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Sammanfattning 

Skolorganisationen i Leksands kommun har varit föremål för utredning vid flera tillfällen se-

dan början av 2000-talet. I februari 2018 lade sektorn för lärande och stöd fram en rekom-

mendation om Leksands framtida grundskoleorganisation. Rekommendationen väckte stor 

uppmärksamhet och den politiska majoriteten i Leksand meddelade strax därefter att det inte 

var aktuellt med några organisatoriska förändringar inför läsåret 2018/2019. Strax därefter 

fattade utskottet för lärande och stöd beslut om att överlämna kompletterande direktiv  

(”tilläggsdirektiven”) till förvaltningen om en översyn av kommunens grundskolor.  

 

Syftet med tilläggsdirektiven är att få fram ett bredare beslutsunderlag för det utvecklingsar-

bete som behöver inledas och för att möta de utmaningar som skolorganisationen i Leksand 

står inför. Utmaningarna består bland annat av låg måluppfyllelse i de lägre årskurserna, ele-

vernas inställning till skolan, en hög överkapacitet i skolenheterna samt stora underskott i 

skolorganisationens ekonomi.  

Fyra olika förslag på en framtida skolorganisation i Leksands kommun presenteras i utred-

ningen. För varje förslag beskrivs hur ett antal konkreta omständigheter påverkas vad gäller 

till exempel elevunderlag, lokal- och fastighetsanvändning, ekonomiska konsekvenser, prak-

tiskt genomförande samt ett resonemang om för- respektive nackdelar med de olika förslagen.  

De fyra förslagen innefattar olika slag av strukturella förändringar avseende de åtta skolenhet-

erna.  

 Förslag 1 innebär att samtliga skolenheter kvarstår men med en förändrad stadieindel-

ning.  

 Förslag 2 innebär att ett gemensamt högstadium årskurs 7-9 bildas, att en skolenhet 

avvecklas, att fyra skolenheter ombildas från F-6 till F-3 samt att tre enheter tar emot 

elever i årskurs F-6.  

 Förslag 3 innebär att ett gemensamt högstadium bildas där även kommunens årskurs 

6-elever samlas, att två skolenheter avvecklas och att övriga skolenheter tar emot elever 

från förskoleklass till årskurs fem, F-5.  

 Förslag 4 innebär att ett gemensamt högstadium bildas där även kommunens samtliga 

årskurs-6-elever samlas, att fyra skolenheter avvecklas och övriga skolenheter tar emot 

elever från förskoleklass till årskurs fem, F-5. 

Förslagen 1 och 2 ligger i linje med värnandet om de små skolornas bevarande och dess bety-

delse för berörda byar. Förslag 3 och 4 medför att grundskolan når föreslagen budgetram från 

och med 2019.  
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1. Bakgrund  

1.1 Tidigare utredningsuppdrag 

Skolorganisationen i Leksands kommun har varit föremål för utredning vid flera tillfällen. Un-

der åren 2004-2005 lät dåvarande Bildningsnämnden utreda frågan. Förvaltningen fick i upp-

drag att lämna ett underlag gällande anpassning av elevplatser till antalet elever inom Lek-

sands kommun. Uppdraget kom att preciseras och Bildningsnämnden beslutade att inte utreda 

vidare gällande någon skolnedläggning och att koncentrera utredningen till att utveckla sko-

lorna1. 2005 presenterades en ny utredning där förvaltningen lämnade förslag till beslut att 

bland annat genomföra en ny lokalorganisation2. Några år senare gavs förvaltningen i uppdrag 

att utreda och beskriva hur eventuella volymjusteringar och effektiviseringar skulle kunna ge-

nomföras3. Utredningen ledde inte till några beslut men kommunstyrelsen fattade sedan be-

slut om att lägga ner Sjugare skola 20114. Även högstadiet i Insjöns skola avvecklades 2012 och 

eleverna hänvisades till Åkerö skola5. Under 2013 lämnar förvaltningen på uppdrag av all-

männa utskottet en utredning om konsekvenserna av en nedläggning av skolorna Gärde, Ullvi 

och Djura6. Utredningen föranledde inte några beslut avseende de tre skolenheterna. Några år 

senare fattade utskottet för lärande och stöd ett beslut om att uppdra till förvaltningen att ut-

reda Djura skola7. Utredningen utmynnade i ett förslag om dels fortsatt drift av Djura skola 

med särskild kvalitetsuppföljning, dels att uppdra till förvaltningen att genomföra en översyn 

av hela den kommunala grundskolans organisation. Översynen skulle därvid beakta effekterna 

av en ny friskoleetablering.  

Mot bakgrund av utredningen gällande Djura skola beslutade utskottet lärande och stöd att 

uppdra till sektorchef att ta in anbud från externa intressenter att utreda Leksands kommuns 

grundskolors framtida organisation ur ”ett dimensionerings- och ekonomiskt perspektiv”8. En 

extern konsult fick uppdraget som lämnade sin rapport i oktober 20179. Konsulten pekade på 

behovet att dimensionera skolorna efter antalet elever och föreslog förändringar avseende 

några av skolenheterna i kommunen. Konsultens rapport kom att ingå som underlag i förvalt-

ningens egen utredning som togs fram under senhösten 2017 och en rekommendation lades 

senare fram i februari 201810. Förvaltningen föreslog bland annat att minska antalet grund-

skoleenheter från åtta till sex och att samla kommunens elever i årskurserna 7-9 i en skolenhet. 

Rekommendationen väckte stor uppmärksamhet och den politiska majoriteten i Leksand med-

delade strax därefter att det inte var aktuellt med några organisatoriska förändringar inför 

läsåret 2018/2019 och att förvaltningen skulle få i uppdrag att genomföra en ny utredning11. 

Strax därefter fattade utskottet för lärande och stöd beslut om att överlämna kompletterande 

direktiv (”tilläggsdirektiven”) för en översyn av kommunens grundskolor till förvaltningen12.  

                                                           
1 20041215 BIN §124 
2 2004/107-611 För-och grundskolors framtid i Leksands kommun 
3 2010/28-603 Riskanalys, konsekvensbeskrivning och ekonomisk volymjustering/effektivisering utifrån förslag 
till minskade ramar 2011-2013 med 22,1 mkr 
4 20110704 KS§149-2011 
5 2012/1092 
6 2013/508 
7 2016/508 Uppdrag att göra en utredning om Djura skola, med alternativa förslag ur ett kvalitets- och ekono-
miskt perspektiv 
8 170426 §12 
9 Kunskapsbolaget KLN AB Grundskolans framtida organisation och arbetsformer i Leksands kommun 
10 Dnr 2017/1515 Leksands kommuns grundskolor. Rekommendation till ny organisation 
11 Pressmeddelande Leksands kommun 180323  
12 Dnr 2017/1515 
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1.2 Tilläggsdirektiven 

I april 2018 beslutade utskottet för lärande och stöd att överlämna de kompletterande direkti-

ven för översyn av kommunens grundskolor till förvaltningen, Bilaga 1.13 Förvaltningen har i 

samråd med presidiet (kapitel 2) under processens gång reviderat och ytterligare förtydligat 

delar av direktiven med representanterna.  

Enligt tilläggsdirektiven bör utredningen presentera minst tre alternativa förslag där utveckl-

ing av befintlig skolorganisation är ett av alternativen. Åtminstone ett av alternativen ska in-

nehålla en sammanslagning av de båda högstadieskolorna. Tilläggsdirektiven redogörs ytterli-

gare i kapitel 10. 

Enligt tilläggsdirektiven ska utredningen överlämnas senast den 1 november 2018. Enligt sam-

manträdesprotokoll från utskottet för lärande och stöd den 8 oktober 2018 ska utredningen 

presenteras för utskottet den 12 november14. 

1.2.1 Syfte med tilläggsdirektiven 

Syftet med tilläggsdirektiven är att få fram ett bredare beslutsunderlag för det utvecklingsar-

bete som behöver inledas och för att möta de utmaningar som skolorganisationen i Leksand 

står inför. Underlaget ska stå i samklang med kommunens Vision 2025 och beakta att skolut-

vecklingsarbetet går i takt med kommunens övriga utveckling. Vidare ur tilläggsdirektiven: 

 Vi behöver höja kvalitén, liksom likvärdigheten i våra skolor.  

 Vi behöver en skolorganisation som är attraktiv för de som arbetar inom skolan. 

 Vi behöver en långsiktigt hållbar skolorganisation. 

 Vi behöver ha en skolekonomi i balans.  

1.2.2 Mål med tilläggsdirektiven 

Målen i tilläggsdirektiven uttrycks enligt följande: 

 ha en skolorganisation med likvärdiga skolor med hög kvalitet och god måluppfyllelse. 

 erbjuda valfrihet men också sträva efter allsidigt sammansatta skolor.  

 ha goda läromiljöer ur såväl pedagogiska, sociala och fysiska perspektiv. 

 ha en skolorganisation som är attraktiv för de anställda och underlätta nyrekrytering.  

 ha en hållbar skolorganisation som anpassas till såväl nuvarande och förväntade elevdi-

mensioner inom kort och lång (10 år) tidshorisont.  

 sträva efter en bred samsyn kring skolutveckling bland politiker, tjänstemän och lärare för 

att kunna fatta väl avvägda beslut om ekonomiska resurser till skolan. 

1.2.3 Avgränsningar 

I tilläggsdirektiven anges följande avgränsningar inom ramen för utredningen:  

 Trafiksäkerhetskonsekvenser kring skolområden ska beskrivas, men inte skolvägar i ett 

vidare begrepp. 

 Beaktat kommunens storlek ska särskild utredning av miljö- och klimatkonsekvenser 

inte göras. 

 Samhällsutvecklingskonsekvenser såsom ökad kriminalitet ska inte ingå i utredningen. 

                                                           
13 20180416 §25 
14 20181008, § 48h, Dnr 2018/11 
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2. Projektorganisation och metod 

Utredningsgruppen har bestått av Carin Fredlin, sektorchef, Annica Sandy Hedin, grundsko-

lechef, och Joel Johansson, kvalitetsutvecklare. Tanja Mårtensson anställdes som processle-

dare på 30 procent från och med 31 maj 2018 med ansvar att tillse redovisning av uppställda 

direktiv samt sammanställande av underlag och rapportskrivande.  

Presidiet för utskottet lärande och stöd15 har verkat som referensgrupp under utredningen. 

Referensgruppens uppgift har varit att följa att arbetet svarar mot tilläggsdirektiven. Sex mö-

ten har genomförts sedan tilläggsdirektiven lades fram i april.  

Rapportering om processens fortlöpande har skett kontinuerligt från sektorchef till kommun-

ledningen och till utskottet för lärande och stöd. Information om utredningsprocessen har 

skett på kommunens hemsida.  

Utredningsgruppen har kontinuerligt genomfört interna arbetsmöten samt med övriga verk-

samhetschefer inom sektorn för lärande och stöd. Vidare har utredningen inhämtat informat-

ion och uppgifter från sektorn för samhällsutveckling, sektorn för verksamhetsstöd; ekonomi-

avdelningen, HR-avdelningen, IT-avdelningen, kommunikationsavdelningen samt från Lek-

sandsbostäder AB och agnasARK arkitektkontor.  

Både kvantitativ och kvalitativ metod har tillämpats för insamlandet av underlag till utred-

ningen. En översiktlig litteraturgenomgång av forskningsöversikter, rapporter och utredningar 

samt informationsinhämtning på olika webbsidor, har gjorts. Utredningen gör inte anspråk på 

att lämna en fullständig forskningsöversikt.  

Insamling av kvalitativt underlag har bestått av framtagande av nya enkäter som riktats till 

personal och vårdnadshavare under hösten 2018 samt en elevenkät från våren 2018. Två 

workshops med rektorer har därtill genomförts under hösten.  

I underlaget ingår vidare Skolinspektionens undersökningar från våren 2018 som riktade sig 

till elever i årskurs 5 och 9, personal och vårdnadshavare.  

 

  

                                                           
15 Tintin Löfdahl (KD), Sebastian Larsson (M), Lars Halvarsson (S)  
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3. Skollagen och andra styrdokument 

De centrala regleringarna för grundskolan utgörs av skollagen (2010:800), skolförordningen 

(2011:185), läroplanen Lgr 11, kursplaner till Lgr 11 samt föreskrifter och allmänna råd (Skol-

verkets författningssamling, SKOLFS). Utöver skollagstiftningen styrs skolan även av många 

andra lagområden som kommunen och verksamheten har att förhålla sig till såsom kommu-

nallagen, arbetsmiljölagen, miljö- och hälsolagstiftning, plan- och bygglagen med flera. 

Skollagen innehåller grundläggande bestämmelser om skolväsendet och omfattar samtliga 

skolformer. Skollagen reglerar bland annat skolplikten, hur huvudmännen ska organisera sko-

lan, vilka kompetenser som ska finnas i skolan, hur skolans verksamhet ska utformas, betygs-

sättning, det systematiska kvalitetsarbetet samt skolchef och rektorns ledningsansvar. 

I en av skollagens (2010:800) portalparagrafer, 1 kap. 4 §, anges skolans kunskaps- och värde-

grundsuppdrag. I skolans kunskapsuppdrag ligger bland annat att alla barn och elever ska ges 

möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Varje huvudman, of-

fentlig och enskild, är skyldig att utforma och anpassa verksamheten till varje elevs förutsätt-

ningar och behov. Skolans värdegrundsuppdrag innebär att utbildningen ska förmedla och för-

ankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar 

som det svenska samhället vilar på.  

I 1 kap. 9 § återfinns en annan central reglering om likvärdig utbildning. Begreppet innefattar 

tre olika aspekter: lika tillgång till utbildning, lika kvalitet i utbildning samt det kompensato-

riska uppdraget det vill säga skolans uppdrag att kompensera för skillnader i elevernas förut-

sättningar. Likvärdig i detta sammanhang betyder inte likformig i bemärkelsen likadan. Ett 

likvärdigt skolsystem innebär inte heller att utbildningen behöver utformas på samma sätt 

överallt, eller att undervisningen ska vara likadan för alla elever. Likvärdighet innebär inte att 

alla elever ska få lika mycket resurser. Utbildningen och undervisningen ska dock vara av lik-

värdig kvalitet och innebär vidare att de nationellt fastställda målen ska prägla all skolverk-

samhet. Det är dock av betydelse att målen kan nås på olika sätt beroende på lokala behov och 

förutsättningar, samt att undervisningen anpassas till varje elevs förutsättningar16.  

Läroplanen är en förordning som ska följas av de verksamheter som omfattas av respektive 

förordning (grundskolan, gymnasieskolan etc.). I läroplanerna beskrivs verksamheternas vär-

degrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för arbetet. Det finns sex läroplaner varav en är 

gemensam för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11. Lgr 11 har nyligen re-

viderats (femte upplagan 2018). Till läroplanen hör också kursplaner och kunskapskrav för 

samtliga ämnen. 

3.1 Behörighet och legitimation 

Legitimationskravet trädde i kraft 1 december 2013 och inleddes med en övergångsperiod för 

de lärare och förskollärare som var anställda före 1 juli 2011. Från 1 juli 2015 är huvudregeln 

att det krävs legitimation för lärare för att kunna bli tillsvidareanställda. För att vara ansvarig 

för undervisning krävs både legitimation och behörighet. Lärarlegitimation krävs också för att 

få sätta betyg. Syftet med legitimationsreformen var att långsiktigt höja kvaliteten på under-

visningen i den svenska skolan. Lagstiftningen är därför utformad så att arbetsgivare i första 

hand ska använda legitimerade och behöriga lärare för undervisning. 

                                                           
16 Prop. 2009/10:165, s. 229 Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet 
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Alla elever har rätt till undervisning i enlighet med läroplanen. I och med att lagen kräver att 

undervisning och betygsättning ska ske av legitimerad lärare behöver varje skola säkerställa 

tillgång till legitimerade och behöriga lärare i alla ämnen. I de fall då obehörig, eller ej legiti-

merad lärare, anställs på grund av lärarbrist måste skolan organisera verksamheten så att le-

gitimerad lärare finns tillgänglig för att tillsammans med den obehörige läraren planera under-

visning och hantera betygsättning.  

3.2 En stadieindelad timplan 

En så kallad stadieindelad timplan har införts i grundskolan, 10 kap 5 § skollagen17. Timplanen 

innebär att elever som går i grundskolan har rätt till ett minsta antal garanterade undervis-

ningstimmar och i timplanen finns beskrivet hur de ska fördelas mellan ämnena.  

Timplanen är stadieindelad efter lågstadiet årkurs 1-3, mellanstadiet årskurs 4-6 samt högsta-

diet årskurs 7-9. Detta gör att skolorna är styrda till att genomföra undervisningen i enlighet 

med timplanen, vilket medför att alla skolor måste ha samma förutsättningar när det gäller till 

exempel ämneslokaler.  Från och med höstterminen 2019 kommer eleverna i grundskolan att 

få ytterligare timmar garanterad undervisningstid inom idrott och matematik. Timmarna för 

elevens val i årskurs 7-9 kommer att minskas till förmån för idrott och matematik. 

Med tidigare regler kunde det skilja sig mellan skolor hur mycket undervisningstid elever fick 

under en årskurs. Vidare kunde skolorna välja i vilken årskurs exempelvis språkvalet ska på-

börjas. Det huvudsakliga syftet med förändringen är att öka likvärdigheten mellan skolorna i 

landet. Man menar att det bör underlätta för elever att byta skola utan att riskera att de har 

förlorat undervisningstimmar eller ett helt ämne. I stort innebär förändringen en ökad styr-

ning av fördelningen av undervisningstiden. 

3.3 Rektorns uppdrag 

Rektor har en central roll i genomförandet av utbildningsuppdraget. Enligt skollagen ska rek-

tor leda och samordna det pedagogiska arbetet inom sitt verksamhetsområde18. I läroplanen 

konkretiseras rektors särskilda ansvar19. Rektor är pedagogisk ledare och chef för lärarna och 

har det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas på att nå de nationella 

målen. Utifrån dessa och med de förutsättningar som huvudmannen ger, är det rektor som 

tillsammans med lärarna ska ge skolarbetet struktur och innehåll. Rektor är ansvarig för sko-

lans resultat och för att uppföljning och utvärdering sker i förhållande till de nationella målen. 

Enligt skollagen ska rektor särskilt verka för att utbildningen utvecklas. 

För att kunna uppfylla sitt uppdrag är det viktigt att rektor har god kunskap om sitt ansvar 

enligt skollag, läroplan och andra författningar. Rektorsutbildning är numera en obligatorisk 

befattningsutbildning (skollagen 2 kap. 12 §). 

3.4 Barnkonventionen och barnets bästa  

FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen, antogs av FN:s generalförsamling 

1989. Barnkonventionen innehåller såväl medborgerliga och politiska rättigheter som ekono-

miska, sociala och kulturella rättigheter och omfattar alla barn upp till 18 år. Konventionen är 

inriktad på individen och artiklarna handlar om barnets rätt att få sina grundläggande rättig-

heter och behov tillgodosedda. Barnkonventionen innehåller totalt 54 artiklar och artikel 2, 3, 

                                                           
17 Prop. 2016/17:143 
18 Skollagen 2 kap. 9 § 
19 Lgr 11, p. 2.8 
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6 och 12 utgör de så kallade grundpelarna i konventionen och anger huvudprinciperna för hur 

helheten av konventionens övriga artiklar ska tolkas.  

Artikel 2 handlar om alla barns lika värde och rättigheter. Ingen får diskrimineras.  

Artikel 3 anger att det är barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid alla beslut och 

åtgärder som rör barn.  

Artikel 6 understryker varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling. Artikeln handlar 

inte bara om barnets fysiska hälsa utan också om den andliga, moraliska, psykiska och sociala 

utvecklingen. 

Artikel 12 lyfter fram att varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor 

som rör barnet. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad. 

Barnkonventionen innehåller vidare specifika artiklar om barns rätt till utbildning (artikel 28) 

samt att barnets utbildning ska syfta till att utveckla barnets fulla möjligheter (artikel 29).  

I juni 2018 röstade en majoritet i riksdagen för att göra barnkonventionen till lag, Barnrättsla-

gen. Genom lagen menade riksdagen att lagstiftningen kommer bidra till att stärka och synlig-

göra barns mänskliga rättigheter. Statsmakterna hoppas att man med den nya lagen kommer 

skapa en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet20. Lagen träder i 

kraft 1 januari 202021. 

Barnkonventionens anda ska genomsyra all lagstiftning som rör barn och ungdomar. I skolla-

gen utgör konventionsartiklarna 3 och 12 utgångspunkt för en av portalparagraferna i skolla-

gen: 1 kap. 10 § om att ta särskild hänsyn till barnets bästa i frågor som rör utbildning. Barnets 

bästa som utgångspunkt innebär att utbildningen ska vara utformad för att ge barnet bästa 

möjliga förutsättningar för hans eller hennes personliga utveckling. Det innebär också att det 

i utbildningen ska beaktas de övriga rättigheter som är relevanta i sammanhanget till exempel 

varje barns rätt till inflytande och delaktighet, barnets rätt till respekt för sin personliga in-

tegritet, att barnet inte ska diskrimineras etc. 1 kap. 10 § skollagen ska även tillämpas i relation 

till andra relevanta bestämmelser, till exempel åtgärder för trygghet och studiero liksom åtgär-

der kopplade till kvalitet och inflytande22.  

Barnets bästa förutsätter vidare att en bedömning görs av vilka konsekvenser ett visst beslut 

eller en åtgärd får för det enskilda barnet eller för en grupp barn. Vid en sådan bedömning, 

eller barnkonsekvensanalys (BKA), ska barnets bästa väga tungt i förhållande till andra avväg-

ningar. Grundläggande för att bedöma barnets bästa är att inhämta och beakta barnets åsikter. 

I många offentliga verksamheter genomförs barnkonsekvensanalyser genom framtagna mal-

lar, ”checklistor”, som fungerar som stöd vid beredning och beslut i ärenden (se kapitel 10 och 

11).  

  

                                                           
20Att inkorporera FN:s barnkonvention i svensk lagstiftning har dock kritiserats av en del remissinstanser och av 
lagrådet. Lagrådet har bland annat konstaterat att "de flesta av konventionens artiklar är allmänt hållna och 
utformade så att de inte passar för en direkt tillämpning i enskilda fall".  
21 Prop. 2017/18:186 Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter 
22 Prop. 2009/10:165 s. 230 Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet 
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4. Omvärldsutblick 1-2-3  

I det här kapitlet lämnas en översikt av delar av den nationella diskussion som förs i anslutning 

till den svenska skolan. Några nedslag görs i utredningar, skrivelser och skrifter, främst utgivna 

av myndigheter på skolområdet. Kapitlet gör inte anspråk på att lämna en fullständig forsk-

ningsöversikt eller en komplett lägesuppdatering. Syftet med kapitlet är att få en djupare för-

ståelse och insikt om att de frågor som är avhängiga skolfrågorna lokalt, i allra högsta grad 

motsvaras av den diskussion som förs i ett nationellt (och i vissa avseenden även internation-

ellt) sammanhang. Förhoppningsvis kan det bidra till att ge den lokala diskussionen en fond 

och ett avstamp inför de frågeställningar som skolan i Leksand står inför.  

Omvärldsutblicken tar sin utgångspunkt ifrån tre områden:  

1. Skolans utmaningar idag 

2. Vad påverkar elevernas resultat?  

3. Undervisning i små skolor och små kommuner 

4.1 Omvärldsutblick 1 – skolans utmaningar idag  

4.1.1 Ett försvagat skolsystem och försämrade kunskapsresultat  

Skolkommissionen konstaterar i sitt slutbetänkande23 att resultaten i den svenska skolan un-

der lång tid har försämrats både vad gäller matematik och läsförståelse. I 2017 års lägesbe-

dömning24 konstaterar dock Skolverket att den nedåtgående trenden avseende resultatutveckl-

ingen har brutits. De senaste internationella jämförande kunskapsutvärderingarna (PISA 

m.fl.) innebär i väsentliga delar ett trendbrott, men resultaten ligger fortfarande långt under 

de resultat som tidigare har uppnåtts. Skillnader förekommer dock mellan olika elevgrupper, 

till exempel har flickor bättre resultat än pojkar och socioekonomisk bakgrund har alltjämt 

stor betydelse för skolresultaten. Att elevernas socioekonomiska bakgrund har betydelse för 

skolresultaten har sedan länge stöd i forskningen men en faktor som uppmärksammats alltmer 

på senare år är ökade resultatskillnader mellan skolor. En förklaring är att elevsammansätt-

ningen på skolorna blivit alltmer homogen sett till elevernas socioekonomiska bakgrund25. 

Även lärarbristen framhålls som ett skäl till de försvagade skolresultaten. Skolinspektionen 

bekräftar att lärarbristen medför allt tydligare konsekvenser för resultatutvecklingen i skolan. 

Man menar att den bland annat medför bristande kontinuitet i undervisningen eftersom bris-

ten på behöriga lärare medför många och täta lärarbyten26.  

Skolkommissionen framhåller vidare att det finns tydliga tecken på att likvärdigheten i den 

svenska skolan har försvagats. Svensk skola visar i internationella jämförelser alltjämt en hög 

grad av likvärdighet, även om det som nämnts ovan finns undersökningar som visar att resul-

tatskillnader mellan skolor har ökat. Under 1990-talet har det svenska skolsystemet genomgått 

flera stora reformer som kan ha påverkat förutsättningarna för ett likvärdigt skolsystem till 

exempel kommunaliseringen, valfrihetsreformerna, övergången från regelstyrning till mål- 

och resultatstyrning samt ett nytt mål- och kunskapsbaserat betygssystem27. Skolverket har 

undersökt de eventuella effekterna av valfrihetsreformerna som bland annat visat att både för-

äldrar och skolledare anser att kvalitetsskillnaderna mellan skolor ökat liksom skolsegregat-

ionen28. I sitt delbetänkande (SOU 2016:38) bedömde kommissionen att dessa försämringar 

                                                           
23 SOU 2017:35 Samling för skolan. Nationell strategi för kunskap och likvärdighet. 
24 Skolverket Rapport 455, Skolverkets lägesbedömning 2017  
25 IFAU Skolsegregation och skolval, 2015 
26 Skolinspektionen Årsrapport 2017, Strategier för kvalitet och helhet i utbildningen, 2018 
27 Skolverket Rapport 276 Vad händer med likvärdigheten i svensk skola? 2006  

28 Skolverket Valfrihet och dess effekter inom skolområdet, 2003 
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uppstått som en konsekvens av utformningen och genomförandet av 1990-talets decentrali-

sering och avreglering på skolområdet. 

Skolkommissionens bedömning är vidare att den svenska skolan kännetecknas av allvarliga 

systemsvagheter som har lett till försämrade förutsättningar för hög kvalitet i undervisningen 

(vilket är avgörande för att eleverna ska kunna nå goda kunskapsresultat). I sitt slutbetänkande 

formulerar kommissionen ett antal antaganden om vilka systembrister som lett till försämrade 

förutsättningar för en hög kvalitet. Man nämner bland annat sviktande kapacitet och ansvars-

tagande hos många kommunala skolhuvudmän och brister när det gäller arbetet med att pla-

nera, följa upp och utveckla sina verksamheter systematiskt och kontinuerligt. Man menar att 

det i praktiken innebär att många kommuner skapar egna visioner och mål som ligger utanför 

det nationella uppdraget för skolan och som på så vis sänker de nationellt satta målnivåerna. I 

sammanhanget kan nämnas 2017 års Skolmyndighetsutredning som i sitt betänkande föreslår 

ett ökat statligt och regionalt ansvarstagande för utveckling och uppföljning samt en större 

regional samordning29. Andra systembrister som Skolkommissionen lyfter fram som skäl till 

de sämre skolresultaten är en otillräcklig kompetensförsörjning till lärar- och skolledaryrkena 

och bristande förutsättningar för kompetensutveckling.  

4.1.2 Nya krav i lärandemiljön 

Historiskt sett har lärandemiljön i skolan förändrats mycket, från ”förmedlingspedagogik” till 

att se och bemöta varje elev som en individ. Tidigare skedde undervisningen utifrån ett kollek-

tivt förhållningssätt, det var upp till eleven att tillgodogöra sig undervisningen (eller inte) och 

kunskap förmedlades av en lärare samtidigt till hela klassen. Anpassning av undervisning eller 

undervisningsmaterial till den enskilde eleven förekom inte.  

I dagens läroplan och skollag finns skrivningar om att undervisningen ska anpassas till varje 

elevs förutsättningar och behov och att skolan har ett ansvar att främja elevens fortsatta lä-

rande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevens bakgrund, tidigare erfarenhet, 

språk och kunskaper. På motsvarande sätt har lärarens yrkesroll förändrats. Länge har under-

visningen bedrivits av läraren själv, läraren var ensam uttolkare av läromedel och kursplaner 

och hade normalt sett ett ganska begränsat utbyte med kollegor och skolledning om själva 

undervisningen. Numera åläggs lärare genom skolans styrdokument att ta hänsyn till varje 

individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande. De krav som ställs idag gör det 

knappast möjligt för varje lärare att själv organisera skolarbetet. Ett samarbete mellan lärare 

inom ett kollegium är en nödvändighet för att uppdraget ska vara genomförbart30. Även digi-

taliseringen innebär nya möjligheter, och krav, på lärare att variera och anpassa sin undervis-

ning utifrån elevernas behov.  

4.1.3 Lärarförsörjningen  

Skolverket har i flera år framhållit att lärarförsörjningen är en avgörande framtidsfråga för 

skolan. Fler antas visserligen till lärarutbildningarna numera men Skolverket konstaterar 

krasst i sin lägesbedömning (2017) att ”det är osannolikt att behoven av förskollärare och lä-

rare kan mötas inom en överskådlig framtid”.  

Skolverket har även ett löpande regeringsuppdrag att ställa regelbundna prognoser över beho-

vet av olika lärarkategorier. Den senaste prognosen utgår från lärarsituationen år 2016 och 

sträcker sig fram till år 203131. Det totala behovet av personal inom samtliga skol- och verk-

samhetsformer som prognosen omfattar beräknas öka med drygt 40 000 heltidstjänster från 

                                                           
29 SOU 2018:41 Statliga skolmyndigheter – för elever och barn i en bättre skola 
30 SKL Klarar den lilla skolan de stora kraven? Om skolavveckling eller skolutveckling, 2015 
31 Skolverket Redovisning av uppdrag att ta fram återkommande prognoser över behovet av förskollärare och 
olika lärarkategorier Dnr 2016:906, 2017 
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cirka 249 000 heltidstjänster år 2016 till omkring 290 000 heltidstjänster år 2031. Huvudför-

klaringen är att befolkningsprognosen visar på en starkare tillväxt av barn i skolåldrarna jäm-

fört med befolkningsprognosen och det påverkar framför allt personalbehovet i grundskolan 

och gymnasieskolan. Omkring hälften av ökningen av personalbehovet bedöms ske under den 

första femårsperioden, fram till 2021. Därtill finns många lärare som saknar behörighet och 

Skolverket konstaterar att det är en stor utmaning att kunna möta skollagens krav på behöriga 

lärare i skolan. En stor del av dagens lärarkår, motsvarande 23 500 heltidstjänster, saknar be-

hörighet.  

I Skolverkets lägesbedömning framhålls två utvecklingsområden i syfte att öka rekryteringen 

och att få lärare att stanna kvar i yrket: arbetsmiljön och förutsättningarna för kompetensut-

veckling. En bra arbetsmiljö är centralt för att lärare ska vilja stanna kvar i yrket och därmed 

kunna ges goda förutsättningar att bedriva en undervisning av hög kvalitet. Skolverket hänvi-

sar till flera undersökningar som visar att många lärare upplever en stor arbetsbörda och brist 

på tid och att lärare är stressade framkommer i flera studier32. SKL hänvisar till en internat-

ionell undersökning där svenska lärare låg över genomsnittet för de deltagande länderna när 

det gäller antal arbetade timmar per vecka. Jämfört med lärare i andra länder uppgav svenska 

lärare dessutom att de lägger mer arbetstid på administration och mindre på undervisning. 

Goda möjligheter till professionell utveckling är viktigt för att lärare ska stanna kvar i yrket. 

Återkommande kompetensutveckling för lärare liksom så kallade kollegialt lärande är också 

en förutsättning för att skolan ska kunna erbjuda alla barn och elever en undervisning av hög 

kvalitet.  

Skolverket framhåller att det förvisso har gjorts en lång rad satsningar i syfte att öka tillström-

ningen till läraryrket, till exempel kompletterande pedagogiska utbildningar, snabbspår för 

nyanlända lärare och statliga lönesatsningar (till exempel lärarlönelyftet). Sveriges kommu-

ner- och landsting, SKL, menar också att behovet av lärare är så stort att det inte enbart räcker 

med att utbilda fler33.  SKL pekar på att ansvaret för skolans kompetensförsörjning vilar hos 

både staten och huvudmännen. Huvudmannen ansvarar för att utveckla en arbetsgivarpolitik 

som både bidrar till en väl fungerande verksamhet och attraktiva arbetsplatser. Det innebär 

bland annat ansvar för arbetsmiljö, jämställdhet, kompetensutveckling, lönepolitik och mång-

fald. Som arbetsgivare kan huvudmännen själva göra mycket för att påverka möjligheterna att 

rekrytera34.  

4.1.4 Andra utvecklingsområden i dagens skola 

Som nämns ovan har Skolverket regeringens uppdrag att vartannat år göra en samlad bedöm-

ning av situationen och utvecklingen inom det svenska skolväsendet. I 2017 års rapport upp-

märksammas ytterligare utvecklingsområden i den svenska skolan:  

Skolverket lyfter bland annat vikten av att övrig stödpersonal fungerar och ges förutsättningar. 

Man understryker elevhälsan som en viktig del för att främja elevernas utveckling och lä-

rande. Man hänvisar bland annat till att den psykiska ohälsan har ökat, framför allt bland 

flickor. Även i Skolverkets attitydundersökning (2015) konstateras att över lag har elevernas 

upplevda stress ökat jämfört med undersökningar tre år tidigare. Den upplevda stressen har 

ökat generellt men betydligt mer för flickorna än för pojkarna35. Elevhälsan ska i huvudsak 

arbeta hälsofrämjande och förebyggande men Skolverket pekar på att i praktiken präglas elev-

                                                           
32 Skolverket Rapport 438, Attityder till skolan 2015, 2016 
33 SKL Fokus på: Skolans rekryteringsutmaningar, lokala strategier och exempel, 2018 
34 Läs mer om Leksands kommuns arbete med kompetensförsörjning Kapitel 7.4.1  
35 Skolverket Rapport 438, Attityder till skolan 2015, 2016 
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hälsans arbete till stor del av att åtgärda problem som redan har uppstått. Under 2016 be-

dömde Skolinspektionen att nästan tre av tio huvudmän för grund- och gymnasieskolan inte 

hade säkrat tillgången till en förebyggande och hälsofrämjande elevhälsa36.  

Man betonar även att elevernas behov av studie- och yrkesvägledning måste tillgodoses 

bättre. Skolan har ett viktigt och omfattande uppdrag att stödja eleverna i att göra väl under-

byggda val och elevernas val inte ska begränsas av bakgrund, kön eller brist på kunskap. För 

att främja hållbara val och undvika kostsamma avhopp behöver studie- och yrkesvägledning-

ens roll stärkas.  

Skolverket konstaterar att när samhället blir mer digitaliserat ökar förväntningarna på att skol-

väsendet ska rusta alla elever med en adekvat digital kompetens. Digitaliseringen innebär 

en lång rad nya möjligheter för lärares undervisning och för skolornas administration men 

mycket pekar på att det finns stora variationer i elevers möjligheter att utveckla en adekvat 

digital kompetens och i lärares möjligheter att använda IT i sitt arbete. Behovet av kompetens-

utveckling i digital undervisningsteknik hos personalen är stort och varierar mellan skolor. 

Skolinspektionen framhäver också vikten av samverkan och hur centralt det är för att klara 

utbildningsuppdraget. En viktig slutsats är att ökad samverkan och ökat kunskapsutbyte mel-

lan olika aktörer, såväl inom som utanför skolan, behövs för att skolan ska klara uppdraget att 

ge eleverna den utbildning de har rätt till. Alla lärare behöver samverka sinsemellan och med 

annan personal inom skolan för att så långt som möjligt kunna ge alla elever det stöd och den 

stimulans de behöver. 

Skolinspektionens pekar vidare på elevernas trygghet som ett område som behöver fortsatt 

uppmärksamhet (se mer om resultaten på Skolinspektionens skolenkät i Leksands kommun 

kapitel 8). 

4.2 Omvärldsutblick 2 – vad påverkar elevernas resultat? 

4.2.1 Högre krav på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet  

I skollagen, 1 kap. 5 §, betonas samspelet mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 

för utveckling av skolverksamheten. Idag ställs höga krav på att verksamheten i skolan ska vara 

forskningsbaserad. För att Skolinspektionen ska kunna utföra sitt uppdrag som tillsynsmyn-

dighet är det också viktigt att det finns evidens för att kunna utvärdera vilka faktorer som leder 

till förbättrade resultat37.   

Forskningen på skolområdet har en bred ansats och tvärvetenskaplig karaktär med olika ve-

tenskapliga discipliner som till exempel pedagogik, sociologi, statsvetenskap och nationaleko-

nomi, som studerat olika faktorers betydelse för undervisningens resultat. Utbildningsforska-

ren John Hattie som genomfört en av de mest omfattande forskningsöversikterna om vad som 

påverkar elevers studieresultat (se mer nedan), betonar att beslutsfattare bör luta sig mot be-

lägg från aktuell forskning, istället för att besluta om åtgärder som bygger på åsikter eller opin-

ioner hos väljarna. Hattie menar att det är vanligt att man först beslutar om förändringar i 

strukturer och arbetsförhållanden i skolan, vilket inte alltid är det mest effektiva sättet att för-

bättra elevernas studieprestationer enligt hans studier. Omdömesgill och kritisk användning 

av forskningsresultat borde användas i större utsträckning i stället för subjektiva slutledningar, 

menar Hattie.  

