksands kommun utretts i olika omgångar, vilka är: 

- Organisationsöversyn, 2010 
- Utredning om eventuell nedläggning av skolorna i Gärde, Ullvi och Djura, 2013 
- Utredning gällande Djura skola, 2016 
- Grundskolornas framtida organisation och arbetsformer i Leksands kommun, 2018 

De tre förstnämnda är förvaltningens egna utredningar, vilka kommer fram till olika möjliga alternativ 

och åtgärder som nedläggning av enskilda skolor m.m. Dock har slutsatserna landat i att grundskole-

organisationen behöver utredas vidare.  

I samband med att utskottet för Lärande och stöd fattade beslut avseende Djura skola 2016-10-17 §47 

p3, uppdrogs det åt förvaltningen att under hösten 2017 genomföra en översyn av kommunens grund-

skoleorganisation. Under våren 2017 beslutades det om att ta in anbud från externa utredare och valet 

föll på Kunskapsbolaget KLN AB som under hösten 2017 presenterade rapporten Grundskolans fram-

tida organisation och arbetsformer i Leksands kommun. Denna rapport visade på en ojämn kvalitet och 

kostnadseffektivitet mellan de olika skolorna. I rapporten presenterades också ett förslag på hur 

grundskolorna skulle kunna organiseras för att öka likvärdigheten. 

Kunskapsbolagets rapport har varit ett, av flera, underlag till förvaltningens rekommendation av Lek-

sands kommuns grundskolors framtida organisation. Denna rekommendation hänger till viss del sam-

man med att den nya fristående skolan Excel startade under höstterminen 2017. En ny skola, oavsett 

huvudmannaskap, skapar omställningsbehov inom tidigare skolorganisation. Värt att poängtera är 

också att beviljande om att starta nya skolor görs av Skolinspektionen och inte av kommunen. 

1.1.1 Ny skola – nya krav 

Inom förvaltningen pågår just nu ett framåtblickande arbete kring Leksands kommun år 2040. I sam-

band med det blir det naturligt att ställa sig frågan var skolan befinner sig 2040 och hur Leksands kom-

mun kan skapa en skola för framtiden.  

Redan idag ställer skolan andra, nya krav. Borta är den tiden då läraryrket var ett ensamarbete där 

undervisningen bedrevs bakom stängda dörrar. Det beror dels på en annorlunda läroplan jämfört med 

tidigare, dels den snabba samhällsutvecklingen bl.a. inom det digitala området som gör att det ställs 

helt andra krav på de kunskaper och förmågor som eleverna förväntas ha med sig framöver. Detta 

genererar följaktligen också nya krav och förväntningar på och från lärarna. Ytterligare en faktor som 

kommer att påverka grundskolan framöver är den nya timplanen som i högre grad styr utlägget av de 

olika ämnestimmarna på de olika stadierna. En styrning som får inverkningar på vilka lärarkompetenser 

och ämneslokaler som kommer att behövas på en skola. 

1.1.2 Utmaningar 

Vilka är då utmaningarna som Leksands kommuns grundskolor står inför? En utmaning är att det råder 

skiftande kvalitet inom och mellan skolor. Anledningen till detta beror delvis på organisationen, dvs. 

skolors olika förutsättningar som tillgång av elevhälsa, skolbibliotek och rektors pedagogiska ledarskap. 

Kvalitet och likvärdighet - En utmaning med elevhälsan är likvärdigheten i och med att dessa har ett 

splittrat uppdrag, vilket också leder till att det inte har funnits tillräcklig täckning av kompetenser på 

alla skolor, t.ex. studie- och yrkesvägledning. Något som också påpekades i Skolinspektionens tillsyns-

beslut (2018-01-08). På samma sätt ser det ut för rektorerna. De har ofta ett splittrat uppdrag med 

ansvar för flera skolenheter på skilda geografiska platser. Det skapar i sig en högre arbetsbelastning 
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och speciellt i de mindre skolorna får de lägga ned mycket tid med att rekrytera. Rektorerna har alltså 

inte kunnat fungera som pedagogiska ledare fullt ut. 

Rekrytering - En svårighet inte bara i Leksand, utan nationellt, är att kunna rekrytera behöriga, dvs. 

legitimerade lärare. Det råder en skriande brist av lärare, vilket också gör att det är en mycket hård 

konkurrens om de som finns, se bilaga 2. För att kunna behålla samt locka till sig lärare räcker det inte 

bara att konkurrera med lön, utan även med bra arbetsvillkor. Arbetsvillkor kan bl.a. innebära att ingå 

i ett större arbetslag. I en värld där utvecklingen går i en rasande takt blir det enklare att genom ett 

större kollegialt sammanhang/lärande hänga med. Forskningen visar också att de skolor som lyckas 

bäst är skolor som arbetar mycket kollegialt.  

Att rekryteringen till mindre enheter är en svårighet visar sig bl.a. i att vissa enheter har bytt lärare 

varje år under den senaste treårsperioden. I vissa fall har pensionerade lärare fått tas in. Ett litet kol-

legium, där man saknar ämneskollegor och får undervisa i åldersblandade grupper är inte den mest 

attraktiva tjänsten. Detta gör också att kontinuiteten försvinner för eleverna, vilket givetvis inte inver-

kar positivt på deras studieresultat. 

Organisatoriska utmaningar - För att möta ovan nämnda utmaningar har det diskuterats på flera olika 

håll hur elevunderlaget ska kunna öka på de mindre enheterna. Inom grundskolan har det diskuterats 

kring möjligheten att låta de olika F-6-skolorna skapa profiler som ett led i att kunna marknadsföra sig 

och på så vis öka elevunderlaget. Svårigheten med detta är att det blir svårare att upprätthålla likvär-

dighetsaspekten samt att elever som bor i en skolas naturliga upptagningsområde kan uppleva sig 

tvingad att byta skola, trots närhetsprincipen, för att profilen inte alls passar denna elev. Oavsett detta, 

råder det fria skolvalet och kommer att göra så även fortsättningsvis. Redan idag kan vi se att elever 

väljer att gå i andra skolor än i de som hör till deras upptagningsområde.  

En effekt av att Excel startade under höstterminen 2017 är att kommunens grundskolor har tappat ca. 

130 elever, vilket har gjort att elevunderlaget blivit mindre på flera enheter. Detta har också lett till ett 

budgetunderskott inom kommunens skolor. En konsekvens är också att den genomsnittliga belägg-

ningen på skolorna blivit lägre. I de fristående skolorna ser det ut på följande sätt: Banérskolan, knappt 

60 elever på 75 platser (80%). Excelskolan, drygt 130 elever på 200 platser (65%). 

 
Figur 1. Antal elever och kapacitet per skola samt beläggningsgrad i procent. 
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Jämfört med hur det ser ut i riket ligger Leksands kommuns grundskolor lågt i antalet elever per skola. 

I en nationell jämförelse finns det många skolor, sett till totala antalet elever, i Leksands kommun. Till 

exempel består fyra av kommunens skolor av färre än 100 elever, inkl. förskoleklasser.  

 
Figur 2. Genomsnitt antal elever per skolenhet 2007-2016, Leksand och i riket. 

I figuren, baserat på Skolverkets öppna jämförelser (exkl. förskoleklasser), går det att följa medelbe-

läggningen per skola under de senaste 10 åren i Leksand och i riket. Beläggning för 2017 är ännu inte 

redovisat men utifrån egna beräkningar ligger kommunen idag på runt 165 elever per skolenhet (exkl. 

förskoleklasser). Den nationellt jämförbara indikatorn vittnar om att Leksands kommun har förhållan-

devis många små skolor med relativt stor underutnyttjad kapacitet. För en fördjupad ekonomisk redo-

görelse se bilaga 3. 

I den rådande situationen och med tanke på de utmaningar som Leksands kommuns grundskola kom-

mer att ställas inför behöver organisationen anpassas för att kunna uppnå god hushållning av resur-

serna. Främst rör det sig om lärarresurserna men även lokalresurser. Genom att kunna skapa en orga-

nisation som är attraktiv för lärare och skolledare, att stanna kvar i eller söka sig till, kommer Leksands 

kommuns grundskolor kunna gå stärkta in i framtiden.  

Rekommendationen som följer utgår från förvaltningens analys, vilken har identifierat ett par centrala 

utvecklingsområden. Dessa är dels kvalitet utifrån organisation och rekrytering, dels god hushållning 

av resurser. För att kunna bibehålla en god kvalitet behöver organisationen ses över för att möta ut-

maningarna inom rekrytering. Vidare behöver det ses över hur resurserna används för att skapa en 

likvärdig skola.  
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1.2 Grundskolans nuvarande organisation 
I nuvarande organisation finns det åtta kommunala grundskolor och två fristående grundskolor i kom-

munen. Skolornas placering framgår av kartan. 

 
Figur 3. Karta över Leksands kommun med samtliga kommunala och fristående skolor. 

Rörande de kommunala grundskolorna finns det två F-9-skolor, Sammilsdal och Åkerö, vilka är place-

rade inne i Leksands tätort. Det finns också sex stycken F-6-skolor placerade i Djura, Gärde, Insjön, 

Siljansnäs, Tällberg och Ullvi. Sett till skolornas placering är det relativt korta avstånd inom Leksands 

kommun. En elev i Leksands kommun behöver generellt sett inte åka buss mer är maximalt 40-45 mi-

nuter, enkel väg, när de ska till någon av F-9-skolorna i Leksands tätort. 

Relativt många elever åker buss redan idag, vilket framgår av tabell 1. Dessutom åker många elever 

buss för att gå på annan skola än den i sitt upptagningsområde. För Djuras del rör det sig om 21 elever, 

Gärde 5 elever, Tällberg 26 elever och för Ullvi 21 elever. Avstånden är så pass korta att dessa inte har 

utgjort ett praktiskt hinder för det fria skolvalet. 

Tabell 1. Antalet elever på respektive skola som är berättigade till skolbuss läsåret 2017/2018. 

Skola Djura Gärde Insjön Sammils-
dal 

Siljans-
näs 

Tällberg Ullvi Åkerö 

Antal 10 29 29 234 29 30 48 151 
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Under innevarande läsår 2017/2018 finns det i kommunens skolor ca. 1450 elever fördelade enligt 

nedanstående tabell. I tabellen framgår också den relativa lärartätheten per skola, dvs. antal elever 

per lärare. Personal för förskoleklass och fritidshem är medräknade men inte elevassistenter. 

