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Skolstruktursutredning Matfors 

 

Bakgrund 

Grundskolornas omfattning och fördelning av elevantalet har ändrats över tid. Det har skett 

både i samband med demografiska förändringar, men också på grund av fristående 

grundskolor etablering över tid.  

Att skolstrukturen behöver ses över har blivit extra tydligt i samband med de nyss 

uppdaterade styrande principerna för skol- och förskolelokaler, samt den senaste utökningen 

av en de fristående grundskolorna.  

I samband med återrapporten om de styrande principerna i barn- och utbildningsnämnden fick 

förvaltningen i uppdrag av barn- och utbildningsnämnden att återkomma med ett förslag på en 

långsiktigt hållbar skolstruktur i fem olika geografiska områden. De fem områdena som 

bestämdes av nämnden var Alnö/Ljustadalen, Njurunda, Bergsåker/Granloholm, Centrum och 

Matfors. 

Arbetet med skolstrukturen har pågått under året och innehållit bland annat moment såsom 

faktainsamling, möten med fristående grundskolor, workshops med skolledare, framtagande 

av dialagunderlag/utredningsförslag, skolrådsmöten och öppna dialogmöten i de fem 

områdena. 

Beskrivning  

När eleverna lämnar skolan ska de ha sådana kunskaper och färdigheter att de kan välja sin 

egen framtid. De ska vara motiverade för ett liv i samhället och tro på sin egen förmåga. 

Samtliga våra skolor i Sundsvalls kommun ska ha sådan kvalitet att alla elever ges 

förutsättningar att nå så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Samtliga barn och elever, 

i samtliga skolformer och i fritidshemmet, ska ges den ledning och stimulans de behöver för 

sitt lärande och sin personliga utveckling. Ansvaret för att detta verkligen sker delas av 

huvudman, rektor, lärare och elevhälsans professioner.  

Självklart står vi inför utmaningar och hinder. Skolan är inte en förutsägbar organisation. Det 

blir i allra högsta grad märkbart i skolvardagen som varje dag bjuder på en mängd utmaningar 

när alla elever ska ledas och stimuleras. Vi har duktiga medarbetare med olika viktiga 

professioner, ambitiösa och kompetenta rektorer och en övertygelse om och en viljeriktning 

att våra skolor ska vara de bästa för våra elever. Det hjälper oss att ta oss över hindren och att 

möta utmaningarna. Vi behöver bygga en organisation som kan hantera komplexiteten och 

oförutsägbarheten. 
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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.  

 

Arbetsgrupp 

De som huvudsakligen har arbetat med framtagandet av förslaget har varit de fem 

nedanstående personerna.  

Urban Åström, skoldirektör 

Ulrika Segervald, verksamhetschef grundskola 

Åsa Jerfsten, verksamhetschef grundskola 

Johan Lindqvist, ekonomichef  

Peter Johansson, lokalstrateg 

 

I arbetet har det också varit med kommunikatörer, HR, skolledare, andra kommunala 

tjänstemän från både barn- och utbildningsförvaltningen, men också från andra kommunala 

förvaltningar. 
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Osäkerheter för skolstrukturen 

I följande bedömningar finns det tre osäkerhetsfaktorer som är större än andra och som inte 

barn- och utbildningsförvaltningen helt råder över. Fristående grundskoleverksamhet, 

kommande bostadsbebyggelse och elevprognoser. 

 

Fristående grundskoleverksamhet 

Den fristående grundskoleverksamheten fungerar utbildningsmässigt på samma sätt som den 

kommunala grundskoleverksamheten. Men det är alltid huvudmannen (kommunen) som 

ansvarar för att alla elever erbjuds utbildning. En friskoleverksamhet kan alltid neka plats, 

utöka verksamhet (ibland efter ansökan) eller minska verksamhet på ett sätt som inte den 

kommunala huvudmannen kan göra. Det innebär att de kommunala skolstrukturerna är 

påverkade av de fristående grundskolorna, men den framtida kommunala skolstrukturen kan 

inte bygga på att de fristående grundskolorna är utformade på samma sätt som nu. Olika 

fristående grundskolor påverkar respektive utredningsområde i olika stor utsträckning. Vissa 

fristående grundskolor påverkar främst i närområdet, andra påverkar i ett större geografisk 

område. 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. De 

fristående grundskolorna som påverkar ett större geografiskt område eller hela kommunen 

kan till större del påverka den kommunala skolan så att elevantalet endast minskar något i 

varje klass/årskurs. Det medför då att samma kostnader för lärare och lokaler och måste delas 

av färre elever i den kommunala grundskolan. 