                                                           
36 Se Tillsynsärende i Leksands kommun 2017 Kapitel 8  
37 Skolinspektionen, Framgång i undervisningen. En sammanställning av forskningsresultat som stöd för gransk-
ning på vetenskaplig grund i skolan Dnr 2010:1284, 2010 
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Studierna på skolområdet omfattar många olika metodologiska ansatser, såväl kvantitativa 

som kvalitativa, därtill med olika anspråk på att kunna generalisera resultaten. SKL konstate-

rar i en forskningsöversikt att ”samspelet mellan forskningen och det som pågår i skolans var-

dag är långt ifrån självklart, enkelt och linjärt”. Det finns erfarenheter som visar att det är svårt 

att åstadkomma en ömsesidighet mellan forskningen och skolans dagliga arbete och hur man 

kan nyttja forskning för skolutveckling. Flera initiativ har dock tagits när det gäller att göra 

forskningen mer tillgänglig och användbar för rektorer och lärare, till exempel tas alltfler kun-

skaps- och forskningsöversikter fram för sådana ändamål38.  

4.2.2 Vad anses påverka elevernas skolprestationer?  

Skolverket har sammanställt en bred kunskapsöversikt39 om olika faktorers betydelse för ele-

vernas resultat i grundskolan. I översiktens sammanfattning konstateras att de faktorer som 

påverkar elevers resultat grovt kan delas in i olika områden kopplade till individen, hemmet, 

skolan och läraren/undervisningen.  

Översikten slår fast att det finns en rad studier där sambanden mellan individfaktorer som 

social bakgrund, kön, socioekonomisk status och utbildningsresultat väl belagda. Detta gäller 

framför allt hur olika aspekter av elevernas sociala bakgrund (föräldrarnas utbildningsnivå, 

kulturella kapital, med mera) påverkar deras skolresultat. Andra betydelsefulla faktorer är för-

äldrarnas förväntningar på och ambitioner för sitt barn samt om föräldrarna är involverade i 

skolarbetet. Undervisningen i svensk grundskola har förändrats i riktning mot individuali-

sering och kan beskrivas som en förskjutning av ansvaret från lärare till elev och i förläng-

ningen även från skola till hem. Elevernas ansvar för sitt eget lärande har ökat och skolan krä-

ver mer individuellt och eget arbete. Detta leder till att stödet hemifrån blir allt viktigare och 

att föräldrarnas utbildning och kulturella kapital får större betydelse för elevens resultat. En 

rad studier visar vidare att skolornas elevsammansättning har blivit mer homogen, det vill säga 

elever med likartad bakgrund samlas på samma skola i högre utsträckning än tidigare. Resul-

tatskillnaderna mellan olika skolor och mellan olika elevgrupper, framför allt utifrån social 

bakgrund har också blivit större (som nämns i Omvärldsutblick 1). En slutsats är att föräldrar-

nas utbildningsnivå fått en större betydelse för elevernas resultat samt att val av skola har blivit 

mer betydelsefull.  

När det gäller omständigheter som kan kopplas till skolan och undervisningen har SKL sam-

manfattat en av de största studierna som gjorts inom skolforskningen om olika påverkansfak-

torer för elevers studieprestationer. Det är studien ”Visible Learning” från 2009 och av John 

Hattie (Auckland University, Nya Zeeland). Den är en så kallade metasyntes där man samman-

fört och analyserat stora mängder kvantitativa data från skol- och undervisningsforskning (ba-

serat på cirka50 000 studier och över 80 miljoner elever)40.   

Studien är känd inte bara mot bakgrund av dess omfattning, utan för en av studiens mest fram-

trädande slutsatser: nämligen sambandet mellan lärarens kompetens, förmåga och engage-

mang och elevers resultat. Utifrån forskningen har man kunnat identifiera några av de speci-

fika egenskaper hos läraren som har betydelse. Sammanfattningsvis beskrivs det som att det 

ska finnas ”ett synligt pedagogiskt ledarskap” från lärarens sida med en tydlighet i mål, inne-

håll och struktur. Det kan handla om att anpassa innehåll och metod efter både elevernas för-

utsättningar och den givna situationen samt att man har tillgång till en bred arsenal av metoder 

och verktyg att använda i sitt arbete. Forskningen indikerar alltså att skolor där eleverna 

                                                           
38 SKL Synligt lärande. Presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat, 2011 
39 Skolverket Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? Kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer 
Sammanfattande analys, 2009  
40 SKL Synligt lärande. Presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat, 2011 
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uppnår goda resultat har lärare med goda ämneskunskaper och hög didaktisk kompetens. Det 

handlar om lärare som använder ett varierat utbud av undervisningsmaterial och skiftande 

undervisningsmetoder samt kompletterar detta med ämnesövergripande diskussioner och 

uppmuntrar eleverna till abstrakta resonemang. 

Även Skolinspektionen har tagit fram en omfattande forskningsöversikt som syftar till att be-

lysa sambanden mellan olika undervisningsfaktorer och elevernas studieresultat41. Utöver 

Hatties slutsatser om lärarens betydelse, har forskningen visat att en trygg, stödjande och upp-

muntrande lärandemiljö i skolan gör att elever lär sig allra bäst.  

Samverkan mellan lärare har också visat sig vara en faktor av vikt. Forskningen visar att det 

kollektiva lärandet är betydelsefullt, det vill säga att lärare behöver dra nytta av varandras kun-

skaper och erfarenheter.  

Skolinspektionen understryker att dessa forskningsresultat ger skäl till att uppmärksamma lä-

rarens roll samt att skolhuvudman och rektor ger läraren tillräckliga förutsättningar att axla 

rollen och fullgöra sitt uppdrag. Man pekar vidare på rektors ledarskap och att denne tar an-

svar för undervisningens kvalitet.  

I sammanhanget kan nämnas att Skolinspektionen från och med hösten 2018 kommer starta 

en ny inspektionsform ”Regelbunden kvalitetsgranskning” där man ska från vad forskningen 

har pekat ut som viktiga för skolutveckling: rektors ledarskap, undervisning, trygghet och stu-

diero (samt bedömning och betygssättning)42.  

4.2.2 Vad är en framgångsrik skolkommun? 

Som nämns i Omvärldsanalys 1 pekar Skolkommissionen på bristande kapacitet och ansvars-

tagande hos många kommunala skolhuvudmän som en av förklaringarna till den sviktande 

resultatutvecklingen i svensk skola. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har genomfört 

en analys av ett antal kommuner där grundskoleverksamheten är framgångsrik, sett utifrån 

den övergripande styrningen och ledningen43. SKL har identifierat åtta faktorer som utmärker:  

1. ett ledarskap som: 

• på politisk nivå präglas av att politiken tar ansvar för resultaten, ställer rätt frågor, inte 

ändrar mål och strategier för ofta, att det finns en tydlig rollfördelning samt ett förtro-

ende mellan politiker och tjänstemän,  

• på förvaltningsnivå präglas av en aktiv förvaltningschef som arbetar för att skapa för-

utsättningar för rektorerna att leda verksamheten, ett gott samarbetsklimat samt upp-

följning av resultaten, 

• på rektorsnivå präglas av rektorer som tar och vill ta ett pedagogiskt ledarskap och fo-

kuserar på läroplansuppdraget. Utmärkande är också ett dynamiskt samarbete i kom-

munens rektorsgrupp och att rektorerna involveras i och tar ett gemensamt ansvar för 

helheten när det gäller skolverksamheten i kommunen. 

2. lyfter fram kompetenta lärare och arbetar aktivt för att få rätt kompetens på 

rätt plats, exempelvis genom att: 

• ha synsättet att alla lärare kan utvecklas, 

                                                           
41 Skolinspektionen Framgång i undervisningen. En sammanställning av forskningsresultat som stöd för gransk-
ning på vetenskaplig grund i skolan, Dnr 2010:1284, 2010. Sammanställningen baseras på boken ”Utmärkt 
undervisning – framgångsfaktorer i svensk och internationell belysning” (Natur och kultur, 2012) 
42 www.skolinspektionen.se  
43 SKL Analys Öppna jämförelser. Konsten att nå resultat – erfarenheter från framgångsrika skolkommuner, 
2009 

http://www.skolinspektionen.se/
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• försöka utmana ”Jante” och skapa ett klimat där det är möjligt att lyfta fram framgångs-

rika lärare och arbetssätt, 

• satsa strategiskt på kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov, 

• ha utvecklings- och karriärtjänster inom strategiska områden, till exempel didaktiker 

som gör klassrumsobservationer och ger handledning, 

• stimulera lärare att lära av varandra i olika ämnes- och skolformsövergripande nätverk, 

samarbeta i arbetslag och utvärdera metoder, använda lärarnas kompetens på ett nytt 

sätt – till exempel genom att den lärare som har bäst kompetens inom något område 

undervisar samtliga arbetslagets/skolans barn i detta område, 

• använda utmärkelser och stipendier för att lyfta fram enskilda lärare och skolor som 

varit framgångsrika, 

• använda lönesättningen som ett instrument för att premiera duktiga lärare. 

3. har höga förväntningar på skolans resultat oavsett förutsättningar, genom att: 

• ha höga krav på att alla elever ska lyckas, 

• ha höga förväntningar på alla i organisationen – elever, lärare, tjänstemän och politi-

ker, 

• arbeta aktivt med attityder och värderingar som handlar om att ha höga förväntningar, 

• ha höga ambitioner med skolan som helhet – att skolan är viktig! 

4. följer upp och återkopplar till verksamheten genom att: 

• uppföljning sker av såväl kunskapsresultat som andra mer ”mjuka” värden, 

• de genomförda uppföljningarna och utvärderingarna används som verktyg för skolut-

veckling, 

• elevernas kunskapsutveckling följs på klassrumsnivå (”koll på varje barn”) genom ex-

empelvis screening och tester som genomförs regelbundet i olika ämnen, 

• det finns system för återkoppling av resultaten i kombination med krav på utveckl-

ing/förbättring, 

• politikerna tar aktiv del av uppföljningen samt för diskussioner om skolans resultat. 

5. arbetar för att få väl fungerande relationer inom hela verksamheten, exempel-

vis genom att: 

• arbeta aktivt för att alla relationer ska präglas av ett respektfullt förhållningssätt och 

god kommunikation, 

• ett aktivt värdegrundsarbete, till exempel genom att alla utbildas i ett gemensamt sy-

stem som används kontinuerligt, 

• formulera tydligt vad som förväntas av olika uppdrag, till exempel som medarbetare 

och chef. 

• komma överens om gemensamma förhållningssätt, till exempel att visa enad front utåt. 

6. har en tydlig ansvars- och rollfördelning mellan politiker, tjänstemän och rek-

torer, där man exempelvis: 

• tydligt formulerat inte bara var och ens uppdrag, utan också varje personalkategoris 

kompetens, 

• har en tydlig delegationsordning som uttrycker ansvar och befogenheter,  

• har skriftliga överenskommelser med förvaltningschefer och rektorer med utgångs-

punkt i uppdraget att förbättra elevernas resultat. 

7. fångar upp elever i behov av särskilt stöd, exempelvis genom att: 

• det finns rutiner för att tidigt upptäcka elever som inte når målen, till exempel i form 

av kunskapskontroller, 

• det finns rutiner för insatser kopplade till dessa kunskapskontroller, 

• det finns tillgång till elevhälsans kompetenser, 
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• det finns ett inkluderande synsätt där förhållningssättet är att det särskilda stödet i 

första hand ska ges i klassrummet. 

8. har en samsyn om mål och inriktning för verksamheten, att det också finns en 

kontinuitet i denna samsyn, exempelvis genom att: 

• den är horisontell – de politiska partierna är enade om övergripande mål och strategier, 

• den är vertikal – från politiker till tjänstemän och rektor finns en gemensam syn på 

uppdraget, 

• den underlättas av att det finns god kommunikation och ömsesidigt förtroende, till ex-

empel genom forum för dialog och samarbete, 

• politiken lyssnar på verksamhetens behov. 

SKL har även pekat på andra faktorer, till viss del avhängiga av slutsatserna ovan, men fram-

håller därtill vikten av SKL understryker vikten av en ökad samverkan inom skolan och inte 

minst mellan skola, förvaltning och politiken som man menar ”är nyckeln till en bättre skola 

och bättre resultat”. SKL framhåller framför allt tre omständigheter: bra lärare, bra ledarskap 

och bra samarbete44. Vad gäller ”bra lärare” understryks det som bekräftas i forskning (se 

ovan), bland annat att lärarens undervisning och arbetssätt har avgörande betydelse för ele-

vernas resultat. Mot bakgrund av de stora rekryteringsutmaningar Sverige står inför, poängte-

rar SKL att det är viktigt att stärka kompetensen i den befintliga verksamheten. Man framhål-

ler i sammanhanget betydelsen av att huvudmännen påverkar arbetsmiljö, kompetensutveckl-

ing och lön i en attraktiv riktning. Beträffande ”bra ledarskap” anser SKL att det idag finns 

brister i styrningskedjan, ända från den nationella nivån till huvudmannen liksom från huvud-

mannanivå till enskilda skolor. En framgångsfaktor är engagerade lokala politiker som arbetar 

för att nå de nationella kunskapskraven för skolan och som tillsammans med sin skolförvalt-

ning följer upp, analyserar och vidtar åtgärder. Med ”bra samarbete” anser SKL att staten och 

huvudmännen behöver ett närmare och mer konkret samarbete och det gäller också huvud-

männens samarbete med lärarkåren och skolledningarna. Man menar dels att statens stöd till 

huvudmännen i form av statsbidrag, kompetensutveckling, stödmaterial behöver bli mer flex-

ibelt, långsiktigt och anpassat till lokala behov, dels att samarbetet inom kommuner, mellan 

den politiska ledningen, förvaltningen, rektorer och lärare behöver förbättras.  

4. 3 Omvärldsutblick 3 – Undervisning i små skolor och små kommuner 

Debatten kring undervisning i små skolor/kommuner handlar ofta om frågor kring likvärdig-

het och kvalitet. Ofta rör debatten också frågan om byskolor, vilket bidrar till att diskussionen 

inte sällan breddas till att handla om landsbygds- och glesbygdsfrågor i stort. Diskussionen är 

således komplex och forskningsläget verkar inte vara särskilt omfattande eller entydigt. För att 

debatten ska bli korrekt, i meningen vad som diskuteras och jämförs, förutsätts därutöver tyd-

liga definitioner av byskola, landsbygds- eller glesbygdskommun, liten skola etc. Gunilla Karl-

berg-Granlund konstaterar i sitt slutord i sin doktorsavhandling om den lilla byskolan:45  ”Frå-

gor om strukturella förändringar som berör skolornas täthet, skolors plats, form och elevantal, 

samt även frågor om klasstorlek i alla typer av skolor, har alla en koppling till frågor om vär-

deringar. Diskussionen om utbildningens förutsättningar och möjligheter behöver ställas i re-

lation till vilket synsätt man har på individens utveckling och vilken kunskap och kompetens 

som anses värdefull både i nuet och i framtiden. Uppfattningen om vad som är en god skola är 

färgad av såväl kulturtillhörighet som av människors egna upplevelser av skoltiden. En ibland 

framkommande polarisering ifråga om skolstorlek – att enbart små skolor är goda eller att 

                                                           
44 www.skl.se ”SKL tycker: Skola” 
45 Att förstå det stora i det lilla, Byskolan som pedagogik, kultur och struktur, Gunilla Karlberg-Granlund 
Åbo Akademi, 2009 

http://www.skl.se/
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enbart stora skolor är goda – kan även knytas an till en mänsklig egenskap: man vill gärna 

finna ett slutgiltigt och entydigt svar. Men det finns inte ett svar”. 

Det finns ganska få vetenskapliga undersökningar vad gäller små skolor i små kommuner, på 

landsbygd, i glesbygd. Utöver studieresultat är det många gånger andra omständigheter som 

lyfts i de sammanhang man diskuterar mindre skolor. I SKL:s skrift ”Klarar den lilla skolan de 

stora kraven” (2015), konstateras att frågan om små skolor istället ofta handlar om lands- och 

glesbygdsfrågor men SKL lyfter även andra frågor som berörs, till exempel att lärarstabiliteten 

kan ha olika effekt på utvecklingsbenägenheten i en skola när man jämför landsbygd, glesbygd 

och tätort. Lärarstabilitet är ofta till godo för skolutveckling i större skolor, men kan vara ne-

gativ för utvecklingen i lands- och glesbygdsskolor. Genom att lärarna är få, kan hänsyn inne-

bära att man går försiktigt fram och kommunikationen kan bli känsligare. SKL pekar även på 

att det förekommer brister i uppföljning och utvärdering, liksom avsaknad av kvalitetsredovis-

ningar på mindre skolor, vilket kan härledas till kompetensluckor. Rektorerna ansvarar ofta 

för flera skolenheter, med långa avstånd. Rektorernas arbetssituation blir pressad med splitt-

ring, stress och brist på tid för planering och strategisk ledning. Skolverket drar liknande slut-

satser i en rapport som togs fram inom ramen för ett projekt som syftade till att kartlägga, 

analysera och värdera utbildningsvillkor i glesbygd46. Generellt sett kunde Skolverket konsta-

tera att det fanns brister i fråga om lokal uppföljning och utvärdering, vilket delvis kunde bero 

på bristande kompetens. De mindre kommunerna hade också, i mindre utsträckning än större 

kommuner, upprättat kvalitetsredovisningar. Skolverket beskriver också hur rektorerna ofta 

har ansvar för flera skolenheter. Dessa rektorer har däremot inte lika många lärare och elever 

inom sina rektorsområden som kollegor har vid större skolor.  

Den f.d. myndigheten Glesbygdsverket hänvisar i skriften ”Skolan mitt i byn” (2009)47 till en 

del forskning i frågan huruvida en liten skola har svårt att ge eleverna en likvärdig utbildning. 

Man hänvisar till att både svenska och utländska studier pekar på att skolans storlek har liten 

betydelse för undervisningsresultatet. Glesbygdsverket hänvisar till fallstudier och nationell 

statistik och inget framkommer som tyder på generella skillnader i resultat mellan elever i 

glesbygd och övriga elever. Man hänvisar till ovan nämnda rapport (Skolverket 2000) där det 

också konstateras att glesbygdselevernas medelbetyg/genomsnittliga meritvärde är nästan ex-

akt lika med riksgenomsnittet. (I sammanhanget kan nämnas att en byskola i skriften definie-

rades av SCB som en skola som har färre än 50 elever). I en nyligen genomförd studie av SKL48 

studerades sambandet mellan skolstorlek och studieresultat i årskurs 9 och årskurs 6. Sam-

manfattningsvis visade resultaten att skolstorlek inte spelar någon roll, förutom i årskurs 9 där 

ett visst samband kunde ses. Där noterades att de allra minsta skolorna presterade sämre än 

övriga, större skolor, men SKL menar att förklaringen ligger i att de allra minsta skolorna i 

studien utgjordes av så kallade resursskolor. Resursskolor tar emot elever som av olika anled-

ningar inte klarar av att studera i den ordinarie grundskolan och dessa skolor har oftast färre 

elever och högre personaltäthet. Av de tillgängliga data i studien fanns en överrepresentation 

av resursskolor, vilket förklarar resultaten enligt SKL. Enligt en annan forskningsöversikt från 

Linnéuniversitetet konstateras att det är väldigt få studier som slår fast att elevers skolprestat-

ioner skulle gynnas av större skolenheter. I synnerhet inte för elever i de lägre åldrarna. Det 

förefaller som om vissa elevgrupper i högre grad främjas av att läsa vid en mindre skola som 

till exempel elever som inte har samma förutsättningar som andra elever att prestera goda re-

                                                           
46 Skolverket Utbildningsvillkor i glesbygd, 2000 
47 Glesbygdsverket Skolan mitt i byn, ett diskussionsunderlag och checklista inför en eventuell nedläggning av 
en byskola, 2009 
48 SKL Om sambandet mellan skolstorlek och utbildningsresultat, 2018 
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sultat i sitt skolarbete. Som exempel på sådana elevgrupper nämns i den genomgångna forsk-

ningen elever med utländsk bakgrund och elever med sämre socioekonomiska förutsätt-

ningar49.  

Andra omständigheter som lyfts för att belysa för- och nackdelar med små skolor/byskolor 

handlar om elevinflytande och delaktighet, att eleverna kan anses ”bli mer sedda” av de vuxna 

i en mindre skola. Man bedömer att skolorna i glesbygd i många fall erbjuder en bättre studi-

emiljö för elever med mindre specifika stödbehov än de större skolorna i tätbygd. Däremot kan 

de ha större svårigheter att hålla sig med kompetent personal för mera speciella stödbehov. 

Det finns dock forskning som visat att glesbygdsskolor är bra på att ge elever i behov av särskilt 

stöd en inkluderande lärmiljö trots utmaningar som bristande resurser, få specialpedagoger 

och ständiga hot om nedläggning50. Samtidigt kan det vara svårt att rekrytera behörig lärar-

personal till praktisk-estetiska ämnen. Elever och vårdnadshavare vittnar om lugna skolor, där 

eleverna trivs och känner sig trygga. Mobbning förekommer i både små och stora skolor men 

är lättare att upptäcka i de små skolorna. Äldre elever kan uppskatta större skolor, främst av 

sociala skäl.  

De ovan beskrivna förhållandena överensstämmer med de argument som ofta förs fram mot 

att lägga ned en mindre skolenhet (SKL 2015) till exempel anges:  

 Individperspektivet – små undervisningsgrupper och individanpassad undervisning. 

 Trygghetsaspekten – för såväl elever som lärare i den lilla skolan. 

 Närhetsaspekten – för att föräldrarna ska få ihop vardagen samt att eleven finns i kända 

sociala mönster.  

 Trafiksäkerhetsaspekter. 

 Tidsaspekten – att inte behöva ha långa restider till skolan. 

 Bygdens överlevnad – ”ingen kommer att flytta hit”, den lokala opinionen, sysselsätt-

ningsaspekter, fastighetsvärden etc. 

På motsvarande sätt kan man enligt SKL studera följande argument till varför man avvecklar 

en skolenhet: 

 Högre krav på likvärdig utbildning och likvärdig social fostran. 

 Ensamarbetsplats för läraren - inte attraktivt ur arbetsmiljö- och kompetensutveckl-

ingsaspekter.  

 Svårare och mindre attraktiv skolledningsfunktion, längre avstånd mellan skolledning 

och skola. 

 Svårigheter att möta kraven på formell behörighet, svårt att tillgodose olika kompe-

tenskrav. 

 Problematiskt att tillhandahålla elevvårdsinsatser och andra stödanordningar till ex-

empel bibliotek, idrottshall. 

 Införandet av lärarlegitimationer medför att enbart legitimerade lärare kan tillsvidare-

anställas och har rätt att sätta betyg. Dessa krav kan öka kostnaderna för redan ekono-

miskt ansträngda mindre enheter. 

                                                           
49 Skolstorlekens påverkan på elevers skolprestationer och sociala situation i skolan, En forskningsöversikt 
   Carl-Henrik Adolfsson, Linnéuniversitet, 2014 
50 Inre kraft och yttre tryck, Perspektiv på specialpedagogisk verksamhet i glesbygdsskolor, Gerd Pettersson 
Pedagogiska institutionen Umeå Universitet, 2017 
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4.3.1 Digitalt lärande och fjärrundervisning 

En högst levande diskussion på skolområdet idag handlar om kvalitativa och innovativa under-

visningsmetoder för lärande som kan tillgodoses genom ny teknik så kallade digitalt lärande. 

Helt nya tekniska möjligheter tas alltmer tillvara i undervisningen idag och i den nya läropla-

nen ingår nu programmering som en del av kursämnet matematik. Bredbandsutbyggnaden 

kommer alla till del oavsett var man verkar och bor. SKL konstaterar att ny teknik knappast 

kommer att ersätta behovet av kvalificerade pedagoger, men menar att det bör övervägas hur 

de nya förutsättningarna kan komma alla till del. Lärarens arbete får delvis en annan inrikt-

ning51. 

SKL har vidare uttalat sig om skolväsendets digitalisering52. Man framhåller bland annat att 

pedagogers och skolledares digitala kompetens behöver stärkas, likväl som i lärar- och rektors-

utbildningarna. Man menar att digital kompetens ska föras in i skolans styrdokument som en 

basfärdighet i de nationella styrdokumenten (kursplanerna) för skolan. SKL vill vidare tillåta 

nätbaserad undervisning och digitalisera de nationella proven.  

Med fjärrundervisning avses interaktiv undervisning som bedrivs med informations- och kom-

munikationsteknik där elever och lärare är åtskilda i rum – men inte i tid. En handledare ska 

vara närvarande i den lokal där eleverna befinner sig. De ämnen och verksamheter som är till-

låtna för fjärrundervisning i moderna språk och modersmål men får som huvudregel endast 

anordnas inom huvudmannens egen organisation. Det pågår för närvarande ett antal försöks-

verksamheter med fjärrundervisning i landet. Dessa har nyligen förlängts med ett år, från 30 

juni 2018 till 30 juni 201953. Distansundervisning i grundskolan är idag inte tillåten enligt skol-

lagen men med vissa undantag. Det finns ingen fastställd definition i skollagen om vad distans-

undervisning är men det föreslås (se nedan) att distansundervisning ska definieras som inter-

aktiv undervisning som bedrivs med informations- och kommunikationsteknik – där elever 

och lärare kan vara åtskilda i både tid och rum. 

En statlig utredning54 har nyligen lämnat förslag på förutsättningar för fjärrundervisning för 

att kunna lösa problemet att vissa skolhuvudmän kan ha svårt att erbjuda elever den undervis-

ning som de enligt skollagen har rätt till. En förklaring är lärarbrist och i viss mån ökad efter-

frågan både när det gäller undervisning inom vissa ämnen och studiehandledning på moders-

målet. En annan förklaring handlar om hur huvudmän och skolor är organiserade. Exempelvis 

kan mindre huvudmän ha svårt att erbjuda elever undervisning i flera olika modersmål och 

lands- och glesbygdskommuner kan ha svårt att erbjuda ett allsidigt utbud av ämnen och kur-

ser på grund av ett för litet elevunderlag.  

Utredningen föreslår bland annat att fjärrundervisning ska regleras i skollagen och att fjärrun-

dervisning ska få användas i samtliga ämnen utom de praktisk-estetiska ämnena (för årskurs 

7-9). Utredningen betonar att behörighetsreglerna i princip alltid ska gälla i fråga om fjärrun-

dervisning och det ska finnas en handledare hos eleverna. Fjärrundervisning bör som huvud-

regel endast användas för högst 25 procent av undervisningstimmarna vid en skolenhet under 

ett läsår och för högst 25 procent av en elevs undervisningstimmar under ett läsår när det gäller 

de obligatoriska skolformerna.  

                                                           
51 SKL Klarar den lilla skolan de stora kraven? Om skolavveckling eller skolutveckling, (2011) 
52 www.skl.se ”SKL tycker: Skolan och lärande i en digital värld” 
53 Utbildningsdepartementets hemsida 
54 SOU 2017:44 Slutbetänkande av Utredningen om bättre möjligheter till fjärrundervisning och undervisning på 
entreprenad 

http://www.skl.se/
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4.3.2 Orsa och Åre kommuner 

Många kommuner står inför likande utmaningar som Leksands kommun rörande skolorgani-

sation. För att relatera till liknande förutsättningar studeras i det följande två exempel från 

Orsa och Åre kommun. Kommunerna återfinns i samma kommungrupp som Leksand och byg-

ger på SKL:s kommungruppsindelning där Leksand liksom Åre och Orsa tillhör ”Landsbygds-

kommun med besöksnäring”, vilket vidare definieras som: landsbygdskommun med minst två 

kriterier för besöksnäring, det vill säga antal gästnätter, omsättning inom detaljhandel/ho-

tell/restaurang i förhållande till invånarantalet. 

4.3.2.1 Orsa kommun  

Under 2008 presenterades en Rådgivningsrapport framtagen av PWC ”Utredning av skolor-

ganisation Orsa kommun”. Den dåvarande organisationen bestod av en 7-9-skola och fem F-

6-skolor. De två minsta F-6-skolorna hade läsåret 2008/09 ett elevantal på 31 respektive 37 

elever.  

De utvecklingsbehov/utmaningar som utredningen identifierade bestod av: 

 Kvalitetssystem  

 Ett mer effektivt resursutnyttjande 

 Ledning och styrning 

 Sjunkande elevunderlag 

Det systematiska kvalitetsarbetet hade identifierats som ett utvecklingsområde, bland annat 

utifrån att skolresultaten var förhållandevis låga och en ökad måluppfyllelse emotsågs som en 

viktig aspekt. Gällande ett mer effektivt resursutnyttjande kunde utredningen bland annat 

konstatera att kostnaderna per elev skilde sig åt mellan skolorna och en mindre skola särskilt 

stack ut, där kostnaden var dubbelt så hög jämfört med vissa andra skolor. I fråga om ledning 

och styrning kom utredningen fram till att rektorernas uppdrag var splittrade på flera enheter, 

förskola såväl som skola, vilket inverkade negativt på rektors möjligheter att verka som peda-

gogisk ledare. Vidare kunde utredningen konstatera att elevunderlaget enligt befolkningspro-

gnosen skulle minska från cirka 800 elever läsåret 2008/09 till cirka 670 elever läsåret 

2013/14. 

Utredningen utmynnade i att fem olika förslag presenterades på hur grundskoleorganisationen 

skulle kunna se ut. Orsa kommun valde därefter att organisera sig enligt ett förslag som inne-

bar att ha en 7-9-skola och tre F-6-skolor i kommunen, samtliga skolor ligger inom Orsa tätort. 

Två mindre skolor avvecklades och de eleverna hänvisades till en av F-6-skolorna. Idag finns 

en fristående skola i en av orterna där en kommunal skolenhet avvecklades.  

4.3.2.2 Åre kommun  

Under 2016 lades utredningen ”Mot högre mål - Skolstrukturutredning – Fas 1” fram. I utred-

ningen inkluderades även hela förskoleorganisationen, men i denna sammanställning redovi-

sas endast de delar av utredningen som behandlade grundskolan.  

De problemområden som identifierades i Åre kommuns grundskola berörde:  

 Organisation och struktur 

 Rekrytering och legitimation/behörighet 

 Lärmiljöer och ändamålsenliga lokaler 

 Arbetsmiljö 

 Utrustning, läromedel, välfungerande IKT, fjärrundervisning 
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Gällande organisation och struktur hade förskola och skola under många år behövt tillämpa 

tillfälliga lösningar, vilka hade skapat svårigheter att organisera arbetet på grund av många 

mindre och spridda skolenheter i kommunen. Detta sammanföll med utvecklingsområdet gäl-

lande rekrytering, där Åre kommun brottades med utmaningen att kunna rekrytera behöriga 

lärare. 

Genom de många tillfälliga lösningarna hade Åre kommun många lokaler som inte var ända-

målsenliga liksom lokalutrymmen som var gamla och slitna. Det stora antalet enheter gjorde 

att personalen, skolledning såväl som pedagoger, behövde ha delade tjänster, vilket också 

ledde till arbetsmiljöproblem genom splittrade tjänster och ökad stress. 

Stora brister inom IT-infrastruktur och IKT-utrustning hade även identifierats och regelverket 

kring fjärrundervisning diskuterades också i utredningen.  

Upplägget för utredningen i Åre kommun byggde på två faser. Fas 1 bestod i att utredarna 

endast presenterade förslag på fyra möjliga organisationsstrukturer, utan att gå djupare på 

vilka konsekvenser förslagen skulle medföra vad gällde till exempel vilka skolor som omfatta-

des, lokalisering, konsekvensanalyser m.m. 

Under hösten 2016 var Åre kommuns grundskolor organiserade i tre F-9-skolor, tre F-6-skolor 

och en F-3-skola samt en asylmottagningsskola. Utifrån rådande organisation presenterades 

fyra nya alternativa förslag på organisationsstrukturer: 

 Två till tre F-9-skolor 

 En F-9-skola, F-6-skolor 

 Två F-9-skolor, F-6-skolor 

 Två 4-9-skolor, F-3-skolor 

Efter att skolstrukturutredningen presenterades avstannade processen och det blev aldrig ak-

tuellt att gå in i fas 2. I nuläget avvaktar tjänstemännen ett nytt uppdrag från politiskt håll.  

Åre kommuns utredning refererar till en liknande utredning som genomförts i Malung-Sälens 

kommun under 2015, också det en kommun som ingår i samma kommungrupp. Enligt det 

preliminära förslag som Åre kommun tagit del av skulle antalet skolenheter i Malung-Sälen 

minska från åtta till fem och bestå av två 4-9-skolor och tre F-3-skolor. De huvudsakliga grun-

derna till organisationsöversynen byggde på problemen med kompetensförsörjning och re-

sursutnyttjande. Eftersom det för närvarande är en pågående utredning i Malung-Sälen finns 

inget konkret underlag att ta del av i nuläget. Man avvecklade emellertid en mindre skola till 

läsåret 2016/17 då skolan vid tillfället bestod av två elever.  
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Del 2 – Leksands kommun och grundskolorna 
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5. Befolkningsutvecklingen i Leksand  

Befolkningsmängden i kommunen påverkas av antalet födda, döda, in- och utflyttade samt mi-

gration. I slutet av 2017 bodde 15 640 personer i Leksands kommun – vilket översteg SCB:s 

prognos för 2017 – och befolkningen hade ökat med 133 personer jämfört med föregående år. 

Enligt SCB:s statistik förväntas befolkningen öka ytterligare under 2018 till 15 752 personer 

men redan i augusti 2018, uppgick befolkningen till 15 788 personer i kommunen.  

 

SCB befolkningsutveckling i Leksands kommun 2014-2018 

Under perioden januari till och med september 2018 är antalet födda 124 barn, vilket är fler än 

prognosticerat. Håller denna utveckling i sig kommer cirka 165 barn att födas i kommunen 

under året. SCB:s prognos för 2018 var 142 födslar.  

I tabellen nedan kan befolkningsförändringar i Leksands kommun de senaste tio åren stude-

ras.  

 
SCB Befolkningsförändring 2008-2018 Leksands kommun 

5.1 Vision 2025 

I november 2015 antog kommunfullmäktige i Leksand Vision 2025. Visionen inleds med:  

”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. I Leksand finns levande traditioner som tål nytänkande. Det märks inte minst 

i våra aktiva och levande byar. Det märks också i mötet mellan den gamla kulturbebyggelsen 

och den moderna arkitekturen, vilket ger möjlighet till ett attraktivt boende oavsett hur du 

vill att det ska se ut”.  

Målet för Leksands kommun är således att vara 18 000 invånare år 2025. Det innebär att kom-

munen behöver öka sin befolkning med cirka240 invånare per år från 2018-2025. Samtidigt 

kan konstateras att kommunen totalt sett har ökat sin befolkning med knappt 500 invånare de 

senaste tio åren, vilket snarare ger en genomsnittlig befolkningsökning om cirka 50 individer 

per år. Tendensen är emellertid att befolkningsutvecklingen alltjämt ökar mer än SCB:s pro-

gnoser och under de senaste tre åren har befolkningen ökat med drygt 100 individer per år. 

 

        Födelse- Inflyttade     Utflyttade     Netto- Folk- 

  Befolkningen Födda Döda överskott Totalt Inrikes Immigrerade Totalt Inrikes Emigrerade flyttade ökning 

År vid årsslut under året under året under året under året under året under året under året under året under året under året under året 

2008 15 288 132 152 -20 700 619 81 729 680 49 -29 0 

2009 15 303 136 199 -63 742 648 94 665 637 28 77 15 

2010 15 289 123 173 -50 802 698 104 765 708 57 37 -14 

2011 15 238 134 193 -59 795 712 83 783 736 47 12 -51 

2012 15 146 114 207 -93 741 638 103 740 706 34 1 -92 

2013 15 157 137 195 -58 800 704 96 730 701 29 70 11 

2014 15 252 120 182 -62 865 723 142 708 670 38 157 95 

2015 15 326 148 176 -28 860 723 137 761 717 44 99 74 

2016 15 507 142 162 -20 944 694 250 742 708 34 202 181 

2017 15 640 137 184 -47 917 832 85 741 706 35 176 133 

2018 15 752 142 180 -38 896 769 127 746 710 36 149 112 

År Antal invånare 

2014 15 252 

2015 15 326 

2016 15 507 

2017 15 640 

2018 (aug) 15 788 
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Grafen nedan visar hur befolkningen bör utvecklas för att nå visionen om 18 000 invånare år 

2025.  

 

Att tillse att det finns en attraktiv grundskola i Leksand dit både elever och lärare söker sig är 

en del av vägen mot visionen. I sammanhanget kan nämnas att Leksands kommun medverkade 

i en enkätundersökning som genomfördes inom ramen för Stora jobbstudien 201755. Här iden-

tifierades flera faktorer för att locka invånare till kommunen. Tre potentiella målgrupper fram-

trädde som potentiella inflyttare till kommunen. En viktig målgrupp, där bland annat barnfa-

miljer inryms, är den som efterfrågade det Leksand kan erbjuda med trygghet, närhet till ar-

bete, natur och fritidsaktiviteter samt tillgång till bra skolor 

 5.2 Var bor barnen i Leksand?  

Huvuddelen av invånarna (cirka 11 000) bor i de centrala delarna av kommunen - Leksand, 

Insjön och Siljansnäs.  

Totalt bor drygt 1600 barn i grundskoleåldern (6-15) år och cirka 900 barn i åldrarna 0-5 år i 

kommunen. Flest grundskolebarn bor i Åkerö skolupptagningsområde och ungefär lika många 

grundskolebarn bor i Sammilsdals skolupptagningsområde, något färre i Insjön. I de andra 

byarna runtomkring centrala Leksand bor det flest barn i Siljansnäs. 

                                                           
55 Kairos Future, Stora jobbstudien, Framtidens lokala arbetsmarknader och kompetensbehov, Huvudrapport 
oktober 2017 
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(SCB december 2017) 

 
(SCB december 2017) 

5.2.1 Har barnen flyttat inom kommunen?  
Inom åldersspannet 0-19 år har kommunen en positiv netto-

inflyttning (antal inflyttade minus antalet utflyttade) under 

januari till och med september 2018 om drygt 40 personer.  

Beteckningarna avser Djura (D), Gärde (G), Insjön (I), Sam-

milsdal (Sa), Siljansnäs (Si), Sjugare (Su)*, Tällberg (T), Ullvi 

(U), Åkerö (Å) och Okänd ort (O). 

 

*I kommunens invånarregister, KIR, återfinns alltjämt Sjugare skol-

upptagningsområde varför området kommer med i vissa tabellupp-

ställningar. Bosatta elever i området hör idag till Sammilsdals skol-

upptagningsområde.  