Tabell 2. Antalet elever och lärartäthet per skola, läsåret 2017/2018. 

Den kommunala grundskoleorganisationen leds av avdelningschef för grundskolan och under vilken 

skolledning och elevhälsa ligger. Fördelningen av icke undervisande personal såsom skolledare (7 tjäns-

ter), elevhälsa i form av kurator (2,5 tjänst), skolsköterska (2,5 tjänst), studie- och yrkesvägledare (1,5 

tjänst) samt bibliotekarie (2,25 tjänst) framgår av Figur 4. Utifrån tillgängliga resurser och skolornas 

storlek blir tjänstefördelningen av icke undervisande personal mellan F-6-skolorna fragmentarisk. Sett 

till t.ex. yrkes- och studievägledning, så delar de kommunala F-6-skolorna på 0,3 tjänst, vilket ger 0,05 

tjänst i snitt. Upplägget är snarlikt gällande kurator, skolsköterska och biblioteksresurs, fast i något 

större omfattning.  

 
Figur 4. Fördelning av skolledning, elevhälsa och biblioteksresurs angivet i tjänster/del av tjänst. 

I den nuvarande organisationen finns det många skolenheter, av vilka flera är små skolor. Elevantalet 

skriftar mycket mellan skolorna och allt sammantaget skapar stora utmaningar i att organisatoriskt 

fördela resurserna på ett likvärdigt sätt. Detta leder också till vissa kvalitetsskillnader mellan skolorna. 
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2. Grundskolan i Leksands kommun 2020 

Höstterminen 2020 kommer Leksands kommuns grundskolor, utifrån förvaltningens rekommendat-

ion, vara organiserad med en gemensam 7-9-skola. Genom att samla alla årskurs 7-9 på ett ställe går 

det att utveckla samarbetet med gymnasiet och kulturskolan och kunna stärka profilerna inom idrott 

och musik. Det möjliggör också att i framtiden satsa på spetsutbildningar inom t.ex. matematik, 

språk, natur- och samhällsorienterande ämnen. 

Antalet skolor som har årskurserna F-6 minskar från dagens åtta till fyra. Till en av dessa kommer det 

att finnas två F-3-skolor anslutna. Skolorna kommer att vara indelade i mer sammanhållna rektors-

områden. Inom respektive rektorsområde förstärks organisationen och strukturen kring den enskilda 

eleven. Dels genom att det kommer att finnas stabila lärararbetslag med högre andel behöriga lärare, 

dels genom en förstärkt elevhälsa och skolledarresurs. Det kommer också att bli en förstärkning, sett 

per skola, av administrativa resurser och skolbibliotekarier. En ny organisation kan också använda re-

surserna på ett bättre sätt.  

Leksands kommun ska även fortsättningsvis kunna erbjuda en kvalitativ utbildning som låter alla elever 

lyckas och utvecklas så långt som möjligt. En skola som är likvärdig gällande både stöd och stimulans 

lyckas väl med det kompensatoriska uppdraget. Elever som lätt når kunskapskraven ska ges ledning 

och stimulans för att kunna nå längre. Det kommer att vara en skola för elever och pedagoger att växa 

i, kunskapsmässigt och kollegialt men också lokalmässigt. Rekommendationen av ny organisation 

skulle lägga den grund som behövs för att möta framtidens pedagogiska utveckling.  

Rekommendationens avsikt är att lägga grunden för en skola att utvecklas och växa i - en skola för 

framtiden. 
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2.1 Campus Sammilsdalskolan 
 Sammilsdalskolan (nuvarande byggnad) årskurs 7-9 i hela byggnaden. 

 Alléskolan blir Lilla Sammilsdalskolan årskurs F-3 samt ”Lilla fritids”. 

 Grundsärskolan och Flexibla gruppen stannar i befintlig byggnad. 

 Brandmannen blir Lilla Sammilsdalskolan årskurs 4-6 med fritidsgård. 

2.1.1 Investeringar 

 Eleverna äter på Gästishallen och för gymnasieskolans elever ses andra bespisningsalternativ 

över. 

 Lokalerna anpassas till högstadieklassrum. En hemkunskapssal ska inredas samt en sal för na-

turorienterande ämnen. Två slöjdsalar behöver byggas till, en för textilslöjd och en för träslöjd. 

Dessa specialsalar skulle även täcka Lilla Sammilsdalskolans behov. 

 Ny idrottshall i och med kommunens satsning på ny bollhall. 

 Eleverna behöver fler och större rastutrymmen.  

 Arbetsrum för personal ses över.  

 Skolgården för F-6 flyttas till Alléskolan och Brandmannen. Ny, anpassad skolgård för 7-9 ställs 

i ordning. 

 Alléskolan anpassas till F-3-verksamhet bl.a. genom att skolgården inhägnas. Klassrummen an-

passas till F-3-verksamhet. Vuxenutbildningen flyttar till delar av Åkerö skolas nuvarande hög-

stadielokaler. 

 I Brandmannen byggs det 4-5 klassrum när barackerna avvecklats. Skolgård utanför Brandman-

nen görs i ordning med delar från nuvarande skolgård. 

 Busslinjerna från Tällberg och Ullvi förstärks. 

Uppskattad kostnad: Anpassning av nuvarande Sammilsdalsskolan till en 7-9-skola, 4,8 miljoner kro-

nor. Anpassning av Brandmannen till 4-6-skola, 5,3 miljoner kronor. Anpassning av Alléskolan till F-3-

skola, 4,9 miljoner kronor. Här är inte nya bollhallen inräknad då den byggs oavsett hur skolorganisat-

ionen ser ut. 

2.1.2 Grunder utifrån kvalitetsaspekter och god hushållning av resurser  

Det behövs en F-6-skola i Noret för att kommunen ska kunna erbjuda ett attraktivt alternativ. Eftersom 

årskurs 7-9 kommer att uppta hela nuvarande Sammilsdalskolan behöver F-6 inrymmas i andra lokaler, 

vilka enligt denna rekommendation blir Alléskolan och Brandmannen. På så vis kan befintliga lokaler 

nyttjas. Dessa kräver endast begränsade ombyggnationer. 

Det finns många fördelar med en skola indelat i tre pedagogiska enheter. Ingen av enheterna blir för 

stor och eleverna har sin tillhörighet till en skola i lagom storlek med kamrater i samma ålder. Det gör 

också att eleverna kan känna sig trygga i sina nya miljöer. 

Eleverna får interagera med kamrater i samma åldrar och utvecklas tillsammans med andra både kun-

skapsmässigt och socialt. 

Den största inflyttningen sker till de centrala delarna och därför är det naturligt att satsa på skolan i 

detta område. I tanken med ”Campus Sammilsdalskolan” finns det möjlighet att växa för varje enhet. 
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En farhåga kan vara att det blir för stort och att det kan skapa en otrygg miljö för våra ungdomar. 

Förebyggande åtgärder kommer att vara att kontinuerligt arbeta med skolans värdegrund samt att en 

effektivare organisation, t.ex. en samlad elevhälsa, snabbt ska kunna agera vid kränkningar. En klok 

schemaläggning kan också inverka positivt för att skapa ett lugnt och tryggt klimat. 

Genom att ha fritidsgård i lokalerna på eftermiddagarna kan eleverna vara kvar och umgås med sina 

kamrater i stället för att gå hem och vara ensamma. Att personalen på fritidsgårdarna samarbetar med 

skolan gör att barnen blir mer sedda, vilket ökar tryggheten för eleverna.  

Pensionärernas riksorganisation, PRO, har fika för sina medlemmar på tisdagar vid klockan 11.00 i 

Brandmannens lokaler. En inflyttning av Sammilsdalsskolan årskurs 4-6 skulle innebära att nämnda fika 

kommer att förläggas i en annan lokal. Det finns flera tänkbara alternativ som lokal- och verksamhets-

mässigt håller minst samma standard. Skulle det bli aktuellt kommer kommunen att ordna ett sådant 

alternativ. 

Det är tydligt att idag slutar de flesta elever på fritidshem under årskurs 3. Att ha fritidsgård tillgänglig 

ökar möjligheten för eleverna att stanna kvar och få en meningsfull och aktiv fritid efter skoltiden. 

En högstadieskola med idrotts- och musikprofil är attraktivt för kommunen. Att utveckla profilerna för 

samtliga elever i årskurs 7-9 tillsammans med idrottsföreningar och Kulturskolan ger kvalité i utbild-

ningarna. En annan effekt är att det kommer att bli enklare att kunna starta s.k. spetsutbildningar inom 

t.ex. matematik, språk, natur- och samhällsorienterande ämnen, vilket skulle bidra till en ökad attrak-

tivitet för högstadieelever. På så vis ökar också samarbetet med gymnasiet. 

I Hatties metastudie, Synligt lärande, SKL (2011), s. 23, kring vad som påverkar studieresultatet har 

storleken på en skola betydelse gällande högstadium/gymnasium. I studien konstaterades att större 

skolor (800 elever är optimal storlek) är en positiv påverkansfaktor. Den framtida Sammilsdalskolan 7-

9 kommer inte i närheten av optimal storlek, men det går att förvänta sig en positiv utveckling av 

studieresultaten/måluppfyllelsen utifrån en sammanslagning av 7-9-skolorna i kommunen. 

De flesta reaktionerna från remissgrupperna, brukarråd och APT, har i stort varit positiva till organisat-

ionen av en gemensam högstadieskola. I intervjuer med elever i årskurs 8 från både Sammilsdal och 

Åkerö, har dessa varit positiva till en gemensam högstadieskola. 
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2.2 Åkerö skola 
 Åkerö skola är idag en skola som många söker sig till och inflyttningen till skolan ökar i dagslä-

get. 

 Åkerö skola fortsätter som en årskurs F-6-skola och årskurs 7-9 flyttar till Sammilsdalskolan.  

 Vuxenutbildningen flyttar in i delar av Åkerös nuvarande högstadiebyggnad. 

2.2.1 Investeringar 

 Lokaler för elevhälsan behövs om nuvarande paviljonger tas bort.  

