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Skolstruktur Höglunda/Montessori skolområde 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 

 

att godkänna förvaltningens förslag gällande framtida skolstruktur i 

skolområdet Höglunda/Montessori, 

 

att avveckla Allsta skola inför höstterminen 2021 och att eleverna går 

vidare till S:t Olofsskolan från och med höstterminen 2021 samt 

 

att föreslå att kommunfullmäktige beslutar om att avveckla Allsta skola 

inför höstterminen 2021 och att eleverna går vidare till S:t Olofsskolan från 

och med höstterminen 2021. 

Ärendet 

I detta ärende har nämnden att ta ställning till förvaltningens förslag att 

föreslå för kommunfullmäktige att besluta om avveckling av Allsta skola 

inför höstterminen 2021. Barn- och utbildningsförvaltningens avsikt är att 

Allsta skolas elever från och med höstterminen 2021 istället ska hänvisas 

till S:t Olofsskolan. Ärendet avser alltså också beslut på förslag om 

förändringar i skolstrukturen i detta geografiska område. 

Bakgrund 

I skolstruktursutredningen som genomfördes 2019 togs det fram olika 

förslag kring hur skolstrukturen skulle se ut i skolområdet 

Höglunda/Montessori. I dec 2019 beslutade Barn- och utbildningsnämnden 

att Allsta skola skulle vara kvar som en F-3 skola tillsvidare samt ingå i S:t 

Olofsskolans organisation. 

 

Det går idag 57 elever fördelade från förskoleklass till år 3 på Allsta skola. 

Skolan har en kapacitet för 100 elever. Verksamheten för år 2 och 3 

bedrivs i sk B-form, vilket betyder att två årskullar läser tillsammans större 

delen av tiden då klasserna är små.   
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År  Antal  

F 12 

1 19  

2 17 
3 9 

Summa  57 

 

Verksamheten på Allsta skola har idag en god kvalitet på undervisningen. 

Småskaligheten gör att både medarbetare och elever känner sig trygga. 

Övergången från att Allsta skola varit en organisation till att, efter beslut i 

skolstruktursutredningen, vara en del i S:t Olofsskolans organisation har 

fungerat bra. Medarbetarna upplever att tillhörighet med en större 

organisation gynnar samverkan och samarbete mellan olika professioner. 

 

I samband med skolstruktursutredningen 2019 visade skolvalsmönstret att 

ett flertal elever från Allstas skolområde väljer fristående skolor (ca 25%), 

både direkt från förskoleklass men även från årskurs 4. Då skolan redan 

idag har få elever blir det väldigt svårt att bygga en resurseffektiv 

organisation. Det blir också svårt att säkerställa en fortsatt god kvalitet på 

elevers lärande, detta både utifrån svårighet att bygga en organisation med 

behörighet hos lärare i alla ämnen och tillgång till elevhälsans funktioner. 

Ärendets tidigare handläggning 

Ärendet har tidigare hanterats i den skolstruktursutredning för området 

Centrum som genomfördes under 2019. 

Förvaltningens överväganden 

I skolstruktursutredningen från 2019 skriver förvaltningen i sin rapport 

kring Allsta skola följande: ”Skolan är begränsad i sin utformning till att 

maximalt innehålla ca 100 elever. Eleverna på Allsta skola har idag en 

fysisk lärmiljö som vi bedömer inte håller den kvalitet vi anser att eleverna 

i Sundsvall ska ha. På sikt behövs annan lösning för att erbjuda bättre 

lärmiljö, samt möjliggöra fler elevplatser i Sidsjö/Allsta området. Skolan 

föreslås ingå i S:t Olofsskolans F-9 organisation. Elever i årskurs F-3 är 

kvar på Allsta skola tillsvidare.” Inför höstterminen 2020 införlivades 

verksamheten på Allsta i S:t Olofsskolans organisation.  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen konstaterar vidare att 

det krävs både en inflyttning av fler barn i upptagningsområdet, och 

investeringar i nya lokaler för att motivera en vidaredrift av skolan. Allsta 

skola är en gammal byggnad och kräver stora underhåll alternativt en 

nybyggnation. En investering i nya lokaler är heller inte försvarbart vid ett 

mindre antal elever, då behovet kommer att kvarstå för att långsiktigt 

säkerställa en bra arbetsmiljö och god kvalité i lärmiljön. 
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I skolstruktursutredningen från 2019 går det att läsa ”Vi tror att skolan ska 

anpassas efter eleverna, inte tvärtom. I de övergripande skolstrukturella 

frågorna måste vi därför flytta fokus från individen till skolan som 

organisation för att kunna skapa en skola som erbjuder utveckling, lärande 

och hälsa till alla elever.” I utredningen är det också tydligt att den 

kommunala grundskolan starkt påverkas av fristående grundskolor. Olika 

fristående grundskolor påverkar respektive skolområde i olika stor 

utsträckning. De friskolor som ligger i ytterområden är något enklare att 

planera med/för, men samtidigt får det större effekter/konsekvenser i 

närområdet om de ändrar sin verksamhet. 