 

Kommande bostadsbebyggelse 

I Sundsvall planeras det för nya bostäder och bostadsområden på väldigt många olika platser. 

Det planeras ofta för olika typer av bostäder. Olika bostadstyper och lägenheters storlek för 

med sig olika prognoser på tillkommande elevantal. Osäkerheten kommer bitvis vara stor, det 

är inte förrän den faktiska bostadsbebyggelsen blir av eller till och med en stund efteråt som 

effekterna ses i skolans verksamhet. Av den anledningen är det bra att det finns vissa 

skolenheter som är mer flexibla än andra och de mer flexibla enheterna får då möta eventuella 

inflyttningsvågor av elever i grundskoleåldern. 

 

Elevprognoser 

I arbetet presenteras också delar av förvaltningens senaste prognoser för kommande elevantal 

i de olika skolområdena. Prognoserna är en bedömning av elevutvecklingen utifrån nuvarande 

ålderssammansättning i området. Prognoserna har tagits fram under året av Statisticon och 

gäller i skolområdena för 2019-2028.  För att minska den statistiska osäkerheten tillämpar 

Statisticon avancerade prognosmodeller. De följer också kontinuerligt forskningen inom 

statistikområdet och använder de senaste och mest tillförlitliga prognosmetoderna.  



 

 

 

 
5(24) 

 

Utgångspunkter i arbetet 

Följande utgångspunkter har inledningsvis funnits med i arbetet och de har legat till grund för 

det utredningsförslag som togs fram till dialogfasen. 

Verksamheten 

Förvaltningen strävar efter F-9-perspektiv på skolorna och den övre gränsen för antal elever 

på en sammanhållen skolenhet ligger kring 900-1000 elever. 

Om grundskolan är organiserad som en sammanhållen F-9-enhet är det möjligt med 

högstadieverksamhet i två klasser per årskurs.  

Förvaltningen strävar efter F-9-perspektiv på skolorganisationerna för att det skapar 

kontinuitet för eleverna och vårdnadshavare. Det blir också organisatoriska fördelar med 

tjänsteplanering och lokalförsörjning. Att ha en verksamhet med kontinuitet och 

förutsägbarhet skapar förtroende mot omgivningen. Det går också bättre att samverka utifrån 

olika professioner på ett annat sätt i en större verksamhet vilket gynnar både elever, 

vårdnadshavare och medarbetare.  

Styrande principer för skollokaler (del av beslutat dokument BUN 2019-02-27 § 50) 

Nyckeltal och delningstal 

För att både jämföra och analysera verksamhetsytor för både befintliga och nya 

verksamhetslokaler behövs nyckeltal. I Sundsvalls kommun strävar vi efter att lokalytan per 

elev eller barn uppgår till 10 m2 BRA (bruksarea). I nyckeltalen ingår samtliga lokaler som 

behövs för verksamhetens genomförande exklusive driftutrymmen, tillagningskök, 

idrottshallar, städutrymmen och rum för avfallssortering. 

 

Nyckeltalen kan användas under förutsättning att det finns delningstal för skolor och 

förskolors dimensionering. För grundskolor i årskurserna F-6 gäller 25 elever per klass, för 

årskurserna 7-9 gäller 30 elever per klass. 
 

Storlek på skolor 

För att långsiktigt upprätthålla en god pedagogisk standard och ekonomiskt hållbar drift på 

såväl fastigheter som på verksamheten så bör elevantalet inte understiga 175 elever. Skolor 

som har elevantal som understiger de rekommenderade storlekarna bör regelbundet utvärderas 

och prövas. För att skolorna ska vara kvar om elevantalet understiger det rekommenderade 

antalet kommer det att krävas särskilda skäl. Skälen för att skolor kan vara kvar även om inte 

elevantalet når upp till det rekommenderade elevantalen kan vara något eller några av 

följande: 

 

 avståndet från ort/by till skola 

 att det inte finns lokaler/plats till eleverna på en närbelägen skola 

 övergripande styrdokument, som till exempel MRP och landsbygdsprogram 
 

Det kan också finnas undantag genom att skolan är begränsad i antal klasser och stadier och 

på det sättet och väl fylld i sin utformning. Då gäller det att F-3-skolor eller 7-9-skolor har 
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minst två klasser i varje årskurs och F-6 skolor har en klass i varje årskurs och att det 

sammanlagda elevantalet når upp i minst 140 elever. 