 För årskurs F-6 kan delar av nuvarande högstadiebyggnad användas som skollokaler. Skolloka-

lerna för årskurs 4-6 avskärmas från vuxenutbildningen och har en egen ingång. Därmed av-

vecklas en av paviljongerna. 

 Delar av  årskurs 7-9-lokalerna anpassas till vuxenutbildningen. 

 Eftersom Edshults äldreboende byggs om inom de närmaste åren behöver Åkerö F-6 få en 

egen matsal. Ett behov som skulle uppstå oavsett vilka förändringar som sker inom skolorga-

nisationen. Matsalen kommer att inrymmas i befintliga lokaler. Där kan man även göra matsa-

len till en samlingssal för personal då detta saknas på skolan idag och även lokaler för elevhäl-

san skulle kunna ingå i den investeringen. 

Uppskattad kostnad: Lokalanpassningar kan göras utan särskilda investeringar. Kostnad för matsal 

bortses från eftersom denna kostnad inte är kopplad till ny grundskoleorganisation. 

2.2.2 Grunder utifrån kvalitetsaspekter och god hushållning av resurser  

Åkerö skola är idag Leksands största F-6-skola. De är trångbodda och har i dagsläget paviljonger för att 

lösa lokalproblemen. I förlängningen är avsikten att paviljongerna ska avvecklas. 

Att frigöra lokaler, med en flytt av årskurs 7-9, är attraktivt för både lärare, skolledare och vårdnads-

havare då det möjliggör en tydligare organisation med ett mer renodlat fokus som underlättar peda-

gogisk utveckling. 

Om inflyttningen till upptagningsområdet blir mycket stor pga. alla planerade bostäder kan en utbygg-

nad av den rekommenderade F-6-skolan vara aktuellt i framtiden. Lokalerna kommer inte kunna han-

tera en mycket stor elevtillströmning. Detta krävs dock oavsett vilka förändringar som sker inom skol-

organisationen. 

Förvaltningens bedömning är också att det finns tillräckligt med parkeringsplatser vid Åkerö skola för 

att ta emot vuxenutbildningens elever. Vid behov finns det också ytor att tillgå för att utvidga parke-

ringsplatsen. 
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2.3 Insjöns skola 
 Insjöns skola fortsätter som en  årskurs F-6-skola med fritidshem. 

2.3.1 Investeringar 

 Insjöns skola har idag oanvända lokaler och därmed möjlighet att ta emot fler elever. Inga 

större investeringar förutom underhåll behövs i och med omorganisationen. 

Uppskattad kostnad: Inga investeringar förutom underhåll behövs idag 

2.3.2 Grunder utifrån kvalitetsaspekter och god hushållning av resurser 

Insjön är en ort där det byggs mycket och inflyttningen till Insjön kommer att öka. Lokalerna på Insjöns 

skola är fina och väl anpassade för ämnesundervisning i årskurs 4-6 och därför görs bedömningen att 

Gärde-eleverna skulle gynnas av en flytt för att öka kvalitén på undervisningen för både elever och 

lärare.  

Den rekommenderade organisationen gör också att upptagningsområdena för F-6-skolorna, Insjön, 

Sammilsdal och Åkerö anpassas på ett lämpligt sätt utifrån hur personalen är organiserad och tillgäng-

lighet av lokaler. 

Genom rekommendationen vill förvaltningen satsa på Insjöns skola genom förstärkningen av eleverna 

från Gärde skola. Rektorsområdet innehåller också bara Insjöns skola, vilket skapar bättre förutsätt-

ningar för pedagogiskt ledarskap och därigenom pedagogisk utveckling. 
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2.4 Siljansnäs skola 
 Siljansnäs skola är en skola med stabilt underlag och med över 100 elever bör den vara kvar 

som en F-6-skola och med fritidshem. 

2.4.1 Investeringar 

 Inga investeringar förutom underhåll behövs idag. 

Uppskattad kostnad: Inga investeringar förutom underhåll behövs idag  

2.4.2 Grunder utifrån kvalitetsaspekter och god hushållning av resurser  

Siljansnäs skola är tillräckligt stor för att kunna ha en god kvalité och ge eleverna förutsättningar att nå 

så långt som det är möjligt med sina studier. Den är även tillräckligt stor för att kunna erbjuda attraktiva 

lärartjänster. 
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2.5 Tällberg skola 
 Rekommendationen är att organisera Tällbergs skola som en årskurs F-3-skola med fritidshem. 

Förskolans 5-åringar flyttas in i skollokalerna och frigör lokaler på förskolan för att kunna ta in 

fler barn från den kö som finns idag till Tällbergs förskola. 

 Årskurs 4-6 hänvisas till Lilla Sammilsdalskolan årskurs 4-6 i Noret. 

2.5.1 Investeringar 

 Tällberg skola bör ha möjlighet att gå ur vissa delar av sina lokaler för att föra över frigjorda 

resurser till driften av verksamheten.  

 Ytterligare en buss som kommer till Leksand vid 8.30-9.00 sätts in. Detta för att inte behöva 

sätta in en extrabuss under tider med högst beläggning, vilket kostar mer samt att eleverna får 

åka när det är lugnare. 

Uppskattad kostnad: Extrainsatta bussturer 150 000. 

2.5.2 Grunder utifrån kvalitetsaspekter och god hushållning av resurser  

Tällberg skola årskurs F-3 och fritidshem bedöms ha tillräckligt bra underlag och förutsättningar för att 

kunna kvarstå som en skolenhet. 

Det går att anpassa de estetiska ämnena i årskurs 3, så att lokalerna fungerar. Lokalerna för slöjd, idrott 

och musik är inte anpassade för årskurs 4-6 och då skulle det krävas ombyggnad och tillbyggnad i be-

fintlig byggnad för att möta lokalbehovet. 

Fritidshemmet kan arbeta mer tillsammans med förskolan vid öppningar och stängningar. Detta gynnar 

både elever och personal.  

Genom samarbete mellan skola och förskola lär alla barn känna alla från tidig ålder, vilket också är ett 

sätt att mötas och umgås över åldersgränserna. 

Under senare år har det minskande elevunderlaget medfört att skolan behöver organisera sig i B-form 

över fler än två årskurser. Detta medför en mycket komplicerad organisation både ur kvalitésynpunkt 

och likvärdig undervisning när det gäller årskurs 4-6. Eleverna blir för få i varje årskurs för att kunna nå 

en optimal utveckling och de riskerar att inte får samma kunskaper med sig som övriga elever i samma 

årskurser. 

En effektivare resursanvändning av både personalresurser och tilldelade medel gör att skolorna bättre 

kan svara mot det kompensatoriska uppdraget. Senaste åren har skolans elevunderlag krävs en orga-

nisation där elever får gå i 4-6-klass. Det har varit mycket svårt att rekrytera till denna tjänst, vilket har 

medfört att eleverna fått byta lärare varje år och detta skapar otrygghet i gruppen och leder till att 

ytterligare personalresurser har satts in för att hantera gruppen. Eleverna kommer att behöva byta 

lärare även till höstterminen 2018 och det blir en 3-6-klass, vilket kommer att försämra kvalitén på 

inlärningen. 

Genom organisationens rekommendation att låta årskurs 4-6 åka till Sammilsdalskolan ökar det flexi-

biliteten. Det blir lättare för rektor att anpassa resurser efter elevers och klassers behov. Dels genom 

en bättre organisation av stödpersonal, dels genom enklare tillgång till elevhälsopersonal (specialpe-

dagog/speciallärare, kurator, skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog). 
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Enligt ett medborgarförslag föreslås att låta f.d. Sjugare skolas elever gå på Tällbergs skola. Detta skulle 

dock kräva att en helt ny busslinje sätts in och det innebär en kostnad som utifrån helheten är svår att 

motivera. 

Det blir en bättre kunskapsutveckling för eleverna att gå med elever i samma ålder, och sett utifrån 

skolans uppdrag, bör detta prioriteras. Klasserna blir inte större, däremot blir det klasser med sam-

manhållna åldersspann. 

Förskolan i Tällberg har idag kö och har svårt att kunna ta emot alla barn och därför kommer det att i 

samarbete med förskolan tas in 5-åringar i Tällbergs skola för att kunna ta in fler av de mindre barnen 

som står i kö till förskolan. Genom detta nyttjas befintliga lokaler och kan på ett lättare sätta öka sam-

arbetet mellan fritidshem och förskola när det gäller pedagogik och öppettider. 
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2.6 Ullvi skola 
 Rekommendationen är att organisera Ullvi skola till en F-3-skola med fritidshem och låta års-

kurs 4-6 gå till Sammilsdalskolan.  

 En förskola planeras att öppnas i skolans lokaler. 

 Årskurs 4-6 hänvisas till Lilla Sammilsdalskolan årskurs 4-6 i Noret. 

2.6.1 Investeringar 

 Ullvi skola behöver anpassas till förskola för att kunna starta en avdelning. 

 Ytterligare en buss som kommer till Leksand vid 8.30 - 9.00 sätts in. Detta för att inte behöva 

sätta in en extrabuss under tider med högst beläggning, vilket kostar mer samt att eleverna får 

åka när det är lugnare. 

Uppskattad kostnad: Anpassning av lokaler för förskoleavdelning 0,7 miljoner kronor. 

Extrainsatta bussturer 150 000. 

2.6.2 Grunder utifrån kvalitetsaspekter och god hushållning av resurser 

Ullvi skola årskurs F-3 och fritidshem bedöms ha tillräckligt bra underlag och förutsättningar för att 

kunna kvarstå som en skolenhet. 

Fritidshemmet kan arbeta mer tillsammans med förskolan vid öppningar och stängningar. Detta gynnar 

både elever och personal. 

Genom samarbete mellan skola och förskola lär alla barn känna alla från tidig ålder, vilket också är ett 

sätt att mötas och umgås över åldersgränserna. 

De senaste åren har det minskade elevunderlaget medfört att skolan behöver organisera sig i B-form i 

vissa årskurser. Detta medför en sämre organisation både ur kvalitésynpunkt och likvärdig undervis-

ning när det gäller årskurs 4-6. Eleverna blir för få i varje årskurs för att kunna nå en optimal utveckling 

och de riskerar att inte får samma kunskaper med sig som övriga elever i samma årskurser. Det är svårt 

att få till bra stödundervisning för elever med särskilda behov i en liten verksamhet. Det finns inget i 

dagsläget som visar på att en stor inflyttning av barn kommer att ske under de närmaste åren. 