 

 

Kommunens invånarregister (KIR), Skatteverket 2018 till och med 20180930 

Viss flyttning sker också inom kommunen. Störst rörlighet, procentuellt sett, finner man bland 

familjer med barn i åldrarna 0-5 år. I tabellerna nedan visas antalet barn/unga som flyttat från 

olika skolupptagningsområden i den vertikala (blåa) kolumnen och vart de har flyttat går att 
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Siljansnäs Åkerö Djura Gärde Insjön Ullvi Sammilsdal Tällberg

Antal efter ålder och skolupptagningsområde

0-5 år 6-15 år 16-24 år 25-44 år 45-64 år 65-74 år 75- år

0-5 år 6-15 år 16-24 år 25-44 år 45-64 år 65-74 år 75- år Totalt

Djura 33 63 51 112 206 128 90 683

Gärde 42 84 61 143 199 91 77 697

Insjön 199 287 306 604 730 379 264 2769

Sammilsdal 178 301 394 708 749 409 465 3204

Siljansnäs 93 202 122 343 460 339 288 1847

Sjugare 49 62 66 148 223 112 87 747

Tällberg 59 124 107 198 377 293 142 1300

Ullvi 69 119 91 187 286 183 142 1077

Åkerö 205 397 266 671 877 541 306 3263

Leksand 928 1643 1467 3126 4123 2491 1862 15640

Fördelning skolupptagningsområde (NYKO-indelning) och ålderskategorier

D
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O
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-2

-5

7

-2

17

24

1 -5

3 -6

-1 -2

36

-1

3

3

4

11

16

8 -5

Differens, in-/utflytt

0-5  6-15  16-19 Tot

1 1
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utläsa via den horisontella (gula) raden. Notera att de vuxna inte redovisas i tabellen, utan 

endast de mellan 0 och 19 år. De rosa rutorna anger hur många som har flyttat inom samma 

skolupptagningsområde.  

 

Kommunens invånarregister (KIR), Skatteverket 2018 till och med 20180930 

Av samtliga i åldersgruppen 0-19 år kan man utläsa att totalt 214 barn/unga flyttat under pe-

rioden januari-september i år. Av dessa har 118 (55%) flyttat till ett annat område. Sammilsdal 

är det skolupptagningsområde med störst intern inflyttning med 21 barn i ålderskategorin 6-

15. Därefter kommer Åkerö och Insjön på 11 respektive 10 barn. Ställer man detta mot antalet 

som flyttat ut framträder följande tabell som anger nettoantalet. 

 
Kommunens invånarregister (KIR), Skatteverket 2018 till och med 20180930 

Av tabellen går det att utläsa att Sammilsdal, Gärde, Djura och Insjön är de orter som har haft 

ett positivt nettoutbyte, medan Åkerö, Tällberg och Ullvi har haft ett negativt nettoutbyte. 

Den sammantagna bilden av flyttningar mellan och inom kommun ger vid handen att Åkerö 

och Tällberg har en positiv nettoinflyttning från andra kommuner, men att dessa vägs upp av 

att de tappar barn/unga till andra delar av kommunen. De områden som totalt sett har störst 

nettoökning, inklusive migration, är Sammilsdal 11 och Siljansnäs 7. 

 
Kommunens invånarregister (KIR), Skatteverket 2018 till och med 20180930 

5.3 Bostadsförsörjningen i Leksand  

En av anledningarna till kommunens vision att öka antalet invånare till 18 000 personer syftar 

till att klara arbetskraftsförsörjningen och att kunna ha en fortsatt god kommunal service. En 

förutsättning för att bli fler invånare och är att byggnationen av bostäder ökar i kommunen.  

D G I Sa Si Su T U Å O To D G I Sa Si Su T U Å O To D G I Sa Si Su T U Å O To

D 2 D D

G G 2 1 1 2 G 1 1

I 11 1 1 I 2 8 1 2 1 6 I 2 3 3 1 9

Sa 1 2 12 1 1 3 8 Sa 2 9 3 8 13 Sa 2 5 2 4

Si 2 4 6 Si 1 4 7 5 Si 1 1 1 2

Su 1 1 Su 1 Su 1 1

T 4 2 2 6 T 3 6 3 9 T 1 1

U 2 1 2 4 U 1 4 2 7 U 1 1 1

Å 2 3 1 2 8 8 Å 5 2 9 1 2 10 19 Å 2 3 2

O 4 0 O 1 2 1 O 1 4 1

To 3 2 4 4 2 4 3 12 34 To 7 10 21 7 1 3 2 11 62 To 5 6 3 3 5 22

 16-190-5  6-15

40 42 14

D G I Sa Si Su T U Å

0-5 3 2 3 -4 -4 3 -6 -1 4

 6-15 5 4 8 2 1 -6 -5 -8

 16-19 -1 -4 2 1 -1 -1 2 3

Tot 3 6 3 6 -1 3 -13 -4 -1

Differens flytt inom kommunen

Flytt in/ut

Intern flytt

Immigration

Emigration

2 8

-1-8

8 6

6

5 4 8 2 1 -6 -5

1 3 -1 8

OD G I Sa Si Su T U Å

1 5 5 11 7 1 2 -5 13

 6-15

Totalt

1

40

26

Tot

16

-2-2
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Plan- och bygglagen (2010:900) styr kommunernas fysiska planering. Det finns tre typer av 

kommunala fysiska planer: översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser. Över-

siktsplanen ska täcka hela kommunens yta och visar i grova drag hur kommunen vill att stad 

och land ska utvecklas, vilka områden som bedöms vara lämpliga för ny bebyggelse och var det 

inte bör byggas av olika skäl. Översiktsplanen vägleder detaljplanering och bygglov men är inte 

bindande. Detaljplaner upprättas i allmänhet när det ska byggas nytt i en tätort eller annan 

sammanhållen bebyggelse. De reglerar mer i detalj var nya byggnader får placeras och hur de 

ska utformas. Den ger byggrätt och är bindande, det vill säga det som anges i detaljplanen är 

också det som blir en laglig rättighet att bygga. Områdesbestämmelser ger kommunen möjlig-

het att reglera grunddragen i mark- och vattenanvändningen om det behövs för att säkerställa 

översiktsplanens syften eller tillgodose ett riksintresse. Vidare ska kommunerna enligt lag 

(2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, planera med riktlinjer för bostads-

försörjningen i kommunen.  

Enligt innevarande Leksands kommuns bostadsförsörjningsplan 2016-202056, har kommun-

fullmäktige beslutat att kommunen ska bygga flera bostäder, främst lägenheter, för både unga 

och äldre. I kommunens översiktsplan framgår att nybyggnation av bostäder kommer ske för 

cirka 200 nya invånare per år främst genom förtätning i tätorterna, genom nya större bostads-

områden i anslutning till tätorterna, sammanhållen bebyggelse i kommunikationsstråken från 

Insjön, Siljansnäs och Tällberg samt genom småskalig förtätning i byarna. Nya större bostads-

områden ska således i första hand lokaliseras i anslutning till centrala Leksand och tätorterna 

runt om Leksand. I bostadsförsörjningsplanen anges att målsättningen är att planberedskapen 

på kommunal mark fram till 2020 ska uppgå till knappt 500 lägenheter och drygt 300 villor. 

När det gäller privat mark beräknas planberedskapen till drygt 100 lägenheter och 200 villor 

fram till 2020. Under åren 2020-2025 är planen att man ska fortsätta bygga lägenheter, villor 

och radhus. Det finns också möjlighet att bygga villor i byarna som ligger utanför detaljplane-

lagda områden.  

5.3.1 Byggs det i skolupptagningsområdena?  

I dialog med sektor för samhällsbyggnad har kommunens bostadsförsörjningsplan applicerats 

på de geografiska områden som utgör skolupptagningsområden. Nedanstående uppställning 

ger en översiktlig beskrivning av planerad och beslutad bebyggelse:  

Djura Enstaka bygglov och tomter. 

Gärde Enstaka bygglov och tomter. 

Insjön 
Detaljplaner är klara för cirka 100 lägenheter och detaljplan för ytterligare cirka 

100 lägenheter och 100 villor på kommunal mark ska påbörjas. 

Sammilsdal 
Detaljplaner finns klara för cirka 100 lägenheter och är på gång för ytterligare cirka 

200 lägenheter och 100 villor, främst på kommunal mark. 

Siljansnäs Enstaka bygglov och tomter. 

Tällberg 
Detaljplaner finns klara för cirka 90 tomter på privat mark. 

(många fritidshus) 

Ullvi Enstaka bygglov och tomter. 

Åkerö Detaljplaner för cirka 150 lägenheter är på gång på kommunal mark. 

                                                           
56 Dnr 2016/48 
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Som framgår av tabellen byggs det huvudsakligen lägenheter i de centrala delarna av Leksand, 

både mindre lägenheter och större familjelägenheter med fyra rum eller fler. Andra åtgärder 

man vidtar i de områden där nybebyggelse sker, är bland annat planering av nya cykelvägar 

från Gärde mot Åkerö, samt förbättringar i Insjön och i Tällberg. Till detta tillkommer 

Moskogsvägen som ska underlätta för genomfartstrafik från riksväg 70 mot Västanvik och Sil-

jansnäs. 
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6. Kommunens ekonomi 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) konstaterar i sin Ekonomirapport maj 2018 och sitt 

budgetunderlag för kommunsektorn 2019-2021 att det ekonomiska läget är fortsatt bekym-

mersamt för landets kommunsektor som helhet. Många kommuner brottas med underskott 

och ett kraftigt kostnadstryck. Tillväxten i den svenska ekonomin är fortsatt relativt stark, men 

högkonjunkturen börjar mattas av och förväntas övergå till normalläge 2019.  

Åren 2017-2020 räknar SKL med att tillväxten i skatteunderlaget sjunker, medan de demo-

grafiskt betingande kostnaderna fortsätter att öka i snabb takt. Den reala skattetillväxten vän-

tas bli under cirka 0-1 procent fram till 2021, medan de demografiskt betingande kostnaderna 

ökar med cirka1,5 procent för samma period. Den ökningen är den snabbaste på minst 35 år 

och cirka tre gånger snabbare än de senaste 15 åren. 

Per den sista augusti uppgick Leksand kommuns befolkning till 15 788 invånare. Skulle denna 

siffra stå sig året ut så är det nytt befolkningsrekord för kommunen. Det tidigare rekordantalet 

är från 2017 då befolkningen var 15 640 invånare. Kommunens vision är att 2025 ha 18 000 

invånare.  

För att bibehålla den positiva befolkningsutvecklingen är det avgörande att kommunens eko-

nomi har en fortsatt god hälsa. Kommunen har under de senaste åren 2013-2017 uppnått goda 

årsresultat och där budgetramen hållits de flesta åren. Tack vare de goda årsresultaten har 

också bland annat kvalitetshöjande och attraktionsskapande satsningar kunnat göras inom 

olika områden. Det är dock viktigt att poängtera att resultaten till stor del uppkommit av en-

gångsposter, regeländringar och finansiella poster. Glädjande var att kommunens samtliga 

sektorer hade en god budgetföljsamhet 2016, detta var dock inte fallet och 2017 och 2018 har 

tilläggsanslag beviljats till sektor för lärande och stöd för att minska budgetavvikelsen. 

Budget och utfall för åren 2013-2018, där eventuella tilläggsanslag ingår i budget för respektive år. 

Utfall 2018 utgår från prognos per augusti månad år 2018. Belopp i miljoner kr. 

Årets resultat enligt prognosen per den 31 augusti 2018 uppgår till +0,1 miljoner kronor (mkr), 

vilket är 3,8 mkr lägre än den reviderade budgeten på 3,9 mkr (0,2 % av skatter och bidrag). 

Prognostiserat resultat enligt balanskravsresultatet, det vill säga exklusive realisationsvinster, 

uppgår till -5,3 mkr, vilket motsvarar ett underskott på -0,6 %. Den prognostiserade avvikelsen 

mot budget för sektorerna uppgår till -20,8 mkr. Här beaktas även det tilläggsanslag som sek-

torn för lärande och stöd beviljades våren 2018 på 13,0 mkr. 

6.1 Ekonomi sektor lärande och stöd  

Det prognostiserade resultatet för sektor lärande och stöd uppgår till 383,5 mkr mot det bud-

geterade 363,2 mkr. Det motsvarar en negativ avvikelse om -20,3 mkr (-5,5 %). Det prognosti-

serade resultatet för avdelning Grundskola år 2018 uppgår till 158,4 mkr mot budget 152,5 mkr 

och det motsvarar en negativ avvikelse om -5,9 mkr (-3,8 %). 

                                                           
57 Negativ förändring i budget mellan 2018 och 2017, trots tilläggsanslag, beror på centralisering av budget för 
städ och skolskjutsar. 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Budget 140,1 140,9 141,6 145,3 155,8 152,557 

   varav tilläggsanslag 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 5,4 

Utfall 143,1 142,9 144,7 149,6 163,4 158,4 

Avvikelse -2,9 -2,1 -3,1 -4,3 -7,6 -5,9 
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6.1.1 Budget avdelningschef grundskolan 

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Budget 19 647 19 920 1% 18 416 -8% 19 100 4% 21 340 10% 28 150 24% 

Utfall 21 451 19 801 -8% 16 574 -19% 18 420 10% 21 262 13% 24 354 13% 

Budget och utfall för åren 2013-2017, där utfall för år 2018 är prognos per den sista augusti 2018, 

samt kostnad per elev i grundskolan och kostnad per barn på fritidshem. Antal barn och elever utgår 

från statistik per den 15 oktober respektive år. Procentsatserna belyser faktiskt förändring från före-

gående år. Belopp i tusen kronor. 

Avdelningschefens budget består i huvudsak av statliga bidrag från bland annat Skolverket, 

kostnader för övergripande administration (däribland rektorslöner), intäkter för skolbarnom-

sorgsavgifter samt interkommunala kostnader och intäkter (i det fall en elev väljer att gå i en 

grundskola i en annan kommun eller i en enskild grundskola i hemkommunen eller annan 

kommun).  

Budgeten förändras inte mycket mellan åren 2013 och 2016 men börjar därefter att öka relativt 

kraftigt. Detta beror mestadels på en omfördelning av budget från de kommunala grundsko-

lorna i kommunen mot bakgrund av att en ny enskild (fristående) grundskola öppnar i kom-

munen höstterminen 2017. Då de kommunala grundskolornas elevunderlag prognostiseras 

minska och antalet elever i enskilda grundskolor förväntas öka, minskar elevpengen till de 

kommunala grundskolorna. Detta är något som tydligt framgår i tabellerna för respektive kom-

munal skola (se kapitel 9). 

6.2 Resursfördelning 

En kommun måste alltid förhålla sig till de lagar och regler som styr det kommunala åtagandet 

samt de skatter och bidrag som kommunen erhåller varje månad/år. Den finansiella ramen för 

Leksands kommun är de intäkter och ersättningar kommunen erhåller i form av kommunal-

skatt och riktade/generella statsbidrag samt genom kommunal skatteutjämning. Intäkterna 

ökar med en ökad befolkning, men samtidigt ökar även kostnaderna.  

Respektive sektor inom Leksands kommun får egna 

bidrag och intäkter från respektive statliga verk och 

i form av avgifter – därav en nettokostnadsbud-

getram. Leksands kommun har bland annat ett fi-

nansiellt överskottsmål på 2 % av skatter och bidrag 

för varje planperiod. De finansiella målen styr i 

samråd med de kommunpolitiska mål som finns och 

eventuella volymförändringar inom sektorn vård 

och omsorg samt sektorn lärande och stöd. Det in-

nebär att nettokostnadsbudgeten inte ska vara 

större än de skatter och bidrag kommunen erhåller 

varje år. 

Sektor lärande och stöds nettokostnadsbudget på-

verkas av:  

 Eventuella volymjusteringar: ökar antalet barn alternativt elevunderlaget ökar bud-

getramen för sektorn. Sjunker barn- och/eller elevunderlaget minskar budgetramen. 

Påverkar inte alla avdelningar inom sektorn. 

 Eventuella äskanden och effektiviseringar i sektorn påverkar andra sektorer och om-

vänt. 

Figur 1. Fördelning av budgetram utifrån 
kommunens resursfördelningsmodell. 
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 Nettokostnadsjämförelser sker dels mot andra kommuner, dels i jämförelse mot stan-

dardkostnad.  

 Riktade statliga bidrag, som totalt är mellan 75 till 100 bidrag, till exempel lärarlönelyft, 

förstelärare, minskade barngrupper inom förskolan och lågstadiesatsningen. 

Avdelningarna inom sektorn har, likt sektorerna, ramar att förhålla sig till. Det som påverkar 

avdelningarnas ramar är, även här likt sektorerna, eventuella volymjusteringar, äskanden och 

effektiviseringar. 

Avdelning grundskola fördelar budget efter en ”elevpeng”. Den grundläggande elevpengen är 

densamma för alla elever i kommunen. Utöver det finns ett socioekonomiskt tillägg vilket med-

för en viktning av vissa skolor – elevpengen blir därmed högre för vissa skolor. Det socioeko-

nomiska tillägget tar hänsyn till vårdnadshavares utbildningsnivå, utländsk bakgrund, antal 

pojkar, ensamstående vårdnadshavare samt försörjningsstöd. 

Elevpengen ska täcka kostnader för de elever som finns inskrivna på respektive kommunal 

grundskola. Exempel på kostnader: personalkostnader, fortbildning och läromedel. Lokalkost-

nader ingår inte i elevpengen och inte heller övergripande administration inom avdelningen. 

De enskilda grundskolor som finns i Leksands kommun tilldelas medel utifrån samma princi-

per som den kommunala grundskolan erhåller medel. 

6.3 En ny resursfördelningsmodell 

I samband med att skolkommissionen presenterade sitt betänkande Samling för skolan (SOU 

2017:35) poängterades vikten av att arbeta mot en ökad likvärdighet inom svensk skola. En 

metod som presenterades av skolkommissionen var att kommunerna tydligare arbeta med re-

sursfördelning utifrån socioekonomiska bakgrundsvariabler. 

Av denna anledning uppdrogs förvaltningen av utskottet för lärande och stöd att utreda hur en 

ny resursfördelningsmodell skulle kunna se ut58. Detta för att dels vara i bättre samklang med 

den modell som skolkommissionen presenterade, dels för att påbörja det kartläggningsarbete 

som krävs för att kunna ta del av statsbidraget kring likvärdighet. Resursfördelningsmodellen 

har, i sig, ingen koppling till hur skolorganisationen ser ut.  

Den modell som förvaltningen har presenterat består av bakgrundsvariabler som kön, utländsk 

bakgrund, vårdnadshavarnas utbildningsnivå, ekonomiskt bistånd och ensamstående vård-

nadshavare. Utifrån dessa variabler räknas ett index fram per skola som ska motsvara en viss 

resurstilldelning. En skola med mer utmanande socioekonomiska förutsättningar erhåller mer 

resurser.  

Genom att närmare studera socioekonomiska faktorer i relation till måluppfyllelsen, framträ-

der en kompletterande bild. Ofta hamnar fokus på de faktiska resultaten, och då är det inte 

ovanligt att vissa skolor ofta presterar bra, medan andra inte når lika goda resultat. Om hänsyn 

tas till skolans socioekonomiska elevsammansättning kan det faktiskt visa sig att en skola pre-

sterar bättre, relativt sina förutsättningar, trots att de faktiska resultaten är lägre. I SALSA 

(Skolverkets Arbetsverktyg för Lokala SambandsAnalyser) viktar Skolverket meritvärdet för 

årskurs 9 mot faktorer som föräldrarnas utbildningsbakgrund, kön och om föräldrarna är ut-

landsfödda. Utifrån dessa faktorer görs en så kallade regressionsanalys och varje skolenhet kan 

få ett förväntat meritvärde utifrån ett socioekonomiskt index. Differensen mellan det faktiska 

meritvärdet och det förväntade meritvärdet, kallas för residualvärde. Det är denna differens 

som visar hur väl en skola presterar.  

                                                           
58 Dnr 2018/303. Det föreligger inte något politiskt beslut om att anta modellen för närvarande.   
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Nedan presenteras SALSA-resultatet för Leksands elever i årskurs 9 i diagram för Sammilsdal 

och Åkerö. En jämförelse av faktiska meritvärden mellan skolorna skulle visa att Åkerö histo-

riskt uppnår högre resultat, men faktum är att Sammilsdalsskolan utifrån sina förutsättningar 

har presterat bättre sett över tid. 

 

 

 

 

 

 

 
Källa: Skolverket, Siris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Källa: Skolverket, Siris 

Gällande övriga skolor (F-6) i kommunen finns det inget motsvarande SALSA-mått, men ge-

nom att jämföra resultaten av meritvärdet för årskurs 6 (första året eleverna får betyg) med 

deras skolas socioekonomiska index, som erhållits via SCB, går det att se hur de olika skolorna 

ligger till. Eftersom det ibland rör sig om ganska små klasser för vissa skolor pendlar meritvär-

dena. Ett par-tre enskilda elever kan ge ett stort utslag. Genom att räkna ut ett genomsnittligt 

meritvärde under fem läsår, 2012/2013 – 2016/2017 och jämföra dessa med socioekonomiskt 

index framträder följande bild. 
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Källa: Infomentor, SCB 

Det finns en tydlig negativ korrelation (-0,83). De flesta skolor presterar motsvarande förvän-

tan, utifrån ett tänkt linjärt samband. Ullvi och Tällberg presterar utifrån sina socioekono-

miska förutsättningar under förväntan. Notera att det inte finns någon nationell jämförelse-

statistik utifrån socioekonomiska variabler. Det går alltså inte att veta hur dessa resultat för-

håller sig till riket i stort.  
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7. Elever och personal i Leksands grundskolor  

I Leksands kommun finns åtta kommunala grundskolor. Det finns två F-9-skolor, Sammils-

dalskolan och Åkerö skola och sex F-6-skolor i Insjön, Djura, Gärde, Ullvi, Siljansnäs och Täll-

berg. Under läsåret 2018/2019 har dock beslutats att inte bedriva någon undervisning i års-

kurserna 4-6 vid Djura skola på grund av lågt elevantal59. Utöver de kommunala grundskolorna 

finns två fristående skolor; Banérskolan (F-9) och Excel (F-9).  

 
Karta över kommunens kommunala och fristående skolor 

 

7.1 Elevantal, elevkapacitet och elevernas val  

Under läsåret 2018/2019 finns 1 436 elever i kommunens grundskolor. Därutöver tillkommer 

227 elever (180912) som går i de två fristående skolorna.  

Källa: Infomentor 

                                                           
59 Dnr 2018/1000 

Skola/årskurs F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total 

Djura skola 6 8 2 7 
      

23 

Gärde skola 12 11 15 11 11 11 8 
   

79 

Insjöns skola 28 26 23 28 22 18 16 
   

161 

Sammilsdalskolan 25 24 21 32 29 38 23 90 112 128 522 

Siljansnäs skola 14 27 12 19 26 16 18 
   

132 

Tällbergs skola 6 14 14 12 7 8 9 
   

70 

Ullvi skola 8 12 13 12 10 11 13 
   

79 

Åkerö skola 31 31 40 34 34 32 41 34 40 53 370 

Tot unika elever 130 153 140 155 139 134 128 124 152 181 1 436 
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Det genomsnittliga elevantalet per skola uppgår till knappt 163 elever (exklusive förskole-

klass), vilket är lägre än jämfört med riket, se figur nedan. Den ökade diskrepansen från och 

med 2017 får anses bero på etableringen av friskolan Excel i kommunen.   

 
Källa: Skolverkets Öppna jämförelser och Infomentor 2007-2018 

Det finns plats för cirka 480 fler elever än vad som finns i verksamheten totalt sett, vilket in-

nebär en överkapacitet med 33 %. Beläggningen ser olika ut på skolorna där till exempel Sam-

milsdalskolan, Ullvi, Gärde och Siljansnäs har runt 90 % beläggning emedan Djura och Insjön 

uppgår till drygt 30 respektive 45 %.  

 
Källa: Leksandsbostäder AB, Infomentor  

Kommunen är formellt indelad i nio skolupptagningsområden, men i och med att Sjugare skola 

lades ned 2011 hör eleverna i detta skolupptagningsområde till Sammilsdalskolan. Det fria 

skolvalet gäller alltjämt, vilket innebär att varje elev har rätt att välja skola, i mån av plats. Görs 

inget aktivt val, eller om antalet platser redan är tillsatta, placeras elever (F-6) i närmaste kom-

munala skola det vill säga inom sitt upptagningsområde. Inför årskurs 7 måste alla elever göra 

ett aktivt val. Görs inget val anvisas eleven till skola enligt upptagningsområdet. 
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I det tidigare utredningsuppdraget 2017 som ledde fram till Kunskapsbolagets och förvaltning-

ens rekommendation våren 2018, ingick att bland annat beakta effekterna av en ny friskoleeta-

blering. Banérskolan startade redan 1991 och får anses vara en etablerad aktör bland kommu-

nens skolor varför det är svårt att bedöma huruvida den verksamheten påverkar elevtillström-

ningen till kommunens skolor i nuläget. Excelskolan startade hösten 2017 och har för närva-

rande 170 elever och har en kapacitet att ta emot 200 elever. Av tabellen nedan framgår hur 

många av kommunens elever som valt en fristående skola och till vilket upptagningsom-

råde/skola de tillhörde under läsåret 2017/2018.  

Källa: Procapita maj 2018 

Av tabellen kan utläsas att flest elever som tillhör Tällberg har valt en fristående skola, följt av 

Insjön och Sammilsdal. I denna statistik redovisas inte vilken friskola eleverna i respektive 

skolupptagningsområde har valt.  

7.1.1 Skolskjuts 

Kommunen är skyldig att anordna fri skolskjuts om det behövs med hänsyn till färdvägens 

längd, funktionshinder, eller någon annan särskild omständighet (till exempel ”farlig skol-

väg”). För att få skolskjuts ska avståndet till skolan vara minst 3, 4, eller 6 kilometer beroende 

på barnets ålder. De elever som väljer att gå i en annan skola än den som kommunen annars 

skulle ha placerat dem i (skolupptagningsområdet), har endast rätt till skolskjuts om eleven är 

berättigad till skolskjuts enligt kommunens placeringsskola. Även om det fria skolvalet råder, 

så föreligger i praktiken svårigheter med att få till stånd fullt tillgängliga bussförbindelser. Det 

leder till att det aktiva skolvalet för vissa elever ändå får anses vara begränsat.  

Under läsåret 2018/2019 är 571 elever berättigade till skolskjuts.  
 

Antal  

elever 

Busskorts-

berättigade 

Andel i % 

Djura 23 5 22% 

Gärde 79 21 27% 

Insjön 158 35 22% 

Sammilsdal 524 227 43% 

Siljansnäs 134 28 21% 

Tällberg 70 31 44% 

Ullvi 79 55 70% 

Åkerö 370 125 34% 

Banér 57 11 19% 

Excel 170 36 21% 

Källa: Procapita/Dalatrafik (180913) 

 
Antal elever i 

upptagnings-

området 

 

Av vilka som går 

på skolan i 

upptagnings-

området 

Andel i % som 

går i skolan i 

upptagnings-

området 

Antal som går i 

friskola 

Andel som går i 

friskola i % 

Djura 43 31 72,1 2 4,7 

Gärde 64 59 92,2 2 3,1 

Insjön 207 144 69,6 30 14,5 

Sammilsdal 456 312 68,4 64 14 

Siljansnäs 151 136 90,1 8 5,3 

Tällberg 62 40 64,5 11 17,7 

Ullvi 87 66 75,9 3 3,4 

Åkerö 556 324 58,3 60 10,8 

Totalt 1 626 1 112 68,4 180 11,1 
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De två högstadieskolorna har av förklarliga skäl flest andel tillresta elever. Ullvi utmärker sig 

med en väldigt hög andel av skolskjutselever, närmare 70 procent. Det kan tyda på att många 

av barnen som tillhör Ullvi åker skolbuss på grund av att där förekommer osäkra trafikförhål-

landen.  

7.2 Förväntad elevutveckling  

Som beskrivs i kapitel 4 räknar SCB med en befolkningsökning i kommunen men indikationer 

tyder på att SCB:s bedömningar kan vara i underkant. Enligt SCB:s prognoser kommer antalet 

barn i åldrarna 0-15 år att öka med cirka 180 barn till och med 2029. Ökningen innebär att det 

år 2025 kommer finnas cirka 980 barn i åldern 0-5 år och cirka 1800 barn i åldern 6-15 år. 

2029 bedöms gruppen 0-5 år däremot minska en aning, men gruppen från 2025 har då kom-

mit in i skolåldern vilket innebär att antalet elever i åldern 6-15 år kommer uppgå till cirka 

1830 barn. Jämfört med idag så motsvarar det således en ökning om knappt 200 elever till 

2029.  
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SCB prognos över antalet barn i åldrarna 0-5, 6-12 respektive 13-15 år.  

 

7.3 Organisation och personal i Leksands grundskolor  

Under 2018 är grundskolan, grundsärskolan och fritidshemmen i Leksands kommun organi-

serade enligt följande: 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.1. Personal i Leksands grundskolor 

7.3.1.1 Lärartäthet  

Som nämnts ovan finns 1 436 elever i kommunens grundskolor under läsåret 2018/2019. 

Lärartätheten uppgår till 11,8 elever per lärare. Riksgenomsnittet uppgår till 12,1 elever per 

lärare (2017)60. Nedanstående tabell visar lärartätheten per skola i kommunen de senaste fem 

åren.  

 

 

 

                                                           
60 (2017) Uppgift från Skolverkets webbsida www.skolverket.se   

Avdelningschef

Djura skola

F-6

Gärde 
skola

F-6

Insjöns 
skola

F-6

Sammilsdal-
skolan F-9

Siljansnäs 
skola

F-6

Tällbergs 
skola

F-6

Ullvi skola

F-6 

Åkerö 
skola

F-9

Rektor 5

Biträdande 
rektor 2

Special-
pedagog 

5.5 

Skol-
sköterska 

3,5

Kurator 

2,9

Skol-
psykolog 

0,2

Skolläkare 
(16 

h/månad)

Studie- och 
yrkesvägle

dare 1,5

http://www.skolverket.se/
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Lärartäthet, antal elever per lärare 

Skola/läsår 17/18 16/17 15/16 14/15 13/14 Snitt 5 år 

Djura 12,5 10,6 9,8 10,1 11,8 11,0 

Gärde 12,9 22,4 14,5 14,2 15,7 15,9 

Insjön 12,6 13 12,4 13,2 11,6 12,6 

Sammilsdal 10,5 11,3 9,8 11,1 11,7 10,9 

Siljansnäs 13,8 20 13,8 14,6 14,5 15,3 

Tällberg 11,7 12,6 11,5 17,7 12,7 13,2 

Ullvi 13,2 13,3 13,3 13 13,5 13,3 

Åkerö 12,5 11,8 13 12,5 13,4 12,6 

Leksand  11,8 12,7 11,7 12,3 12 12,1 

Källa: Skolverket Siris 180919  

När det gäller övriga stödfunktioner som icke-undervisande personal det vill säga rektor och 

elevhälsa (kurator, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare) samt bibliotekarie, fördelas 

dessa på samtliga skolenheter i kommunen - proportionellt efter antalet elever. För att beskriva 

”tätheten” av stödpersonal i kommunens skolor ser resultatet något urvattnat ut. Exempelvis 

delar samtliga F-6-skolor på 1,5 årsarbetskraft (åa) av studie- och yrkesvägledaren, vilket ut-

mynnar i att F-6-skolorna har tillgång till ett genomsnitt om 0,05 åa av denna funktion.  

 
Källa: Intern organisationsfördelning 

7.3.1.2. Behöriga lärare  

I skollagen (2 kap. 13 §) anges att endast den som har legitimation som lärare (eller förskollä-

rare) och är behörig för viss undervisning får bedriva undervisningen (undantag finns från 

denna regel). Endast legitimerade lärare får tillsvidareanställas och betyg ska sättas av legiti-

merad lärare med vissa undantag. (Se kapitel 3). 

I Leksand uppgick andelen tjänstgörande lärare med pedagogisk högskolexamen till 

84,8 % under förra läsåret 2017/18. Detta kan jämföras med ett riksgenomsnitt om 82,2 % 

(2017). Andelen lärare med lärarlegitimation med behörighet i minst ett undervis-

ningsämne och för rätt nivå för undervisningsämnet (avser lärare som undervisar i minst ett 
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ämne där de uppfyller legitimationskraven), uppgår till 71,2 %.  Det är i paritet med riksge-

nomsnittet som läsåret 2016/17 uppgick till 71,4 %61.   

 
 

 

 

Högst andel behörighet läsåret 2017/2018 hade Ullvi skola och lägst behörighet hade Gärde 

skola. Det kan noteras att stora fluktuationer sker beträffande behörighetsgraden på respektive 

skola och läsår. Gärde hade till exempel en betydligt högre behörighetsgrad året innan. Det 

beror delvis på att vissa skolor har små lärarlag och om en lärare byter tjänst, kan det få stort 

procentuellt genomslag. Under de tre senaste åren har också en ökad omsättning bland lärare 

blivit märkbar samt det förhållandet att tillsättningen av en behörig lärare istället för en obe-

hörig, får stort utslag. 

7.4 Rekryteringsbehov av lärare 

Som beskrivs i kapitel 4 är rekryteringsbehovet av lärare ett rikstäckande problem och anses 

vara en avgörande framtidsfråga för skolan. Antalet elever blir allt fler samtidigt som många 

lärare går i pension. Nedan visas en sammanställning av åldersfördelningen av samtliga F-9-

lärare (legitimerade). Enligt tabellen är 47 % av Leksands grundskollärare 50 år eller äldre. Det 

är något högre än länsgenomsnittet som uppgår till 45 %. Motsvarande siffra för hela riket är 

40 % (2017)62.  

 

I förvaltningens verksamhetsplan för 201863 har personal- och kompetensförsörjning identifi-

erats som ett av de prioriterade områdena.  

                                                           
61 Skolverket PM Pedagogisk personal i skola och vuxenutbildning läsåret 2016/17 Dnr 2017:370  
62 Skolverket Redovisning av uppdrag att ta fram återkommande prognoser över behovet av förskollärare och 
olika lärarkategorier Dnr: 2016:906  
63 Dnr 2018/530 

17/18 16/17 15/16 14/15 13/14

Djura 95 82,4 69,2 56,5 61,8

Gärde 100 100 100 100 82,7

Insjön 90,3 79,6 82,8 99 98

Sammilsdal 77,9 81,2 87,8 86,7 *86,2

Siljansnäs 89,4 88,7 90 86,1 85,2

Tällberg 96,6 73 94 79,3 94,4

Ullvi 92,2 100 100 100 100

Åkerö 85,7 85,2 91,2 *96,6 *90,9

Totalt 84,8 83,9 89,1 91 89,5

Lärare med pedagogisk högskoleexamen (%)

Skolverket, Siris. Siffrorna registreras i oktober respektive läsår. 

*Pga. annan skolindelning räknas F-6 och 7-9 ihop.  (180627)

Antal Andel i %

60+ 20 16,9%

50-59 35 29,7%

40-49 47 39,8%

29-39 16 13,6%

Totalt 118 100%

Källa: Heroma 180126

Åldersfördelning bland legitimerade 

lärare, antal och andel

17/18 16/17 15/16

Djura 78,5 69,4 54,8

Gärde 60,4 84 58

Insjön 67,2 63,7 71,3

Sammilsdal 71,2 72,7 81,8

Siljansnäs 66,1 61 64,6

Tällberg 72,6 59,1 76,1

Ullvi 83,8 96,1 93,4

Åkerö 72,9 69,4 76,7

Totalt 71,2 70,6 79

Skolverket, Siris. Siffrorna registreras i 

oktober respektive läsår. (180628)

Lärare (heltidstjänster) med 

lärarlegitimation och behörighet i minst 

ett ämne i grundskolan, kommunala 

skolor, andel (%)
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7.4.1 HR- avdelningens arbete med kompetensförsörjning av lärare 

I Leksands kommuns HR-avdelning pågår arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare med 

ett starkt arbetsgivarvarumärke, som syftar till att behålla och attrahera nya medarbetare till 

kommunen. Nedan beskriver kommunens HR-avdelning hur de arbetar med dessa frågor.  

7.4.1.1 Arbetsgivarvarumärke  

Det är många delar som spelar in i att vara en attraktiv arbetsgivare. Hur vi syns/marknadsför 

oss som kommun, hur vår rekryteringsprocess ser ut, hur vi introducerar våra nya medarbe-

tare, hur ledarskapet är, vilka förutsättningar våra medarbetare har för att klara sitt arbete och 

hur arbetsmiljön är för våra medarbetare, är några av de delar som påverkar synen på kom-

munen som en attraktiv arbetsgivare.  

Kommunen arbetar med många olika delar för att stärka kommunens arbetsgivarvarumärke 

och för att vara en attraktiv arbetsgivare. Arbetet med sociala medier är en del av det arbetet. 

Kommunen har två Facebook sidor, en mer generell sida för kommunen som hanteras av kom-

munikationsavdelningen och en som är inriktad mot arbete och karriär som hanteras av HR-

avdelningen. På den sistnämnda sidan annonseras kommunens tjänster och kommunen mark-

nadsförs på olika sätt för framtida medarbetare. Kommunen har också ett konto på LinkedIn 

med fokus på arbete som hanteras av HR-avdelningen. Flera av kommunens skolor och andra 

verksamheter har instagram-konton som visar upp verksamheterna och på så sätt även mark-

nadsför dem.  

7.4.1.2 Rekrytering 

HR-avdelningen har omarbetat kommunens rekryteringsprocess för att öka kandidatupplevel-

sen och attraktiviteten för nya kandidater till kommunen. Ett nytt rekryteringssystem som in-

förs i kommunen är en del av det arbetet. Rekryteringsutbildningen för kommunens chefer är 

också nyligen uppdaterad. En ny grafisk profil samt layout för kommunens jobbannonser är 

framtagen och det är ett led i ökad kvalitén på jobbannonserna. Tidigare i år införde kommu-

nen nätverksrekrytering i syfte att ta hjälp av kommunens medarbetare att hitta fler potentiella 

medarbetare till kommunen. 

7.4.1.3 Nätverk 

Ett lokalt kompetensförsörjningsnätverk har startats tidigare i år av HR-avdelningen för lokala 

företag i kommunen. Syftet med nätverket är bland annat att arbeta tillsammans för att mark-

nadsföra kommunens gemensamma företag samt Leksand som ort med omnejd. Ju starkare 

och attraktivare vi blir som ort, desto större möjlighet är det att fler människor vill arbeta i 

kommunen och förhoppningsvis flytta hit.  