 

Sammantaget bedömer förvaltningen att den föreslagna avvecklingen av 

Allsta skola är nödvändig, för att säkerställa en god kvalitét på elevernas 

lärande samt för att vidare gå mot en ekonomi i balans. Vidare bedömer 

förvaltningen att de föreslagna förändringarna för skolområdet är för att få 

en bättre och mer långsiktig skolstruktur i centrum, samt att det utarbetade 

förslaget på skolstruktur i så stor utsträckning som möjligt ska följa de 

styrande principerna för skollokaler. Förvaltningen föreslår att alla elever i 

Allstas upptagningsområde flyttas över till S:t Olofsskolan, detta då den 

skolan kan ta hela elevantalet.  

 

I nuvarande årskurs 2 på Allsta skola (17 elever) är det fem elever som valt 

en fristående skola hösten 2021. I nuvarande årskurs 3 (9 elever) är det fem 

elever som valt en fristående skola inför hösten 2021 och alltså inte 

kommer att fortsätta i den kommunala verksamheten.  

 

Av 57 elever på Allsta idag skulle endast 15 elever vara berättigade till 

skolskjuts, och 14 elever endast ena skolvägen. Skolan har redan en 

skolbuss från Allsta in till S:t Olof och vi ser alltså ingen ökning i kostnad 

för skolskjuts. 

 

Om det kommer att fattas beslut som innebär förändringar i verksamheten 

kommer det att påbörjas risk- och konsekvensbeskrivningar enligt de 

riktlinjer och rutiner som finns inom kommunen för 

organisationsförändringar. Skulle processen efter beslutet innebära att det 

blir oplacerade medarbetare hanteras detta i enlighet med 

överenskommelsen mellan arbetsgivaren och de fackliga förbunden. 

Styrdokument och juridik 

Det utarbetade förslaget på skolstruktur följer i så stor utsträckning som 

möjligt de beslutade styrande principerna för skollokaler. 

Kommunfullmäktige beslutade i ett principiellt beslut 2012-03-12, § 

41 (KS-2011-00843), att det är fullmäktige som ska fatta beslut om 

nedläggning av skolor. Förslaget utgår även från dokumentet ”Styrande 

principer för skol- och förskolelokaler”, som tidigare omnämnts i denna  
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skrivelse. Förvaltningen har även beaktat kommunens landsbygdsprogram 

(KS-2018-00317). 

Ekonomisk hållbarhet 

Personalkostnader 

Kostnaden för att driva Allsta skola är idag ca 7 mnkr, varav 

personalkostnaderna är ca 5,2 mnkr. En ungefärlig elevplats (beräknat på 

57 elever) ger en elevpeng om 122 tkr. Den prognostiserade skolpengen till 

en fristående grundskola F-3 för 2021, i snitt, säger 75 tkr/elev. Beroende 

på hur många elever som skulle flyttas över till S:t Olofsskolan kan det 

komma att bli en ökad personalkostnad där på ca 2 mnkr.  

 

Lokalkostnader 

Förslaget innebär en besparing på lokalkostnader för förvaltningen för 

Allsta skola. Årskostnaden för 2021 är ca 1,2 mnkr. 

 

Investeringar 

Förslaget innebär en minskning i investeringsbehovet angående en ny 

skolbyggnad om 46 mnkr, som går att läsa i skolstruktursutredningen från 

2019. En uppskattad första bedömning kring att istället renovera Allsta 

skola ligger på minst 15-20 mnkr.    

Social hållbarhet 

Allsta är inte utpekad som ett socioekonomiskt utsatt område utifrån den 
tidigare studie som är framtagen (KS-2018-00305). 

Landsbygdssäkring 

Det finns inget utpekat i landsbygdsprogrammet för detta område. 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsekontoret 

 

Förslag till uppföljning 

Enligt sedvanliga rutiner för uppföljning kring skollokaler. 

 

 

Urban Åström Åke Zetterberg 

Skoldirektör  Ekonomichef 

 

 

 Åsa Jerfsten 

 Verksamhetschef 