En effektivare resursanvändning av både personalresurser och tilldelade medel gör att skolorna bättre 

kan svara mot det kompensatoriska uppdraget.  

Genom att åka till Lilla Sammilsdalskolan från årskurs 4 ökar flexibiliteten. Det blir lättare för rektor att 

anpassa resurser efter elevernas och klassernas behov. Dels genom en bättre organisation av stödper-

sonal, dels genom enklare tillgång till elevhälsopersonal (specialpedagog/speciallärare, kurator, skol-

sköterska, skolläkare, skolpsykolog). 

Det blir en bättre kunskapsutveckling för eleverna att gå med elever i samma ålder, och sett utifrån 

skolans uppdrag, bör detta. Klasserna blir inte större, däremot blir det klasser med sammanhållna ål-

dersspann. 

 

 



19 
 

2.7 Gärde skola 
 Rekommendationen är att lägga ner Gärde skola.  

 Skolan ligger idag på relativt kort avstånd mellan två större skolor Åkerö och Insjön. 

 Det krävs investeringar i renovering av skolan då den är eftersatt i lokaler. 

 Årskurs F-6 hänvisas till Insjöns skola. 

2.7.1 Investeringar 

 Buss till Insjön ses över för eleverna i F-6. 

Uppskattad kostnad: Extrainsatta bussturer 50 000. 

2.7.2 Grunder utifrån kvalitetsaspekter och god hushållning av resurser 

Gärde skola är idag en skola vars lokaler, till viss del, fungerar för den verksamhet som bedrivs där idag. 

Dock är lokalerna nedgångna och vissa ämnesspecifika salar saknas, vilket att eleverna redan idag bus-

sas till Insjöns skola för att få undervisning i slöjd, hemkunskap och musik. I samband med att ny sta-

dieindelad timplan som beslutats av regering och gäller från 1 juli 2018 kommer kraven på ändamåls-

enliga lokaler att öka.  

Redan idag är verksamheten mycket trångbodd och de har inte förutsättningar för att tillgodose ele-

verna i alla ämnen. Att renovera skolans lokaler och komplettera med nybyggda lokaler för att möta 

en förändrad timplan skulle bli väldigt kostsamt. Enligt preliminära beräkningar skulle det bli en kost-

nad på drygt 10 miljoner. Det är svårt att motivera detta ekonomiskt med tanke på att rekommendat-

ionen ska se till samtliga elevers behov i de kommunala grundskolorna. Eftersom Gärde skola ligger 

nära två andra skolor, Insjön och Åkerö, finner förvaltningen att detta vore den bästa helhetslösningen. 

Under senare år har elevunderlaget gjort att skolan behöver organisera sig i B-form. Detta medför en 

svårare organisation både ur kvalitésynpunkt och likvärdig undervisning när det gäller årskurs 4-6. Ele-

verna blir för få i varje årskurs för att kunna nå en optimal utveckling och de riskerar att inte får samma 

kunskaper med sig som övriga elever i samma årskurser. Det finns inget i dagsläget som visar på att en 

stor inflyttning av barn sker under de närmaste åren som skulle förändra läget. 

Det är idag svårt att tillgodose elevernas behov av särskilt stöd i de yngre åren på en sådan liten enhet. 

En klokare användning av både personalresurser och tilldelade medel gör att skolorna bättre kan svara 

mot det kompensatoriska uppdraget.  

Genom organisationens rekommendation att åka till Insjöns skola ökar det flexibiliteten. Det blir lät-

tare för rektor att anpassa resurser efter elevers och klassers behov. Dels genom en bättre organisation 

av stödpersonal, dels genom underlättad tillgång till elevhälsopersonal (specialpedagog/speciallärare, 

kurator, skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog). Tanken att låta Gärde-eleverna höra till Insjöns skola 

har också presenterats tidigare i Utredning om eventuell nedläggning av skolorna i Gärde, Ullvi och 

Djura (2013). 

Det blir en bättre kunskapsutveckling för eleverna att gå med elever i samma ålder, och sett utifrån 

skolans uppdrag, bör detta prioriteras framför nackdelen att eleverna får resa och byta skola. Klasserna 

blir inte större, däremot blir det klasser med sammanhållet åldersspann. 

Det bokförda värdet på Gärde skolas lokaler uppgår till 3,7 miljoner kronor.  
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2.8 Djura skola 
 Rekommendationen är att lägga ner enheten Djura skola. Djura skolas elevunderlag är för litet 

för att kvalitén ska gå att säkerställa i framtiden och därför är en av åtgärderna i denna rekom-

mendation att lägga ner denna enhet.  

 Årskurs F-6 hänvisas till Åkerö skola. 

2.8.1 Investeringar 

 Ytterligare en buss från Djura till Åkerö skola. 

Uppskattad kostnad: Nyinsatta bussar och turer 600 000. 

2.8.2 Grunder utifrån kvalitetsaspekter och god hushållning av resurser 

Utgångspunkten för Leksands kommuns skolor måste vara att ge våra elever bästa möjliga förutsätt-

ningar till att vara i en miljö där de kan utvecklas. Det är av största vikt att alla elever får samma höga 

kvalité på undervisning och möjlighet att utvecklas så långt som möjligt.  

Utgångpunkten i denna rekommendation är att säkerställa kvalitén för alla elever, möjliggöra en gynn-

sam organisation för framtida rekrytering av personal samt ett klokt nyttjande av resurserna. Bedöm-

ningen är att det inte går att säkerställa någon av dessa punkter för Djura skolas del om verksamheten 

får fortsätta som idag. 

Skollagen ställer höga krav på att eleverna ges en likvärdig utbildning och allsidig personlig utveckling. 

På så små enheter som Djura skola är det svårt att tillgodose dessa krav. Det finns i dagsläget inte 

möjligheter till detta med god kvalité utifrån det elevunderlag som finns i upptagningsområdet. Att 

lösa detta genom att marknadsföra Djura skola är inte ett realistiskt sätt att öka elevunderlaget ef-

tersom det geografiska avståndet och kollektivtrafiken inte möjliggör detta. 

Denna enhet riskerar att bli en ensamarbetsplats för läraren och det är inte attraktivt ur arbetsmiljö-

och kompetensutvecklingsaspekter. Det riskerar att utvecklingen stagnerar. Den digitala utvecklingen, 

till trots, så kan tekniken inte uppväga ett nära och flexibelt samarbete med fysiskt närvarande kolle-

gor. 

Det är svårt att tillgodose de formella kompetenskraven för framtida lärare. 

Skolledaren måste vara på flera ställen och har sämre möjligheter till pedagogiskt ledarskap. 

Det finns idag ett stort behov av stödinsatser på Djura skola som är svåra att tillgodose och lösningarna 

blir ofta kostsamma och inte kvalitativa för eleven. 

Av befolkningsstatistiken framgår det inte att elevunderlaget skulle öka i framtiden, inte heller minska, 

om alla elever som tillhörde upptagningsområdet skulle välja Djura skola. Det ser i dagsläget inte ut 

som så och siffrorna pekar på att det även i framtiden kommer att vara vårdnadshavare som väljer 

bort Djura skola vilket urholkar elevunderlaget. 

Trygghetsaspekten har lyfts upp och det är viktigt att fortsätta tillgodose denna även om eleverna får 

byta skola. Att låta eleverna från Djura komma till Åkerö skola som då är en F-6-skola ger möjligheter 

att skapa trygghet och social samvaro. Detta kommer att främja elevernas personliga utveckling, både 

studiemässigt och socialt, genom att de kommer till ett större sammanhang. 
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Kostnaden per elev i Djura skola är avsevärt mycket högre än på övriga skolor och ändå uppnår ele-

verna från Djura skola sämre studieresultat. En aspekt att det är svårt att få utveckling mellan eleverna 

när de är så få och detta gör att de inte kommer upp till de resultat de skulle kunna nå om de fanns i 

ett större sammanhang. Detta är en allvarlig brist i elevernas kunskapsutveckling. För en fördjupad 

lägesbild se bilaga 1 och Utredning gällande Djura skola (2016). 

Det bokförda värdet på Djura skolas lokaler uppgår till 4,2 miljoner kronor. 
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3. Ny rektorsorganisation 
 

Rektorsområde 1 

F-6 Sammilsdalskolan, särskolan, Tällberg och Ullvi skolor (ca. 380 elever)  

Ledning: Rektor och biträdande rektor 

Elevhälsa: kurator 75 %, skolsköterska 75 %, studie- och yrkesvägledare 20 %,  

 

Rektorsområde 2 

7-9 Sammilsdalskolan och Flexibla gruppen (ca. 430 elever) 

Ledning: Rektor och biträdande rektor  

Elevhälsa: kurator 100 %, skolsköterska 100 %, studie- och yrkesvägledare 100 % 

 

Rektorsområde 3 

Åkerö och Siljansnäs skolor (ca. 410 elever) 

Ledning: Rektor och biträdande rektor 

Elevhälsa: kurator 75 %, skolsköterska 75 %, studie- och yrkesvägledare 15 % 

 

Rektorsområde 4 

Insjöns skola (ca. 285 elever) 

Ledning: Rektor 

Elevhälsa: kurator 50 %, skolsköterska 50 %, studie- och yrkesvägledare 15 % 

Skolledarorganisationens omfattning är oförändrad. Elevhälsan utökas med en tjänst. 

Varje rektorsområde har samma elevhälsoteam. Det kommer att finnas undervisningsgrupper för ele-

ver i behov av särskilt stöd på F-6-skolorna. Med samlad kompetens på F-6 utökas samarbetet med 

fritidshemmen kring barn med särskilda behov. I nedanstående tabell redovisas en prognosticerad för-

delning av antal elever på de olika skolorna läsåret 20/21 enligt rekommendationen. 

Tabell 3. Prognos på antal elever per skola läsåret 20/21. Totalt 1505 elever (F-9). Tabellen utgår från 

SCB:s befolkningsstatistik för Leksand.  