HR-avdelningen är med i flera olika nätverk, bland annat ett kompetensförsörjningsnätverk 

för alla kommuner i Dalarna. Leksands kommun är också medlem i Rekryteringslots. De arbe-

tar bland annat med medflyttarservice och nätverk som innebär hjälp att hitta ett arbete till 

medflyttande partner till anställda medarbetare.  

7.4.1.4 Ledarskap/Arbetsmiljö 

Ett gott och väl fungerande ledarskap är en viktig faktor för medarbetares trivsel och arbets-

miljö på arbetet och det är också viktigt för att öka attraktiviteten till kommunen. Kommunen 

tillhandahåller utbildningsinsatser och verktyg inom flertalet områden som är aktuella för 

kommunens chefer och deras chefs- och ledarskap. Arbetsmiljö och ledarskap kommer än mer 

att vara i fokus för HR-avdelningens fortsatta arbete, då dessa faktorer spelar en stor roll i att 

vara en attraktiv arbetsgivare. 
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7.4.1.5 Utbildning 

En kontinuerlig kompetensutveckling för medarbetare är idag nödvändig för att följa den för-

änderliga arbetsmarknad som råder i och med den digitalisering som pågår i samhället. Kom-

petensutvecklingen kan både vara för alla medarbetare men även vara individuell utifrån olika 

medarbetares behov och dess verksamheters behov. Att vara en kommun som följer med den 

i den utveckling som sker är också att sätt att öka attraktiviteten till kommunen. 

7.4.1.6 Praktik 

Praktik för elever och studenter är en viktig del för att visa upp och marknadsföra kommunen 

som arbetsgivare och dess olika verksamheter och yrken. Ambitionen är att det ska leda till fler 

framtida medarbetare till Leksands kommun i ett kortsiktigt- och långsiktigt perspektiv. Kom-

munen erbjuder bland annat praktikplatser till kommunens åttondeklassare, högskolestuden-

ter(ex. lärarstudenter) och studenter på vuxenutbildningen.  

7.4.1.7 Yrkesmässa 

En gång per år arrangeras en yrkesmässa av Skola och Arbetsliv där kommunen deltar med 

många olika yrken och där finns sektorn för lärande och stöd representerade. Mässan besöks 

av högstadieelever, gymnasieelever, arbetssökande och nyanlända inom Leksands kommun 

men också närliggande kommuner. Mässan är ett bra tillfälle att marknadsföra kommunens 

yrken och förhoppningsvis locka fler personer till en framtida anställning i kommunen.  

7.4.1.8 Lön 

En bra lön och en god löneutveckling är en av de faktorer som kännetecknar en attraktiv ar-

betsgivare, vilket Leksands kommun arbetar aktivt med.  

I Leksands kommun har det under de senaste åren satsats extra på lärarkollektivet i lönerevis-

ionerna. Vid jämförande statistik med övriga dalakommuner kan det konstateras att Leksands 

kommuns medianlöner befinner sig i den övre halvan av statistiken. 

7.4.1.9 Värdegrund 

En stark värdegrund kan vara en attraktionskraft för framtida medarbetare ur ett rekryterings-

perspektiv om denna värdegrund är väl förankrad hos alla medarbetare i organisationen.  Ar-

betet med kommunens värdegrund är en pågående process i kommunens alla verksamheter. 

Värdegrunden är också än mer framlyft i den uppdaterade rekryteringsprocessen. Kommun-

ledningen har identifierat egenskaper som är kopplade till värdegrunden och det är egenskaper 

som är önskvärda hos medarbetare för att skapa goda förutsättningar för bra arbetsmiljö och 

verksamhetsutveckling.  

7.4.1.10 Sammanfattningsvis 

Som nämndes inledningsvis, är det många delar som påverkar kommunens attraktivitet för 

dess medarbetare och framtida medarbetare. Arbetet med kommunens attraktivitet och ar-

betsgivarvarumärke sker med många olika aktiviteter i ett samspel centralt i kommunen till-

sammans med kommunens alla verksamheter.   



47 
 

8. Resultat och kvalitetsuppföljning i Leksands grundskolor  

8.1 Systematiskt kvalitetsarbete  

Enligt skollagen ska ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivas både på huvudmannanivå och på 

förskole- och skolenhetsnivå. Syftet är att säkerställa verksamhetens kvalitet och likvärdighet 

med utgångspunkt i skollag, läroplan och andra skolförfattningar. Det systematiska kvalitets-

arbetet inriktas mot att uppfylla de nationella målen för utbildningen. Kravet innebär att hu-

vudmän, förskole- och skolenheter systematiskt och kontinuerligt ska följa upp verksamheten, 

analysera resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planera och utveckla 

utbildningen. 

I Leksand tar arbetet sin utgångspunkt utifrån den politiska inriktningen för kommunens ut-

veckling i stort med ett antal formulerade mål som riktas till förvaltningen och arbetet med 

grundskolan. Målen preciseras med ett antal målnivåer som används för att följa upp verksam-

heten och jämföra resultat både över tid och med andra kommuner. Inom sektorn lärande och 

stöd upprättas det inom respektive organisationsnivå en kvalitetsredovisning och verksam-

hetsplan: sektorplan, avdelningsplan och (skol)enhetsplaner som används för att kontinuerligt 

följa upp, analysera och planera olika aktiviteter.  

Verksamheten granskas också via internkontroll och av tillsynsmyndigheter.  

I det följande redogörs för ett urval av Leksands elevers studieresultat, extern kvalitetsupp-

följning av Skolinspektionen samt resultat från kommunens egna enkätundersökningar.  

8.2 Studieresultat Leksands grundskolor 

I årkurs tre genomför eleverna nationella prov i matematik och svenska (liksom i svenska som 

andraspråk). Resultaten från förra läsåret visar att Leksands elever i årskurs 3 har en lägre 

måluppfyllelse jämfört med riket som helhet, både i svenska och matematik. Det kan också 

konstateras att resultaten har försämrats sedan läsåret 2014/2015.  

  16/17 15/16 14/15 

Elever i årskurs 3 som klarat 

alla delprov för ämnespro-

vet i  

matematik, kommunala sko-

lor, andel (%) 

Leksand 63 63 66 

 
Riket  65 65 67 

Elever i årskurs 3 som klarat 

alla delprov för ämnespro-

vet i svenska (ej svenska 

som andraspråk), kommu-

nala skolor, andel (%) 

Leksand 67 79 71 

 Riket  77 78 75 

Källa: Kolada 180913 

I årkurs 6 har eleverna nationella prov i engelska, matematik och svenska. Resultaten från fö-

regående läsår visar att eleverna i årskurs sex ligger en bit över riksgenomsnittet i svenska och 

matematik och helt i linje med resultaten på riksnivå i engelska. I engelska kan dock noteras 

en sänkning av resultaten jämfört med tidigare år. Av nedanstående kan konstateras att ele-

verna i årskurs sex presterar högre jämfört med både länets och rikets elever under föregående 

läsår.  
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Resultat per delprov på ämnesprov årskurs 6 
   

Andel (%) provbetyg A-E 
 

16/17 15/16 14/15 

Svenska Leksand 96,1 93,5 100 

  Riket 93,5 94,5 95,6 

Matematik Leksand 91,7 90,9 94,3 

  Riket 88,3 90,8 91,6 

Engelska Leksand 93,9 95,5 95,9 

  Riket 93,9 94,4 94,8 

Källa: Siris 180913 

I årskurs 9 gör eleverna nationella prov i matematik, svenska, engelska samt ett av de sam-

hällsorienterande ämnena geografi, historia, religionskunskap eller samhällskunskap. Likaså 

gör eleverna nationella prov i ett av de naturorienterande ämnena biologi, fysik eller kemi.  

Resultat per delprov på ämnesprov årskurs 9  
   

Andel (%) provbetyg A-E 
 

16/17 15/16 14/15 

Svenska Leksand 96,2 ~100 95,7 

  Riket 94,2 95,8 96 

Matematik Leksand 94,5 ~100 87,7 

  Riket 82 91,5 81,2 

Engelska Leksand ~100 ~100 ~100 

  Riket 96,4 96,4 96,4 

Källa: Siris 180913.  

~ innebär att färre än 5 elever fått betyget F och av integritetsskäl redovisas inte exakt % 

Från och med höstterminen i årskurs 6 får eleverna betyg i de ämnen de undervisats i. Betygs-

skalan har sex steg: A, B, C, D, E och F. Betygen A–E är godkända betyg till skillnad från F som 

står för ett icke godkänt resultat. Terminsbetyg sätts därefter i slutet av varje termin till och 

med höstterminen i årskurs 9. Slutbetyg får eleverna i slutet av våren i årskurs 9, eller när ett 

ämne har avslutats.  

Grundskolan - betyg årskurs 6, andel som uppnått kunskapskraven (A-E) i alla ämnen 

Andel (%) uppnått A-E i alla ämnen 16/17 15/16 14/15 

Leksand, kommunal 80,8 82,5 88,4 

Länet 76 77,1 78,5 

Riket 77,7 79,2 80,5 

Källa: Siris 180913 

Det kan konstateras att eleverna i både årskurs 6 och 9 presterar goda resultat på de nationella 

proven och ligger över riksgenomsnittet.  

Grundskolan - slutbetyg årskurs 9 
 

17/18 16/17 15/16 

Andel (%) som uppnått kunskapskraven i 

alla ämnen 

  

 

Leksand 

 

73 

 

75,3 

 

86,4 

Riket 73,5 71,8 76,4 

Andel (%) behöriga till yrkesprogram  

Leksand  

 

79,1 

 

81,6 

 

89,6 

Riket 82,7 80,5 86 

 

Genomsnittligt meritvärde, 17 ämnen 

  

 

Leksand  

 

220,3 

 

222,1 

 

224,5 

Riket 223,3 223,5 224,1 

Källa: Siris 181016 
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Källa: Siris 

Under läsåret 2017/18 ligger eleverna i årskurs nio strax under riksgenomsnittet i gruppen som 

uppnått kunskapskraven i alla ämnen. Även det genomsnittliga meritvärdet och andelen be-

höriga till gymnasiets yrkesprogram är lägre bland Leksands årskurs 9-elever jämfört med ri-

kets samtliga årskurs 9-elever. Av grafen ovan kan därtill konstateras att flickorna i Leksand 

årskurs 9 ligger en bra bit över riksgenomsnittet (245 jämfört med 224,3). Det kan också no-

teras att det föreligger en diskrepans såtillvida att resultaten i de nationella proven för årskurs 

9 i Leksand står sig bättre i en nationell jämförelse än vad slutbetygen i årskurs 9 gör.  

Se även kommentarer till elevernas måluppfyllelse i sektorns kvalitetsredovisning 2017 och 

verksamhetsplan 201864.  

8.3 Skolinspektionens kvalitetsgranskningar 

Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet för att se att den följer 

de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten. All skolverksamhet och dess hu-

vudmän granskas vart tredje år (kommuner, utbildningsföretag och andra organisationer som 

driver skolverksamhet). När Skolinspektionen har gjort en tillsyn eller kvalitetsgranskning får 

den verksamhet som har granskats ett beslut. Det finns flera olika sorters tillsyns- och gransk-

ningsbeslut. Om en skola eller verksamhet har brister kan Skolinspektionen fatta beslut om till 

exempel ett föreläggande. I ett föreläggande står det vilka brister som måste åtgärdas, och vilka 

krav Skolinspektionen ställer på huvudmannen. Skolinspektionen följer upp att bristerna åt-

gärdas. 

8.3.1 Skolinspektionens tillsyn i Leksand 2017 

I oktober 2017 genomförde Skolinspektionen en regelbunden tillsyn i Leksands kommun65. 

Skolinspektionen har kartlagt förhållandena i kommunens verksamheter och bland annat tagit 

del av resultat från Skolenkäten (se nedan) och Skolverkets nationella statistik. Vid tillsynen 

har flera företrädare för grundskolan (och förskolan) i Leksand intervjuats: rektorer, förvalt-

ningschefer och tjänstemän från sektorn, elevhälsans professioner, studie- och yrkesvägledare 

samt förtroendevalda från utskottet lärande och stöd.  

                                                           
64 Dnr 2018/530 
65 Skolinspektionen Dnr 2016:10140 

175
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215
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235

245

255
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Meritvärde årskurs 9, pojkar och flickor, Leksand och 
riket   2007-2018

Flickor Leksand Pojkar Leksand Flickor riket Pojkar riket
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Tillsynen utmynnade i att Skolinspektionen fattade beslut om ett föreläggande med moti-

veringen att Leksands kommun inte uppfyllde de krav som följer av föreskrifter som gäller för 

verksamheten66. Skolinspektionens bedömning grundade sig på två huvudsakliga omständig-

heter. Den ena utgick från att elevhälsan vid grundskolorna i Leksands kommun inte främst 

arbetar förebyggande och hälsofrämjande (följer enligt skollagen 2 kap 25 §). Utredningen vi-

sade även att det finns skillnader mellan de olika skolorna, vilket medför att tillgången till elev-

hälsa inte är likvärdig för alla elever i grundskolan.  

Skolinspektionen bedömde vidare att utvecklingsarbetet på huvudmannanivå i Leksands kom-

mun inte i tillräcklig omfattning utgår från en analys av grundskolornas resultat. Som en följd 

av det menade Skolinspektionen att det saknades planerade åtgärder för utveckling som har 

sin grund i skolornas faktiska behov. Kommunen förelades att fullgöra sina skyldigheter och 

vidta åtgärder för att avhjälpa de påtalade bristerna. 

Kommunen har vidtagit åtgärder efter Skolinspektionens beslut vilket har redovisats i en skri-

velse från sektorn lärande och stöd67. Beträffande bristerna kring elevhälsans arbete har man 

bland annat förstärkt personalstyrkan och anställt ytterligare skolsköterska och kurator inom 

grundskolan (och grundsärskolan). Man har också tagit fram en modell och planering för att 

öka delaktigheten och samarbetet mellan skolan och elevhälsan. På huvudmannanivå har so-

cioekonomiska kartläggningar gjorts och en ny resursfördelningsmodell har tagits fram (se Ka-

pitel 6). För att möta kritiken om utveckling av utbildningen har sektorns systematiska kvali-

tetsarbete utvecklats och man har bland annat sett över hur man bättre kan följa upp grund-

skolornas resultat och måluppfyllelse som grund för verksamhetsplaneringen.  

8.3.2 Anmälningar till Skolinspektionen 2017 och 2018 

Skolinspektionen har som tillsynsmyndighet ansvar att ta emot anmälningar om en skola eller 

förskola inte följer de regler som finns för den pedagogiska verksamheten eller brister i omsor-

gen om barnen och eleverna. Ärendena till Skolinspektionen handlar ofta om barn och elever 

inte får det särskilda stöd de behöver, blir utsatta för mobbning/kränkningar eller får den 

undervisning de har rätt till.  

Under 2017-2018 har totalt 19 anmälningar inkommit till Skolinspektionen avseende grund-

skolan i Leksands kommun. Samtliga anmälningar är avslutade och inget av ärendena har för-

anlett kritik från myndigheten. För närvarande pågår ett anmälningsärende avseende försko-

lan i Leksand.  

8.4 Skolenkäten våren 2018 

Ett viktigt underlag i samband med Skolinspektionens tillsyn är den så kallade Skolenkäten. 

Undersökningen genomförs två gånger per år och samtliga grund-, grundsär- och gymnasie-

skolor deltar enligt en löpande tvåårscykel och under ett år besvarar cirka 330 000 personer 

på hälften av landets skolor enkäten. Skolenkäten besvaras av elever i grundskolans årskurs 5 

och 9 (samt gymnasieskolans år 2), pedagogisk personal (i grund- och gymnasieskola) samt 

vårdnadshavare till barn i förskoleklass, grund- och gymnasieskolan. Enkäten omfattar olika 

aspekter av skola och undervisning som till exempel trygghet, studiero, stöd och stimulans. 

Varje enkätomgång omfattar ungefär en fjärdedel av alla skolor.  

Under våren 2018 var Leksand en av kommunerna som deltog. Nedan följer ett urval av enkä-

tens resultat, fullständiga sammanställningar av enkäterna finns i bilaga 2-5.  

                                                           
66 Skolinspektionen Dnr 43-2016:10799 
67 2018-08-18 dnr 2017/903 
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8.4.1 Elever i årskurs 5  

133 elever i årskurs fem besvarade enkäten (90 % svarsfrekvens). Enkäten innehåller ett antal 

påståenden inom 14 olika frågeområden och eleverna får uppskatta ett antal påståenden under 

respektive frågeområde enligt en fem-gradig skala: ”Stämmer helt och hållet”, ”Stämmer 

ganska bra”, ”Stämmer ganska dåligt”, ”Stämmer inte alls” och ”Vet ej”. Resultaten anges i 

medelvärden och ett högt medelvärde indikerar en positiv uppfattning.  

I 15 av 24 frågeområden hamnar eleverna i Leksand under medelvärdet för samtliga medver-

kande skolenheter i enkäten. I jämförelse med resultaten från den senaste undersökningen, 

HT 2016, har medelvärdet försämrats i sex av frågeställningarna men förbättrats eller är oför-

ändrat för resterande. De frågor där Leksands elever anger sämre medelvärden gäller till ex-

empel frågor kring stimulans och tillit till elevens förmåga liksom frågor om trygghet och för-

hindrande av kränkningar. Eleverna i Leksand uppnår ett högre medelvärde när det gäller an-

passningar till elevernas behov. I de frågor där medelvärdet är högre kan också iakttas förbätt-

ringar i jämförelse med föregående mätning två år tidigare.  

Svaren och medelvärdena skiljer sig, för olika frågeområden, ganska kraftigt åt mellan könen. 

Pojkar anger generellt sett lägre medelvärden än flickorna- med undantag för frågor som rör 

studiero, ordningsregler och elevhälsan. Där uppger flickorna istället lägre medelvärden än 

vad pojkarna gör. På ”övergripande nöjdhet” hamnar däremot pojkarna och flickorna ungefär 

på samma medelvärde (7,4 respektive 7,3). Det ger ett totalt medelvärde om 7,2 vilket än 0,2 

lägre än det sammanvägda medelvärdet för den frågeställningen.  
 

Leksands 

kommun 

årskurs 5 

Samtliga 

medverkand

e årskurs 5 

Mina lärare förklarar vad vi ska göra i skolarbetet så att jag förstår 8,1 8,3 

Skolarbetet är intressant 6,8 6,9 

Skolarbetet är roligt 6,6 6,5 

Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer 6,1 6,4 

Jag kan nå kunskapskraven i skolan om jag försöker 8,1 8,6 

Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när jag behöver det 8,3 8,6 

Skolarbetet är för svårt för mig 7,7 7,3 

Jag kan få svårare uppgifter om jag vill 7,5 7,2 

I min skola finns det extrauppgifter när man är klar 8,2 8,5 

På lektionerna får vi diskutera och debattera olika frågor 7,3 7,5 

I min skola respekterar vi varandra 7,1 7,1 

Mina lärare är rättvisa mot oss elever 7,5 7,6 

På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika skolupp-

gifter 

6,2 6,4 

I min skola följer eleverna de ordningsregler som finns 5,6 5,7 

Mina lärare ser till att ordningsreglerna på skolan följs 7,6 8 

Jag har studiero på lektionerna 6,1 6,1 

På lektionerna stör andra elever ordningen i klassrummet 4,6 4 

I min skola finns det elever som jag är rädd för 7,6 8 

I min skola finns det vuxna som jag är rädd för 8,9 8,8 

Jag känner mig trygg i skolan 8 8 

De vuxna på skolan reagerar om de får reda på att någon har varit elak mot en elev 7,4 7,7 

Jag vet vem på skolan jag kan prata med om någon har varit elak mot en elev 7,7 8,3 

Elevhälsogruppen i min skola frågar oss elever hur vi har det i skolan och hemma 6,6 6,9 

Jag är nöjd med min skola som helhet 7,2 7,4 

Källa: Skolinspektionen, Skolenkäten årskurs 5, våren 2018, Leksands kommun. 
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Källa: Skolinspektionen, Skolenkäten årskurs 5, våren 2018, Leksands kommun. 
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Källa: Skolinspektionen, Skolenkäten årskurs 5, våren 2018, Leksands kommun. 

8.4.2 Elever i årskurs 9 

151 elever i årskurs nio (79 % svarsfrekvens) svarade på enkäten. Enkäten innehåller påståen-

den utifrån 14 olika frågeområden och eleverna får lämna uppskattningar enligt samma skala 

som eleverna i årskurs fem. Resultaten anges i indexvärden, ett högt indexvärde indikerar en 

positiv uppfattning.  

Eleverna i Leksand hamnar på lägre indexvärden i 12 av de 14 frågeområdena än riksgenom-

snittet. Endast när det gäller frågor kring studiero anger Leksands elever ett högre medelvärde 

än samtliga medverkande skolenheter. En försämring kan konstateras i nio av fjorton fråge-

områden från enkätomgången hösten 2016. Allra sämst indexvärde anges för frågor kring elev-

hälsan, trygghet, delaktighet och inflytande samt förhindrande av kränkningar. På frågan om 
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man känner sig trygg i skolan har 30 % uppgett att det stämmer helt och hållet, vilket kan 

jämföras med 44 % av samtliga elever i undersökningen. Frågor som rör elevhälsan uppvisar 

allra störst diskrepans i jämförelse med samtliga deltagare i undersökningen.  

Svaren och indexvärdena skiljer sig inte så mycket åt mellan könen i årskurs nio men pojkarna 

lämnar överlag sämre värden per frågeområde än flickorna. Flickorna uppger däremot lägre 

värden än pojkarna i frågor som rör studiero, förhindra kränkningar och elevhälsa.   

 
Källa: Skolinspektionen, Skolenkäten årskurs 9, våren 2018, Leksands kommun. 
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Källa: Skolinspektionen, Skolenkäten årskurs 9, våren 2018, Leksands kommun. 

 

 
Källa: Skolinspektionen, Skolenkäten årskurs 9, våren 2018, Leksands kommun. 
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Källa: Skolinspektionen, Skolenkäten årskurs 9, våren 2018, Leksands kommun. 

8.4.3 Vårdnadshavare 

456 vårdnadshavare har besvarat enkäten som innehåller påståenden utifrån 11 frågeområden 

och har lämnat uppskattningar enligt samma skala som eleverna. Resultaten anges i indexvär-

den, ett högt värde indikerar en positiv uppfattning.  

Av resultaten kan konstateras att vårdnadshavarna i Leksand är nöjda med grundskolan. De 

hamnar på högre indexvärden i samtliga frågeområden – utom när det gäller arbetet med att 

förhindra kränkningar (7,7 jämfört med 7,8) och elevhälsan (6,6 jämfört med 6,7). Det innebär 

också en positiv förändring i alla frågeområden jämfört med 2016, förutom förhindra kränk-

ningar där ingen förändring har skett. Beträffande elevhälsan som får låga medel- och index-

värden hos eleverna, hamnar vårdnadshavarna endast under indexvärdet på den enskilda frå-

gan om man anser att elevhälsan arbetar med frågor om livsstil och hälsa.  

 
Källa: Skolinspektionen, Skolenkäten vårdnadshavare grundskolan, våren 2018, Leksands kommun. 
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Källa: Skolinspektionen, Skolenkäten vårdnadshavare grundskolan, våren 2018, Leksands kommun. 

8.4.4 Pedagogisk personal  

134 personer har svarat på enkäten (67 % svarsfrekvens). Enkäten riktar sig till pedagogisk 

personal som huvudsakligen planerar, bedriver och följer upp undervisning på grund- och 

gymnasieskolan (pedagoger inom förskoleklass, fritidshem eller särskola ej ingår i undersök-

ningen). Enkäten innehåller påståenden inom 19 frågeområden och resultaten anges i index-

värden, ett högt indexvärde indikerar en positiv uppfattning.  

Pedagogerna i Leksand hamnar strax över indexvärdet, eller på samma nivå, som resten av 

medverkande skolenheter i 10 av 19 frågeområden. De frågor där man anger lägre medelvärden 

rör bland annat samverkan av undervisning, elevinflytande, bedömning och betygsättning 

samt elevhälsa.  
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Källa: Skolinspektionen, Skolenkäten personal grundskolan, våren 2018, Leksands kommun. 

8.5 Leksands kommuns egna enkäter  

Personal, elever och vårdnadshavare i Leksands kommun ges årligen möjlighet att svara på 

frågor gällande skolan och dess kvalitet i en anonym enkät. Under förevarande utredning har 

ytterligare två enkäter tagits fram som riktats till vårdnadshavare och (pedagogisk) personal. 

För rektorerna har två workshops anordnats.  

8.5.1 Elevenkäten våren 2018  

Leksands kommun genomför årligen en enkät som riktar sig till samtliga elever i årskurserna 

F-9 i grundskolan. Enkäten innehåller ett antal påståenden som eleven ombeds värdera enligt 

en fyrgradig skala; ”Håller inte alls med”, ”Håller med lite”, ”Håller med ganska mycket” och 

”Håller helt med”. Enkätens påstående utgår ifrån huvudrubrikerna Trivsel, Bemötande, 

Trygghet, Lärande, Information och Demokrati.  

Enkäten som skickades ut vårterminen 2018 har besvarats av 953 elever och motsvarar en 

svarsfrekvens om 73,3 %. Det är en jämn åldersfördelning bland de elever som har svarat. En 

dryg tredjedel av respondenterna är inskrivna på fritidshem. Nedan följer ett urval av enkätens 

resultat, dess fullständiga sammanställning återfinns i Bilaga 6.  

När det gäller trivsel svarar en övervägande majoritet av eleverna att de trivs både i klassen 

och på rasterna (90 % ”håller med helt” eller ”håller med ganska mycket”). Ungefär motsva-

rande siffor kan iakttas om man anser att man är bra kompisar på sin skola.  
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Källa: Elevenkäten 2018, Leksands kommun 

 

 
Källa: Elevenkäten 2018, Leksands kommun 

De allra flesta eleverna känner sig trygga i skolan (60 % håller helt med påståendet och 30 % 

håller med ganska mycket). Det är en marginell förbättring sedan 2017. 
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Källa: Elevenkäten 2017, Leksands kommun 

 

 
Källa: Elevenkäten 2018, Leksands kommun 

Om skolarbetet skapar nyfikenhet till mer lärande svarar eleverna något mer spretigt och 

knappt 35 % anser att de inte alls håller med eller håller med ganska lite. Det har inte förbätt-

rats sedan 2017 och en försämring kan iakttas även för dem som håller helt med eller håller 

med ganska mycket. Däremot är tilltron till lärarna hög, en majoritet känner att man får hjälp 

i skolarbetet.  
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Källa: Elevenkäten 2017, Leksands kommun 

 

 
Källa: Elevenkäten 2018, Leksands kommun 

 

 
Källa: Elevenkäten 2018, Leksands kommun 
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De flesta elever upplever att man får information om hur det går i skolan och vad man ska 

göra för att nå kunskapskraven. Det är ungefär 20 % som inte upplever att de får tillräcklig 

information i något av sammanhangen.  

 
Källa: Elevenkäten 2018, Leksands kommun 

 

 
Källa: Elevenkäten 2018, Leksands kommun 

I samband med elevenkäten fick alla elever även möjlighet att besvara ”Hur ska en bra skola 

vara?”. Eleverna kunde besvara frågan genom så kallade fritextsvar. I Bilaga 7 redovisas ele-

vernas svar i så kallade ordmoln.  

8.5.2 Vårdnadshavarenkäten hösten 2018  

I syfte att nå vårdnadshavarnas åsikter under förevarande utredning bjöd förvaltningen in till 

ett samråd och man ombad varje skola att utse en eller två representanter att medverka i sam-

rådet. Förvaltningen önskade att tillsammans med samrådet utforma en enkät som skulle 

skickas till samtliga vårdnadshavare i Leksands kommunala grundskolor. Enkätens resultat 

och analys skulle också utföras gemensamt i samrådet.  

Vid tidpunkten för utskick av enkäten meddelade flertalet av vårdnadshavarrepresentanterna 

i samrådet att de inte kunde ställa sig bakom enkäten. Man ansåg att enkätens syfte var oklart 

formulerat och att dess frågor inbjöd till subjektiva värderingar i förhållanden som redan är 

befästa i lagstiftning och/eller i forskning om lärandets förutsättningar. Förvaltningen valde 



63 
 

dock att genomföra utskicket av enkäten. Resultaten redovisades på ett möte dit samrådet och 

även andra brukarrådsrepresentanter var inbjudna68. Mot bakgrund av att kommunens egen 

enkät till vårdnadshavarna har en relativt låg svarsfrekvens samt det förhållandet att samrå-

dets inställning till enkätens reliabilitet är negativ, får resultaten i enkäten behandlas mycket 

försiktigt.  

Enkäten har skickats ut till samtliga vårdnadshavare till barn i Leksands grundskolor F-9 lik-

som till vårdnadshavare till 5-åringar i kommunens förskolor, det vill säga till kommande ele-

ver i förskoleklass från och med hösten 201869. Vårdnadshavarna har fått svara på ett antal 

påståenden efter en fyrgradig skala: ”Stämmer inte alls”, ”Stämmer ganska dåligt”, ”Stämmer 

ganska bra”, ”Stämmer helt” samt ett femte alternativ ”Vet ej”. Skalan har också getts ett nu-

meriskt värde 1-4, där 1 stämmer inte alls är medan 4 stämmer helt. Enkäten utgick ifrån sex 

olika utvecklingsområden och innehöll därutöver en fritextfråga.  

580 vårdnadshavare har svarat på enkäten vilket motsvarar en svarsfrekvens om cirka 37 %. 

Fördelningen av respondenterna per årskurs är mycket jämn. Nedan följer ett urval av enkä-

tens resultat, dess fullständiga sammanställning återfinns i Bilaga 8.  

När det gäller elevhälsa anger en majoritet att man borde satsa på bättre tillgång till de olika 

professionerna (stämmer helt eller stämmer ganska bra). Däremot kan skönjas en prioritering 

mellan de respektive yrkeskategorierna där ökad tillgång på specialpedagoger och speciallärare 

efterfrågas mest; 55 % anser att det stämmer helt, viktat medel 3,46, medan motsvarande andel 

för skolsköterskor uppgår till 24,1 %, viktat medel 2,89.  

Jag anser att Leksands kommuns grundskolor borde 

satsa på bättre tillgång till 

Viktat medel Kategori  

3,46 specialpedagoger/speciallärare 

3,08 kuratorer 

2,89 skolsköterskor 

2,82 studie- och yrkesvägledare 

2,76 skolbibliotekarier 

Källa: Vårdnadshavarenkät hösten 2018 

En övervägande majoritet anser det viktigt att både lärarlag och skolledning ska ha en 

kontinuerlig sammansättning (78,3%) och drygt 37 % anser att det är viktigt att barnen får en 

sammanhållen skolgång på samma skolenhet. Ungefär lika många vårdnadshavare anser 

inte att det är viktigt att gå på samma skola under sin grundskoletid, cirka33 % anser att det 

inte stämmer alls eller stämmer ganska dåligt.  

                                                           
68 Möte 181010, minnesanteckningar finns på www.leksand.se  
69 Vårdnadshavare till barn i de fristående förskolorna har inte tagit del av enkäten på grund av att tekniska och 
praktiska distributionskanaler saknas. De fristående skolorna omfattas inte heller av utredningens uppdrag.  

 

http://www.leksand.se/
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Källa: Vårdnadshavarenkät hösten 2018 

 

 
Källa: Vårdnadshavarenkät hösten 2018 

 

Vårdnadshavarna har en hög samsyn i att man prioriterar både hög lärartäthet och hög 

behörighet hos personalen som arbetar i skolan liksom en hög måluppfyllelse hos eleverna.  

När det gäller möjlighet till fjärrundervisning (som ett alternativ till att åka skolbuss under 

skoldagen) är vårdnadshavarna splittrade i sin uppfattning. 13,3 % resp. 17,4 % anser att det 

stämmer helt eller ganska bra men 27,2 % anser att det stämmer ganska dåligt. 20 % har ingen 

uppfattning / Vet ej.  

Många vill se möjlighet till mer rörelse under skolarbetet för att främja inlärningen och att 

det ska finnas ändamålsenliga lokaler som främjar inlärningen. En majoritet håller med om 

påståenden som att det ska finnas en välutvecklad stödorganisation och att studiero kan skapas 

genom mindre grupper.  

Beträffande frågan om det är viktigt med åldershomogena klasser anger 42,6 % att det 

stämmer helt.  
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Källa: Vårdnadshavarenkät hösten 2018 

 
Källa: Vårdnadshavarenkät hösten 2018 

 
Källa: Vårdnadshavarenkät hösten 2018 

Många vill att eleverna ska ha nära till skolan, att skolan ska ligga nära naturen och att skol-

gårdens utformning är viktig. Många förespråkar att antalet elever per klass/grupp bör vara 

lågt.  
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Källa: Vårdnadshavarenkät hösten 2018 

 
Källa: Vårdnadshavarenkät hösten 2018 

Frågan om profilering av skolorna delar gruppen vårdnadshavare, 13 % inte alls anser att det 

är viktigt medan 20 % anser att det viktigt (stämmer helt). Fler anser att idrott och hälsa är en 

intressantare profilering än till exempel kultur och estetisk inriktning, entreprenörskap, teknik 

och andra språk.  

Jag anser att följande profil skulle vara attraktivt 

Viktat medel Profil 

3,38 Idrott och hälsa 

3,18 teknik 

2,99 hållbarhet och miljö 

2,94 kultur och estetisk 

2,92 entreprenörskap 

2,91 utomhusinriktning, lektioner ute, uteklassrum 

2,88 språk, till exempel engelska, kinesiska, japanska 

Källa: Vårdnadshavarenkät hösten 2018 

I fritextutrymmet har ett stort antal kommentarer lämnats. Totalt lämnades 201 kommentarer 

av totalt 580 respondenter, det vill säga 34,7 %. Av dessa berörde cirka 70 kommentarer ”by-

skolors vara eller inte vara”. Knappt 40 kommentarer rörde enkätens utformning på olika sätt. 

Andra återkommande områden rörde sammanslaget respektive separerade högstadier samt 

bespisningsfrågor.  
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8.5.3 Personalenkäten hösten 2018  

Förvaltningen har under pågående utredning tagit fram en enkät som riktar sig till all personal 

i grundskolan. Inför utskick av personalenkäten har fackliga synpunkter beaktats. Syftet med 

enkäten var att ta reda på vad personalen anser att Leksands kommuns grundskolor har för 

utvecklingsbehov. 

Enkäten besvarades av 138 personer vilket innebar cirka 80 % svarsfrekvens och motsvarades 

av att fritidshemspersonal (18), pedagoger (inkl. specialpedagog/speciallärare) (93), elevhälsa 

(8), elevresurs/elevassistent, (14) och skoladministratör (5) svarade på enkäten.  

Några frågor riktades till fritidshemspersonal och elevassistenter som utifrån ett visst antal 

angivna alternativ fick värdera fem av dessa som man ansåg som viktigast (utan hierarkisk 

ordning). Pedagogerna, elevhälsan och skoladministrationen fick svara på ett antal påståenden 

efter en fyrgradig skala: ”Stämmer inte alls”, ”Stämmer ganska dåligt”, ”Stämmer ganska bra” 

och ”Stämmer helt”. Enkäten utgick ifrån sex olika utvecklingsområden med tre till sju olika 

påståenden. Enkäten innehöll därutöver två fritextfrågor.   

Nedan följer ett urval av enkätens resultat, dess fullständiga sammanställning återfinns i bilaga 

9.  

Pedagogerna är till stor del samstämmiga i att större arbetslag har betydelse för pedagogens 

egna professionella utveckling, för elevernas kunskapsutveckling och är fördelaktigt för en reell 

skolutveckling. Samtidigt kan konstateras att uppfattningarna till viss del går isär; beträffande 

elevernas kunskapsutveckling till exempel, anser en nästan lika stor andel att det inte 

stämmer alls (20,4 %) som de som menar att det stämmer helt (15,1 %). Däremot anser en 

övervägande majoritet att kollegialt lärande är viktigt för pedagogernas professionella ut-

veckling (95 %).  

 
Källa: Personalenkäten hösten 2018 
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Källa: Personalenkäten hösten 2018 

 
Källa: Personalenkäten hösten 2018 

 
Källa: Personalenkäten hösten 2018 

Det finns en stark övertygelse bland pedagogerna om vikten av att ha fler lärarassistenter i 

organisationen i syfte att kunna renodla uppdraget som pedagog. Mellan 70-85 % anser 

att lärarassistenter kan bidra till att dels underlätta arbetsbördan totalt sett, dels ge mer tid till 

planering av lektioner m.m. samt bidra till att ge utrymme för pedagogerna att stötta fler elever 

individuellt.  
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Respondenterna har därefter fått möjlighet att i ett fritextfält reflektera över vilka arbetsupp-

gifter som skulle kunna överlämnas till en lärarassistent. De allra flesta framhåller olika typer 

av administrativa sysslor, rast- och bussvakt, matvärd samt som stöd i konfliktsituationer med 

mera. 

 
Källa: Personalenkäten hösten 2018 

En övervägande majoritet bland pedagogerna ser inte några större fördelar med att undervisa 

i åldersblandade grupper utan åldershomogenitet i en klass är eftersträvansvärt (80,7 % 

resp. 89,9 %). De flesta pekar på vikten av att inte ha för stora klasser (90 %) och anser att 

förutsättningarna för en trygg skolmiljö är bättre på mindre skolor (74 %). Man är däremot 

något splittrad i uppfattningen om huruvida det ges bättre förutsättningar för en god kun-

skapsutveckling på en mindre skola; där anser nästan lika stora andelar att det stämmer 

ganska bra eller stämmer ganska dåligt (35,5 % resp. 38,7 %). Även när det gäller huruvida 

eleverna har bättre förutsättningar för personlig och social utveckling på en mindre skola råder 

också viss oenighet bland pedagogerna. Här anser drygt hälften att det stämmer bra eller helt 

medan knappt 45 % menar att det inte alls stämmer eller stämmer ganska dåligt.  

Det efterfrågades ett ställningstagande om det finns fördelar med att ha en tjänst fördelat på 

flera skolor, varvid 86 % ansåg det negativt.  