 

Inom varje större sammanhållet geografisk område bör det finnas en flexibel enhet som kan 

hantera större tillfälliga förändringar av elevantalet i grundskolan.  

 

Landsbygdsprogrammet (del av beslutat dokument KF 2016-09-26 § 211) 

I det beslutade landsbygdsprogrammet finns det angivet vilka delar av Sundsvalls kommun 

som är angivet som landsbygd. Det finns också definierat vilken kommunal service som ska 

finnas i de olika serviceorterna. Som man ser av tabellen nedan ska det finnas en grundskola 

F-5, eller F-6 i varje Serviceort och det ska finnas en grundskola 7-9 i minst en av 

serviceorterna i respektive kommundel. 

 

 
Figur 1 Urklipp av tabell från landsbygdsprogrammet 
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Nuvarande skolstruktur i utredningsområdet 

 

De kommunala grundskolorna är grönmarkerade i bilden och pilar visar på det flöde av elever 

som sker om inget aktivt skolval görs. Fristående grundskoleverksamhet i kommunen 

återfinns i de blåmarkerade rutorna. 
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Elevstatistik kommunala grundskolor 

Läsåret 19/20 

Totalt elevantal (inkl. sekretess) per 20 september 2019 

Skola 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9   

Allsta skola 17 17 14 18             66 

S:t Olofsskolan 71 67 60 50 62 46 48       404 

Skönsmons skola 54 54 60 50 47 49 46       360 

Södermalms skola 74 49 79 67 48           317 

Höglundaskolan           68 60 146 143 159 576 
            

Ankarsviks skola 11 20 18 14 12 15 14       104 

Gångvikens skola 18 19 25 23 12 15 17       129 

Kyrkskolan 18 26 16 25             85 

Ljustadalens skola 48 49 44 52 50 44 33 2 11 6 339 

Uslands skola 49 50 42 51 36 43 35       306 

Vibackeskolan 37 31 36 40 35 46 36 121 147 117 646 
            

Bosvedjeskolan 65 53 53 50 40 47 46       354 

Hellbergsskolan 43 41 36 38 25 38 22       243 

Hagaskolan 49 35 67 33 24 26 27 109 84 113 567 
            

Högoms skola 21 26 31 11 28 18 24       159 

Granbergsskolan 65 67 73 59 50 39 31       384 

Vallens skola 30 28 32 25 30 25 24       194 

Österro skola 60 62 72               194 

Bergsåkers skola       62 57 58 55 141 151 149 673 
            

Bredsands skola 26 34 16 33 29 26 25       189 

Essviks skola 34 30 28 25 22 30 20       189 

Kyrkmons skola 54 31 48 46 58 32 38       307 

Solede skola 26 22 23 21 21 24 22       159 

Nivrenaskolan               121 133 155 409 
            

Stige skola 15 15 15 20 16 19 11       111 

Lidens skola 2 7 12 4 12 6 11 26 30 23 133 
            

Lucksta skola 21 28 21 19 16 23 15       143 

Runsviks skola 15 19 14 21 16 20 20       125 

Matfors skola 35 41 56 52 40 43 42 82 72 71 534 
            

Norrbackaskolan   2   5 1 2 2 3 1 1 17 
            

Stöde skola 25 25 24 35 32 27 28 35 38 34 303 
            

S-valls Montessoriskola 26 21 22 21 24 24 25 26 24 26 239 

Summa 1009 969 1037 970 843 853 777 812 834 854 8958 
Tabell 1 I tabellen ingår eleverna även i sär- och träningsskolan samt i de särskilda undervisningsgrupperna 
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Elevstatistik fristående grundskolor 

Läsåret 19/20 

Totalt elevantal (inkl. sekretess) per 20 september 2019 

Skola 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9   

Engelska skolan       160 160 161 161 160 160 159 1121 

SFG (f.d. Heliås Sidsjön) 26 52 26 24 27 54 23 26 22 28 308 

Heliås, Svartvik 16 18 24 15 16 21 13       123 

Kristna skolan Oasen 3 7 6 3 11 9 13 17 12 3 84 

Kunskapsakademin         40 25 44 48 36 47 240 

Mimerskolan         59 60 58 60 59 62 358 

Njurunda Friskola 22 22 22 22 23 22 22 22 19 17 213 

Prolympia 22 24 24 23 44 49 68 78 78 64 474 

Summa 89 123 102 247 380 401 402 411 386 380 2921 
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Utredningsområde Matfors 
 

Utredningsområdet och skolornas upptagningsområde 
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Elevprognoser för utredningsområdet  

 

Som man kan se av prognosen ovan förväntas området ha en minskning av elever under de 

kommande tio åren. 