 

 

 F-
klass Åk1 Åk2 Åk3 Åk4 Åk5 Åk6 Åk7 Åk8 Åk9 

To-
talt 

RO1 Tällberg 15 20 15 15       65 

RO1 Ullvi 10 15 10 10       45 

RO1 Sammilsdal F-6 25 30 35 20 50 55 55    270 

RO2 Sammilsdal 7-9        150 145 135 430 

RO3 Åkerö 35 35 40 40 40 35 35    260 

RO3 Siljansnäs 20 20 20 25 15 20 25    145 

RO4 Insjön 50 40 45 35 40 40 35    285 

 Totalt 155 160 165 145 145 150 150 150 145 135 1500 



23 
 

Det går inte i nuläget att säga vilken lärartätheten blir per skola/rektorsområde, men sett till hela 

grundskoleorganisationen skulle antalet elever per lärare landa på runt 10,3, förutsatt att elevprogno-

sen i ovanstående tabell håller. Redan idag finns det några skolor som ligger på denna lärartäthet, se 

tabell 3.  

Genom de nya rektorsområdena blir fördelningen jämnare. Antalet tjänster blir oförändrat på skolle-

darsidan (7 tjänster). Elevhälsoorganisationen stärks via 0,5 tjänst kurator (totalt 3 tjänster) och 0,5 

tjänst skolsköterska (totalt 3 tjänster), vilket innebär en total ökning med en tjänst. Antalet tjänster 

bland studie- och yrkesvägledning är oförändrad (1,5 tjänst), likaså gällande biblioteksresurs (2,25 

tjänst). Förstärkningen av kuratorer och skolsköterskor sker bl.a. för att bättre kunna möta utmaning-

arna med de ungas psykiska ohälsa. För studie- och yrkesvägledaren blir det mer sammanhållna tjäns-

ter från 0,05 tjänst till 0,15 tjänst som minst på en enhet. Det underlättar att utföra sitt uppdrag på ett 

mer kvalitativt sätt. Samma principer kommer att gälla för skolledare, kurator, skolsköterska och biblio-

teksresursen. 

 
Figur 5. Fördelning av skolledning, elevhälsa och biblioteksresurs utifrån rekommendationen. 
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4. Risk- och konsekvensanalys 

4.1 Konsekvenser 
De konsekvenser det går att se av rekommendationen rör i huvudsak två delar: kvalitet utifrån organi-

sation och rekrytering samt god hushållning av resurserna. Se bilaga 2 för att få en fördjupad bild kring 

framtida rekrytering samt bilaga 3 för ekonomisk redogörelse. 

4.1.1 Kvalitet utifrån organisation och rekrytering 

Genom att samla alla elever i årskurs 7-9 på Sammilsdal samt koncentrera antalet skolor som erbjuder 

årskurserna 4-6 finns det bättre möjligheter till en ökad likvärdighet inom och mellan skolorna, dvs. att 

kunna ge alla elever samma förutsättningar att kunna lyckas. Den föreslagna omorganisationen kom-

mer att främja barns och elevers sociala och kunskapsmässiga utveckling genom att det underlättar 

arbetet kring både stöd och stimulans. Detta ligger i linje med Sveriges kommuners och landstings (SKL) 

rapport Klarar den lilla skolan de stora kraven? (2014) där det framhålls att: 

Idag krävs en hög grad av samverkan mellan lärare med olika kompetens för att klara en pedagogisk helhet 

som även handlar om att kunna möta en snabb teknisk utveckling med digitalt innehåll med nya former 

för lärande och erkännande, för att tillgodose elever med olika behov och förutsättningar så att de når 

målen samt att dessutom svara upp mot formella krav på lärarutbildning. Olika kompetenser måste tas 

till vara inom ett arbetslag eller en arbetsgemenskap om detta ska bli möjligt. (s. 10) 

De krav som finns på lärarens och arbetslagens kompetens i den moderna skolan är på sätt och vis en 

avspegling av de förmågor som läroplanen syftar till att träna hos eleverna, dvs. förbereda dem för ett 

livslångt lärande, vilket kräver ett större sammanhang, kunskapsmässigt såväl som socialt. 

Antalet åldersblandade grupper kommer att minska samt att det är enklare att skapa ”robusta” arbets-

lag med större ämnesbehörighet. På en större skola är det enklare för lärarna att samordna kompe-

tensutveckling/fortbildning samt att samverka med ämneskollegor eller över ämnesgränserna, dvs. ett 

kollegialt lärande/utbyte. Hatties studie, SKL (2011), s. 29, visar också ett klart positivt samband mellan 

professionell utveckling och goda studieresultat hos eleverna.  

Större arbetslag underlättar också samordning av övriga arbetsuppgifter som mentorskap och att vara 

rastvakt, dvs. fullgöra skolans tillsynsansvar. Sammantaget är bedömningen att dessa förändringar 

skulle göra Leksand kommuns grundskolor till en mer attraktiv arbetsgivare, både för att kunna behålla 

och attrahera nya medarbetare. 

Genom att i högre utsträckning renodla ”stadierna” t.ex. via samlokalisering av årskurs F-3, 4-6 respek-

tive 7-9 ökar andelen behöriga lärare. Svårigheterna att rekrytera behöriga lärare är redan idag en stor 

utmaning för Leksands kommuns grundskolor. Sett till åldersstrukturen med stora pensionsavgångar, 

speciellt i Dalarna, kommer det inte att bli lättare att rekrytera i framtiden. Detta bekräftas också av 

Arbetsförmedlingens rapport Var finns jobben? Bedömning för 2017. I deras bristindex hamnar speci-

allärare och specialpedagoger på 4,80 på en skala 1-5, där 4-5 innebär mer påtaglig brist/mycket liten 

konkurrens om jobben. För grundskollärare är bristindexet 4,78.  

Skolverkets redovisning (2017), s. 164, pekar på att ca. 77 000 pedagoger kommer att behövas de 

närmaste åren (2017-2021). Faktum är också att antalet utexaminerade lärarstudenter inte kommer i 

närheten av att kunna täcka dessa behov. Utmaningarna att hitta behöriga lärare kommer alltså bara 

att öka i framtiden. 
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Även om andelen behöriga lärare i Leksands kommuns grundskolor är hög idag, kommer det att på sikt 

sjunka om något inte görs. Rekommendationen leder till att Leksands kommuns grundskolor bättre 

kan möta de pensionsavgångar som kommer att ske framöver, se bilaga 2. Leksands kommun kan be-

hålla, till och med öka, andelen behöriga lärare genom omorganisationen. Skolorna kommer till stor 

del kunna ersätta obehöriga lärare med behöriga lärare.  

Genom rekommendationen blir det lättare för Leksands kommuns grundskolor att arbeta med Skolin-

spektionens tillsynsbeslut, daterat 2018-01-08, att utveckla utbildningen vid skolenheterna. Där fram-

går det att ”Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet ska vara att de mål som finns för utbild-

ningen i skollagen och andra föreskrifter (nationella mål) uppfylls”. Vidare lyfter Skolinspektionen lik-

värdighetsaspekten kring elevhälsan: ”Huvudmannen säkerställer att elever vid grundskolorna i Lek-

sands kommun har tillgång till elevhälsans samtliga kompetenser i sådan omfattning att elevhälsan 

främst kan arbeta förebyggande och hälsofrämjande”.  

I rådande rekommendation kommer elevhälsan att förstärkas med totalt en tjänst samt att indelningen 

i nya rektorsområden gör att samordning och fördelning av arbetet kan bli effektivare. Detta tillsam-

mans med utvidgning av de s.k. studieverkstäderna (insatser för elever i behov av särskilt stöd) ger 

möjligheter för reell inkludering via det stöd eleverna kommer att få från elevhälsan och behöriga spe-

ciallärare/-pedagoger. På så sätt kommer skolorna bättre kunna tillgodose även dessa elevers rätt till 

en god utbildning där de får förutsättningarna att utvecklas så långt som möjligt. 

För skolledarna blir respektive skola mer hanterbar, vilket skapar en effektivare organisation och mins-

kad arbetsbelastning. På detta sätt kan mer tid frigöras för rektor att verkligen fungera som en peda-

gogisk ledare. 

Genom att organisera om skolorna kommer det att bli lättare att erbjuda attraktiva tjänster, eftersom 

många lärare gärna ser att de ingår i ett större kollegialt sammanhang samt att det är svårt att få lärare 

att vilja ha tjänster där de ska undervisa åldersblandade grupper som ibland sträcker sig över tre års-

kurser gäller i första hand årskurserna 4-6. Organisationen kommer också att leda till att det bli enklare 

vid vikarieanskaffning, vilket gör att vid de tillfällen vikarier kallas in, har de hög kompetens och under-

visningen bibehåller god kvalitet. 

Forskningen, bl.a. Hatties metastudie, SKL (2011), s. 26, visar inte på någon större skillnad i studiepre-

stationer mellan åldersblandade och åldershomogena klasser. Dock framkommer vissa nackdelar rö-

rande de sociala delarna av åldersblandade klasser: ”eleverna samarbetar sällan för att lösa problem; 

de hjälper sällan andra elever som behöver hjälp och eleverna är mindre produktiva”.  

Effekterna av åldersblandade grupper visar sig ibland också långt senare. I forskningsöversikten Utbild-

ning i glesbygd – samspel eller konflikt? utgiven av Myndigheten för skolutveckling (2005), s.206, fram-

går det också att avbrotten på gymnasiet är mycket vanligare bland de elever som har gått i ålders-

blandade grupper.  

Rekommendationen leder till en tydligare röd tråd för eleven i Leksands kommuns skolor genom att 

underlätta samverkan mellan skolformerna, dvs. från förskolan till gymnasiet. Runt eleven kommer det 

att byggas team som består av arbetslag, elevhälsa och skolledning för att skapa ett tydligt pedagogiskt 

sammanhang. Samarbetet kommer även att öka med fritidsgårdarna, främst Brandmannen, något som 
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leder till att det blir en ökad vuxennärvaro samt att fler elever kan komma att delta på fritidsgårdens 

aktiviteter.  

Många av de konsekvenser som förvaltningen menar sig kunna se framförs också som vanliga skäl i 

SKL:s rapport (2014), s. 23. 

 
Figur 6. Lista på vanliga argument mot små skolor. 