 
Källa: Personalenkäten hösten 2018 
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Källa: Personalenkäten hösten 2018 

 
Källa: Personalenkäten hösten 2018 

 
Källa: Personalenkäten hösten 2018 

När det gäller frågor kring utveckling och stöd är pedagogerna i princip samstämmiga i att 

det ska finnas stödteam på varje skola (82,8 %) samt att man som lärare får snabb handledning 

kring elever med särskilda behov (83 %). Även kompetensutveckling inom sina ämnen fram-

hålls som viktigt (90,3 %). Möjlighet att utveckla utomhuspedagogik är önskvärt (31 %) och 

det är vidare viktigt för många att det finns lokaler som är utrustade för alla ämnen (73 %).  
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Källa: Personalenkäten hösten 2018 

Källa: Personalenkäten hösten 2018 

Elevhälsans representanter ger också en samstämmig bild över vikten av kollegial samverkan 

och att kunna kompetensutveckla sig inom sin profession. En övervägande majoritet ser för-

delar med att elevhälsan är centralt organiserad i skolorganisationen och tror inte att det ger 

en ökad effektivitet om elevhälsan ligger direkt under rektor. Man visar en något splittrad upp-

fattning i huruvida det finns fördelar med att ha en tjänst fördelat på två eller flera skolor.  

 
Källa: Personalenkäten hösten 2018 
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Skoladministrationens representanter framhåller också en samstämmighet i värdet av att 

det finns en samsyn bland skolledarna i kommunen för att åstadkomma en likvärdig service 

mellan skolorna. När det gäller att ha en uppdelad tjänst på två eller flera skolor ser denna 

personalgrupp i huvudsak inga fördelar med det.  

 
Källa: Personalenkäten hösten 2018 

Enkäten avslutas med ett fritextfält med frågeställningen ”Hur anser du att vi kan höja kvali-

teten och likvärdigheten för Leksands kommuns grundskolor?” där samtliga yrkeskategorier 

har lämnat ett stort antal kommentarer. Det är svårt att återge en eller ett par sammanfattande 

åsikter, men många kommentarer handlar om att ett grundläggande problem utgörs av att 

kommunens budget (och skolpeng) till grundskolan är för låg och borde höjas. En del pekar på 

att friskolorna är en av anledningarna till den dåliga ekonomin i kommunens skolor. En över-

vägande andel av kommentarerna handlar om att en bra skola i första hand utgörs av sin sam-

lade kompetens. Det vill säga om det anställs behöriga utbildade lärare, finns utrymme för 

kompetensutveckling och kollegialt lärande samt gott om övriga stödfunktioner -så åstadkom-

mer man en skola med hög kvalitet och därmed likvärdighet bland kommunens skolor. Då 

spelar antalet skolenheter mindre roll menar många. Emellertid återfinns flera kommentarer 

som anser att kommunen borde ha ett gemensamt högstadium och att byskolorna bör avveck-

las, alternativt omvandlas till F-3-skolor. Många pekar också på den stora administrativa börda 

som belastar pedagogerna och som stjäl tid från planering och undervisning. Flera efterlyser 

bättre möjligheter till samarbete och samverkan inom och mellan skolorna.  

8.5.4 Workshops rektorer hösten 2018  

Under utredningens gång har två workshops70 genomförts med rektorerna i Leksands grund-

skolor. Syftet med workshopparna har varit att fånga upp vad Leksands samlade skolledningar 

anser är viktiga framgångsfaktorer för grundskolan och vad de utifrån sin samlade erfarenhet 

ser för utvecklingsbehov.  

På workshop 1 fick rektorerna reflektera över: 

1. En likvärdig skola - inom och mellan skolor  

2. Attraktiv arbetsgivare - behålla och rekrytera medarbetare 

3. Hög kvalitet - Måluppfyllelse inom värdegrund och kunskapsutveckling.  

På workshop 2 fick rektorerna ta del av de utredningens organisationsförslag och lämna sina 

synpunkter, se sammanställning, Bilaga 10.  

                                                           
70 180912 resp. 181017 
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Sammantaget kan konstateras att skolledarna framhåller vikten av att rektor får utrymme att 

agera som pedagogisk ledare varför det är mycket viktigt att det finns en stabil stödorga-

nisation som är organiserad så att möjligheter finns till utveckling och samarbete. Det säker-

ställer likvärdigheten och ger vinster dels i kvalitet, dels i att vara en attraktiv arbetsgivare.  

Man vill kunna rekrytera behöriga lärare i sin organisation och man vill renodla lärarnas 

uppdrag och kunna anställa lärarassistenter, och andra yrkesgrupper som socialpeda-

goger/kuratorer m.fl. Man vill också kunna erbjuda andra personalinsatser som lön och 

kompentensutveckling genom till exempel arbetsintegrerad utbildning. För att nå dit är en 

grundläggande förutsättning att organisationen får en ekonomisk stabilitet. 

Andra delar för att nå likvärdighet och kvalitet är att inte ha för små klasser eller skolen-

heter. Rektorerna betonar vikten av kontinuitet inom personalgruppen för att få bättre förut-

sättningar att utveckla det kollektiva lärandet på sina skolor. Som pedagogisk ledare efter-

strävas en organisation där lärare har goda förutsättningar att planera, genomföra och följa 

upp undervisningen så att eleverna når goda kunskaper och demokratiska värderingar. 

Rektorerna vill att eleverna i kommunens grundskolor ska; känna lust att lära, känna sig 

delaktiga och lyssnade på samt tillhöra en gemenskap där omtänksamhet råder.  

Ett förebyggande elevhälsoarbete är också en central del av detta perspektiv. Man vill 

kunna erbjuda trivsamma och funktionella lokaler. Identifierade utvecklingsfrågor är som 

nämnts ledning och styrning i organisationen men även att skolorna i Leksand ska följa med i 

den digitaliserade utveckling som skolan alltmer är en del av.  
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9. Nulägesbeskrivning av respektive grundskola   

9.1 Inledning 

I Tilläggsdirektiven punkt 4 efterfrågas en nulägesbeskrivning för varje skola- ”för en större 

förståelse av omstruktureringsbehoven”. Följande parametrar ska belysas -per skola: 

- Måluppfyllelse de senaste fem åren. 

- Inventering av lärarresurser andel behöriga lärare de senaste fem åren. 

- Personalomsättning de senaste fem åren.  

- Skolenhetens ekonomi och investeringar de senaste fem åren. 

- Skolenhetens investeringsbehov fem år framåt. 

- En beskrivning av respektive skolas utmaningar utifrån nya pedagogiska krav, demo-

grafiska förutsättningar samt organisatoriska liksom ekonomiska utmaningar. 

I kapitel 7 redovisas studieresultat och måluppfyllelse för hela Leksands grundskoleorganisat-

ion i jämförelse med länet och/eller riket under det senaste läsåret eller läsåren. I detta avsnitt 

redovisas studieresultat nedbrutet per skola, de senaste fem åren och möjliggör jämförelser 

mellan skolorna i Leksand. Ett urval av vilka studieresultat som här redovisas har gjorts och i 

det följande kommer resultat i nationella prov årskurs 3 (svenska och matematik) och årskurs 

6 (svenska, engelska och matematik) redovisas liksom betyg årskurs 6 och årskurs 9 i förekom-

mande fall.  

Förvaltningen har tillsammans med presidiet (kapitel 2) förtydligat att för strecksatsen två kan 

behöriga lärare, med pedagogisk högskoleexamen, redovisas nedbrutet per skola de senaste 

fem åren. För behörighet som avser att inneha lärarlegitimation, kan uppgifter redovisas för 

de senaste tre åren då detta blev ett nationellt krav 2015.  

Vad gäller strecksatsen fyra angående skolenheternas ekonomi, har kommunens ekonomiav-

delning preciserat att det redovisas med antagen budget och ekonomiskt utfall per skola och 

år. Nedbrutet ger det ett värde som anger en kostnad per elev. Beträffande skolenheternas in-

vesteringsbehov har förvaltningen och presidiet konstaterat att detta företrädesvis ska beskri-

vas med sådant som får ett anskaffningsvärde i bokföringen och är att betrakta som fast egen-

dom eller fastighetstillbehör. Leksandsbostäder AB har tagit fram underlag för respektive sko-

las investeringar fem år bakåt och tio framåt i tiden (se även kapitel 10).  

Sista strecksatsen kommer här att beaktas genom ett översiktligt resonemang, frågeställning-

arna berörs mer utförligt i samband med de lagda förslagen i kap 11.  

I det följande redovisas ovanstående strecksatser per respektive skola.  

9.2 Måluppfyllelse de senaste fem åren 

I syfte att åstadkomma adekvata jämförelser är all nedanstående statistik i avsnittet framta-

gen från kommunens eget utvärderingsverktyg Infomentor. Beroende på olika urvalskriterier 

vid registrering av data kan det förekomma skillnader vid jämförelser med nationella statis-

tikdatabaser som till exempel Skolverkets statistiktjänst.  
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Andel elever i procent (%) som klarat samtliga delprov i NP, 

svenska årskurs 3 

  17/18 16/17 15/16 14/15 13/14 

Djura 40 75 33 43 25 

Gärde 82 36 80 90 70 

Insjön 42 43 71 76 74 

Sammilsdal 59 59 61 60 92 

Siljansnäs 69 59 73 87 69 

Tällberg 50 44 67 60 95 

Ullvi 100 64 93 92 89 

Åkerö 72 83 72 60 49 

Totalt 64 60 72 71 73 

Källa: Infomentor 

Andel elever i procent (%) som klarat samtliga delprov i NP, mate-

matik årskurs 3  

  17/18 16/17 15/16 14/15 13/14 

Djura 40 50 67 14 0 

Gärde 55 27 40 70 60 

Insjön 25 37 33 41 63 

Sammilsdal 59 56 35 52 100 

Siljansnäs 81 64 68 96 81 

Tällberg 67 22 67 60 95 

Ullvi 78 82 86 85 95 

Åkerö 76 89 77 73 34 

Totalt 61 58 59 66 69 

Källa: Infomentor 

Andel elever i procent (%) med godkänt provbetyg (A-E), NP 

svenska årskurs 6 
 

17/18 16/17 15/16 14/15 13/14 

Djura 100 100 88,9 100 100 

Gärde 100 100 100 100 100 

Insjön 80 95,8 86,4 100 100 

Sammilsdal 100 95 92 100 97,1 

Siljansnäs 95,2 81,3 88 100 100 

Tällberg 100 100 100 100 100 

Ullvi 100 100 100 - 100 

Åkerö 100 97,5 100 100 97,1 

Totalt 97,4 96,1 93,5 100 98,5 

Källa: Infomentor 
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Andel elever i procent (%) med godkänt provbetyg (A-E), NP ma-

tematik årskurs 6 
 

17/18 16/17 15/16 14/15 13/14 

Djura 60 66,7 66,7 14,3 83,3 

Gärde 87,5 85,7 85,7 100 100 

Insjön 55,6 80,8 91,7 100 100 

Sammilsdal 84,6 88,5 85,7 100 90,2 

Siljansnäs 91,3 88,9 91,7 100 93,3 

Tällberg 100 95 100 100 100 

Ullvi 100 100 100 - 100 

Åkerö 97,1 100 100 96,4 97,2 

Totalt 88,2 91,5 90,4 94,3 95,1 

Källa: Infomentor 

Andel elever i procent (%) med godkänt provbetyg (A-E), NP eng-

elska årskurs 6 
 

17/18 16/17 15/16 14/15 13/14 

Djura 100 100 88,9 85,7 60 

Gärde 100 100 100 100 100 

Insjön 100 92,3 95,8 93,1 100 

Sammilsdal 96,2 88,5 92,9 96,2 90 

Siljansnäs 81 83,3 91,7 100 80 

Tällberg 100 100 100 100 88,9 

Ullvi 100 100 100 - 100 

Åkerö 91,2 95,2 100 96,6 94,3 

Totalt 93,2 93,9 95,5 95,9 91,4 

Källa: Infomentor 

Meritpoäng årskurs 6, läsåret 13/14 - 17/18 
 

17/18 16/17 15/16 14/15 13/14 

Djura  192,0 219,2 193,3 193,2 201,7 

Gärde  221,9 203,0 230,7 212,5 262,5 

Insjön 187,5 201,4 181,3 210,0 197,1 

Sammilsdal 199,8 208,6 212,1 185,4 204,0 

Siljansnäs  214,0 179,2 228,6 215,3 217,0 

Tällberg 262,5 218,9 202,5 190,0 197,2 

Ullvi  225,9 234,4 182,1 Inga åk 6 232,9 

Åkerö 207,4 204,2 226,3 238,6 218,4 

Total 209,0 206,1 211,8 209,5 210,1 

Källa: Infomentor 

Meritpoäng årskurs 9, 17 ämnen, läsåret 13/14 - 17/18 
 

17/18 16/17 15/16 14/15 13/14 

Sammilsdalskolan 223,1 236,3 216,1 212,7 219,1 

Åkerö skola 215,1 185,3 219,3 228,6 218,2 

Total 219,4 217,2 217,5 219,4 218,7 

Källa: Infomentor 
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9.3 Inventering av lärarresurser: andel behöriga lärare och personalom-

sättning de senaste fem åren  

 Lärare med pedagogisk högskoleexamen (%) 

  17/18 16/17 15/16 14/15 13/14 

Djura 95 82,4 69,2 56,5 61,8 

Gärde 100 100 100 100 82,7 

Insjön 90,3 79,6 82,8 99 98 

Sammilsdal 77,9 81,2 87,8 86,7 *86,2 

Siljansnäs 89,4 88,7 90 86,1 85,2 

Tällberg 96,6 73 94 79,3 94,4 

Ullvi 92,2 100 100 100 100 

Åkerö 85,7 85,2 91,2 *96,6 *90,9 

Totalt 84,8 83,9 89,1 91 89,5 

Källa: Skolverket, Siris. Siffrorna registreras i oktober respektive läsår. *På grund av annan skolin-

delning räknas F-6 och 7-9 ihop. 1/12 2013 infördes krav på lärarlegitimation och behörighetsdefinit-

ionen ändrades. 

Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation 

och behörighet i minst ett ämne i grundskolan, 

kommunala skolor, andel (%) 

  17/18 16/17 15/16 

Djura 78,5 69,4 54,8 

Gärde 60,4 84 58 

Insjön 67,2 63,7 71,3 

Sammilsdal 71,2 72,7 81,8 

Siljansnäs 66,1 61 64,6 

Tällberg 72,6 59,1 76,1 

Ullvi 83,8 96,1 93,4 

Åkerö 72,9 69,4 76,7 

Totalt 71,2 70,6 79 

Källa: Skolverket, Siris. Siffrorna registreras i oktober respektive läsår. Från och med juni 2015 slu-

tade övergångsreglerna att gälla och därefter finns statistik utifrån legitimation 

Beräknat medel per år utifrån sammanvägda 

siffror 13/14 - 17/18 angivet i %. Avgångar tills-

vidareanställda respektive andel övriga an-

ställningsformer. 

  Avgång tillsvi-

dareanställda 

Andel 4/B/D 

Djura 23 17 

Gärde 5 9 

Insjön 9 4 

Sammilsdal 9 10 

Siljansnäs 4 7 

Tällberg 23 8 

Ullvi 13 4 

Åkerö 9 6 

Totalt 9 7 

Källa: Heroma. 4 = Allmän visstidsanställning, B = Obehörig lärare, D = Arbetstagare över 67 år 
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9.4 Skolenheternas ekonomi de senaste fem åren 

Den kommunala grundskolan fortsätter att anpassa sin organisation efter ett sjunkande elev-

underlag. Dock går det inte att anpassa organisationen mycket mer utöver det enheterna redan 

har åstadkommit. De tillgodoser idag timplanen, men inte mycket mer därutöver, samtidigt 

som en del enheter saknar speciallärare/specialpedagoger. Det finns utrymme för att fylla upp 

klasserna på flera av enheterna, men det i sin tur kan medföra att kostnader för andra insatser 

kan komma att öka. 

I det nedanstående kommer budget, utfall, kostnad per elev och barn i fritidshem för perioden 

2013-2018 att presenteras för alla kommunala grundskolor. Ansvarig verksamhetsekonom för 

sektor lärande och stöd har uppskattat beräknad kostnad per elev och barn i fritidshem efter 

hur det presenteras i nationell statistik. Det är dock viktigt att ha i åtanke att nationell statistik 

enligt Kolada, Skolverket m.fl. tas fram på olika sätt vad gäller kostnaden per elev. De egna 

beräkningarna för Leksands kommun ska ses som ett mått för hur utvecklingen har sett ut för 

respektive skola samt användas i jämförelse för hur de olika förslagen i utredningen påverkar 

utvecklingen i framtiden. 

Kostnad per elev och barn kan fördelas och påverkas av följande faktorer: måltider, lärvektyg, 

personalkostnader, lokalkostnader, elevhälsa, övriga kostnader samt antalet elever och barn. 

En del av dessa faktorer kan respektive grundskolerektor själv reglera utefter att det blir en 

förändring i antal elever på en skola, medan andra kostnader är svårare att reglera. Den klart 

största påverkansfaktorn för kostnaden per elev och barn är just antalet elever och barn. 

I tabellerna nedan anges budget och utfall för åren 2013-2017, där utfall för år 2018 är prognos 

per den sista augusti 2018, samt kostnad per elev i grundskolan och kostnad per barn på fritids. 

Antal barn och elever utgår från statistik per den 15 oktober respektive år. Procentsatserna 

belyser faktisk förändring från föregående år. Belopp anges i tkr. 

9.4.1 Insjöns skola 
 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Budget 20 818 17 020 -22% 17 910 5% 18 550 3% 17 720 -5% 17 982 1% 

Utfall 20 562 17 151 -20% 18 302 6% 19 674 7% 21 061 7% 20 021 -5% 

KPE 110,0 91,6 -20% 95,8 4% 102,4 7% 120,5 15% 108,2 -11% 

Elever åk F-6 179 179 0% 178 -1% 175 -2% 155 -13% 162 4% 

KPB 48,4 40,9 -18% 39,2 -4% 41,2 5% 55,3 25% 46,8 -18% 

Barn fritids 68 69 1% 77 10% 83 7% 67 -24% 83 19% 

År 2013 var Insjöns skola en F-9-skola under vårterminen men en F-6-skola under hösttermi-

nen, därav det höga utfallet år 2013. Utfallet för Insjöns skola har därefter ökat, trots att elev-

antalet har sjunkit. Det i sin tur innebär att kostnaden per elev har ökat mellan åren 2015 och 

2017. Det är först 2018 det uppstår ett tydligt trendbrott och kostnaden per elev sjunker i jäm-

förelse med tidigare år.  

Budgeten för Insjöns skola minskar mellan 2013 och 2014 samt mellan 2016 och 2017. Det 

tidigare beror på övergången från en F-9-skola till en F-6 medan det senare beror på om allo-

kering av budgetmedel då skolan förväntas tappa elever och att dessa elever i sin tur väljer att 

gå i ny enskild grundskola.  

Skolan är en av två kommunala skolor som har högst socioekonomiskt index, det vill säga mer 

utmanande förutsättningar. Detta återspeglas tydligt i just behov av särskilt stöd till dels en-

skilda elever, dels till grupper av elever. Skolan har arbetat mycket med att utforma en bra och 



79 
 

tydlig stödorganisation till den ordinarie undervisningen, något som lyser igenom i utfallet 

men samtidigt minskar behovet av kostsamma samt kortsiktiga 1-1-lösningar.  

9.4.2 Gärde skola 
 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Budget 5 490 5 540 1% 6 020 8% 6 150 2% 7 250 15% 7 552 4% 

Utfall 5 657 5 704 1% 5 943 4% 6 422 7% 7 725 17% 7 998 3% 

KPE 79,2 76,9 -3% 69,0 -11% 66,7 -3% 85,3 22% 95,1 10% 

Elever åk F-6 70 74 5% 81 9% 91 11% 79 -15% 78 -1% 

KPB 32,1 24,2 -33% 33,0 27% 26,0 -27% 39,5 34% 28,3 -40% 

Barn fritids 33 36 8% 35 -3% 47 26% 42 -12% 44 5% 

Utfallet för Gärde skola har ökat under de senaste åren, medan antalet elever har både ökat 

och sjunkit. Det i sin tur innebär att kostnaden per elev har fluktuerat under tidsperioden. 

Detsamma gäller även för kostnaden per barn på fritidshemmet. 

Gärde skola har varit en attraktiv skola och lockat många elever något som är tydligt, relativt 

sett, när man tittar på ökningen mellan 2015 och 2016. Det är därmed rätt skäligt att kostnaden 

har ökat mellan 2015 och 2016, dock förklarar det inte kostnadsökningen mellan 2016 och 

2017 då antalet elever i sin tur har sjunkit. Förklaringen i kostnadsökningen ligger dels i dåliga 

delningstal vad gäller klasstruktur vilket har krävt fler personella resurser, dels att behovet av 

särskilt stöd har ökat under hösten 2017. 

9.4.3 Djura skola 
 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Budget 3 290 3 310 1% 3 710 11% 4 170 11% 4 260 2% 4 440 4% 

Utfall 3 661 3 430 -7% 3 828 10% 4 899 22% 4 670 -5% 5 023 7% 

KPE 97,0 88,0 -10% 83,9 -5% 150,0 44% 122,0 -23% 178,1 31% 

Elever åk F-6 37 37 0% 42 12% 29 -45% 33 12% 23 -43% 

KPB 63,7 43,1 -48% 32,8 -31% 37,5 13% 37,0 -1% 56,2 34% 

Barn fritids 9 14 36% 22 36% 22 0% 25 12% 20 -25% 

Budgeten för Djura skola har ökat för varje år under hela ovanstående tidsperiod. I det fall 

elevunderlaget ökar, ökar också budgetramen (se Kapitel 6 om resursfördelning). Utfallet för 

Djura skola har skiftat mellan åren, men ökningen i utfall från 2013 till 2018 är cirka 1 400 tkr 

vilket motsvarar cirka 2,3 årstjänster samtidigt som elevunderlaget på skolan har sjunkit. 

Djura skola är den skola med högst socioekonomiskt index i Leksands kommun, detta påverkar 

budgetfördelningen till skolan men förklarar också delvis varför kostnaden per elev är mycket 

högre i jämförelse med andra grundskolor. 

Förklaringen till de höga kostnaderna per elev för Djura skola beror på det låga antalet elever 

samt att behov av särskilt stöd var särskilt stort under de senaste tre åren. Kostnaden per elev 

blir också mycket hög på grund av att skolan behöver en organisation som tillgodoser läropla-

nen samt de lagar och regler som styr grundskolans verksamhet. Till detta tillkommer att be-

läggningsgraden på skolan är mycket låg. 

2018 års kostnad per elev blir skev på grund av att beräkningarna utgår från statistik per den 

15 oktober 2018 medan kostnaderna dels avser ett halvår med en organisation för årskurs F-6, 

dels en organisation för årskurs F-3.  
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9.4.4 Åkerö skola 

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Budget 32 974 33 306 1% 31 548 -6% 31 570 0% 34 610 9% 31 786 -9% 

Utfall 33 200 34 079 3% 33 289 -2% 31 894 -4% 34 856 8% 33 894 -3% 

KPE åk F-9 68,3 78,6 13% 79,2 1% 71,7 -10% 88,1 19% 91,2 3% 

Elever åk F-9 493 445 -11% 426 -4% 458 7% 396 -16% 370 -7% 

KPB fritids 29,4 33,4 12% 38,3 13% 30,8 -24% 33,7 9% 35,5 5% 

Barn fritids 136 128 -6% 99 -29% 112 12% 100 -12% 93 -8% 

Åkerö skolas utfall sjönk mellan år 2014 och 2016, för att sedan öka mellan 2016 och 2017. 

Detsamma gäller för kostnader per elev för respektive år. Det som skiljer åren emellan är att 

antalet elever har ökat mellan åren 2015 och 2016, för att sedan sjunka mellan 2016 och 2017. 

Åkerö skolas elevunderlag har konsekvent sjunkit under tidsperioden, förutom för år 2016 då 

det tillfälligt ökade. Mycket av nedgången i elevunderlag för perioden beror dels på generellt 

lägre elevunderlag i kommunen, fler högstadieelever söker till Sammilsdalsskolan samt ny en-

skild grundskola (avseende år 2017 och 2018). 

9.4.5 Siljansnäs skola 

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Budget 9 870 10 120 2% 10 380 3% 10 370 0% 11 380 9% 11 645 2% 

Utfall 9 862 10 112 2% 10 512 4% 10 733 2% 11 303 5% 11 705 3% 

KPE 75,6 74,0 -2% 74,4 1% 68,9 -8% 77,1 11% 90,3 15% 

Elever åk F-6 124 132 6% 136 3% 156 13% 142 -10% 122 -16% 

KPB 40,2 35,5 -13% 33,5 -6% 38,7 14% 28,5 -36% 31,0 8% 

Barn fritids 54 53 -2% 52 -2% 38 -37% 55 31% 56 2% 

Utfallet för Siljansnäs skola har ökat konsekvent mellan åren 2015 och 2017. Antalet elever har 

däremot ökat och sedan sjunkit. Att antalet elever har ökat beror till stor del av att asylsökande 

elever har fått permanent uppehållstillstånd (PUT) och sedan stannat i Siljansnäs. En del har 

dock flyttat till andra orter i Leksands kommun, men merparten har stannat i Siljansnäs och 

kommer troligen att stanna så länge det finns boende på orten. 

I takt med att det blir färre asylsökande elever på Siljansnäs skola innebär det i sin tur mindre 

ersättning från Migrationsverket. Det leder till exempel till att personella resurser kopplat till 

svenska som andraspråk (SVA) istället blir en bruttokostnad. Dessa personella resurser fanns 

inte under 2015, där av en anledning till kostnadsökningen mellan åren. 

9.4.6 Sammilsdalsskolan 

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Budget 36 702 40 219 9% 42 109 4% 42 540 1% 45 930 7% 46 952 2% 

Utfall 37 382 40 768 8% 43 836 7% 43 875 0% 48 929 10% 49 320 1% 

KPE åk F-9 82,0 77,9 -5% 82,5 6% 78,3 -5% 90,3 13% 90,3 0% 

Elever åk F-9 474 502 6% 485 -4% 505 4% 500 -1% 523 4% 

KPB fritids 37,3 34,6 -8% 37,4 7% 34,0 -10% 41,6 18% 31,7 -31% 

Barn fritids 74 91 19% 98 7% 108 9% 91 -19% 95 4% 

Budget och utfall har ökat konsekvent under tidsperioden medan elevunderlaget har ökat och 

sjunkit till och från. Sammilsdalsskolan är den enda skolan som har en särskola samt en flexi-

bel grupp för specialanpassad undervisning för en mindre grupp elever. Under åren har dessa 

två verksamheter vuxit samtidigt som särskolan har blivit mer renodlad. Antalet särskoleelever 



81 
 

skiljer sig inte mycket mellan åren, dock har åldersspannet ökat vilket också innebär ökade 

personella resurser. I kostnaden per elev ingår inte kostnader för särskolan. 

Sammilsdalsskolans högstadium lockar många högstadieelever i Leksands kommun och står 

mycket för ökningen av elevunderlaget för tidsperioden. Ökningen har till stor del skett på be-

kostnad av Åkerö skolas högstadium. 

9.4.7 Ullvi skola 
 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Budget 4 730 5 270 10% 5 750 8% 6 590 13% 6 870 4% 6 739 -2% 

Utfall 4 830 5 606 14% 6 298 11% 7 093 11% 6 742 -5% 6 804 1% 

KPE 61,9 71,2 13% 70,3 -1% 77,3 9% 80,4 4% 76,4 -5% 

Elever åk F-6 73 69 -6% 81 15% 85 5% 79 -8% 79 0% 

KPB 27,7 33,9 18% 33,5 -1% 26,1 -28% 27,3 4% 31,3 13% 

Barn fritids 47 44 -7% 42 -5% 51 18% 39 -31% 46 15% 

Utfallet för Ullvi skola har ökat och sedan sjunkit vilket följer utvecklingen vad gäller elevun-

derlaget på skolan under perioden. De kraftiga utfallsökningarna beror mycket på elever i be-

hov av särskilt stöd som sedan har antingen slutat på skolan eller inte längre har behov av 

särskilt stöd (vilket reflekteras i utfallen för 2017 och 2018 i jämförelse med 2016). 

Samtidigt har Ullvi skola haft, likt Gärde och Tällberg, ofördelaktiga delningstal. Årskursindel-

ningen blir därmed olika från år till år och kräver också olika typer av resurser vilket i många 

fall leder till högre kostnader än ifall antalet elever skulle vara mer jämt fördelade. 

9.4.8 Tällberg skola 
 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Budget 6 630 6 150 -8% 5 790 -6% 6 250 7% 6 390 2% 6 308 -1% 

Utfall 6 491 6 275 -3% 6 127 -2% 6 595 7% 6 829 3% 6 837 0% 

KPE 80,9 82,1 1% 75,8 -8% 77,8 3% 94,2 17% 81,6 -15% 

Elever åk F-6 75 69 -9% 71 3% 74 4% 64 -16% 70 9% 

KPB 42,2 58,9 28% 46,7 -26% 40,6 -15% 28,6 -42% 35,8 20% 

Barn fritids 34 24 -42% 31 23% 38 18% 47 19% 48 2% 

Elevunderlaget för Tällbergs skola har legat på en relativt jämn nivå under hela tidsperioden. 

Utfallet för Tällbergs skola har konsekvent ökat mellan åren, medan antalet elever har både 

ökat och minskat. I relation till varandra har budgeten inte ökat i samma takt som utfallet. År 

2017 sticker ut mest för Tällberg skola då kostnaden per elev är som högst. Detta förklaras av 

kostnader kopplat till elevers behov av särskilt stöd samt att elevunderlaget, temporärt, sjönk.  

Tällberg skola har haft, likt Gärde och Ullvi, ofördelaktiga delningstal. Årskursindelningen blir 

därmed olika från år till år och kräver också olika typer av resurser vilket i många fall leder till 

högre kostnader än ifall antalet elever skulle vara mer jämt fördelade. 

9.4.9 Sammanfattning skolenheternas ekonomi de senaste fem åren 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

KPE åk F-9 83,8 80,2 -4% 78,8 -2% 88,8 11% 95,7 7% 102,9 7% 

Elever åk F-9 1 525 1 507 -1% 1 500 0% 1 573 5% 1 448 -9% 1 427 -1% 

KPB fritids 41,7 38,7 -8% 36,6 -6% 34,9 -5% 36,8 5% 37,3 1% 

Barn fritids 455 459 1% 456 -1% 499 9% 466 -7% 485 4% 

Genomsnittlig kostnad per elev i grundskolan samt per barn på fritids. Antal barn och elever utgår 

från statistik per den 15 oktober respektive år. Belopp i tkr. 
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Kostnaden per elev och barn är en genomsnittlig beräkning utifrån de kommunala grundsko-

lornas kostnad per elev och barn. Den blir därmed ett övergripande mått för hur kostnadsut-

vecklingen har varit för en elev i Leksands kommun den angivna tidsperioden. Kostnaden per 

elev har minskat mellan åren 2013 och 2015, detta i takt med att det totala elevunderlaget har 

sjunkit. Man kan säga att den kommunala grundskolan har lyckats med att anpassa sin kost-

nadsram vartefter det har blivit färre elever i verksamheten.  

Detta förändras dock under 2016 då kostnaden per elev ökar samtidigt som det totala elevun-

derlaget ökar. År 2017 och 2018 sjunker dock elevunderlaget återigen för de kommunala 

grundskolorna medan kostnaden per elev fortsätter att öka. Mycket av detta beror på att den 

kommunala grundskolan inte har möjligt att anpassa sin kostnadsram efter det sjunkande 

elevunderlaget då skolan måste uppfylla kraven utifrån läroplanen och därmed ha ett visst an-

tal lärare anställda samtidigt som den kommunala grundskolan inte alltid har möjlighet att 

anpassa fasta kostnader så som lokalkostnader. 

9.5 Skolenheternas investeringar de senaste fem åren 

Tabellerna nedan kommenteras översiktligt i avsnitt 9.7.  
 

Investering Underhåll/rep     SUMMA 

Djura 1 060 2 010 3 070 

Gärde 1 390    660 2 050 

Insjön 2 970 2 280 5 250 

Sammilsdal 6 520 2 070 8 590 

Siljansnäs 1 210 3 200 4 410 

Tällberg 2 420    750 3 170 

Ullvi    600 3 610 4 210 

Åkerö 3 510 3 850 7 360 

SUMMA 19 680 18 430 38 110 

Investering och underhåll samt reparationer i befintliga lokaler cirka5 år bakåt (2012-2017). Källa 

Leksandsbostäder AB. Belopp i tkr. 

9.6 Skolenheternas investeringsbehov fem respektive tio år framåt 

  Underhåll/investering befintliga 

lokaler cirka 5 år framåt 

Underhåll/investering befintliga 

lokaler cirka 10 år framåt* 

Djura 1 400 2 800 

Gärde 2 100 4 200 

Insjön 5 250 8 800 

Sammilsdal 4 800 9 600 

Siljansnäs 5 000 8 300 

Tällberg 1 750 3 500 

Ullvi 2 150 4 300 

Åkerö 3 450 6 900 

SUMMA 25 900 48 400 

Underhåll och investering i befintliga lokaler cirka 5 år framåt (2019-2024). Källa: Leksandsbostäder 

AB. Belopp i tkr. * Observera att uppskattningar avseende investeringsbehov i ett tio-årsperspektiv 

bör iakttas med stor försiktighet.   
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9.7 Utmaningar för skolorna i Leksand 

9.7.1 Insjöns skola 

Viss inflyttning till området sker och många barn har fötts på senare år, men dessa ökningar 

kommer ingalunda fylla antalet platser i skolan på sikt. I dagsläget bor det knappt 500 barn i 

åldrarna 0-15 år i Insjön. Insjön är den skola i kommunen som har störst överkapacitet sett till 

antalet elever och antal platser (46 %). 

Skolan har ett högt socioekonomiskt index vilket återspeglas i behov av olika insatser för att 

uppfylla skolans kompensatoriska uppdrag, dels till enskilda elever, dels till grupper av elever. 

Man har idag en fungerande organisation men har haft svårigheter att rekrytera och behålla 

behöriga lärare och fritidshemspersonal. Organisationen är således kostsam och är inte möjlig 

att upprätthålla under en längre tid då grundskolan totalt sett kommer att gå med budgetun-

derskott. Insjöns skola har också ett högt investeringsbehov de kommande fem åren enligt 

Leksandsbostäder. 

9.7.2 Gärde skola 

I dagsläget bor det drygt 120 barn i åldrarna 0-15 år i Gärde och inflyttningen är marginell. 

Gärde skola har ett lågt elevantal men har heller inte kapacitet att ta emot särskilt många fler.  

Budgetutfallet för Gärde de senaste åren indikerar att det finns en hög risk för en alltmer kost-

sam organisation på grund av bland annat ofördelaktiga så kallade delningstal av resurser vad 

gäller elever i olika årskullar. Man har svårt att rekrytera behörig personal till framför allt års-

kurs 4-6. Även svårigheter att rekrytera fritidshemspersonal föreligger. Därutöver tillkommer 

risk för kostnadsdrivande personallösningar när det finns elever med behov av särskilt stöd 

och man har svårt att rekrytera personal till de eleverna. Kommunens kostavdelning har vidare 

uppgett att skolmåltiderna är en dyrbar lösning. Gärde har stora investeringsbehov och är dels 

i behov av tillgänglighetsanpassning, dels saknas ämnessalar för till exempel slöjd och musik 

samt arbetsplatser för rektor och elevhälsa.  

9.7.3 Djura skola 

Det sker ingen nämnvärd befolkningsförändring i Djura och antalet barn i åldrarna 0-15 år 

uppgår till knappt 100 barn.  

Som beskrivs ovan föreligger hög risk för en kostsam organisation. Budgetutfallet för Djura 

har ökat från 2013 till 2018 samtidigt som elevunderlaget har sjunkit. Man har svårt att rekry-

tera behörig personal på grund av det låga elevantalet vilket, i sig skapar grund för ökning av 

kostnaderna på grund av ofördelaktiga delningstal vad gäller elever i olika årskullar. Även risk 

för kostnadsdrivande personallösningar när det finns elever med behov av särskilt stöd.  

9.7.4 Åkerö skola 

Som nämns ovan har elevunderlaget på Åkerö skola sjunkit, det gäller främst högstadieelever 

som söker till Sammilsdalsskolan samt till den fristående skolan Excel. Däremot bor det flest 

barn i Åkerö upptagningsområde, inflyttning sker till området och kommunen planerar att 

bygga många bostäder i Åkerö.  

Mot bakgrund av det minskade antalet elever på högstadiet är det svårt att få ihop organise-

ringen av lärartjänster, vilket har medfört att lärare får undervisa på kommunens båda hög-

stadier. Likaså är det svårt att få ihop en stödorganisation på Åkerö högstadium på grund av 

det låga elevantalet. Mot denna bakgrund är det svårt att rekrytera behörig personal och fri-

tidshemspersonal. När det gäller årskurserna F-6 börjar Åkerö skola däremot bli fullbelagd. 

Eleverna äter i dagsläget på Edshultsgården vilket inte är en beständig lösning. En ny matsal 
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behövs på Åkerö. Vidare saknas lokaler för elevhälsan, personal- och arbetsrum samt ett visst 

antal klassrum.  

9.7.5 Siljansnäs skola 

Siljansnäs har en positiv nettoökning när det gäller inflyttning och en stor del härleds till mi-

grationen men i övrigt har inga större befolkningsförändringar skett i Siljansnäs. I Siljansnäs 

bor det knapp 300 barn i åldrarna 0-15 år. Barnen i Siljansnäs väljer i högst utsträckning den 

skola man tillhör enligt skolupptagningsområdena.  

Det är svårt att rekrytera behörig personal och fritidshemspersonal till skolan. Även svårig-

heter att rekrytera och organisera stödpersonal. Skolan är i behov av tillgänglighetsanpassning.  

9.7.6 Sammilsdalsskolan 

I Sammilsdalsskolans upptagningsområde har den största befolkningsökningen skett och i 

detta område byggs flest bostäder. Sammilsdalskolans högstadium lockar många högstadiee-

lever delvis på grund av dess idrottsprofil. Ökningen har skett på bekostnad av Åkerö skolas 

högstadium (se ovan). 

Man har svårigheter att rekrytera behörig personal, andelen behöriga och legitimerade lärare 

är relativt lågt vilket har förvärrats varje år. Det ökade antalet elever gör att behovet av elev-

hälsan har ökat.  