  

Skolområden (flera objekt)

Årskurs Ålder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

F 6 94 91 96 81 83 75 74 85 72 77 77 78 79

1-3 7-9 289 278 269 285 277 268 250 243 246 243 245 240 245

4-6 10-12 284 308 299 282 276 274 286 278 270 256 250 253 251

7-9 13-15 292 281 285 272 286 285 273 269 267 275 268 261 250

Totalsumma 959 958 949 920 922 902 882 875 855 850 841 832 825

Skolområden Stöde skola

Årskurs Ålder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

F 6 36 33 27 22 25 26 36 29 25 28 28 28 28

1-3 7-9 94 101 101 90 80 76 75 87 89 88 82 82 84

4-6 10-12 117 107 95 95 99 102 94 86 83 82 91 94 93

7-9 13-15 105 112 112 114 106 99 99 102 105 98 92 89 88

Totalsumma 352 353 335 321 310 302 303 304 302 296 293 292 293

Utredningsområde Matfors - Matfors skola

Utredningsområde Matfors - Stöde skola
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Skolvalsmönster 

 

Elever i detta område rör sig i en liten utsträckning utanför utredningsområdet. Ungefär 90 % 

av eleverna väljer att gå kvar i utredningsområdet, övriga väljer att gå till skola utanför 

utredningsområdet. 

Om man söker sig utanför utredningsområdet väljer man i huvudsak att gå på Engelska skolan 

(62 elever) eller till Prolympia (28 elever). Till Engelska skolan går man vidare då man börjar 

årskurs 3, till Prolympia går man främst vidare i förskoleklass eller då man påbörjar 

högstadiet. 

  

Årskurs (Alla) Alla årskurser

Antal av Nyckelkod Kolumnetiketter

Radetiketter LUCKSTA MATFORS RUNSVIK STODE Totalsumma

Allsta skola 8 1 9

Bosvedjeskolan 1 1

Engelska skolan 8 36 14 4 62

Externa grundskoleelever 2 2

Granloholms skola 1 1

Hagaskolan 1 2 3

Höglundaskolan 2 2 1 5

Högoms skola 1 1 2

Kristna skolan Oasen 2 2

Kyrkmons skola 2 2

Ljustadalens skola 1 1

Lucksta skola 133 12 145

Matfors skola 58 410 71 21 560

Mimerskolan 2 3 1 6

Nivrenaskolan 1 1 2

Prolympia 2 17 7 2 28

Runsviks skola 27 93 9 129

St Olofsskolan 2 3 1 6

Stöde skola 292 292

Sundsvalls Förberedande Grundskola, SFG 1 1 2

Sundsvalls Montessoriskola 1 1 2

Södermalms skola 1 1

Totalsumma 208 513 205 337 1263
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Fördjupande prognosunderlag för upptagningsområdet för Matfors skola 

 
  

Skolområden Runsviks skola

Årskurs Ålder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

F 6 26 16 30 21 19 17 18 21 17 18 18 18 18

1-3 7-9 65 62 54 71 69 69 58 55 58 58 58 55 56

4-6 10-12 60 64 67 59 58 54 68 66 66 58 56 58 58

7-9 13-15 65 58 60 55 59 62 55 54 52 63 61 61 55

Totalsumma 216 200 211 207 204 202 199 197 193 196 192 192 186

Skolområden Lucksta skola

Årskurs Ålder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

F 6 17 22 27 21 19 17 19 23 21 21 22 22 23

1-3 7-9 68 66 62 67 71 68 59 57 61 65 66 66 67

4-6 10-12 63 70 66 64 64 60 65 67 65 58 57 60 63

7-9 13-15 68 61 66 62 61 61 60 60 57 60 62 60 55

Totalsumma 216 219 221 215 215 206 202 208 204 204 207 208 207

Skolområden Matfors skola

Årskurs Ålder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

F 6 51 53 39 39 45 41 37 41 33 37 38 38 38

1-3 7-9 156 150 153 147 137 131 133 130 128 120 121 119 123

4-6 10-12 161 174 166 159 155 159 153 144 139 140 138 136 130

7-9 13-15 159 162 159 154 166 163 158 155 158 152 145 140 141

Totalsumma 527 539 517 499 503 494 480 470 457 450 441 432 432

Skolområden (flera objekt)