Konsekvensanalysen visar att omorganisationen skapar goda förutsättningar för att bygga en skola för 

framtiden, vilket också inbegriper kommunens vision om att det ska finnas 18 000 invånare i Leksand 

år 2025. Skolornas organisation och storlek gör att kvalitén höjs vilket bidrar till att göra Leksand till en 

attraktiv skolkommun. Det gör det också enklare att möta en framtid med förändrade förutsättningar. 

Främst genom en klokare resursanvändning på olika sätt. 

Andra konsekvenser blir att fler elever behöver åka buss till sin skola. Det gäller främst eleverna från 

Djura, Gärde, Ullvi och Tällberg. Busskostnaderna kommer att öka. Vidare kommer gymnasiets elever 

att behöva äta på annat ställe än Gästis-hallen. Ytterligare en konsekvens blir att PRO behöver erbjudas 

nya lokaler för sin fikaverksamhet.  

En konsekvens av att flytta in samtliga årskurs 7-9 till Sammilsdal, 4-6 till Brandmannen, F-3 till Allé-

skolan och en förskoleavdelning i Ullvi skola är att det kommer att kräva vissa lokalanpassningar. Denna 

investeringskostnad skulle, enligt beräkning, uppgå till ca 15,6 miljoner kronor. 

Sammantaget är det förvaltningens bedömning att de positiva konsekvenserna blir större sett till hel-

heten. I enskilda delar kan rekommendationen skapa vissa initiala olägenheter, men avsikten är att 

dessa kommer att kompenseras av en förbättrad kvalitet för den enskilda eleven, medarbetaren och 

skolan som helhet. 

4.1.2 God hushållning av resurserna 

En klokare resursanvändning av både personalresurser, bl.a. elevhälsan, och tilldelade medel gör att 

skolorna bättre kan svara mot det kompensatoriska uppdraget och leva upp till likvärdighetsprincipen. 

Genom organisationens rekommendation ökar skolornas flexibilitet. Det blir lättare för rektor att an-

passa resurser efter elevers och klassers behov. Dels genom en bättre organisation av stödpersonal, 
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dels genom underlättad tillgång till elevhälsopersonal (specialpedagog/speciallärare, kurator, skolskö-

terska, skolläkare, skolpsykolog). En mångsidig insats för elever i behov av särskilt stöd har en positiv 

påverkansfaktor för studieresultaten, enligt Hattie, SKL (2011), s. 40. Generellt sett får skolorna större 

marginaler, vilket minskar sårbarheten vid förändringar inom personalgruppen.  

En klokare resursanvändning av lokaler gör också att förutsättningarna att bedriva verksamheten uti-

från tilldelade medel förbättras. Genom att minska antalet enheter från åtta till sex ökar nyttjandegra-

den på de kvarvarande enheterna. Det gör att en större andel av medlen kan läggas på personal istället 

för på lokaler. Sex enheter skulle också innebära att den genomsnittliga beläggningen skulle vara 216 

elever per skolenhet, utifrån dagens elevantal. Något som skulle vara mer anpassat till riket som helhet 

(se Figur 1). 

Vissa ombyggnationer kommer att ske på Brandmannen, vilka påverkar fritidsgårdens verksamhet. Ge-

nom att skolan och fritidsgården kan använda samma lokaler som idag står tomma stora delar av dagen 

kan lokalresurserna användas på ett mer effektivt sätt. Detta skapar också bättre förutsättningar för 

samverkan mellan dessa verksamheter. 

En effektivare grundskoleorganisation gör också att antalet tjänster kan minskas med cirka 20 stycken. 

Det är obehöriga lärare med visstidsanställningar och framtida pensionsavgångar som inte kommer att 

behöva ersättas. 

Busskostnaderna kommer att öka genom fler turer, nyinsatt tur och fler busskort. Uppskattad kostnad 

för detta är 1,2 mkr. Investeringskostnaderna kommer enligt beräkning, se bilaga 3, att uppgå till 15,6 

miljoner. Med en avskrivning på 30 år blir det lite drygt 0,5 miljoner per år. För en fördjupad ekonomisk 

redogörelse, se bilaga 3. 

4.1.3 En skola för framtiden 

I kommunens vision för år 2025 ingår att invånarantalet har nått upp till 18 000. Målsättningen är att 

befolkningen ska öka med ca. 300 per år fram till 2025 (blåa staplar). 

 
Figur 7. Befolkningsutvecklingsprogons till 2025 i Leksand  

Leksands kommuns grundskolor kommer utifrån denna rekommendation ha en mycket hög andel be-

höriga lärare 2025. Kommunens skolor kommer också kunna ta emot det större antal elever som 
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18 000 invånare innebär. Det finns lokalutrymme för att expandera på Sammilsdalskolan 7-9, likaså på 

Insjöns och Siljansnäs skolor. Skulle det ske en kraftig ökning av elevunderlaget i Ullvi och Tällberg finns 

det möjlighet att återigen starta 4-6-verksamhet i dessa skolor. Gällande Lilla Sammilsdalsskola skulle 

det kunna bli ett alternativ att bygga en ny F-6-skola, ifall underlaget ökar kraftigt. I bildningsförvalt-

ningens Organisationsöversyn från 2010, föreslås detta och den nybyggda skolan skulle kunna rymmas 

i anslutning till Mediehuset.  

4.2 Risker utifrån ett barn- och elevperspektiv 
I nedanstående lista presenteras vanliga argument för att behålla små skolor, argumenten återfinns i 

SKL:s rapport (2014), s. 22. Dessa punkter rymmer, direkt eller indirekt, ett antal risker med att gå mot 

större enheter. De flesta av dessa risker är i hög grad aktuella för Leksands del och liknande riskbe-

dömningar har kommit Leksands kommuns politiker och tjänstemän till dels via brukarråd, skrivelser 

och på andra sätt. 

 
Figur 8. Lista på vanliga argument för små skolor. 

Utöver ovanstående riskområden har det lyfts frågor om schemaläggningen kommer bli mer kompli-

cerad med en större skola, och om de skulle leda till längre dagar för eleverna. Från och med årskurs 4 

ökar också andelen elever som får längre resor. En risk är att det skulle kunna bli fler trafikolyckor i 

samband med att fler elever åker buss. 

Det finns risk för negativa konsekvenser av att vissa elever kommer att behöva byta skola vid varje 

”stadium”, dvs. F-3, 4-6, 7-9 och slutligen gymnasiet. Det påverkar speciellt elever som är i stort behov 

av fasta rutiner och miljöer de känner igen och känner sig trygga i. En risk är också att antalet kränk-

ningar kan bli fler på en större skola. 

4.3 Risker utifrån organisationen 
Några organisatoriska risker är att planerade lokaler inte går att ta i bruk enligt tidplan, eller att arbetet 

med att göra om vissa lokaler fördröjs pga. flera olika faktorer samt att kostnaderna för att anpassa 

lokalerna blir större än vad prognoserna säger. Andra risker är att vissa bussar/bussavgångar kan bli 

väldigt belastade och att kostnaden för skolskjutsar blir större än beräknad 

En konsekvens av ett annat slag är att gymnasiets elever inte kommer att rymmas i elevmatsalen Gäst-

ishallen. Andra bespisningsalternativ behöver ses över. Logistik och kostnad för måltider kan visa sig 

bli svårare/dyrare än vad kalkylerna indikerar. 
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Antalet tjänster kommer att minska, vilket skulle kunna få negativa risker för arbetslagen och i förläng-

ningen för eleverna pga. minskad vuxentäthet. Det rör sig om cirka 20 tjänster. 

4.4 Att förebygga riskerna 
Stor omsorg ska läggas på att schemat blir så bra som möjligt och för att dagarna inte ska bli onödigt 

långa, vilket också underlättar för anpassning till och dimensionering av skolskjutsar. De bussar som 

sätts in för att skjutsa elever från Ullvi och Tällberg kommer att gå vid en senare tid för att undvika 

rusningstrafiken, vilket håller ned kostnaderna samt att bussfärden blir lugnare. Gällande trafiksäker-

heten är bedömningen att trafiklösningarna vid hämtning/avlämning med bil eller av- och påstigning 

på buss, kommer att vara god. Utöver att det idag finns fungerande trafiksäkerhetlösningar för detta 

på skolor som idag tar emot elever, så kommer även detta att finnas för eleverna på Brandmannen 

och Alléskolan. 

Gällande risken för ökat antal kränkningar kommer skolorna att fortsätta arbeta med värdegrundsfrå-

gor. Skolorna får också en större möjlighet att arbeta utifrån likabehandlingsplanerna och göra insatser 

vid eventuella kränkningar, i och med att kompetens via t.ex. elevhälsan finns samlad på respektive 

skola. 

I fråga om stadieövergångar kommer skolorna fortsätta utveckla sitt arbete med överlämningar. En 

process som underlättas av att det finns ett gemensamt system, Infomentor, för alla grundskolor där 

dokumentationen för respektive elevs kunskapsutveckling finns bevarad. 

De nya rektorsområdena gör också att bra överlämningar kan ske. Biträdande rektorer som får ansvar 

för F-3 ingår i samma rektorsområde som rektor för F-6-skolan i upptagningsområdet. Rektor, biträ-

dande rektor, elevhälsa och elevadministration utgör en gemensam enhet. Detta garanterar att kun-

skapen om den enskilda eleven följer med vid övergång och att kontinuiteten behålls. 

Att antalet tjänster minskar med cirka 20 stycken innebär att andelen behöriga lärare i arbetslagen 

kommer att öka, vilket ska ha en positiv effekt på lärarnas arbetssituation. Det är främst obehöriga 

lärare vars vikariat som inte förlängs och pensionsavgångar som svarar för minskningen. Vuxentät-

heten blir något lägre, men med en förstärkning inom elevhälsan med en tjänst samt en bättre orga-

nisation kring eleven är bedömningen att detta kompenserar för detta. 

Det är viktigt att föra en nära dialog med övriga sektorer inom kommunen och övriga samarbetsparter 

gällande lokaler-, måltids- och busstransportfrågor för att minimera riskerna med förseningar eller av-

vikelser från budgeterade kostnader. 

Gällande PRO:s fikaverksamhet kommer kommunen att ordna med en fullgod ersättningslokal. För 

fritidsgårdens del blir förutsättningarna för samarbete bättre och fler barn och ungdomar kommer att 

kunna delta i deras verksamhet. 
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5. Tidplan 
För att möjliggöra ovanstående rekommendation kommer den att genomföras under etapper med 

start HT 2018 och helt genomfört inför terminsstart HT 2020. Detta för att kunna göra klart de investe-

ringar som behövs. 