Då många väljer Sammilsdalskolan medför detta att skolan håller på att växa ur sina lokaler. 

Man är även i stort behov av att den nya idrottshallen kommer till stånd.  

9.7.7 Ullvi skola 

Ullvi har en marginellt negativ nettoinflyttning och det bor cirka 180 barn i åldrarna 0-15 år i 

Ullvi. Skolan löper risk för en kostsam organisation på grund av ofördelaktiga delningstal vad 

gäller elever i respektive årskullar. Det föreligger även risk för kostnadsdrivande personallös-

ningar när det finns elever med behov av särskilt stöd.   

Man har svårt att organisera och rekrytera personal på grund av det låga elevantalet. Även 

svårigheter att rekrytera fritidshemspersonal föreligger. Man har även svårt att tillsätta och 

rekrytera stödpersonal.  

9.7.8 Tällbergs skola 

I Tällberg bor det cirka 180 barn i åldrarna 0-15 år. Tällberg har visserligen en positiv nettoin-

flyttning från andra kommuner men dessa vägs upp av att de mister barn och unga till andra 

delar av kommunen. Tällberg är den skola där flest elever i upptagningsområdet väljer en an-

nan skola.  

Tällberg skola har ofördelaktiga delningstal i årskurserna vilket kräver olika typer av resurser 

som leder till högre kostnader. Risk för en fortsatt kostsam organisation föreligger på grund av 

detta samt risk för kostnadsdrivande personallösningar när det finns elever med behov av sär-

skilt stöd.  

Skolan är i stort behov av investeringar. En allmän tillgänglighetsanpassning krävs, skolan 

saknar idrottshall och salar för hemkunskap, musik och slöjd behöver rustas upp. Svårt att 

organisera och rekrytera behörig personal på grund av det låga elevantalet.  
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9.7.9 Ekonomiska konsekvenser för skolenheterna fem år framåt  

På nästkommande sida åskådliggörs kostnaderna för befintlig skolorganisation de kommande 

fem åren. Kostnadsposterna förklaras enligt nedan samt i Bilaga 11 och appliceras även i an-

slutning till de lagda förslagen i kapitel 11.  

Lokaler – överkapacitet: ett mått i tkr för att försöka belysa ineffektiviteten i lokalnyttjandet i 

de kommunala grundskolorna. Är beräknat enligt följande formel:  

(1 − Beläggningsgrad %) ∗ Lokalhyra 

Beläggningsgraden förändras i och med de olika förslagen i denna utredning (kapitel 11) och 

därmed förändras även överkapaciteten. I det fall ett förslag föreslår att en grundskola bör 

avvecklas kommer den inte vara med i beräkningen, då beläggningsgraden blir 0%. I det fall 

ett förslag föreslår att en grundskola bör organiseras annorlunda mot dagens organisation 

kommer beläggningsgraden att förändras och ingen hänsyn har tagits till ett alternativanvän-

dande av lokalerna i fråga.  

Investeringar – lagkrav/verksamhetsanpassning/Vision 2025: behov av investeringar kom-

mande år utifrån lagkrav (exempelvis tillgänglighetsanpassning), verksamhetsanpassning ge-

nom investeringsbehov utifrån att bedriva likvärdig skola, investering i nybyggnation/kapaci-

tetsökning samt visionära investeringar (för att en del grundskoleenheter ska kunna växa/till-

godose kommande behov). I bilaga 12 återfinns underlaget för bedömningen av investerings-

behoven.  

Drift – personal: personalkostnadsförändring utifrån förändringar i årsarbetstjänster per 

grundskoleenhet efter underlag inlämnat av respektive rektor. Detta gäller enbart tjänster 

kopplat till åk F-9, samt en del stödresurser kopplat till F-9.  

Drift – lokalhyra: fastighetsinvesteringar som påverkar grundskolans driftskostnader i form 

av kapitalkostnader och ökade underhållskostnader. I det fall ett förslag föreslår att en grund-

skola bör avvecklas kommer den totala lokalhyran att minska. Lokalkostnaden kommer i detta 

fall att flyttas från grundskolans verksamhet för att inte kunna påverka övriga kostnader (se 

nedan). I det fall ett förslag föreslår att en grundskola bör organiseras annorlunda mot dagens 

organisation kommer lokalhyran att vara oförändrad.  

Drift – busskort: kostnaderna är beräknade enbart avseende en bedömning av extra busskort.  

Drift – kost, städ & vaktmästeri: förändrade kostnader. 

Övriga kostnader: hur bidrag till enskild verksamhet förändras i och med att driftskostna-

derna förändras totalt sett för grundskolans verksamhet. T.ex. positiv summa innebär att högre 

bidrag ska betalas till enskild verksamhet. 

RAM: den ekonomiska ram grundskolan har att förhålla sig till för mål och budget 2019-2021. 

För åren 2022-2023 är ramen satt till densamma som för år 2021.  

Differens: skillnaden mellan ekonomisk förändring och ekonomisk ram (totala kostnader - 

RAM).  

Alla siffror i respektive tabell redovisas i tkr och är ackumulerade siffror. 

Beteckningarna avser Djura (D), Gärde (G), Insjön (I), Sammilsdal (Sa), Siljansnäs (Si), Täll-

berg (T), Ullvi (U), Åkerö (Å). 
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Rektorsområde 1 (I+D) 2019 2020 2021 2022 2023 
      
Lokaler      
Överkapacitet/beläggning (%) 1 886 (36%) 1 886 (36%) 1 886 (36%) 1 886 (36%) 1 886 (36%) 
      
Investeringar      
Lagkrav/verksamhetsanpassning/vision 0 0 0 0 0 
 

      

Drift      
Δ Personal 0 0 0 0 0 
Δ Lokalhyra 0 0 0 0 0 
Δ Busskort 0 0 0 0 0 
Δ Kost, städ & vaktmästeri 0 0 0 0 0 
Delsumma driftskostnader 0 0 0 0 0 
      

Rektorsområde 2 (G+Si) 2019 2020 2021 2022 2023 
      
Lokaler      
Överkapacitet/beläggning (%) 346 (88%) 346 (88%) 346 (88%) 346 (88%) 346 (88%) 
      
Investeringar      
Lagkrav/verksamhetsanpassning/vision 4 840 13 190 13 190 13 190 13 190 
      

Drift      
Δ Personal 0 0 0 0 0 
Δ Lokalhyra 241 577 577 577 577 
Δ Busskort 0 0 0 0 0 
Δ Kost, städ & vaktmästeri 0 0 0 0 0 
Delsumma driftskostnader 241 577 577 577 577 
      

Rektorsområde 3 (Å) 2019 2020 2021 2022 2023 
      
Lokaler      
Överkapacitet/beläggning (%) 1 173 (73%) 1 173 (73%) 1 173 (73%) 1 173 (73%) 1 173 (73%) 
      
Investeringar      
Lagkrav/verksamhetsanpassning/vision 0 0 0 5 450 20 450 
      
Drift      
Δ Personal 0 0 0 0 0 
Δ Lokalhyra 0 0 0 226 851 
Δ Busskort 0 0 0 0 0 
Δ Kost, städ & vaktmästeri 0 0 0 0 0 
Delsumma driftskostnader 0 0 0 226 851 
      

Rektorsområde 4 (T+U+Sa+Sär 1-9) 2019 2020 2021 2022 2023 
      

Lokaler      
Överkapacitet/beläggning (%) 901 (84%) 901 (84%) 901 (84%) 901 (84%) 901 (84%) 
      
Investeringar      
Lagkrav/verksamhetsanpassning/vision 4 400 5 400 5 400 5 400 21 150 
      
Drift      
Δ Personal 213 426 426 426 0 
Δ Lokalhyra 207 248 247 246 856 
Δ Busskort 0 0 0 0 0 
Δ Kost, städ & vaktmästeri 0 0 0 0 0 
Delsumma driftskostnader 420 674 673 672 1 282 
      

Summa 2019 2020 2021 2022 2023 
Överkapacitet/beläggning (%) 4 305 (70%) 4 305 (70%) 4 305 (70%) 4 305 (70%) 4 305 (70%) 
Investeringar 9 240 18 590 18 590 24 040 54 790 

Δ Övriga kostnader 450 604 603 650 905 
Δ Driftskostnader 661 1 251 1 250 1 475 2 710 
Totala kostnader 1 111 1 854 1 853 2 125 3 615 

RAM -2 000 -6 000 -10 000 -10 000 -10 000 
Differens -3 111 -7 854 -11 853 -12 125 -13 615 
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9.7.9.1 Kommentar  

9.7.9.1.1.Rektorsområde 1 

I en oförändrad organisation är Insjöns skola en F-6-skola medan Djura skola kommer att vara 

en F-3-skola. Eftersom Djura skola redan är organiserad enligt en F-3-skola från och med 

HT18 finns det inga ekonomiska effekter under 2019. Det finns inte heller några behov av in-

vesteringar för respektive enhet och därmed kommer inte kostnader för lokalhyran att föränd-

ras. 

9.7.9.1.2.Rektorsområde 2 

Det finns investeringsbehov både på Gärde och Siljansnäs skola. Dels för tillgänglighetsan-

passning i skolorna, dels för att rusta upp och nyinvestera i salar för hemkunskap, musik- och 

slöjd. Detta i sin tur får en påverkan på driftskostnaderna (lokalhyran). 

9.7.9.1.3.Rektorsområde 3 

Det finns investeringsbehov för lokaler till elevhälsa och administration i och med att tillfälligt 

bygglov för Åkerö skolas paviljonger löper ut år 2020. Dessutom ingår investering för en ny 

matsal år 2023 då det är osäkert hur Edshultsgårdens matsal kommer att nyttjas i framtiden.   

9.7.9.1.4.Rektorsområde 4 

Det finns ett större investeringsbehov på Tällbergs skola de kommande åren. Bland annat be-

höver lokalerna tillgänglighetsanpassas och slöjd- och musiksal behöver upprustas. I beräk-

ningarna ingår även kostnader för en nybyggnation av idrottssal fr.o.m. år 2023.  

9.7.9.1.5.Summa 

Förändring i övriga kostnader beror på kostnadsökningar i form av högre bidrag till enskild 

verksamhet då inte den kommunala grundskolan har möjlighet att anpassa sig efter den kost-

nadsram som ligger i förvaltningens förslag till mål och budget 2019-2021. 

Enligt befintlig organisation kommer inte grundskolan kunna nå föreslagen budgetram år 

2019-2023. Dels lyckas inte verksamheten anpassa sin verksamhet efter de effektivise-

ringskrav som redan ligger med i budgetramen för grundskolan, dels innebär förslaget att kost-

naderna blir högre (exempelvis 822 tkr för år 2019). 
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10. Tilläggsdirektivens övriga krav  

Av tilläggsdirektiven (TD) framgår att minst tre alternativa förslag på en framtida skolorgani-

sation ska presenteras, varav ett ska avse utveckling av befintlig skolorganisation. Vidare ska 

åtminstone ett av alternativen innehålla en sammanslagning av de båda högstadieskolorna. 

Avseende kravet att ett förslag ska avse utveckling av befintlig skolorganisation, har förvalt-

ningen tillsammans med presidiet preciserat att det innebär att ta fram ett förslag som utgår 

ifrån intakt (nuvarande) organisation men som bör innefatta strukturella förändringar.  

Av TD framgår vidare att man önskar få ett flertal frågeställningar belysta i samband med de 

lagda förslagen. Närmare bestämt utpekas ett visst antal konkreta omständigheter man vill se 

beskrivna i respektive förslag. Vidare utifrån TD:s formuleringar under syfte, mål och övrigt 

på sidorna 1-4, har förvaltningen tillsammans med presidiet identifierat att tre omständig-

heter, så kallade huvudmål, också bör belysas i samband med respektive förslag. De tre hu-

vudmålen är:  

o hög kvalitet  

o en bra skolorganisation  

o god ekonomisk hushållning 

Skollagens krav på likvärdighet ska åskådliggöras i varje lagt förslag.  

Av TD framgår vidare att det är av stor vikt att underlaget står i samklang med kommunens 

Vision 2025, (se kapitel 5).  

I det följande redogörs för hur de ovan nämnda konkreta omständigheterna behandlas och 

beaktas i de respektive förslagen (kapitel 11).  

10.1 Hur skolledning, elevhälsa och biblioteksresurser kan organiseras och 

fördelas 

I TD framgår att man vill veta hur respektive förslag kan säkerställa att till exempel rektorerna 

ges möjlighet att axla det pedagogiska ansvaret och hur de gemensamt kan ta ansvar för hel-

heten vad avser skolverksamheten i kommunen. Förslagen ska också belysa huruvida ett gott 

och förebyggande elevhälsoarbete, liksom utvecklandet av biblioteksresurserna kan tillförsäk-

ras.  

Förvaltningen kommer i respektive förslag att lämna en översiktlig organisationsplan över dels 

indelning av nya rektorsområden, dels hur skolledning, elevhälsa och biblioteksresurser kan 

fördelas enligt dessa. I de sammanfattande kommentarerna för varje förslag beskrivs förut-

sättningarna för rektorns pedagogiska uppdrag liksom tillförsäkrandet av elevhälsoorganisat-

ionen.  

10.2 Hur förutsättningarna för elevunderlaget ser ut  
I TD efterfrågas analyser och egna antaganden av hur elevunderlaget kan komma att se ut fram 

till både år 2025 och till år 2029. Man önskar även resonemang om hur det fria skolvalet kan 

påverka rörligheten bland eleverna inom kommunens skolor. Oaktat det fria skolvalet ska för-

utsättningar utvärderas för att förändra befintliga skolupptagningsområden där önskemål om 

ändrad skoltillhörighet önskats. Möjligheten till skolgång i närliggande kommuner bör under-

sökas och redovisas.  

I kapitel 5 beskrivs befolkningsutvecklingen i Leksand som helhet, liksom utvecklingen inom 

respektive skolupptagningsområde. I kapitel 7 följer en bedömning över prognostiserad elev-

utveckling i kommunen totalt sett.  
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I anslutning till respektive förslag (kapitel 11) lämnas en preliminär bedömning av elevunderla-

get inom respektive rektorsområde/skolenhet. Bedömningen baseras på antalet elever som är 

inskrivna under innevarande läsår. Därutöver lämnas en prognos över elevutvecklingen i varje 

förslag. Prognosen baseras på antalet barn i förskoleålder läsåret 2017/18. 

Frågan om att förändra skolupptagningsområden behandlas i nedanstående avsnitt, se 10.8.1.  

Vad gäller frågan att undersöka möjligheter till skolgång i näraliggande kommuner, har för-

valtningen med presidiet en samsyn i att frågan inte kan utredas på djupet inom ramen för 

denna utredning. Presidiet har dock efterfrågat att en dialog inleds med företrädare för de nä-

raliggande kommunernas respektive förvaltningar, se nedanstående avsnitt 10.8.2. 

Resonemang om det fria skolvalet förs i anslutning till respektive förslag och omnämns även i 

kapitel 7.  

10.3 Översiktlig bedömning av lärarresurser 

I TD efterfrågas hur befintliga resurser ska tas tillvara på bästa sätt i de respektive förslagen 

och hur det kan öka förutsättningar för att kommunen kan bli en mer attraktiv arbetsgivare för 

yrkesgruppen. Man efterfrågar en beskrivning av hur kompetensutvecklingen bedrivs inom 

hela skolorganisationen och inom de enskilda skolenheterna samt undersöka möjligheten till 

undervisning i till exempel moderna språk genom fjärrundervisning. 

Lärartjänster omfattar pedagogisk personal, fritidspersonal och övrig stödpersonal (elevassi-

stenter m.fl.). Fördelningen och utformningen av de respektive yrkeskategorierna beror på 

många olika omständigheter relaterat till den enskilda skolan och dess verksamhet, till exem-

pel klasstorlekar, antalet elever med behov av särskilt stöd, elevernas språkval i de högre års-

kurserna etc. Mot denna bakgrund är det svårt att lämna en detaljerad beskrivning av behovet 

av antalet lärartjänster och dess inbördes fördelning i de olika förslagen. Förvaltningen har 

tillsammans med presidiet förtydligat att fördelningen av befintliga resurser i skolorganisat-

ionen får uppskattas inom de ekonomiska bedömningar som lämnas i anslutning till respektive 

förslag (se nedan 10.6).  

Den kompetensutveckling som är relevant att diskutera i sammanhanget handlar främst om 

vilka möjligheter som ges till exempel kollegial utveckling och samverkan. I de sammanfat-

tande kommentarerna förs ett resonemang om huruvida respektive föreslag kan anses attra-

hera yrkesgruppen som helhet. I kapitel 7 beskrivs hur Leksands kommun arbetar med att öka 

kommunens attraktivitet som arbetsgivare. Förutsättningar för fjärrundervisning behandlas i 

kapitel 4. De tekniska möjligheterna för fjärrundervisning beskrivs nedan (10.4).  

10.4 Översiktlig beskrivning av fastighets- och lokalplanering  

I TD uttalas att respektive förslag ska ha en tydlig långsiktig användningsplan för de skolfas-

tigheter som inbegrips och man vill se flexibilitet i lokalanvändning utifrån olika behov samt 

alternativanvändning vid en eventuell avveckling. Vidare framgår att skolgårdslösningar och 

trafiksäkerhetssituationer ska beskrivas utförligt i de olika alternativen. Nivån på den tekniska 

infrastrukturen i respektive skola ska också redogöras.  

I respektive förslag återfinns en fastighets- och lokalplanering utifrån tänkta rektorsområden 

och dess skolenheter. I detta arbete har förvaltningen fört en löpande dialog med Leksandsbo-

städer AB och arkitektkontoret agnasARK i Leksand som tagit fram underlag avseende olika 

fastighets- och lokallösningar.  
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Förvaltningen har med presidiet förtydligat att det inom ramen för denna utredning inte är 

möjligt att kunna lämna utförliga beskrivningar av skolgårdslösningar, trafiksäkerhetssituat-

ioner liksom beskrivning av infrastrukturfrågor för respektive skolenhet. I sammanhanget ef-

terfrågas främst att likvärdighetsaspekten belyses kring digitala hjälpmedel och hur det kan 

knyta an till eventuell distans-/fjärrundervisning.  

Gällande förutsättningarna för den tekniska infrastrukturen har förvaltningen haft ett möte 

med representant från kommunens IT-avdelning. Samtliga skolor har fiber indraget och man 

har en hög teknisk grundkapacitet i systemet. För närvarande nyttjas endast en begränsad del 

av fibernätets fulla kapacitet och det finns utrymme för att utöka servicen till en lägre kostnad. 

I övrigt uppskattar IT-avdelningen att endast vissa mindre investeringar krävs under de kom-

mande tre åren. IT-avdelningens samlade bedömning är att kommunens tekniska infrastruk-

tur är väl utbyggd och utvecklad såtillvida att likvärdighet i detta avseende kan tillgodoses på 

kommunens samtliga grundskolor.  

10.5 Hur samverkan med förskola och fritidshem kan tillgodoses  

Under punkt 9 och 10 i TD efterfrågas att förslagen särskilt ska belysa samarbetet mellan sko-

lan och fritidshemmen och liksom deras utvecklingsarbete. Detta delvis mot bakgrund av den 

kritik Skolinspektionens lämnade i ett tillsynsärende tidigare under 2018 (se kapitel 8). Vidare 

efterfrågas i TD att skolornas samverkan med fritidsgårdsverksamheterna ska beröras av för-

slagen. Gällande förskolorna efterfrågas en beskrivning av hur den nya läroplanen påverkar 

arbetet i förskolan liksom hur övergång från förskola, förskoleklass och grundskola kan för-

bättras. I förslagen ska undersökas om det finns möjlighet till samverkan kring resurser mellan 

förskola och skola, som personal och lokaler.  

Förvaltningen har med presidiet förtydligat att samverkan mellan skola och fritidshem är 

lagstyrt och att den samverkan och övergång som i utredningen kan belysas främst gäller prak-

tiska frågor som till exempel lokalanvändning. Samverkan handlar till exempel inte om att in-

tegrera arbetet utifrån respektive läroplan. Vad gäller samverkan mellan förskola och grund-

skola har Leksands kommun redan upparbetade rutiner för samverkan och vad som till exem-

pel gäller övergångar mellan de olika verksamheterna förskola, förskoleklass och fritidshem71. 

I den mån de lagda förslagen möjliggör för en eventuell utveckling av kommunens förskole-

verksamheter har förvaltningen fört en löpande dialog med ansvarig chef för förskolan.  

Förvaltningen har även med presidiet förtydligat att fritidsgårdsverksamheterna inte omfattas 

av grundskolan varför frågan får betraktas som ett separat utredningsspår och därför inte in-

ryms i nuvarande utredning, se dock avsnitt 10.8.3. Huruvida de respektive förslagen berör 

fritidsgårdarna ska detta dock beskrivas.  

10.6 Beskriva de ekonomiska konsekvenserna  

I TD står att varje förslag ska innehålla en tydlig ekonomisk redogörelse enligt följande: 

1. Driftskostnader de närmaste 5 åren. 

2. Investeringskostnader vid eventuell till- och/eller ombyggnation 

3. Investeringbehov på 5 och 10 års sikt. 

4. Alternativen ska även visa eventuella besparingar som kan uppnås. 

För att bedöma p 2 och 3 enligt ovan har Leksandsbostäder och arkitektkontoret agnasARK i 

Leksand tagit fram kostnadsbedömningar för de olika förslagens genomförande. Man arbetar 

                                                           
71  Handlingsplan för överlämnande från kommunal och fristående förskola/pedagogisk omsorg till förskoleklass 
och fritidshem, Antagen 150401, reviderad 201612, 201712  
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med detaljerade femåriga investeringsbehovsplaner varför en tioårig uppskattning inte lämnas 

i de respektive förslagen. Däremot har en översiktlig tioårig bedömning för varje skolas inve-

steringsbehov lämnats i kapitel 9. Förvaltningen har informerat presidiet om denna omstän-

dighet under utredningens gång. 

Förvaltningen har av sektor för verksamhetsstöd, ekonomiavdelningen, fått sammanlagda be-

räkningar av dels investeringskostnader enligt ovan, dels driftskostnader för de kommande 

fem åren per lagt förslag. Ekonomiavdelningen har också varit förvaltningen behjälplig i att 

bedöma hur eventuella besparingar kan uppnås i de respektive förslagen. Förvaltningen har 

även förtydligat med presidiet att förslagen ifråga inte kan anges med exakta kostnadsbedöm-

ningar, till exempel beroende på okänd budgetram efter år 2021.  

10.7 Lämna förslag på praktisk organisering/genomförande 

I TD anges att varje förslag bör eftersträva en rimlig omställningstid. Förslagen ska slutligen 

belysas med en barnkonsekvensanalys samt resonemang om för- och nackdelar.  

Förvaltningen lämnar förslag på rimlig omställningstid för respektive förslags genomförande.  

Syftet med en barnkonsekvensanalys är att säkerställa att barns rättigheter finns med i besluts-

fattandet inom en verksamhet. I många kommuner använder man sig av en mall, en ”check-

lista” som tar sin utgångspunkt i några av Barnkonventionens centrala artiklar. I Leksands 

kommun finns ingen framtagen mall för detta ändamål varför förvaltningen inom ramen för 

utredningen har tagit intryck från några andra kommuners och verksamheters mallar som ut-

gångspunkt för en barnkonsekvensanalys för samtliga förslag.  

I varje förslag lämnas en uppställning med sammanfattande kommentarer med resonemang 

om för- respektive nackdelar. 

Sammanfattningsvis har förvaltningen med presidiet identifierat att följande omständig-

heter ska beskrivas för varje lagt förslag: 

o Hur skolledning, elevhälsa och biblioteksresurser kan organiseras och fördelas. 

o Översiktlig beskrivning av fastighets- och lokalplanering. 

o De ekonomiska konsekvenserna. 

o Förslag på praktisk organisering/genomförande 

10.8 Ytterligare krav i tilläggsdirektiven  

Några frågeställningar i TD har som nämnts ovan identifierats falla utanför utredningens hu-

vudsakliga uppdrag vilka behandlas i det nedanstående. Utöver detta tillkommer ytterligare 

några frågeställningar man önskar få belyst. Det efterfrågas en nulägesbeskrivning per skola 

(behandlas i kapitel 9), en omvärldsanalys och jämförelse med andra kommuner som har mot-

svarande skolutmaningar (behandlas i kapitel 4) samt en övergripande strategi för skolorgani-

sationens arbete med kvalitetsutveckling på såväl övergripande nivå som på enhetsnivå, ska 

tas fram. Detta beskrivs i kapitel 8.  

I det följande beskrivs kortfattat vilka förutsättningar som finns för att ändra skolupptagnings-

områden, hur förutsättningarna för samverkan om skolgång i näraliggande kommuner ser ut 

och slutligen berörs frågan om samverkan mellan skola och fritidsgårdar.  

10.8.1 Skolupptagningsområden 

Ett huvudsakligt skäl vid skapandet av skolupptagningsområden är att säkerställa att alla ele-

ver inom respektive skolas upptagningsområde kan tas emot på skolan – ifall alla elever inom 

det området skulle önska den skola de tillhör enligt upptagningsområdet. Det andra skälet att 
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överväga hur skolupptagningsområdet indelas, syftar till att säkerställa att alla elever som bor 

i ett upptagningsområde kan ta sig till den skolan på bästa sätt. Därtill råder det fria skolvalet 

vilket innebär att varje elev är fri att välja vilken skola man vill inom kommunen.  

Tidigare under året inkom till kommunen ett medborgarförslag72 med önskemålet att de barn 

som tidigare tillhörde Sjugare skola ska ingå i Tällbergs skolas upptagningsområde och inte i 

Sammilsdalsskolan. På så sätt skulle elevströmmar i högre utsträckning riktas mot Tällbergs 

skola. Kommunstyrelsens beslutade att återremittera ärendet till utskottet för lärande och stöd 

för fortsatt beredning inom ramen för den pågående grundskoleutredningen. 

I Leksand är platstillgången mycket god vilket innebär att en elev som väljer en skola utanför 

sitt upptagningsområde, alltid kommer att få plats. Mot denna bakgrund finns väldigt lite som 

talar för att en ändring av skolupptagningsområdet för före detta Sjugare skola att tillhöra 

samma område som Tällberg, skulle skapa incitament att fler sökte till Tällbergs skola.  

10.8.2 Samverkan med andra kommuner 

Förvaltningen har haft möten med representanter från Gagnefs och Rättviks kommuner73. In-

för mötena skickades nedanstående frågor:  

- Finns möjlighet för Leksands kommuns elever att få gå i er kommuns grundskola, det 

vill säga hur är platstillgången. Vilka skolor i så fall? 

- Finns det möjlighet att vi kan ”byta” elever?  

- Kan man tänka andra alternativ? 

Gällande samverkan mellan Leksands och Gagnefs kommuner har Djura skola och Kyrkskolan 

bedömts som möjligheter. Förfrågningar har kommit från vårdnadshavare i bland annat Djura 

om plats på Kyrkskolan, men där har man tvingats tacka nej på grund av platsbrist. Kyrkskolan 

är trångbodd redan idag. I befintlig organisation finns inte någon möjlighet att ta emot fler 

elever. I Gagnefs kommun är elevutvecklingen generellt positiv och man tror att antalet skol-

platser fortsatt kommer vara begränsade. Gagnefs kommun ser inte någon samverkansmöjlig-

het med Leksands kommun i nuläget.  

I Rättvik kommer man att genomföra en utredning av skolorganisationen. Den skola som i så 

fall kunde vara aktuell är skolan i Söderås, men där finns i dag inga platser och det är även 

svårt att hitta bussförbindelser från till exempel Tällberg till Söderås skola. Rättvik ser inte 

några alternativ för samarbete mellan kommunerna i dagsläget.  

10.8.3 Fritidsgårdarna 

Det finns två fritidsgårdar i Leksands kommun – Brandmannen i Leksand vars lokaler ligger i 

närheten av Sammilsdalsskolan, och Jippo i Insjön som ligger på minutavstånd från Insjöns 

skola. Fritidsgårdarnas organisering och verksamhet omfattas inte av grundskolans organisat-

ion och därmed inte av utredningens uppdrag. Emellertid kan de verksamheterna fylla en vik-

tig funktion genom en tätare samverkan med skolan. Att ha en tillgänglig fritidsgård i nära 

anslutning till skolan (eller i kommunen) ökar möjligheten för elever, som lämnat fritidshem-

met, att stanna kvar efter skoltid och umgås med kamrater, delta i olika aktiviteter i en trygg 

vuxennärvaro. Det kan vara ett värdefullt alternativ till att (ensam) gå hem efter skoldagens 

slut.  Att här beskriva i detalj hur ovan nämnda samverkan skulle kunna organiseras och ge-

nomföras ligger inte inom ramen för utredningsuppdraget74.   

                                                           
72 Dnr 2017/1653 
73 Minnesanteckningar möte 180830  
74 Möte 180907 med Avdelningschef IFO och Enhetschef Fritidsgårdar  
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11. Olika förslag på en framtida skolorganisation i Leksands 

kommun 

I följande kapitel lämnas fyra förslag på en framtida skolorganisation i Leksands kommun. 

Varje förslag kommer belysas med de omständigheter som beskrivits i kapitel 10 följt av sam-

manfattande kommentarer med för- respektive nackdelar, en barnkonsekvensanalys samt en 

matris som syftar till att visa hur de så kallade huvudmålen och likvärdigheten (se kapitel 10) 

slår igenom i respektive förslag. Hela kapitlet avslutas med en kort sammanfattning av de olika 

förslagen och dess ekonomiska konsekvenser.  

Läsanvisning: För att tillgodogöra sig de respektive omständigheterna i varje förslag rekom-

menderas att samtidigt ta del av bilaga 13-16 där nedanstående schematiska skisser av organi-

sationsförslagen samt uppställning över nya rektorsområden återfinns.  
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11.1 Förslag 1  

11.1.1 Sammanfattning  

Förslaget utgår ifrån befintlig organisation och medför en förändrad stadieindelning på kom-

munens samtliga F-6-skolor. De båda högstadieskolorna Sammilsdal och Åkerö kvarstår men 

tar också emot kommunens årskurs (åk) 6-elever. Förslaget medför att Djura, Gärde, Tällberg 

och Ullvi omvandlas till lågstadieskolor och att Insjön och Siljansnäs tar emot elever i årskur-

serna F-5. Elever årskurs 4-6 i Tällberg och Ullvi hänvisas till Sammilsdal och elever årskurs 

4-6 i Gärde och Djura hänvisas till Åkerö. Även elever i årskurs 6 från Siljansnäs och Insjön 

hänvisas till Åkerö. Det fria skolvalet gäller alltjämt. Grundsärskolan och Flexibla gruppen är 

fortfarande kvar i ”Flexhuset” och tillhör Sammilsdalskolan. 

 

11.1.2 Elevprognos enligt Förslag 1 

  

19/20 20/21 21/22 22/23 23/24

Djura 23 27 27 23 23

Gärde 49 41 37 29 27

Insjön 151 171 181 183 185

Sammilsdal 554 528 547 542 567

Siljansnäs 117 113 113 116 101

Tällberg 59 59 60 75 65

Ullvi 48 46 45 45 48

Åkerö 432 444 455 455 468

SUMMA 1433 1429 1465 1468 1484

Förslag 1

 Rektorsområde 1 Rektorsområde 2 Rektorsområde 3 Rektorsområde 4 

Antal 

elever/ 

skolen-

heter 

168 elever 

Insjön 

Djura 

163 elever 

Siljansnäs 

Gärde 

434 elever 

Åkerö 

 

671 elever 

Sammilsdalskolan 

Tällberg 

Ullvi 

Grundsär 1-9 
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11.2 Förslag 2  

11.2.1 Sammanfattning  

Förslaget innebär att ett gemensamt högstadium årskurs 7-9 bildas. Fyra skolenheter ombildas 

från F-6 till F-3 och tre enheter tar emot elever i årskurs F-6. Förslaget medför att en utbyggnad 

behöver byggas intill ”Flexhuset” och att en ny skolenhet bildas (Lilla Sammilsdalskolan). För-

slaget innebär att skolan i Djura avvecklas. Insjön fortsätter som en F-6-skola. Elever i årskurs 

4-6 från Gärde och Siljansnäs hänvisas till Åkerö skola. Tällbergs och Ullvis elever årskurs 4-6 

hänvisas till Lilla Sammilsdalskolan. Elever från Djura hänvisas till Åkerö skola. Elever från 

Åkerö skola årskurs 7-9 hänvisas till Sammilsdalskolan. Det fria skolvalet gäller alltjämt. Ele-

ver från grundsärskolan 1-6 hänvisas till Lilla Sammilsdalsskolan och elever i grundsärskolan 

7-9 hänvisas till Sammilsdalskolan. Flexibla gruppen hänvisas till nya lokaler i ”Villan” vid 

Kulturskolan. 

 

11.2.2 Elevprognos enligt Förslag 2 

  

19/20 20/21 21/22 22/23 23/24

Djura - - - - -

Gärde 49 41 37 29 27

Insjön 169 193 209 206 211

Sammilsdal 411 397 419 436 442

L:a Sammilsdal 255 242 246 229 249

Siljansnäs 72 82 74 75 68

Tällberg 59 59 60 75 65

Ullvi 48 46 45 45 48

Åkerö 370 369 375 373 374

SUMMA 1433 1429 1465 1468 1484

Förslag 2

 Rektorsområde 1 Rektorsområde 2 Rektorsområde 3 Rektorsområde 4 

Antal 

elever/ 

skolen-

heter 

282 elever 

Insjön 

Gärde 

Siljansnäs 

341 elever 

Lilla Sammilsdal  

Tällberg 

Ullvi 

Grundsär 1-6 

356 elever 

Åkerö 

457 elever 

Sammilsdalskolan 7-9 

Grundsär 7-9 
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11.3 Förslag 3 

11.3.1 Sammanfattning  

Förslaget innebär att ett gemensamt högstadium bildas där även kommunens samtliga årskurs 

6-elever (åk 6) samlas. Övriga sex skolenheter tar emot elever från förskoleklass till årskurs 

fem, F-5. Förslaget medför att en utbyggnad behöver byggas intill ”Flexhuset” och en ny sko-

lenhet bildas (Lilla Sammilsdalskolan). Förslaget innebär att skolorna i Djura och Ullvi avveck-

las. Elever från Ullvi och Djura hänvisas till Åkerö skola. Elever från Insjön, Gärde, Åkerö, 

Siljansnäs och Tällberg hänvisas till Sammilsdalskolan från och med årskurs 6. Det fria skol-

valet gäller alltjämt. Elever i särskolan årskurs 1-5 flyttar till Åkerö skola och årskurs 6-9 till 

Sammilsdalskolan. Flexibla gruppen hänvisas till nya lokaler i ”Villan” vid Kulturskolan. 

 

11.3.2 Elevprognos enligt Förslag 3 

  

19/20 20/21 21/22 22/23 23/24

Djura - - - - -

Gärde 71 67 63 52 50

Insjön 151 171 181 183 185

Sammilsdal 549 541 574 576 595

L:a Sammilsdal 157 145 137 141 145

Siljansnäs 117 113 113 116 101

Tällberg 78 85 88 95 96

Ullvi - - - - -

Åkerö 310 307 309 305 312

SUMMA 1433 1429 1465 1468 1484

Förslag 3

 
Rektors- 

område 1 

Rektors- 

område 2 

Rektors- 

område 3 

Rektors- 

område 4 

Rektors- 

område 5 

Antal 

elever/ 

skolen-

heter 

145 elever 

Insjön 

185 elever 

Gärde 

Siljansnäs 

291 elever 

Åkerö 

Grundsär 1-5 

230 elever 

Lilla Sammilsdal 

Tällberg 

585 elever 

Sammilsdal 

Grundsär 6-9 
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11.4 Förslag 4 

11.4.1 Sammanfattning  

Förslaget innebär att ett gemensamt högstadium bildas där även kommunens samtliga årskurs 

6-elever (årkurs 6) samlas. Övriga fyra skolenheter tar emot elever från förskoleklass till års-

kurs fem, F-5. Förslaget medför att en utbyggnad behöver byggas intill ”Flexhuset” och en ny 

skolenhet bildas (Lilla Sammilsdalskolan). Förslaget innebär att skolenheterna i Djura, Gärde, 

Tällberg och Ullvi avvecklas. Elever från Åkerö skola årskurs 6-9 hänvisas till Sammilsdalsko-

lan. Elever från Djura, Gärde och Ullvi hänvisas till Åkerö, elever från Tällberg hänvisas till 

Lilla Sammilsdalsskolan. Insjön och Siljansnäs omvandlas till F-5-skolor. Grundsärelever hän-

visas till Åkerö 1-5 och årskurs 6-9 hänvisas till Sammilsdalskolan. Flexibla gruppen hänvisas 

till nya lokaler i ”Villan” vid Kulturskolan. 

 

11.4.2 Elevprognos förslag 4 

  

19/20 20/21 21/22 22/23 23/24

Djura - - - - -

Gärde - - - - -

Insjön 151 171 181 183 185

Sammilsdal 549 541 574 576 595

L:a Sammilsdal 235 230 225 236 241

Siljansnäs 117 113 113 116 101

Tällberg - - - - -

Ullvi - - - - -

Åkerö 381 374 372 357 362

SUMMA 1433 1429 1465 1468 1484

Förslag 4

 Rektorsområde 1 Rektorsområde 2 Rektorsområde 3 Rektorsområde 4 

Antal 

elever/ 

skolen-

heter 

259 elever 

Insjön 

Siljansnäs 

362 elever 

Åkerö 

Grundsär 1-5 

230 elever 

Lilla 

Sammilsdalskolan 

585 elever 

Sammilsdalskolan 

Grundsär 6-9 
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11.5 Omständigheter att belysa per lagt förslag  

11.5.1 Hur skolledning, elevhälsa och biblioteksresurser kan organiseras och för-

delas 

11.5.1.1 Förslag 1 

 

 

RO 1 

168 elever 

RO 2 

163 elever 

RO 3 

434 elever 

RO 4 

671 elever 

Summa  

Rektor 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 

Biträdande 

rektor 

0 0 1,0 2,0 3,0 

Administration 0,5 0,5 1,0 2,0 inkl. 

skolskjuts 

4 

Kurator 0,25 0,25 1,0 1,5 3,0 

SYV 0,05 0,05 0,4 0,9 1,5 

Skolsköterska 0,5 0,5 1,0 1,5 3,5 

Bibliotek 0,5 0,5 0,75 1,0 2,75 

Totalt ej un-

dervisande 

personal 

2,8 2,8 6,15 7,9 21,75 

11.5.1.2 Förslag 2 

 RO 1 

282 elever 

RO 2 

341 elever 

RO 3 

356 elever 

RO 4 

457 elever 

Summa 

 

Rektor 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 

Biträdande 

rektor 

1,0 1,0 0 1,0 3,0 

Administration 1,0 ink sks 1,0 1,0 1 4,25 

Kurator 0,5 0,75 0,75 1,0 3,0 

SYV 0,15 0,15 0,20 1,0 1,5 

Skolsköterska 0,75 0,75 1,0 1,0 3,5 

Bibliotek 0,5 0,65 0,65 1,0 2,75 

Totalt ej un-

dervisande 

personal 

4,9 5,3 4,6 7 22 

11.5.1.3 Förslag 3 

 RO 1 

145 elever 

RO 2 

185 elever 

RO 3 

291 elever 

RO 4 

230 elever 

RO 5 

585 elever 

Summa 

 

Rektor 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5 

Biträdande 

rektor 

0,25 inten 0,25 inten 0,25 inten 0,25 inten 1,0 2 

Administration 0,5 0,5 1,0 1,0 inkl skol-

skjuts 

1,0 4 

Kurator 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 3 

SYV 0,10 0,10 0,2 0,10 1,0 1,5 

Skolsköterska 0,5 0,5 0,75 0,75 1,25 3,75 

Bibliotek 0,25 0,5 0,5 0,5 1,0 2,75 

Totalt ej un-

dervisande 

personal 

3,1 3,35 4,2 4,1 7,25 22 

 



100 
 

11.5.1.4 Förslag 4 

 RO 1 

259 elever 

RO 2 

362 elever 

RO 3 

230 elever 

RO 4 

585 elever 

Summa 

 

Rektor 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 

Biträdande 

rektor 

0 1,0  2,0 3,0 

Administration 0,5 0,5 1,0 2,0 ink skol-

skjuts 

4,0 

Kurator 0,5 0,75 0,5 1,25 3, 

SYV 0,1 0,1 0,1 1,2 1,5 

Skolsköterska 0,75 1.0 0,75 1,25 3,75 

Bibliotek 0,5 0,5 0,5 1,0 2,5 

Totalt ej un-

dervisande 

personal 

3,35 3,85 3,85 9,7 21,75 

11.5.1.5 Kommentar  

Samtliga förslag medför att omfattningen (de totala resurserna) av elevhälsan, skolledning och 

administration kvarstår som i dagsläget men fördelas annorlunda efter den nya indelningen av 

rektorsområden.  

En utökning av biblioteksresurserna sker från 2,25 till 2,75 tjänst i tre av fyra förslag (Förslag 

1, 2, 3) vilket möjliggör en relativt jämn fördelning av resurserna på varje skolenhet. I förslag 

4 är biblioteksresurserna reducerade med 0,25 tjänst eftersom förslaget innebär färre enheter.  

Resurserna för skolledningen är i stort sett oförändrade till sin omfattning, men fördelas an-

norlunda i de olika förslagen. I förslag 3 är en rektorstjänst ersatt med en ny tjänst, en övergri-

pande intendenttjänst vars uppgift är att avlasta rektorerna på flera skolor med arbetsuppgifter 

kring arbetsmiljö, lokaler, brand, viss administration m.m. Syftet är att möjliggöra för rekto-

rerna att bättre fullgöra sina uppdrag som pedagogisk ledare för verksamheterna. Detta är 

möjligt eftersom två enheter avvecklas i förslag 3. 

De totala resurserna är relativt lika i varje förslag, oavsett konstellation av rektorsområden och 

är anpassat till presumerat elevantal.  

11.5.2 Översiktlig beskrivning av fastighets- och lokalplanering  

Varje förslag belyses efter tre, ”fastighetsrelaterade” åtgärder och/eller konsekvenser:  

Frigjorda utrymmen, Tillbyggnader, upprustning, omställning etc. och Övriga omständig-

heter.  I det nedanstående anges endast en sammanfattning av åtgärderna i fråga per lagt för-

slag. För närmare beskrivning hänvisas till Bilaga 17.  

11.5.2.1 Förslag 1 

11.5.2.1.1 Djura skola 

 Frigjorda utrymmen  

11.5.2.1.2 Gärde skola 

 Frigjorda utrymmen  

 Tillgänglighetsanpassning  

11.5.2.1.3 Sammilsdalsskolan  

 Tillfällig lösning: högstadieelever i Alléskolan 

 Vuxenskolan flyttar in i Brandmannens lokaler 
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 PRO och fritidsgården kvar i samma lokaler 

 Ny idrottshall nödvändig 

 Flytta gymnasielevernas lunch till Tegera Arena nödvändigt 

11.5.2.1.4 Siljansnäs skola 

 Tillgänglighetssanpassning  

11.5.2.1.5 Tällberg skola 

 Frigjorda utrymmen  

 Tillgänglighetsanpassning  

11.5.2.1.6 Ullvi skola 

 Frigjorda utrymmen  

11.5.2.1.7 Åkerö skola 

 Ny tillbyggnad på sikt 

 Paviljonger kvar  

 Ny matsal alternativt bygga ut Edshultsgårdens matsal.  

11.5.2.2 Förslag 2 

11.5.2.2.1 Djura skola 

 Frigjorda utrymmen  

11.5.2.2.2 Gärde skola 

 Frigjorda utrymmen  

 Tillgänglighetsanpassning  

11.5.2.2.3 Lilla Sammilsdalskolan 

 Ny tillbyggnad till Flexhuset för 250 – 300 elever alternativt ombyggnad av Brandman-

nens lokaler 

 Flytta gymnasielevernas lunch till Tegera Arena nödvändigt (eleverna äter på Gästis 

med Sammilsdalskolan) 

 Flexibla gruppen flyttar till Villan 

 Grundsärskolan 1-6 får plats på Lilla Sammilsdalskolan 

11.5.2.2.4 Sammilsdalsskolan  

 Nya salar för hemkunskap och slöjd 

 Fler uppehållsrum samt arbetsrum för personal 

 Upprustning av lokaler för elevhälsan 

 Brandmannen, Vuxenskolan och PRO behöver flytta till nya lokaler (om Brandmannen 

tas i anspråk för Lilla Sammilsdalskolan) 

 Ny idrottshall nödvändig 

 Flytta gymnasielevernas lunch till Tegera Arena nödvändigt 

 Grundsärskolan årskurs 6-9 får plats på Sammilsdalskolan 

11.5.2.2.5 Siljansnäs skola 

 Tillgänglighetssanpassning  

11.5.2.2.6 Tällberg skola 

 Frigjorda utrymmen  

 Tillgänglighetsanpassning  
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11.5.2.2.7 Ullvi skola 

 Frigjorda utrymmen  

11.5.2.2.8 Åkerö skola 

 Ny matsal på sikt alternativt bygga ut Edshultsgårdens matsal.  

 Paviljonger kan avvecklas  

11.5.2.3 Förslag 3 

11.5.2.3.1 Djura skola  

 Frigjorda utrymmen  

11.5.2.3.2 Gärde skola 

 Frigjorda utrymmen  

 Tillgänglighetsanpassning  

11.5.2.3.3 Lilla Sammilsdalskolan 

 Ny tillbyggnad till Flexhuset för 250 – 300 elever alternativt ombyggnad av Brandman-

nens lokaler 

 Flytta gymnasielevernas lunch till Tegera Arena nödvändigt (eleverna äter på Gästis 

med Sammilsdalskolan) 

 Flexibla gruppen flyttar till Villan 

11.5.2.3.4 Sammilsdalsskolan  

 Nya salar för hemkunskap och slöjd 

 Fler uppehållsrum samt arbetsrum för personal 

 Upprustning av lokaler för elevhälsan 

 Brandmannen, Vuxenskolan och PRO behöver flytta till nya lokaler (om Brandmannen 

tas i anspråk för Lilla Sammilsdalskolan) 

 Nya idrottshallen nödvändigt 

 Flytta gymnasielevernas lunch till Tegera Arena nödvändigt  

 Grundsärskolan 6-9 plats på Sammilsdalskolan  

11.5.2.3.5 Siljansnäs skola 

 Tillgänglighetssanpassning  

11.5.2.3.6 Tällberg skola 

 Frigjorda utrymmen  

 Fullt utrustad idrottshall/sal för F-5 

 Upprustning musiksal och slöjdsal 

 Tillgänglighetsanpassning  

11.5.2.3.7 Ullvi skola 

 Frigjorda utrymmen  

11.5.2.3.8 Åkerö skola 

 Ny matsal på sikt alternativt bygga ut Edshultsgårdens matsal 

 Paviljonger kan avvecklas, upprustning lokaler elevhälsa och administration 

 Anpassningar av lokaler på grund av inflyttning av särskolan 1-6 
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11.5.2.4 Förslag 4 

11.5.2.4.1 Djura skola  

 Frigjorda utrymmen  

 

11.5.2.4.2 Gärde skola 

 Frigjorda utrymmen  

11.5.2.4.3 Lilla Sammilsdalskolan 

 Ny tillbyggnad till Flexhuset för 250 – 300 elever alternativt ombyggnad av Brandman-

nens lokaler. 

 Flytta gymnasielevernas lunch till Tegera Arena nödvändigt (eleverna äter på Gästis 

med Sammilsdalskolan) 

 Flexibla gruppen flyttar till Villan 

11.5.2.4.4 Sammilsdalsskolan  

 Nya salar för hemkunskap och slöjd 

 Fler uppehållsrum samt arbetsrum för personal 

 Upprustning av lokaler för elevhälsan 

 Brandmannen, Vuxenskolan och PRO behöver flytta till nya lokaler (om Brandmannen 

tas i anspråk för Lilla Sammilsdalskolan) 

 Ny idrottshall nödvändig 

 Flytta gymnasielevernas lunch till Tegera Arena nödvändigt  

 Grundsärskolan 6-9 plats på Sammilsdalskolan  

11.5.2.4.5 Siljansnäs skola 

 Tillgänglighetssanpassning  

11.5.2.4.6 Tällberg skola 

 Frigjorda utrymmen  

11.5.2.4.7 Ullvi skola 

 Frigjorda utrymmen  

11.5.2.4.8 Åkerö skola 

 Ny matsal på sikt alternativt bygga ut Edshultsgårdens matsal 

 Paviljonger kan avvecklas, upprustning lokaler elevhälsa och administration 

 Anpassningar av lokaler på grund av inflyttning av särskolan 1-6 

 

11.5.3 De ekonomiska konsekvenserna  

Kostnaderna för respektive förslag redogörs i följande tabeller. För att få en djupare förståelse 

av bedömningen bakom respektive kostnadspost hänvisas till avsnitt 9.7.9 och bilaga 11. I bi-

laga 12 återfinns underlaget för bedömningen av investeringsbehoven i de respektive förslagen. 

Alla siffror i respektive tabell redovisas i tkr och är ackumulerade siffror. 
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11.5.3.1 Förslag 1 

Rektorsområde 1 (I+D) 2019 2020 2021 2022 2023 

Lokaler      
Överkapacitet/beläggning (%) 1 934 (35%) 1 982 (33%) 1 982 (33%) 1 982 (33%) 1 982 (33%) 
      
Investeringar      
Lagkrav/verksamhetsanpassning/vision 0 0 0 0 0 
 

      

Drift      
Δ Personal -509 -1 017 -1 017 -1 017 -1 017 

Δ Lokalhyra 0 0 0 0 0 

Δ Busskort 31 61 61 61 61 

Δ Kost, städ & vaktmästeri 0 0 0 0 0 

Delsumma driftskostnader -478 -956 -956 -956 -956 
      
Rektorsområde 2 (G+Si) 2019 2020 2021 2022 2023 

Lokaler      
Överkapacitet/beläggning (%) 614 (77%) 883 (65%) 883 (65%) 883 (65%) 883 (65%) 
      
Investeringar      
Lagkrav/verksamhetsanpassning/vision 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 
      

Drift      
Δ Personal -529 -1 058 -1 058 -1 058 -1 058 

Δ Lokalhyra 206 206 206 206 206 

Δ Busskort 92 184 184 184 184 

Δ Kost, städ & vaktmästeri 0 0 0 0 0 

Delsumma driftskostnader -231 -668 -668 -668 -668 
      
Rektorsområde 3 (Å) 2019 2020 2021 2022 2023 

Lokaler      
Överkapacitet/beläggning (%) 905 (79%) 637 (85%) 637 (85%) 637 (85%) 637 (85%) 
      
Investeringar      
Lagkrav/verksamhetsanpassning/vision 0 0 0 5 450 34 050 

Drift      
Δ Personal 106 213 213 213 213 

Δ Lokalhyra 0 0 0 226 1 408 

Δ Busskort 0 0 0 0 0 

Δ Kost, städ & vaktmästeri 0 0 0 0 0 

Delsumma driftskostnader 106 213 213 439 1 620 
      
Rektorsområde 4 (T+U+Sa+Sär 1-9) 2019 2020 2021 2022 2023 
      

Lokaler      
Överkapacitet/beläggning (%) 1 050 (76%) 1 199 (67%) 1 199 (67%) 1 199 (67%) 1 199 (67%) 
      
Investeringar      
Lagkrav/verksamhetsanpassning/vision 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 

Drift      
Δ Personal 248 1 665 2 832 2 832 2 832 

Δ Lokalhyra 129 129 129 129 129 

Δ Busskort 111 223 223 223 223 

Δ Kost, städ & vaktmästeri 0 0 0 0 0 

Delsumma driftskostnader 488 2 016 3 184 3 184 3 184 
      
Summa 2019 2020 2021 2022 2023 

Överkapacitet/beläggning (%) 4 503 (66%) 4 700 (63%) 4 700 (63%) 4 700 (63%) 4 700 (63%) 

Investeringar 6 500  6 500 6 500 11 950 40 550 

Δ Övriga kostnader 238 318 509 555 799 

Δ Driftskostnader -114 605 1 773 1 999 3 180 

Totala kostnader 124 923 2 282 2 554 3 980 

RAM -2 000 -6 000 -10 000 -10 000 -10 000 

Differens -2 124 -6 923 -12 282 -12 554 -13 980 
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11.5.3.1.1 Kommentarer förslag 1 

Alla förändringar kan genomföras till höstterminen 2019, därmed får inte förslaget full effekt 

förrän budgetår 2020.  

11.5.3.1.1.1 Rektorsområde 1 

Enligt förslaget ska Insjöns skola vara en F-5-skola och Djura skola vara en F-3-skola. Den 

enda förändringen blir personalkostnader och är kopplat till Insjöns skola. Busskortskostna-

derna kommer att öka i och med att elever ska transporteras från Insjön och Djura skola till 

Åkerö skola. 

11.5.3.1.1.2 Rektorsområde 2 

Enligt förslaget ska Gärde skola vara en F-3-skola och Siljansnäs skola vara en F-5-skola. Det 

finns investeringsbehov både på Gärde och Siljansnäs skola vilka i sin tur påverkar driftskost-

naderna. Personalkostnadsförändringen kan främst härledas till Siljansnäs skola. På mindre 

enheter är det många gånger väldigt svårt att minska antalet tjänster trots att elevunderlaget 

minskas. Detta på grund av att vissa tjänster är nödvändiga samt att ofördelaktiga delningstal 

(elevunderlag i respektive årskurs) medför högre kostnader för de mindre enheterna. Kostna-

der för ökad tillsyn under skoldagen är medberäknade. Busskortskostnaderna kommer att öka 

i och med att elever ska transporteras från skolorna till Åkerö skola. 

11.5.3.1.1.3 Rektorsområde 3 

Enligt förslaget ska Åkerö skola fortsätta vara en F-9-skola. Enligt beräkningar kommer beho-

vet av personal att öka något. Det finns investeringsbehov kopplat till lokaler för elevhälsa och 

administration i och med att tillfälligt bygglov går ut år 2020. Dessutom ingår investering för 

en ny matsal år 2023 då det är osäkert hur Edshultsgårdens matsal kommer att nyttjas i fram-

tiden. För att kunna möta ett större behov av elevplatser ligger investering om utbyggnad för 

100 elever med år 2023. 

11.5.3.1.1.4 Rektorsområde 4 

Enligt förslaget kommer Ullvi och Tällbergs skola vara F-3-skolor samt att Sammilsdalskolan 

fortsätter vara en F-9-skola. Enligt beräkningar kommer behovet av personal att öka på Sam-

milsdalsskolan. Medkalkylerat är kostnader för ökad tillsyn under skoldagen för Ullvi och Täll-

bergs skolor. Busskortskostnaderna kommer att öka i och med att elever ska transporteras från 

skolorna till Sammilsdalsskolan. Tällbergs skola behöver tillgänglighetsanpassas vilket i sin tur 

påverkar lokalhyran för den enheten. 

11.5.3.1.1.5 Summa 

Förändring i övriga kostnader beror på kostnadsökningar i form av högre bidrag till enskild 

verksamhet då inte den kommunala grundskolan har möjlighet att anpassa sig efter den kost-

nadsram som ligger i förvaltningens förslag till mål och budget 2019-2021. Enligt detta förslag 

kommer inte grundskolan att kunna nå beräknad budgetram år 2019-2023. Dels lyckas inte 

verksamheten anpassa sin verksamhet efter de effektiviseringskrav som redan ligger med i 

budgetramen för grundskolan, dels innebär förslaget att kostnaderna blir högre (exempelvis 

124 tkr för år 2019). 
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11.5.3.2 Förslag 2 

Rektorsområde 1 (I+G+Si) 2019 2020 2021 2022 2023 

Lokaler      
Överkapacitet/beläggning (%) 1 485 (74%) 2 028 (62%) 2 571 (49%) 2 571 (49%) 2 571 (49%) 

Investeringar      
Lagkrav/verksamhetsanpassning/vision 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 
 

      

Drift      
Δ Personal 0 -1 254 -2 507 -2 507 -2 507 

Δ Lokalhyra 206 206 206 206 206 

Δ Busskort 58 115 115 115 115 

Δ Kost, städ & vaktmästeri 0 0 0 0 0 

Delsumma driftskostnader 263 -933 -2 186 -2 186 -2 186 

Rektorsområde 2 (Sa F-6+T+U+Sär 1-6) 2019 2020 2021 2022 2023 

Lokaler      
Överkapacitet/beläggning (%) 769 (84%) 1 661 (68%) 1 784 (61%) 1 784 (61%) 1 784 (61%) 
      
Investeringar      
Lagkrav/verksamhetsanpassning/vision 2 500 72 390 72 390 72 390 72 390 
      

Drift      
Δ Personal 248 1 842 3 187 3 187 3 187 

Δ Lokalhyra 129 2 840 2 840 2 840 2 840 

Δ Busskort 111 223 223 223 223 

Δ Kost, städ & vaktmästeri 0 0 0 0 0 

Delsumma driftskostnader 488 4 905 6 250 6 250 6 250 

Rektorsområde 3 (Å) 2019 2020 2021 2022 2023 

Lokaler      
Överkapacitet/beläggning (%) 1 951 (44%) 1 135 (37%) 1 290 (35%) 1 290 (35%) 1 290 (35%) 
      
Investeringar      
Lagkrav/verksamhetsanpassning/vision 0 0 0 0 9 375 
      
Drift      
Δ Personal -1 725 -6 202 -9 124 -9 124 -9 124 

Δ Lokalhyra 0 0 0 0 359 

Δ Busskort 159 319 319 319 319 

Δ Kost, städ & vaktmästeri -382 -765 -765 -765 -765 

Delsumma driftskostnader -1 948 -6 648 -9570 -9 570 -9 211 

Rektorsområde 4 (Sa 7-9+Sär 7-9) 2019 2020 2021 2022 2023 

Lokaler      
Överkapacitet/beläggning (%) 132 (95%) 602 (77%) 302 (88%) 302 (88%) 302 (88%) 
      
Investeringar      
Lagkrav/verksamhetsanpassning/vision 0 9 220 9 220 9 220 9 220 
      
Drift      
Δ Personal 0 813 1 626 1 626 1 626 

Δ Lokalhyra 0 382 382 382 382 

Δ Busskort 0 0 0 0 0 

Δ Kost, städ & vaktmästeri 0 0 0 0 0 

Delsumma driftskostnader 0 1 195 2 009 2 009 2 009 

Summa 2019 2020 2021 2022 2023 

Överkapacitet/beläggning (%) 4 337 (74%) 5 427 (61%) 5 947 (59%) 5 947 (59%) 5 947 (59%) 

Investeringar 6 500 85 610 85 610 85 610 94 985 

Δ Övriga kostnader 150 257 -73 -73 1 

Δ Driftskostnader -1 196 -1 480 -3 497 -3 497 -3 138 

Totala kostnader -1 047 -1 223 -3 570 -3 570 -3 137 

RAM -2 000 -6 000 -10 000 -10 000 -10 000 

Differens -953 -4 777 -6 430 -6 430 -6 863 
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11.5.3.2.1 Kommentarer förslag 2 

Enligt förslaget kan Djura skola avvecklas höstterminen 2019 medan alla andra förändringar 

först kan ske först till höstterminen 2020. Därmed får inte förslaget full ekonomisk effekt för-

rän budgetår 2021. 

11.5.3.2.1.1 Rektorsområde 1 

Enligt förslaget ska Insjöns skola vara en F-6-skola samt att Siljansnäs och Gärde skola ska 

vara F-3-skolor. Förändringar kopplade till personalkostnader kan härledas till ny organisat-

ion på Siljansnäs och Gärde skola. Busskortskostnaderna kommer att öka i och med att elever 

ska transporteras från Siljansnäs och Gärde skolor till Åkerö skola. Medkalkylerat är kostnader 

för ökad tillsyn under skoldagen. Det finns investeringsbehov både på Gärde och Siljansnäs 

skola vilka i sin tur påverkar driftskostnaderna. 

11.5.3.2.1.2 Rektorsområde 2 

Enligt förslaget kommer rektorsområde 2 innefatta Tällberg, Ullvi och Lilla Sammilsdalssko-

lan där de två förstnämnda kommer att vara F-3-skolor medan den senare kommer att vara en 

F-6-skola. Enligt beräkningar kommer behovet av personal att öka på Lilla Sammilsdalsskolan. 

Medkalkylerat är kostnader för ökad tillsyn under skoldagen för Ullvi och Tällbergs skolor. 

Busskortskostnaderna kommer att öka i och med att elever ska transporteras från skolorna till 

Lilla Sammilsdalsskolan. Investeringarna för detta rektorsområde blir omfattande från och 

med år 2020 på grund av att nybyggnation av Lilla Sammilsdalsskolan behövs för att rymma 

alla F-6-elever. I beräkningarna av ny lokalhyra ingår driftskostnader för den högsta investe-

ringskostnaden. Till detta tillkommer även tillgänglighetsanpassning på Tällbergs skola. 

11.5.3.2.1.3 Rektorsområde 3 

Enligt förslaget ska Åkerö skola vara en F-6-skola. Enligt beräkningar kommer behovet av per-

sonal att minska på grund av att personal kopplat till högstadiet inte längre behövs på Åkerö 

skola från HT20. Investering för en ny matsal år 2023 ingår i beräkningen för rektorsområdet 

då det är osäkert hur Edshultgårdens matsal kommer att nyttjas i framtiden. 

Personalkostnadsförändring för avveckling av Djura skola ingår i beräkningarna för rektors-

område 3 då Djura skolas elever i stor utsträckning kommer att gå på Åkerö skola. Busskorts-

kostnader kommer att öka i och med att Djura skolas F-3-elever ska transporteras till Åkerö 

skola. 

11.5.3.2.1.4 Rektorsområde 4 

Enligt förslag kommer rektorsområde 4 innefatta Sammilsdalsskolan 7-9. Personalkostnader 

kommer att öka för detta rektorsområde på grund av att Sammilsdalsskolan ska ta emot Åkerö 

skolas 7-9-elever från och med HT20. Sammilsdalsskolans nuvarande lokaler (utifrån dagens 

lokal) behöver anpassas till att bli en 7-9-skola och därav investeringsutgifterna för rektorsom-

rådet. 

11.5.3.2.1.5 Summa 

Förändring i övriga kostnader beror på kostnadsökningar/kostnadsminskningar i form av 

högre/lägre bidrag till enskild verksamhet allteftersom den kommunala grundskolan försöker 

anpassa sig efter den givna kostnadsramen. 

Enligt detta förslag kommer inte grundskolan att kunna nå föreslagen budgetram år 2019-

2023. Verksamheten lyckas anpassa sin verksamhet en del efter de effektiviseringskrav som 

redan ligger med i budgetramen för grundskolan men lyckas inte nå de föreslagna effektivise-

ringsnivåerna. 
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11.5.3.3 Förslag 3 

Rektorsområde 1 (I) 2019 2020 2021 2022 2023 

Lokaler      
Överkapacitet/beläggning (%) 1 139 (46%) 1 187 (44%) 1 235 (41%) 1 235 (41%) 1 235 (41%) 

Investeringar      
Lagkrav/verksamhetsanpassning/Vision 2025 0 0 0 0 0 

Drift      
Δ Personal 0 -509 -1 017 -1 017 -1 017 

Δ Lokalhyra 0 0 0 0 0 

Δ Busskort 31 61 61 61 61 

Δ Kost, städ & vaktmästeri 0 0 0 0 0 

Delsumma driftskostnader 31 -447 -956 -956 -956 

Rektorsområde 2 (G+Si) 2019 2020 2021 2022 2023 

Lokaler      
Överkapacitet/beläggning (%) 346 (88%) 504 (83%) 662 (77%) 662 (77%) 662 (77%) 

Investeringar      
Lagkrav/verksamhetsanpassning/Vision 2025 4 000 7 150 7 150 7 150 7 150 

Drift      
Δ Personal 0 -234 -467 -467 -467 

Δ Lokalhyra 206 328 328 328 328 

Δ Busskort 50 100 100 100 100 

Δ Kost, städ & vaktmästeri 0 0 0 0 0 

Delsumma driftskostnader 256 194 -39 -39 -39 

Rektorsområde 3 (Å+Sär 1-5) 2019 2020 2021 2022 2023 

Lokaler      
Överkapacitet/beläggning (%) 2 295 (46%) 2 179 (31%) 1 834 (19%) 1 834 (19%) 1 834 (19%) 

Investeringar      
Lagkrav/verksamhetsanpassning/Vision 2025 1 000 1 000 1 000 1 000 10 375 

Drift      
Δ Personal -3 286 -11 305 -16 208 -16 208 -16 208 

Δ Lokalhyra 66 66 66 66 425 

Δ Busskort 196 392 392 392 392 

Δ Kost, städ & vaktmästeri -751 -1 503 -1 503 -1 503 -1 503 

Delsumma driftskostnader -3 775 -12 350 -17 253 -17 253 -16 894 

Rektorsområde 4 (Sa F-5+T) 2019 2020 2021 2022 2023 

Lokaler      
Överkapacitet/beläggning (%) 622 (%) 1 175 (71%) 888 (76%) 888 (76%) 888 (76%) 

Investeringar      
Lagkrav/verksamhetsanpassning/Vision 2025 4 400 74 290 74 290 74 290 90 040 

Drift      
Δ Personal 213 -136 -698 -698 -698 

Δ Lokalhyra 207 2 919 2 919 2 919 3 530 

Δ Busskort 17 35 35 35 35 

Δ Kost, städ & vaktmästeri 0 0 0 0 0 

Delsumma driftskostnader 438 2 818 2 256 2 256 2 867 

Rektorsområde 5 (Sa 6-9+Sär 6-9) 2019 2020 2021 2022 2023 

Lokaler      

Överkapacitet/beläggning (%) 132 (95%) 612 (76%) 252 (90%) 252 (90%) 252 (90%) 

Investeringar      

Lagkrav/verksamhetsanpassning/Vision 2025 0 11 125 11 125 11 125 11 125 

Drift      

Δ Personal 0 3 119 6 238 6 238 6 238 

Δ Lokalhyra 0 461 461 461 461 

Δ Busskort 0 0 0 0 0 

Δ Kost, städ & vaktmästeri 0 0 0 0 0 

Delsumma driftskostnader  0 3 581 6 700 6 700 6 700 
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Summa 2019 2020 2021 2022 2023 

Överkapacitet/beläggning (%) 4 534 (72%)  5 658 (61%) 4 872 (61%) 4 872 (61%) 4 872 (61%) 

Investeringar 9 400 93 565 93 565 93 565 118 690 

Δ Övriga kostnader 343 2 424 1 357 1 357 2 167 

Δ Driftskostnader -3 489 -9 022 -11 548 -11 548 -11 189 

Totala kostnader -3 145 -6 598 -10 191 -10 191 -9 022 

RAM -2 000 -6 000 -10 000 -10 000 -10 000 

Differens 1 145 598 191 191 -978 

11.5.3.3.1 Kommentarer förslag 3 

Enligt förslaget kan Djura och Ullvi skolor avvecklas höstterminen 2019 medan alla andra för-

ändringar kan ske först till höstterminen 2020. Därmed får inte förslaget full ekonomisk effekt 

förrän budgetår 2021. 

11.5.3.3.1.1 Rektorsområde 1 

Enligt förslaget ska Insjöns skola vara en F-5-skola. Organisationsförändringen påverkar i sin 

tur personalkostnaderna för Insjöns skola. Busskortskostnaderna kommer att öka i och med 

att elever ska transporteras från Insjöns skola till Sammilsdalsskolan. 

11.5.3.3.1.2 Rektorsområde 2 

Enligt ska Siljansnäs skola vara en F-5-skola och Gärde skola vara en F-5-skola. Förändringar 

kopplat till personalkostnader kan främst härledas till ny organisation på Siljansnäs skola. På 

mindre enheter är det många gånger väldigt svårt att minska antalet tjänster trots att elevun-

derlaget sjunker. Medkalkylerat är kostnader för ökad tillsyn under skoldagen. Busskortskost-

naderna kommer att öka i och med att elever ska transporteras från Siljansnäs och Gärde sko-

lor till Sammilsdalsskolan. Det finns investeringsbehov både på Gärde och Siljansnäs skola 

vilka i sin tur påverkar driftskostnaderna. 

11.5.3.3.1.3 Rektorsområde 3 

Enligt förslaget ska Åkerö skola vara en F-5-skola och rektorsområdet kommer även innefatta 

grundsärskola 1-5. Enligt beräkningar kommer behovet av personal att minska på grund av att 

personal kopplat till årskurs 6-9 inte längre behövs på Åkerö skola från HT20. Samtidigt mins-

kar även behovet av personal på Ullvi skola och Djura skola i och med att skolorna avvecklas 

från och med HT19. Det finns investeringsbehov kopplat till lokaler för elevhälsa och admi-

nistration i och med att tillfälligt bygglov går ut år 2020. Dessutom ingår investering för en ny 

matsal år 2023 då det är osäkert hur Edshultsgårdens matsal kommer att nyttjas i framtiden. 

Busskortskostnader kommer att öka i och med att Djura och Ullvi skolors elever ska transpor-

teras till Åkerö skola. 

11.5.3.3.1.4 Rektorsområde 4 

Enligt förslag kommer rektorsområde 4 innefatta Tällberg F-5 samt Lilla Sammilsdalsskolan 

F-5. Enligt beräkningar kommer behovet av personal att minska på Lilla Sammilsdalsskolan 

(beräkningen utgår ifrån en F-6-skola i utgångsläget och att Lilla Sammilsdalsskolan sedan blir 

en F-5-skola). Medkalkylerat är kostnader för ökad tillsyn under skoldagen för Tällbergs skola. 

Busskortskostnaderna kommer att öka i och med att elever ska transporteras från Tällbergs 

skola till Lilla Sammilsdalsskolan. Investeringarna för följande rektorsområde blir omfattande 

från och med år 2020 på grund av att nybyggnation av Lilla Sammilsdalsskolan behövs för att 

rymma alla F-5-elever. I beräkningarna av ny lokalhyra ingår driftskostnader för den högsta 

investeringskostnaden Skolan är i stort behov av investeringar. En allmän tillgänglighetsan-

passning krävs, skolan saknar idrottshall och salar för hemkunskap och musiksal och slöjdsal 

behöver rustas upp.  
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11.5.3.3.1.5 Rektorsområde 5 

Enligt förslag kommer rektorsområde 5 innefatta Sammilsdal 6-9 samt grundsärskola 6-9. En-

ligt beräkningar kommer behovet av personal att öka på Sammilsdalsskolan 6-9, detta i och 

med att antalet elever blir mycket högre i årskurs 6-9. Investeringarna för följande rektorsom-

råde består av verksamhetsanpassning/kapacitetsanpassning av Sammilsdalsskolans nuva-

rande lokaler för att inrymma alla 6-9 elever. I beräkningarna av ny lokalhyra ingår driftskost-

nader för den högsta investeringskostnaden. 

11.5.3.3.1.6 Summa 

Förändring i övriga kostnader beror på kostnadsminskningar i form av lägre bidrag till enskild 

verksamhet allteftersom den kommunala grundskolan försöker anpassa sig efter den givna 

kostnadsramen. Verksamheten lyckas i stort anpassa sin verksamhet efter de effektivise-

ringskrav som redan ligger med i budgetramen för grundskolan. Enligt detta förslag kommer 

grundskolan att kunna nå föreslagen budgetram år 2019-2022. År 2023 når inte grundskolan 

föreslagen, oförändrad budgetram, då lokalhyran ökar med så mycket på grund av förslag på 

nybyggnationer.  
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11.5.3.4 Förslag 4 

Rektorsområde 1 (I+Si) 2019 2020 2021 2022 2023 

Lokaler      
Överkapacitet/beläggning (%) 1 375 (67%) 1 541 (63%) 1 707 (59%) 1 707 (59%) 1 707 (59%) 
      
Investeringar      
Lagkrav/verksamhetsanpassning/vision 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 
 

      

Drift      
Δ Personal 0 -775 -1 549 -1 549 -1 549 

Δ Lokalhyra 77 77 77 77 77 

Δ Busskort 0 65 131 131 131 

Δ Kost, städ & vaktmästeri 0 0 0 0 0 

Delsumma driftskostnader 77 -632 -1 341 -1 341 -1 341 

Rektorsområde 2 (Å) 2019 2020 2021 2022 2023 

Lokaler      
Överkapacitet/beläggning (%) 2 406 (57%)  2 388 (36%) 1 240 (18%) 1 240 (18%) 1 240 (18%) 
      

Investeringar      
Lagkrav/verksamhetsanpassning/vision 1 000 1 000 1 000 1 000 10 375 
      

Drift      
Δ Personal -3 286 -13 732 -20 452 -20 452 -20 452 

Δ Lokalhyra 66 66 66 66 425 

Δ Busskort 196 543 695 695 695 

Δ Kost, städ & vaktmästeri -751 -1 819 -2 135 -2 135 -2 135 

Delsumma driftskostnader -3 775 -14 941 -21 826 -21 826 -21 468 

Rektorsområde 3 (Sa F-6+Sär 1-6) 2019 2020 2021 2022 2023 

Lokaler      
Överkapacitet/beläggning (%) 622 (82%) 1 578 (58%) 62 (49%) 62 (49%) 62 (49%) 
      
Investeringar      
Lagkrav/verksamhetsanpassning/vision 0 69 890 69 890 69 890 69 890 
      
Drift      
Δ Personal 205 -828 -1 656 -1 656 -1 656 

Δ Lokalhyra 0 2 712 2 712 2 712 2 712 

Δ Busskort 0 134 269 269 269 

Δ Kost, städ & vaktmästeri 0 -347 -695 -695 -695 

Delsumma driftskostnader 205 1 671 630 630 630 
      
Rektorsområde 4 (Sa 7-9+Sär 7-9) 2019 2020 2021 2022 2023 
      

Lokaler      
Överkapacitet/beläggning (%) 132 (95%) 518 (80%) 62 (98%) 62 (98%) 62 (98%) 
      
Investeringar      
Lagkrav/verksamhetsanpassning/vision 0 11 125 11 125 11 125 11 125 
      
Drift      
Δ Personal 0 3 119 6 238 6 238 6 238 

Δ Lokalhyra 0 461 461 461 461 

Δ Busskort 0 0 0 0 0 

Δ Kost, städ & vaktmästeri 0 0 0 0 0 

Delsumma driftskostnader 0 3 581 6 700 6 700 6 700 

Summa 2019 2020 2021 2022 2023 

Överkapacitet 4 534 (75%) 6 024 (59%) 3 071 (56%) 3 071 (56%) 3 071 (56%) 

Investeringar 2 500 83 515 82 515 83 515 92 890 

Δ Övriga kostnader -165 -1 078 -1 890 -1 890 -1 816 

Δ Driftskostnader -3 493 -10 322 -15 838 -15 838 -15 479 

Totala kostnader -3 658 --11 401 -17 727 -17 727 -17 295 

RAM -2 000 -6 000 -10 000 -10 000 -10 000 

Differens 1 658 5 401 7 727 7 727 7 295 
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11.5.3.4.1 Kommentarer förslag 4 

Enligt förslag kan Djura och Ullvi skolor avvecklas höstterminen 2019 medan alla andra för-

ändringar först kan ske till höstterminen 2020. Därmed får inte förslaget full ekonomisk effekt 

förrän budgetår 2021. 

11.5.3.4.1.1 Rektorsområde 1 

Enligt följande förslag ska Insjöns och Siljansnäs skolor vara organiserade som F-5-skolor. Or-

ganisationsförändringen påverkar i sin tur personalkostnaderna för både Insjöns och Sil-

jansnäs skola. Busskortskostnaderna kommer att öka i och med att elever ska transporteras 

från skolorna till Sammilsdalsskolan. Det finns behov av tillgänglighetsanpassning på Sil-

jansnäs skola.  

11.5.3.4.1.2 Rektorsområde 2 

Enligt förslaget ska Åkerö skola vara en F-5-skola. Enligt beräkningar kommer behovet av per-

sonal att minska på grund av att personal kopplat till årskurs 6-9 inte längre behövs på Åkerö 

skola från höstterminen 2020. Samtidigt minskar även behovet av personal på Ullvi skola och 

Djura skola i och med att skolorna avvecklas från och med höstterminen 2019. Det finns inve-

steringsbehov kopplat till lokaler för elevhälsa och administration i och med att tillfälligt bygg-

lov går ut år 2020. Dessutom ingår investering för en ny matsal år 2023 då det är osäkert hur 

Edshultsgårdens matsal kommer att nyttjas i framtiden. Busskortskostnader kommer att öka 

i och med att Djura och Ullvi skolors elever ska transporteras till Åkerö skola och Sammils-

dalsskolan. 