 

Steg 1 Läsåret 18/19 
 Trafiken behöver ses över och även parkering vid Alléskolan och Brandmannen. 

 Bussar från Tällberg, Ullvi och Djura sätts in. Buss från Gärde till Insjön ses över och anpassas 

till schemat. 

 Djura skola stänger och eleverna får upptagningsområde Åkerö. 

 Gärde skola stänger och eleverna får upptagningsområde Insjön. 

 Årskurs 4-6 i Ullvi går till Sammilsdalskolan. 

 Årskurs 4-6 i Tällberg går till Sammilsdalskolan. 

 Hela Sammilsdalskolan äter på Gästishallen. För gymnasiets del ska bespisningsfrågan ses över. 

 Under året ställs Alléskolan i ordning för F-3. Förberedelse för flytt av skolgården till Allésko-

lans baksida. 

 Skolgård görs i ordning för 7-9 på Sammilsdal. 

 

Steg 2 Läsåret 2019/20 
 Under sommaren ställs Sammilsdalskolans lokaler i ordning för 7-9. 

 Årskurs 4-6 Sammilsdal flyttar till Brandmannen i befintliga lokaler dvs. paviljonger. 

 Alla årskurs 7 till Sammilsdalskolan. 

 Sammilsdal F-3 till Alléskolan vid läsårstart 2019. 

 Vuxenutbildningen till Åkerö vid läsårsstart 2019. Lokaler delas med åk 9 på Åkerö under läså-

ret. 

 Ny hemkunskapssal och sal för naturorienterande ämnen byggs. Anpassning av klassrum i F-6 

byggnad på Sammilsdalskolan. Fler umgängesplatser för eleverna iordningställs både inomhus 

och utomhus. Detta sker till största del under sommaruppehållet. 

 En till träslöjdssal behöver byggas i 7-9-bygganden för att ta emot årskurs 3-6 från Lilla Sam-

milsdal. 

 

Steg 3 HT 2020 
 Brandmannens ovanvåning görs i ordning för Sammilsdal årskurs 4-6. 

 Åkerö årskurs 9 flyttar till Sammilsdal, eventuellt kan denna flytt göras redan HT 19 beroende 

på hur många elever som finns kvar på Åkerö. 
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Förvaltningens underlag 

Brukarråd, 2017-12-07 

Personalträffar 
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Bilaga 1. Kvalitetsredovisning av måluppfyllelse på Djura skola 

En utmaning med kvalitetsuppföljningar för små enheter är att undersökningsgrupperna tenderar att 

bli väldigt små, vilket gör det svårt att uttala sig om ett resultat ett enskilt år. Det kan slå ganska olika 

från gång till gång. Genom att utföra undersökningen, på samma undersökningsobjekt t.ex. nationella 

prov, men över en längre tidsperiod blir underlaget större och avvikelser kan inte enbart hänvisas till 

någon speciell förutsättning under ett enskilt år. 

Nedan presenteras resultaten för Djura elevers resultat på nationella proven, svenska respektive ma-

tematik, i årskurs 3 under läsåren 12/13 till 16/17. Genom att slå ihop fem läsårs resultat blev det 

totala underlaget för Djuras del 25 elever. För att få en jämförelsepunkt presenteras övriga Leksands 

kommuns grundskolor i samma tabell. 

Det framgår tydligt att Djuras elever ligger betydligt lägre än övriga Leksands kommuns grundskolor i 

både svenska och matematik, sett till hur väl de uppnår godkänt på alla delprov. I svenskämnet klarar 

nästan dubbelt så många av de övriga grundskolornas elever godkänt på alla delprov. I matematik är 

förhållandet att nästintill tre gånger så många på de övriga grundskolorna når godkänt på alla delprov. 

 

 

Denna låga måluppfyllelse på nationella prov bland Djura-eleverna i årskurs 3, tycks följa med upp i 

åren och när eleverna får sina första betyg i årskurs 6 befästs bilden av låga studieresultat. I diagram-

met nedan redovisas betygspoängen per ämne för Leksands kommuns grundskolors samtliga årskurs 

6. Medelvärdet per ämne är 0-strecket. På detta sätt kan man se differensen i Djuras betygspoäng 

jämfört med övriga skolor. För att kunna se en övergripande trend har resultaten för läsåren 12/13 till 

16/17 slagits samman.  

NP svenska 
årskurs 3 
lå 12/13-16/17 

Antal 
elever 

Delprov 
A 

Delprov 
B 

Delprov 
C 

Delprov 
D 

Delprov 
E 

Delprov 
F 

Delprov 
G 

Delprov 
H 

Godkänt 
på alla 
delprov 

Djura, antal 25 23 21 21 21 22 15 15 16 9 

Djura, procent  92 % 84 % 84 % 84 % 88 % 60 % 60 % 64 % 36 % 

Övriga, antal 750 719 681 667 677 707 641 627 641 532 

Övriga, procent  96 % 91 % 89 % 90 % 94 % 85 % 84 % 85 % 71 % 

NP matematik  
årskurs 3 
lå 12/13-16/17 

Antal 
elever 

Delprov 
A 

Delprov 
B 

Delprov 
C 

Delprov 
D 

Delprov 
E 

Delprov 
F 

Delprov 
G 

Godkänt 
på alla 
delprov 

Djura, antal 25 22 14 20 22 18 13 20 6 

Djura, procent  88 % 56 % 80 % 88 % 72 % 52 % 80 % 24 % 

Övriga, antal 750 700 659 700 669 658 610 678 483 

Övriga, procent  93 % 88 % 93 % 89 % 88 % 81 % 90 % 64 % 
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Det diagrammet visar är att Djuras elever presterar väl inom praktisk-estetiska ämnen såsom bild, 

hemkunskap, idrott, musik och slöjd. Däremot ligger de betydligt lägre inom de övriga ämnena. Ett 

eller två år kan de ligga något över, men sett till hela undersökningsperioden ligger de relativt långt 

under sina jämnåriga kamrater i betygspoäng.  

Det är tydligt att de presterar betydligt sämre i ämnena svenska, engelska och matematik, dvs. ämnen 

som tre år senare kommer att kräva godkända betyg för att kunna ta sig in på gymnasiet. Djura-ele-

verna ligger långt under i de samhällsorienterande ämnena: geografi, historia, religion och samhälls-

kunskap, likaså i de naturorienterande ämnena: biologi, fysik, kemi och teknik. 

Analysen visar, sett över tid, att studieresultaten är betydligt lägre på Djura skola än på kommunens 

övriga grundskolor. Detta framkom också i den utredning som förvaltningen lät göra 2016, Utredning 

gällande Djura skola. Djura skola har också tilldelats mer medel per elev än övriga skolor (främst för 

personalkostnader), men detta har inte avspeglat sig i studieresultaten. Kostnaden per Djura-elev 2017 

var 141 500 kr, medan genomsnittskostnaden för en elev vid Leksands kommuns grundskolor låg på 

103 000. Det rimmar inte heller väl med god hushållning av resurserna att Djura skola består som sko-

lenhet. 
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Bilaga 2. Framtida personal- och kompetensförsörjning 

I förvaltningsplanerna för Leksands kommun 2017 och 2018 har personal- och kompetensförsörjning 

identifierats som ett prioriterat utvecklingsområde. Det hänger bland annat samman med hur ålders-

strukturen ser ut inom kommunen, med många äldre, men även med svårigheter att hitta personal 

med rätt kompetens inom vissa konkurrensutsatta verksamheter.  

Inom skolans värld råder det en mycket hård konkurrens om de behöriga (legitimerade) lärarna. Något 

som har varit kännbart ute på skolorna de senaste åren. Detta är också en nationell trend som visar sig 

i Skolverkets (2017) återkommande prognos över behoven av förskollärare och olika lärarkategorier.  

I nedanstående tabell går det att utläsa att Dalarna, näst efter Gotlands, Jämtlands och Norrbottens 

län är det län som kommer att ha det största rekryteringsbehovet i framtiden, eftersom en stor andel 

av de verksamma lärarna idag är 50 år eller äldre. Skolverket (2017), s. 99. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sett till rekryteringsbehovet den närmaste femårsperioden 2017-2021, ligger Dalarnas län i topp till-

sammans med Stockholms och Södermanlands län, vilket visar sig i diagrammet nedan. Skolverket 

(2017), s. 102. 
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Bryter man sedan ned det per lärarkategori sett till riket är behövs det rekryteras ca. 30 000 grund-

skollärare F-9 inom de närmaste fem åren, Skolverket (2017), s. 50.  

 

Det Skolverkets rapport, kapitel 3, också visar på är att lärosätena inte kan täcka behoven inom en 

överskådlig framtid. Kommunens bedömning är att konkurrensen alltså kommer att bli än tuffare i 

framtiden. En konkurrens som inte bara kommer att handla om lön, utan även om arbetsvillkor. En del 

av arbetsvillkoren utgörs av tillhörigheten till ett större kollegium, med få eller inga årskursblandade 

grupper. 



36 
 

Den bild som Skolverket målar upp bekräftas också av Arbetsförmedlingens rapport, Var finns jobben 

2017?, s. 27. Nedanstående diagram visar att grundskollärarna är en grupp som når 4,78 på bristindex-

skalan, vilket innebär en betydande brist.  

 

Att denna utmaning är reell för Leksands kommuns grundskolors del framgår av nedanstående tabell. 

Det är en sammanställning av samtliga F-9-lärare som idag har en tillsvidareanställning inom 

kommunen. Det innebär att dessa i huvudsak är legitimerade, eftersom icke-legitimerade lärare endast 

kan inneha visstidsanställningar. Antalet lärare uppgår till 118 stycken och de är också indelade i 

ålderskategorier. Enligt tabellen är 47 % av Leksands grundskollärare 50 år eller äldre. Jämfört med 

Skolverkets tabell över åldersstrukturen bland lärarna, stämmer detta ganska väl med siffran för Da-

larna som helhet, dvs. knappt 45 %.  

Behöriga lärare, tillsvidareanställda i Leksand kommuns grundskolor F-9, lå 17/18.  