11.5.3.4.1.3 Rektorsområde 3 

Enligt förslaget kommer rektorsområde 3 innefatta Lilla Sammilsdalsskolan F-5. Enligt beräk-

ningar kommer behovet av personal att minska på Lilla Sammilsdalsskolan på grund av färre 

elever i jämförelse med den tidigare F-6-skolan. Busskortskostnaderna kommer att öka i och 

med att elever ska transporteras från skolorna till Lilla Sammilsdalsskolan. Investeringarna 

för följande rektorsområde blir omfattande från och med år 2020 på grund av att nybyggnation 

av Lilla Sammilsdalsskolan behövs för att rymma alla F-5-elever. I beräkningarna av ny lokal-

hyra ingår driftskostnader för den högsta investeringskostnaden. 

11.5.3.4.1.4 Rektorsområde 4 

Enligt följande förslag kommer rektorsområde 4 innefatta Sammilsdalsskolan 6-9. Personal-

kostnader kommer att öka för detta rektorsområde på grund av att Sammilsdalsskolan ska ta 

emot Åkerö skolas 6-9-elever från och med höstterminen 2020. Sammilsdalsskolans nuva-

rande lokaler (utifrån dagens lokal) behöver anpassas till att bli en 6-9-skola och därav inve-

steringsutgifterna för rektorsområdet. 

11.5.3.4.1.5 Summa 

Förändring i övriga kostnader beror på kostnadsminskningar i form av lägre bidrag till enskild 

verksamhet allteftersom den kommunala grundskolan försöker anpassa sig efter den givna 

kostnadsramen. 

Enligt detta förslag kommer grundskolan att kunna nå föreslagen budgetram år 2019-2023. 

Verksamheten lyckas anpassa sin verksamhet efter de effektiviseringskrav som redan ligger 

med i budgetramen för grundskolan. 

11.5.3.1 Ytterligare kommentarer angående ekonomiska konsekvenser 

I de respektive förslagen omnämns ett antal omständigheter som kan medföra ytterligare kost-

nader vid ett eventuellt genomförande. Det gäller till exempel omställningsarbete för förskole-

verksamhet, nya lokaler för fritidsgården, Vuxenskolan och PRO vid ianspråktagande av 
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Brandmannens lokaler, hyreskostnader för nya lokaler för nyss nämnda verksamheter, even-

tuellt fler skolbussar liksom alternativa nya busslinjer. Detta bör beaktas vid en diskussion om 

de ekonomiska konsekvenserna kring de respektive förslagen.  

11.5.4 Förslag på praktisk organisering/genomförande 

11.5.4.1 Förslag 1 

Förslaget innefattar en tillfällig lösning och medför inte några akuta nyinvesteringar men en 

del anpassningsarbeten. Vidare, om den nuvarande lösningen- som innebär att eleverna på 

Åkerö skola kan fortsätta äta lunch på Edshultsgården under ett eller två läsår till, samt att 

paviljongerna på skolområdet kan stå kvar är det förvaltningens bedömning att förslaget ska 

kunna genomföras redan till nästa läsår det vill säga 2019/20. 

Inom ett par läsår krävs däremot tillbyggnader till både Sammilsdalskolan och Åkerö skola. På 

sikt föreligger också behov av en ny matsal på Åkerö. Detta är dock avhängigt politiska beslut 

för förslaget ifråga har fattats under första delen av 2019.  

11.5.4.2 Förslag 2 

Ett par centrala omständigheter för förslagets genomförande är byggnation både av den nya 

skolenheten Lilla Sammilsdalskolan och den nya idrottshallen. Därutöver förordas ombygg-

nadsåtgärder på Sammilsdalskolan.  

Djura föreslås avvecklas till läsåret 2019/2020. Redan under innevarande läsår har beslutats 

att inte bedriva någon undervisning i årskurs 4-6. Det berör 23 elever i F-3 som kommer hän-

visas till Åkerö skola. Dessa elever kan inrymmas i befintlig organisation.  

Mot denna bakgrund uppskattar förvaltningen, förutsatt att byggnationen av Lilla Sammils-

dalskolan kommer till stånd under hösten 2019, att förslaget kan iscensättas till läsåret 

2020/2021 (start i augusti). Detta är dock avhängigt politiska beslut för förslaget ifråga under 

första delen av 2019.  

11.5.4.3 Förslag 3 

Ett par centrala omständigheter för förslagets genomförande är byggnation både av den nya 

skolenheten Lilla Sammilsdalskolan och den nya idrottshallen. Därutöver förordas ombygg-

nadsåtgärder på Sammilsdalskolan. Vidare förutsätter förslaget flera upprustnings- och an-

passningsåtgärder på andra skolor.   

Djura föreslås avvecklas till läsåret 2019/2020. Redan under innevarande läsår har beslutats 

att inte bedriva någon undervisning i årskurs 4-6. Det berör 23 elever i F-3 som kommer hän-

visas till Åkerö skola. Dessa elever kan inrymmas i befintlig organisation.  

Avvecklingen av Ullvi skola berör fler elever varför förslaget bör genomföras med goda tids-

marginaler så att elever och vårdnadshavare får gott om omställningstid.  

Mot denna bakgrund förordar förvaltningen att förslaget iscensätts till läsåret 2020/2021. 

Detta är dock avhängigt politiska beslut för förslaget ifråga har fattats under första delen av 

2019.  

11.5.4.4 Förslag 4 

Ett par centrala omständigheter för förslagets genomförande är byggnation både av den nya 

skolenheten Lilla Sammilsdalskolan och den nya idrottshallen. Därutöver förordas ombygg-

nadsåtgärder på Sammilsdalskolan.  

Djura föreslås avvecklas till läsåret 2019/2020 mot bakgrund av att det redan under inneva-

rande läsår har beslutats att inte bedriva någon undervisning i årskurs 4-6. Det berör 23 elever 
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i F-3 som kommer hänvisas till Åkerö skola. Elevantalet är så lågt att eleverna kan inrymmas i 

befintlig organisation.  

Förslaget är i övrigt ingripande då det medför en avveckling av fyra skolenheter. Det är ett skäl 

till att genomföra förslaget varsamt och med goda tidsmarginaler så att vårdnadshavare och 

elever ges gott om omställningstid. Det kommer även krävas omfattande insatser från kom-

munens sida avseende både kommunikation och administrativ organisering gällande till ex-

empel fördelning av skolledning och lärare, klassindelningar, skolskjutsar m.m. 

Mot denna bakgrund förordar förvaltningen att förslaget iscensätts till läsåret 2020/2021. 

Detta är dock avhängigt politiska beslut för förslaget ifråga under första delen av 2019.  
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11.6 Sammanfattande kommentarer av förslagen 

I nedanstående avsnitt lämnas en uppställning av sammanfattande kommentarer med resone-

mang om för- respektive nackdelar i de olika förslagen. En översiktlig barnkonsekvensanalys 

läggs fram liksom en schematisk skiss över de nämnda så kallade huvudmålen (kapitel 10). 

Kapitlet avslutas med en kort sammanfattning av de fyra förslagen och dess ekonomiska kon-

sekvenser. För en djupare förståelse av förevarande avsnitt bör det läsas mot rapportens övriga 

delar. 

11.6.1 Förslag 1 

Förslaget medför att befintlig skolorganisation kvarstår och därmed även de mindre skolorna 

utanför centrala Leksand. Det ligger i linje med värnandet om de små skolornas bevarande och 

dess betydelse för berörda byar.  

Förslaget med flera små skolenheter kan bidra till att skapa bland annat trygghet, elevinfly-

tande och delaktighet för barnen i de lägre åldrarna, F-3.  

Genom de föreslagna strukturella förändringarna i organisationen kan resurserna kring de 

äldre eleverna konsolideras, kan till exempel resurser för språk och hemkunskap för årskurs 6 

fördelas på endast två skolor. Det innebär att elever i årskurs 6 inte behöver åka buss till och 

från undervisning i dessa ämnen.  

De mindre skolorna kommer ha få elever. Det medför logistiska och organisatoriska problem 

att möta lagkraven med bland annat de nationella proven i årskurs tre. Eleverna i Djura skola 

kan behöva åka buss till andra skolor när nationella prov ska genomföras. Utifrån ett organi-

seringsperspektiv är förvaltningens bedömning att en skola bör, i årskurserna F-3, som minst 

uppgå till 40 elever för att kunna genomföra undervisning i två grupper i så kallad B-form (F-

1 och årskurs 2-3). Det innebär att även verksamheterna i Tällberg, Gärde och Ullvi skola, som 

vardera kommer ha runt 45 elever, kan erfara organisatoriska svårigheter, till exempel kom-

mer de att behöva extra personal, inte bara för att uppfylla timplanen utan också för att klara 

av kringuppgifter som tillsyn m.m. 

Andra organisatoriska svårigheter att möta är förhållandet att både Sammilsdalskolan och 

Åkerö skola kommer att ha många elever och på sikt kanske inte ha kapacitet att ta emot alla 

elever som söker sig till skolorna. Det kan leda till att elever söker sig utanför kommunen, vilket 

inte gynnar vare sig kommunens Vision 2025 eller Sammildalskolans idrottsprofil.  

Det högre elevantalet på Åkerö skola kommer också medföra att organiseringen och sche-

maläggningen för lärare kring lunchmåltiden (på Edshultsgården) försvåras och kan medföra 

att vissa elever får längre skoldagar. 

En del elever kommer få längre dagar på grund av utökat bussåkande.  

Vissa elever kommer få byta skola två gånger under sin grundskoletid, det vill säga vid varje 

stadieövergång.  

Organisationen kring elevhälsoarbetet blir splittrad eftersom tjänsterna behöver fördelas på 

samtliga skolor. Detta är ett av skälen till att elevhälsan idag har svårt att organisera arbetet 

och uppfylla kraven på elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande arbete.  

Det är svårt att rekrytera behöriga lärare till många små skolenheter, det gäller framför allt 

lärare i de praktisk-estetiska ämnena eftersom dessa tjänster behöver fördelas på alla skolor.  
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Flera rektorer får i förslaget en uppdelad tjänst vilket kan medföra ett splittrat uppdrag och 

brist på tid för planering och strategisk ledning. För att rektorerna ska kunna utföra sitt peda-

gogiska ledarskap fordras ett nära samarbete mellan skolorna.  

Att flytta kommunens årskurs 6-elever till de båda högstadierna kan innebära en risk för att 

måluppfyllelsen sjunker i årskurs 6 eftersom eleverna vid flytt byter lärare första gången de får 

betyg. Samma förhållande gäller för eleverna i årskurs 4 och 5 då de inte kommer att ha samma 

lärare som sedermera betygsätter i årskurs 6.   

Det låga elevantalet vid Djura skola inger också viss farhåga för elevernas möjligheter till god 

måluppfyllelse, framför allt i årskurs 3.  

Enligt detta förslag kommer inte grundskolan att kunna nå föreslagen budgetram år 2019-

2023.  

Som beskrivs i kapitel 4 sker den största inflyttningen till skolupptagningsområdena i de cen-

trala delarna av Leksand. Eftersom förslaget inte medför fler skolenheter eller utveckling av 

befintliga skolenheter i centrala Leksand, kan man inte säga att kommunen närmar sig Vision 

2025 med att nå en ökad befolkning, i någon större utsträckning genom förslag 1.  

11.6.1.1 För- respektive nackdelar 

Fördelar:  

o Organisationen kvarstår oförändrad till antalet enheter och svarar mot de behov som 

uttryckts av vårdnadshavare som värnar om små skolor i kommunen.  

o Möjliggör något bättre fördelning av resurser kring de äldre eleverna. 

o Medför mindre bussåkande för elever i årskurs 6 för att tillgodose undervisning i vissa 

ämnen.  

Nackdelar:  

o Svårt med kompetensförsörjningen av behöriga lärare och höga krav på rektorernas 

pedagogiska ledarskap. 

o Medför inte att grundskolan når budgetram 2019-2023.  

o Brister i likvärdighet på grund av splittrad elevhälsoorganisation och svårigheter att 

rekrytera lärare till delade tjänster. 
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11.6.2 Förslag 2 

Förslaget medför att i stort sett befintlig skolorganisation kvarstår och därmed även de mindre 

skolorna (förutom Djura skola). Det får anses ligga i linje med värnandet om de små skolornas 

bevarande och dess betydelse för berörda byars utveckling.  

Förslaget med flera små skolenheter kan bidra till att skapa bland annat trygghet, elevinfly-

tande och delaktighet för barnen i de lägre åldrarna, F-3.  

I förslaget kommer alla F-3-enheter ha över 40 elever vilket gör det enklare att organisera 

verksamheten i till exempel årskurs F-1 och årskurs 2-3.  

Organisationen är bättre anpassad efter den stadieindelade timplanen och skapar bättre för-

utsättningar att tillgodose en likvärdig utbildning.  

Genom de föreslagna strukturella förändringarna i organisationen möjliggörs mer ålders-

homogena klasser vilket kan leda till bättre resultatutveckling hos eleverna.  

Att ha fler enhetliga enheter kan bidra till att det blir något enklare att rekrytera lärare. Det 

kan också bidra till att rekrytering av lärare till hemkunskap och språk underlättas då dessa 

tjänster kan fördelas på färre skolenheter. Det kan också bli lättare att skapa fler samman-

hållna tjänster på en och samma skolenhet. 

Alla lärare i årskurserna 7-9 kan arbeta och utveckla verksamheten tillsammans på samma 

enhet. Det skapas därmed bättre möjligheter till samverkan och mer kollegialt lärande på hög-

stadiet. Det kan också ge utökade möjligheter till samarbete vad gäller bedömningen av elever-

nas kunskaper och en mer likvärdig betygsättning.  

Ett gemensamt högstadium bidrar till att organisering av stödresurserna förenklas. Elevhälsan 

blir mer tillgänglig för eleverna i årskurserna 4-6 samt 7-9 och möjliggör att elevhälsan kan 

arbeta mer förebyggande och hälsofrämjande.  

Genom att skapa ett gemensamt högstadium kan Sammilsdalskolans arbete med profilering 

fortsätta att vidareutvecklas både vad gäller den nuvarande inriktningen mot idrott, men möj-

lighet skapas också att utöka verksamheten med andra inriktningar som t.ex. kultur/musik, 

språk och entreprenörskap.  

Ett gemensamt högstadium möjliggör också en utökad samverkan och samarbete med Lek-

sands gymnasium. Det kan främja dels arbetet med överlämningen från högstadiet till gymna-

siet, dels erbjuda ökade möjligheter till kunskapsutveckling och fortsatt stimulans genom att 

anordna spetsutbildningar inom till exempel språk och matematik för högstadieeleverna. En 

effekt av detta kan vara att fler ungdomar väljer Leksands gymnasium vilket bidrar till Vision 

2025.  

Förslaget med endast ett högstadium innebär att valmöjligheterna för eleverna i årskurs 7-9 

reduceras.  

En del elever i årskurs 4-6 kan få längre dagar på grund av utökat bussåkande för att transpor-

teras till och från skolan.  

Vissa elever kommer få byta skola två gånger, det vill säga vid varje stadium, under sin grund-

skoletid.  

Att samla samtliga högstadieelever på en skolenhet kan bidra till en mer ansträngd arbetsmiljö 

för elever och personal.  
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Det är svårt att rekrytera behöriga lärare till många små skolenheter, det gäller framför allt 

lärare i de praktisk-estetiska ämnena eftersom dessa tjänster behöver fördelas på alla skolor.  

Flera rektorer får i förslaget en uppdelad tjänst vilket kan medföra ett splittrat uppdrag och 

brist på tid för planering och strategisk ledning. För att rektorerna ska kunna utföra sitt peda-

gogiska ledarskap fordras ett nära samarbete mellan skolorna.  

Enligt förslaget kommer inte grundskolan att kunna nå föreslagen budgetram år 2019-2023. 

11.6.2.1 För- respektive nackdelar 

Fördelar:  

o Organisationen kvarstår i princip oförändrad till antalet enheter och svarar mot de be-

hov som uttryckts av vårdnadshavare som värnar om små skolor i kommunen.  

o Fler åldershomogena klasser.  

o Gemensamt högstadium bidrar till kollektivt lärande, bättre fördelning av elevhälsan 

och övriga stödresurser.  

Nackdelar:  

o Svårt med kompetensförsörjning av behöriga lärare och höga krav på rektorernas pe-

dagogiska ledarskap. 

o Medför inte att grundskolan når budgetram 2019-2023.  

o Utökat bussåkande för elever i årskurs 4-6 till och från skolan. 
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11.6.3 Förslag 3 

De mindre enheterna är sammanhållna fram till och med årskurs 5.  

Förslaget innebär att man bara behöver byta skola en gång under sin grundskoletid.  

Elever i årskurs 6 behöver inte åka buss till och från undervisning i enskilda ämnen/lektioner.  

Ett gemensamt högstadium bidrar till förenklingar i arbetet med att organisera alla former av 

stödresurser. Det möjliggör för elevhälsan att arbeta förebyggande och hälsofrämjande.  

Elevhälsan blir mer tillgänglig för eleverna i årskurserna 6-9. 

Att ha färre skolenheter samt att skolenheterna får en jämn stadieindelning, kan bidra till att 

det blir enklare att rekrytera behöriga lärare till skolorganisationen som helhet. Det kan även 

antas att det bidrar till att organisationen kan arbeta med kompetensutveckling och på så vis 

öka förutsättningarna för att behålla och rekrytera fler lärare.  

Förslaget bidrar även till att rekrytering av lärare i hemkunskap och språk underlättas då de 

kommer arbeta på endast en skola. Förslaget möjliggör också för fler sammanhållna tjänster 

på samma skolenhet. 

Alla lärare i årskurserna 6-9 kan arbeta och utveckla verksamheten tillsammans på samma 

enhet. Det skapas därmed bättre möjligheter till samverkan och kollegialt lärande på högsta-

diet. Det kan också ge utökade möjligheter till samarbete vad gäller bedömningen av elevernas 

kunskaper och ger en mer likvärdig betygsättning.  

För skolledningen underlättas styrning och ledning av verksamheten och möjliggör till exem-

pel en bättre samordning av kompetensutveckling och fortbildning.  

Genom de föreslagna strukturella förändringarna i organisationen möjliggörs fler åldershomo-

gena klasser vilket kan leda till bättre resultatutveckling hos eleverna.  

Genom att skapa ett gemensamt högstadium kan Sammilsdalskolans arbete med profilering 

fortsätta att vidareutvecklas både vad gäller den nuvarande inriktningen mot idrott, men möj-

lighet skapas också att utöka verksamheten med andra inriktningar som t.ex. kultur/musik, 

språk och entreprenörskap. Förslaget bidrar även till Vision 2025 genom att bereda platser på 

de skolor där flest elever väljer att gå.  

Ett gemensamt högstadium möjliggör också en utökad samverkan och samarbete med Lek-

sands gymnasium. Det kan främja dels arbetet med överlämningen från högstadiet till gymna-

siet, dels erbjuda ökade möjligheter till kunskapsutveckling och fortsatt stimulans genom att 

anordna spetsutbildningar inom till exempel språk och matematik för högstadieeleverna. En 

effekt av detta kan vara att fler ungdomar väljer Leksands gymnasium vilket bidrar till Vision 

2025.  

Förslaget utgår delvis från kommunens bostadsförsörjningsplan och att kommunen bygger bo-

städer i de områden som ligger längs de ”tre noderna”: Tällberg, centrala Leksand och Insjön, 

det vill säga där kommunikationer finns i första hand. De skolenheter som valts för avveckling 

i förslaget ligger utanför dessa områden. 

Enligt detta förslag kommer grundskolan att nå föreslagen (oförändrad) budgetram år 2019-

2022. År 2023 når inte grundskolan föreslagen, oförändrad budgetram, då lokalhyran ökar 

med så mycket på grund av föreslagna nybyggnationer.  

Fler elever i årskurs 6 kommer få längre dagar på grund av utökat bussåkande till och från 

skolan.  



120 
 

Att två skolenheter avvecklas i förslaget bidrar till färre valmöjligheter för eleverna i kommu-

nen. 

Organisationen med årskurs 6-9 kan bli svår att planera mot bakgrund av den stadieindelade 

timplanen. 

Att samla samtliga elever i årskurs 6-9 på en skolenhet kan bidra till en mer ansträngd arbets-

miljö för elever och personal.  

Att flytta kommunens årskurs 6-elever till ett högstadium kan innebära en risk för att målupp-

fyllelsen sjunker i årskurs 6 eftersom eleverna vid flytt byter lärare första gången de får betyg. 

Samma förhållande gäller för eleverna i årskurs 4 och 5 då de inte kommer att ha samma lärare 

som sedermera betygsätter årskurs 6.   

En följd av förslaget är personalminskningar. Förvaltningens bedömning är att dessa företrä-

desvis kommer kunna hanteras genom naturliga pensionsavgångar samt genom en översyn av 

antalet visstidsanställningar i organisationen.  

11.6.3.1 För- respektive nackdelar 

Fördelar:  

o Förslaget ligger i linje med Vision 2025 med att nå en ökad befolkning. 

o Gemensamt högstadium bidrar till kollektivt lärande, bättre fördelning av elevhälsan 

och övriga stödresurser. 

o Grundskolan når föreslagen budgetram år 2019-2022.  

Nackdelar:  

o Höga investeringskostnader från och med 2023. 

o Två skolenheter avvecklas vilket medför färre valmöjligheter för eleverna i kommunen. 

o Utökat bussåkande för elever i årskurs 6 -9 till och från skolan. 
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11.6.4 Förslag 4 

De mindre enheterna är sammanhållna fram till och med årskurs 5.  

Förslaget innebär att man bara behöver byta skola en gång under sin grundskoletid.  

Elever i årskurs 6 behöver inte åka buss till och från undervisning i enskilda ämnen/lektioner.  

Ett gemensamt högstadium bidrar till förenklingar i arbetet med att organisera alla former av 

stödresurser. Det möjliggör för elevhälsan att arbeta förebyggande och hälsofrämjande.  

Elevhälsan blir mer tillgänglig för eleverna i årskurserna 6-9. 

Att ha färre skolenheter samt att skolenheterna får en jämn stadieindelning, kan bidra till att 

det blir enklare att rekrytera behöriga lärare till skolorganisationen som helhet. Det kan även 

antas att det bidrar till att organisationen kan arbeta med kompetensutveckling och på så vis 

öka förutsättningarna för att behålla och rekrytera fler lärare.  

Förslaget bidrar även till att rekrytering av lärare i hemkunskap och språk underlättas då de 

kommer arbeta på endast en skola. Förslaget möjliggör också för fler sammanhållna tjänster 

på samma skolenhet. 

Alla lärare i årskurserna 6-9 kan arbeta och utveckla verksamheten tillsammans på samma 

enhet. Det skapas därmed bättre möjligheter till samverkan och kollegialt lärande på högsta-

diet. Det kan också ge utökade möjligheter till samarbete vad gäller bedömningen av elevernas 

kunskaper och ge en mer likvärdig betygsättning.  

För skolledningen underlättas styrning och ledning av verksamheten och möjliggör till exem-

pel en bättre samordning av kompetensutveckling och fortbildning.  

Genom de föreslagna strukturella förändringarna i organisationen möjliggörs fler åldershomo-

gena klasser vilket kan leda till bättre resultatutveckling hos eleverna.  

Genom att skapa ett gemensamt högstadium kan Sammilsdalskolans arbete med profilering 

fortsätta att vidareutvecklas både vad gäller den nuvarande inriktningen mot idrott, men möj-

lighet skapas också att utöka verksamheten med andra inriktningar som t.ex. kultur/musik, 

språk och entreprenörskap. Förslaget bidrar även till Vision 2025 genom att bereda platser på 

de skolor där flest elever väljer att gå.  

Ett gemensamt högstadium möjliggör också en utökad samverkan och samarbete med Lek-

sands gymnasium. Det kan främja dels arbetet med överlämningen från högstadiet till gymna-

siet, dels erbjuda ökade möjligheter till kunskapsutveckling och fortsatt stimulans genom att 

anordna spetsutbildningar inom till exempel språk och matematik för högstadieeleverna. En 

effekt av detta kan vara att fler ungdomar väljer Leksands gymnasium vilket bidrar till Vision 

2025.  

Förslaget utgår delvis från kommunens bostadsförsörjningsplan och var kommunen bygger 

bostäder. Förslaget utgår ifrån de skolor som idag har flest elever.   

För eleverna i F-5 skapas förutsättningar för att nå bättre likvärdighet. De tre F-5-skolorna kan 

utveckla samverkan, det kollegiala lärandet och nå bättre samsyn inför bedömning av kun-

skapskraven.  

Enligt detta förslag kommer grundskolan att kunna nå föreslagen budgetram år 2019-2023. 

Fler elever i årskurs 6 kommer få längre dagar på grund av utökat bussåkande till och från 

skolan.  
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Att två skolenheter avvecklas i förslaget bidrar till färre valmöjligheter för eleverna i kommu-

nen. 

Organisationen med årskurs 6-9 kan bli svår att planera mot bakgrund av den stadieindelade 

timplanen. 

Att samla samtliga elever i årskurs 6-9 på en skolenhet kan bidra till en mer ansträngd arbets-

miljö för elever och personal.  

Att flytta kommunens årskurs 6-elever till ett högstadium kan innebära en risk för att målupp-

fyllelsen sjunker i årskurs 6 eftersom eleverna vid flytt byter lärare första gången de får betyg. 

Samma förhållande gäller för eleverna i årskurs 4 och 5 då de inte kommer att ha samma lärare 

som sedermera betygsätter årskurs 6.   

En följd av förslaget är personalminskningar. Förvaltningens bedömning är att dessa företrä-

desvis kommer kunna hanteras genom naturliga pensionsavgångar samt genom en översyn av 

visstidsanställningar i organisationen. Det kan också medföra vissa uppsägningar av tillsvida-

reanställd personal. 

11.6.4.1 För- respektive nackdelar 

Fördelar:  

o Förslaget ligger i linje med Vision 2025 med att nå en ökad befolkning. 

o Gemensamt högstadium och tre F-5-skolor bidrar till mer kollektivt lärande, bättre för-

delning av elevhälsan och övriga stödresurser. 

o Grundskolan når föreslagen budgetram år 2019 -2023.  

Nackdelar:  

o Fyra skolenheter avvecklas vilket medför färre valmöjligheter för eleverna i kommu-

nen.  

o Utmaningar med organisering av årskurs 6-9 på grund av timplanen. 

o Utökat bussåkande för elever i årskurs 6-9 till och från skolan. 
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11.7 Barnkonsekvensanalys 

Som beskrivs i kapitel 3 ska fyra grundläggande artiklar i Barnkonventionen beaktas vid be-

slutsfattande som direkt eller indirekt berör barn. Dessa är: 

Artikel 2 – Alla barn har samma rättigheter och lika värde  

Artikel 3 – Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som berör barn. 

Artikel 6 – Alla barn har rätt till liv och utveckling. 

Artikel 12 – Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad. 

Vid en prövning av huruvida artiklarna är uppfyllda inför beslut och åtgärder som rör barn, 

brukar en så kallad checklista tillämpas där ett antal frågor ska besvaras. Som nämnts (kapitel 

10) har Leksands kommun inte någon framtagen checklista och förvaltningen har därför tagit 

intryck från andra verksamheter75. I huvudsak brukar två frågor lyftas fram i en checklista 

inom ramen för en barnkonsekvensanalys:  

1) På vilket sätt, direkt eller indirekt, berörs barn och unga av denna fråga? 

2) Kan barns och ungas egna åsikter tas tillvara i denna fråga? 

Samtliga belysta omständigheter och konsekvenser i de respektive förslagen utgår ifrån bar-

nets bästa. Genomgående beaktas bland annat de nämnda huvudmålen (kapitel 10) om kvalitet 

och likvärdighet för att säkerställa barnens rätt till en god utbildning. Resonemang förs i ut-

redningen som tar sikte på barnens olika förutsättningar. Frågor om säkerhet och hänsyn till 

barnens hälsa uppmärksammas liksom en beskrivning av förslagens konsekvenser för funkt-

ionshindrade barn.  

Barnen i Leksand har fått beskriva vad man tycker om sin skola och som beskrivs i kapitel 8 

har barnen rådfrågats dels genom kommunens egen elevenkät, dels genom Skolinspektionens 

Skolenkät 2018. Under 2017-2018 fördes en dialog med elever i årskurs 7-9 om deras tankar 

kring ett gemensamt högstadium. Barn och unga får därvid anses ha fått visst medinflytande 

till utredningsprocessen kring grundskolan.  

Under kommentarerna i 11.6 görs genomgående bedömningar om vad som är barnets bästa i 

de respektive förslagen.  

  

                                                           
75 SKL har flera exempel på barnkonsekvensanalyser, www.skl.se 
  

http://www.skl.se/


124 
 

11.8 Uppfyllelse av huvudmålen i förslagen 

Varje förslag har viktats mot de tidigare nämnda huvudmålen i kapitel 10 och syftar till att 

schematiskt åskådliggöra hur väl förslaget stämmer överens med de målen. Bilden nedan gör 

inte anspråk på att rangordna eller prioritera, färgerna används endast för att indikera: ”upp-

fyller knappast alls” (röd), ”uppfyller till viss grad” (gul) samt ”uppfyller till stor del” (grön).  

 

  

 Likvärdighet Hög kvalitet Ekonomi Skolorganisation 

Förslag 1 

Brister i elevhälsoor-

ganisationen. Splitt-

rade tjänster. 

Utmaningar med 

kompetensförsörj-

ningen av behöriga 

lärare, höga krav på 

rektorers pedago-

giska ledarskap. 

Kostnaderna ökar de 

kommande fem 

åren. 

Organiseringspro-

blem, särskilt för 

yngre elever. 

Förslag 2 

Bättre möjlighet till 

fördelning av resur-

ser men alltjämt 

splittrade tjänster. 

Utmaningar med 

kompetensförsörj-

ningen av behöriga 

lärare, höga krav på 

rektorers pedago-

giska ledarskap. 

Viss anpassning sker 

men kostnaderna 

ökar de kommande 

fem åren. 

Bättre organiserings-

möjligheter på grund 

av enhetliga skolen-

heter. Dock flera 

splittrade tjänster. 

Förslag 3 

Goda möjligheter till 

jämn resursfördel-

ning.  

Bra möjligheter till 

kollektivt lärande, 

samverkan, samord-

ning av kompetens-

utveckling. 

Man når budgetram 

2019 -2022 men stora 

investeringar krävs 

2023.  

Mer åldershomogena 

elevgrupper. Gemen-

samt högstadium. 

Ett skolbyte under 

hela grundskoleti-

den.  

Förslag 4 

Goda möjligheter till 

jämn resursfördel-

ning. 

Bra möjligheter till 

kollektivt lärande, 

samverkan, samord-

ning av kompetens-

utveckling. 

Man når budgetram 

2019 -2023. 

Mer åldershomogena 

elevgrupper. Gemen-

samt högstadium. 

Ett skolbyte under 

hela grundskoleti-

den.  



125 
 

11.9 Kort sammanfattning av förslagen 

11.9.1 Förslag 1 

Förslaget utgår ifrån befintlig organisation och medför en förändrad stadieindelning på kom-

munens samtliga F-6-skolor.  

De totala resurserna av elevhälsan, skolledning och administration kvarstår och en utökning 

av biblioteksresurserna sker i förslaget. Resurserna för skolledningen är i stort sett oföränd-

rade till sin omfattning.  

Förslaget innefattar en tillfällig lösning som innebär att förslaget ska kunna genomföras redan 

till nästa läsår 2019/2020. Inom ett par läsår krävs däremot ytterligare tillbyggnader till Sam-

milsdalskolan och Åkerö skola.  

Förslaget svarar mot de behov som uttryckts av vårdnadshavare som värnar om små skolor i 

kommunen. Förslaget möjliggör bättre fördelning av tjänsterna till språk och hemkunskap 

samt medför mindre bussåkning för elever i årskurs 6 för att tillgodose undervisning i nämnda 

ämnen. Svårt med kompetensförsörjningen av behöriga lärare och höga krav ställs på rekto-

rernas pedagogiska ledarskap. Brister i likvärdighet på grund av splittrad elevhälsoorganisat-

ion.  

11.9.2 Förslag 2 

Förslag 2 innebär att ett gemensamt högstadium årskurs 7-9 bildas, att en skolenhet avvecklas, 

att fyra skolenheter ombildas från F-6 till F-3 och att tre enheter tar emot elever i årskurs F-6.  

De totala resurserna av elevhälsan, skolledning och administration kvarstår och en utökning 

av biblioteksresurserna sker i förslaget. Resurserna för skolledningen är i stort sett oföränd-

rade till sin omfattning.  

Förslaget svarar mot de behov som uttryckts av vårdnadshavare som värnar om små skolor i 

kommunen. Förslaget möjliggör fler åldershomogena klasser. Ett gemensamt högstadium bi-

drar till kollektivt lärande, bättre fördelning av elevhälsan och övriga stödresurser. Utökat 

bussåkande för elever i årskurs 4-6. Svårt med kompetensförsörjning av behöriga lärare och 

höga krav på rektorernas pedagogiska ledarskap.  

11.9.3 Förslag 3 

Förslaget innebär att ett gemensamt högstadium bildas där även kommunens samtliga årskurs 

6-elever (åk 6) samlas. Övriga sex skolenheter tar emot elever från förskoleklass till årskurs 

fem, F-5.  

De totala resurserna av elevhälsan, skolledning och administration kvarstår och en utökning 

av biblioteksresurserna sker i förslaget. Resurserna för skolledningen är i stort sett oföränd-

rade till sin omfattning. I förslag 3 är en rektorstjänst ersatt med en ny tjänst, en övergripande 

intendenttjänst vars uppgift är att avlasta rektorerna på flera skolor med arbetsuppgifter.  

Ett gemensamt högstadium bidrar till kollektivt lärande, bättre fördelning av elevhälsan och 

övriga stödresurser.  Två skolenheter avvecklas vilket medför färre valmöjligheter för eleverna 

i kommunen och svårt med organisering av årskurs 6-9 på grund av timplanen. Förslaget ligger 

i linje med Vision 2025.  
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11.9.4 Förslag 4 

Förslag 4 innebär att ett gemensamt högstadium bildas där även kommunens samtliga års-

kurs-6-elever samlas, att fyra skolenheter avvecklas och övriga skolenheter tar emot elever från 

förskoleklass till årskurs fem, F-5. 

De totala resurserna av elevhälsan, skolledning och administration kvarstår men biblioteksre-

surserna är reducerade eftersom förslaget innebär färre skolenheter. Resurserna för skolled-

ningen är i stort sett oförändrade till sin omfattning.  

Fyra skolenheter avvecklas vilket medför färre valmöjligheter för eleverna i kommunen.  Svårt 

med organisering av årskurs 6-9 på grund av timplanen. Ett gemensamt högstadium bidrar till 

kollektivt lärande, bättre fördelning av elevhälsan och övriga stödresurser. Förslaget ligger i 

linje med Vision 2025.  
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11.9.5 Sammanfattning ekonomiska konsekvenser 

Summering förslag 

Nuläge - summering 2019 2020 2021 2022 2023 

Överkapacitet/beläggning (%) 4 305 (70%) 4 305 (70%) 4 305 (70%) 4 305 (70%) 4 305 (70%) 

Investeringar 9 240 18 590 18 590 24 040 54 790 

Δ Övriga kostnader 450 604 603 650 905 

Δ Driftskostnader 661 1 251 1 250 1 475 2 710 

Totala kostnader 1 111 1 854 1 853 2 125 3 615 

RAM -2 000 -6 000 -10 000 -10 000 -10 000 

Differens -3 111 -7 854 -11 853 -12 125 -13 615 

      
Förslag 1 - summering 2019 2020 2021 2022 2023 

Överkapacitet/beläggning (%) 4 503 (66%) 4 700 (63%) 4 700 (63%) 4 700 (63%) 4 700 (63%) 

Investeringar 6 500 6 500 6 500 11 950 40 550 

Δ Övriga kostnader 238 318 509 555 799 

Δ Driftskostnader -114 605 1 773 1 999 3 180 

Totala kostnader 124 923 2 282 2 554 3 980 

RAM -2 000 -6 000 -10 000 -10 000 -10 000 

Differens -2 124 -6 923 -12 282 -12 554 -13 980 

      
Förslag 2 - summering 2019 2020 2021 2022 2023 

Överkapacitet/beläggning (%) 4 337 (74%) 5 427 (61%) 5 947 (59%) 5 947 (59%) 5 947 (59%) 

Investeringar 6 500 85 610 85 610 85 610 94 985 

Δ Övriga kostnader 150 257 -71 -71 1 

Δ Driftskostnader -1 196 -1 480 -3 497 -3 497 -3 138 

Totala kostnader -1 047 -1 223 -3 570 -3 570 -3 137 

RAM -2 000 -6 000 -10 000 -10 000 -10 000 

Differens -953 -4 777 -6 430 -6 430 -6 863 

      
Förslag 3 - summering 2019 2020 2021 2022 2023 

Överkapacitet/beläggning (%) 4 534 (72%)  5 658 (61%) 4 872 (61%) 4 872 (61%) 4 872 (61%) 

Investeringar 9 400 93 565 93 565 93 565 118 690 

Δ Övriga kostnader 343 2 424 1 357 1 3 57 2 167 

Δ Driftskostnader -3 489 -9 022 -11 548 -11 548 -11 189 

Totala kostnader -3 145 -6 598 -10 191 -10 191 -9 022 

RAM -2 000 -6 000 -10 000 -10 000 -10 000 

Differens 1 145 598 191 191 -978 

      
Förslag 4 - summering 2019 2020 2021 2022 2023 

Överkapacitet/beläggning (%) 4 534 (75%) 6 024 (59%) 3 071 (56%) 3 071 (56%) 3 071 (56%) 

Investeringar 2 500 83 515 82 515 83 515 92 890 

Δ Övriga kostnader -165 -1 078 -1 890 -1 890 -1 816 

Δ Driftskostnader -3 493 -10 322 -15 838 -15 838 -15 479 

Totala kostnader -3 658 -11 401 -17 727 -17 727 -17 295 

RAM -2 000 -6 000 -10 000 -10 000 -10 000 

Differens 1 658 5 401 7 727 7 727 7 295 
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