Åldersgrupp Antal Procent 

60+ 20 17 % 

50-59 35 30 % 

40-49 47 40 % 

29-39 16 14 % 

 

Utöver de tillsvidareanställa finns det innevarande läsår 40 visstidsanställda, varav ungefär hälften är 

obehöriga, ej legitimerade. Generellt sett ligger Leksand högre än rikssnittet gällande andel behöriga 

lärare. Värt att notera är att fem av de visstidsanställda är pensionerade lärare över 67 år. Även om 

de är mycket kompetenta och erfarna berättar detta något om svårigheterna att rekrytera lärare 

idag. 
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Bilaga 3. Ekonomisk redogörelse 

(Mkr) 2017  
utfall 

2017 
budget 

2018 2019 2020 2021 

Beslutad budget 148,3* 139,3* 147,6 147,8 148 148 

Effektivisering personal 
(jfr med föregående år) 

  3,8 3,8 0,9 0,9 

*Exklusive städ, Skolskjutsar och justering för att motsvara budget 2018 där dessa har flyttats. 

Tabellen ovan visar att avvikelsen för 2017 för Grundskolan uppgår till -9 mkr. Detta är alltså mer än 

det redovisade underskottet. Orsaken är att flera poster där avvikelsen var positiv 2017 flyttas från 

grundskolan till 2018. Det justerade utfallet 2017 är därmed högre än budgeten för 2018. Till 2018 

erhålls en ramjustering med 6,4 mkr för volymjustering samt 2,2 mkr för övriga kostnadsökningar. Det 

innebär alltså att generella kostnadsökningar och ett ökat antal barn skulle behöva klaras av till ungefär 

samma kostnad som 2017.  

Samtidigt ökar ersättningarna till de fristående skolorna från 13,9 mkr (budget 12,7 mkr) 2017 till 21,5 

mkr (budget) 2018, totalt 7,6 mkr.  

För att möta dessa förändringar har förvaltningen tagit fram en rekommendation på åtgärder för att 

både kunna öka kvalitén och likvärdigheten i undervisningen samt komma ner i beslutad budgetram. 

Det mest väsentliga i förvaltningens rekommendation utifrån ett ekonomiskt perspektiv är att 20 tjäns-

ter successivt kommer att effektiviseras bort, det handlar om vikariat, tidsbegränsande anställningar 

samt pensionsavgångar. Bedömningen är att med de ändringar som föreslås och det minskade antalet 

elever i den kommunala skolan ska detta vara möjligt. Samtidigt ökar andelen behöriga lärare enligt 

rekommendationen.  

Full effekt får åtgärderna först 2021, men redan under innevarande år uppgår besparingarna till cirka 

3,8 mkr och till ytterligare 3,8 mkr 2019.  

Men de besparingar grundskolan gör kommer inte att vara tillräckliga sett till underskottet 2017 och 

det prognosticerade underskottet 2018. Utan fler åtgärder kommer att krävas av hela kommunen. Det 

kan handla om sänkta städkostnader, lokalkostnader, övriga kostnader samt behov av tillskott.  

I och med att full effekt inte nås förrän till 2020-talet är förvaltningens bedömning att grundskolan 

troligtvis kommer att gå med underskott på uppemot 15 mkr 2018, därefter kommer underskottet 

successivt att avta.  

Tabellen nedan visar hur antalet elever och kostnaderna för dessa har utvecklats per skola för åren 

2015-2017. Mellan 2015 och 2016 så ökar kostnaderna per elev i princip inte alls, delvis tack vare ett 

ökat elevantal. Det visar på att en ökning gick att hantera utan några större kostnadsökningar, men till 

2017 minskade antalet barn i kommunal skola samtidigt som kostnader fortsatte att öka. Denna trend 

kommer att gälla även 2018, då de barn som valt Excel beräknas gå där hela kalenderåret, vilket ytter-

ligare minskar antalet barn i kommunal skola samtidigt som kostnader för barnen inom kommunal 

skola inte minskar i samma takt. 
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2015 2016 2017 

Insjöns skola  Utfall/budget tkr 18 302 19 674 21 061  
Antal elever 178 175 155  
Kostnad per elev, kr 102 819 112 423 135 877      

Gärde skola (upphör) Utfall, tkr 5 943 6 421 7 725  
Antal elever 81 91 82  
Kostnad per elev, kr 73 367 70 565 94 207      

Djura skola (upphör) Utfall, tkr 3 828 4 899 5 270  
Antal elever 42 29 33  
Kostnad per elev, kr 91 145 168 921 159 697      

Åkerö skola Utfall, tkr 33 290 31 894 34 856  
Antal elever 426 458 395  
Kostnad per elev, kr 78 144 69 638 88 243      

Siljansnäs skola Utfall, tkr 10 512 10 733 11 303  
Antal elever 136 156 142  
Kostnad per elev, kr 77 294 68 803 79 599      

Sammilsdalskolan Utfall, tkr 43 836 43 875 48 929  
Antal elever 485 505 498  
Kostnad per elev, kr 90 383 86 881 98 251      

Ullvi skola Utfall, tkr 6 298 7 093 6 741  
Antal elever 81 85 80  
Kostnad per elev, kr 77 757 83 444 84 263      

Tällberg skola Utfall, tkr 6 124 6 594 6 828  
Antal elever 71 74 64  
Kostnad per elev, kr 86 251 89 114 106 688      

Avdelningschef Utfall, tkr 6 745 10 847 7 444  
Antal elever 1 500 1 573 1 449  
Kostnad per elev, kr 4 496 6 896 5 137      

TOTALT Utfall, tkr 134 876 142 030 150 157  
Antal elever 1 500 1 573 1 449  
Kostnad per elev, kr 89 918 90 293 103 628  
% ökning jfr föregående år 

 
0% 15% 

 

 

Sammantaget visar detta på svårigheten att minska kostnaderna när antalet barn minskar, speciellt 

märks detta på små skolor där varje bortfall direkt slår mot kostnaden/elev och därmed försvagas 

kommunens ekonomi och neddragningar på andra skolor blir nödvändiga.  
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Lokalinvesteringar 

Utifrån förvaltningens rekommendation av ny grundskoleorganisation ombads Leksandsbostäder att 

göra en kostnads- och investeringsberäkning. Noterbart är att siffrorna endast utgör bedömningar 

utifrån generella kostnads- och beräkningsmodeller. 

De investeringar som behöver göras utifrån rekommendationen rör främst Campus Sammilsdalssko-

lan, där nuvarande Sammilsdalsskola behöver göras om till en 7-9-skola. Brandmannen förbereds för 

årskurs 4-6 medan Alléskolan anpassas till en F-3-skola. 

För Ullvi skolas del behövs smärre anpassningar för att kunna inrymma en förskoleavdelning. Gäl-

lande Åkerö skola är bedömningen att lokalanpassningar kan göras utan större investeringar. 

Sammilsdalsskolan 7-9 

Yta: 5225 m² 
Kapacitet: 550 elever 
m²/elev: 9,5 

Investeringar Yta Bygg El  Vent VS Kök Tot 

Träslöjdssal i lärosal 100           500 

Träslöjdssal i utbyggnad             0 

Hemkunskap i textilsal 110 100 80 300 120 400 1000 

Hemkunskap i utbyggnad 100 kvm 
* 30tkr 

            0 

Kafeteria 64           500 

Kontor till lärare antal         1500   500 

Grupprum 4x50               

Uppehållsrum 50           200 

Uppehållsrum 50           200 

Uppehållsrum 50           200 

Utemiljö             500 

Total kostnad investeringar             3600 

Tillägg byggherrekostnader 10%             3960 

Tillägg oförutsedda kostnader 20%             4752 

 

Brandmannen, Sammilsdalsskolan årskurs 4-6 

Yta: 1265 m² 
Kapacitet: 150 elever 
m²/elev: 8,4 

Investeringar Yta Bygg El  Vent Brand Tot 

Klassrum 87,5         500 

Klassrum 87,5         1500 

Klassrum 87,5         500 

Övrigt i fastighet 255         1000 

Utemiljö           500 

Ventilation             

Total kostnad investeringar           4000 

Tillägg byggherrekostnader 10%           4400 

Tillägg oförutsedda kostnader 20%           5280 
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Alléskolan, Sammilsdalsskolan årskurs F-3 

Yta: 568 m² 
Kapacitet: 140 elever 
m²/elev: 4,0 

Investeringar Yta Bygg El  Vent Brand Tot 

              

Fönsterbyte           1000 

Klassrum 1 nedre plan 50         500 

Klassrum 2 nedre plan 50         500 

Utemiljö, skolgård           1500 

Brandlarm (Gamla gymnastiken)           200 

Total kostnad investeringar           3700 

Tillägg byggherrekostnader 10%           4070 

Tillägg oförutsedda kostnader 20%           4884 

 

Ullvi skola 

Yta: 182 m² 
Kapacitet: 30 barn 
m²/elev: 6,1 

Investeringar Bygg El  Vent Brand Tot 

            

Toalett, skötrum         200 

Utemiljö, skolgård         500 

 Total kostnad investeringar         700 

De totala investeringskostnaderna skulle i så fall uppgå till runt 15,6 miljoner kronor, och med en av-

skrivningstakt på 30 år skulle det innebära en årskostnad på runt 520 000 kr/år. 

Summering 

Enligt prognos kommer budgetunderskottet för räkenskapsåret 2018 att ligga på närmare 15 miljoner, 

och kommer att fortsätta ligga på denna nivå om ingenting görs.  

Genom en effektivisering av organisationen genom att 20 tjänster, obehöriga och pensionsavgångar, 

inte ersätts beräknas den kommunala grundskolan, fullt ut, kunna minska kostnaderna med cirka. 9,4 

miljoner per år från och med höstterminen 2020.  

Här tillkommer dock investeringsavskrivning på cirka 0,5 miljoner/år samt en utökning av busskostna-

derna på cirka 1,2 miljoner. Busskostnaderna består bl.a. av en fler bussturer, extrainsatt buss och fler 

elever, cirka 135, som kommer att tilldelas busskort. 

Delar av underskott som inte täcks, cirka 7,3 miljoner kommer delvis att kunna minskas via lägre drifts-

kostnader samt att vissa overhead-kostnader förs över till andra sektorer/avdelningar. 

 