Årskurs Ålder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

F 6 94 91 96 81 83 75 74 85 72 77 77 78 79

1-3 7-9 289 278 269 285 277 268 250 243 246 243 245 240 245

4-6 10-12 284 308 299 282 276 274 286 278 270 256 250 253 251

7-9 13-15 292 281 285 272 286 285 273 269 267 275 268 261 250

Totalsumma 959 958 949 920 922 902 882 875 855 850 841 832 825

Runsvik - årskurs F-6

Lucksta - årskurs F-6

Matfors skola - årskurs F-6

Matfors skola - årskurs 7-9
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Diskussion bakom förslaget 

I arbetet med att ta fram detta slutliga förslag presenterades det till dialogfasen ett första 

förslag för skolstrukturen i området.  

 

Förslaget för området innefattade då nedläggning av en skola, Runsviks skola.   

Utifrån det förslag som varit föremål för dialog har många av frågorna och diskussionen 

handlat om trygghet och närhetsfrågor för barnen. Även frågor och synpunkter på 

trafiksituationen mellan Vattjom och Matfors skola. 

Förvaltningen har också gjort en omfattande undersökning hos vårdnadshavarna i Sundsvall 

om vad som de anser är viktigt i valet av grundskola och vad som skulle få vårdnadshavare att 

välja den kommunala grundskolan från förskoleklass till årskurs 9. Det som framkommit i de 

svaren är vikten av trygghet för eleverna, att eleverna möts av behöriga lärare, att eleverna 

erbjuds en sammanhållen skolgång förskola till årskurs 9 och att det finns en god pedagogisk 

tanke med verksamheten. 

Under det pågående arbetet har också den ekonomiska situationen hos både förvaltningen och 

kommunen försvårats ytterligare. 

Efter dialogfasen avslutas håller förvaltningen fast i förslaget. Matfors skola är en 

välfungerande skola i god geografisk närhet till Runsviks skola. Skolan har både de 

kompetenser och ämneslokaler en elev har rätt till. Kapaciteten på Matfors skola att ta emot 

det antal elever som idag finns på Runsviks skola är god. Vi bedömer att eleverna kommer att 

få bättre möjligheter till likvärdig utbildning, sedan ger det också en bättre kontinuitet för 

eleverna i området än om vi har kvar Runsviks skola. 

Bedömningar och slutgiltigt förslag  

Landsbygdsprogrammet 
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Utifrån landsbygdsprogrammet är tydligt att det ska finnas grundskola F-9 i både Stöde och 

Matfors. 

 

Skolorna i utredningsområdet 

Runsviks skola – Skolan kommer inte att nå upp till 175 elever. Skolan är delvis påverkad av 

minskade elevunderlag på mellanstadiet på grund av fristående verksamheter. Skolan har 

dessutom både eftersatta och otillgängliga lokaler. En investering i nya lokaler på Runsviks 

skola är inte heller aktuellt då de flesta av eleverna till skolan kommer från områden som har 

närmare till Matfors skola än till Runsviks skola. Skolan föreslås läggas ner och eleverna 

går till Matfors skola. 

 

Lucksta – Skolan bör begränsas i sin utformning till att maximalt innehålla ca 175 elever. 

Elevunderlaget i skolupptagningsområdet bör vara tillräckligt för att på sikt hålla 140 elever 

på skolan i årskurserna F-6.  Skolan föreslås vara kvar, men begränsas till F-6 med en klass 

i varje årskurs.  

 

Matfors skola – Skolan är placerad centralt i Matfors och bedrivs nu i F-9 verksamhet. Skolan 

bör utvecklas vidare och vara kvar. Skolan föreslås vara kvar och ta emot elever från 

Runsviks tidigare upptagningsområde.   

 

Stöde skola – Skolan har redan F-9 verksamhet. Skolan har utmaningar i för stora/små klasser 

i förhållande till nuvarande skollokaler. Skolan föreslås vara kvar i nuvarande omfattning 

F-9, med en införa minskning av upptagningsområde för att reducera antalet elever.   

 

Förslag i korthet 

 Runsviks skola lämnas och eleverna erbjuds placering på Matfors skola från och med 

höstterminen 2020 

 Minskning av Stöde skolas upptagningsområde   

 Lucksta skola blir kvar i nuvarande omfattning F-6, och begränsas till 1 klass i 

respektive årskurs 

 

Förslaget ger att 

 Färre mindre skolenheter   

 Lucksta skola blir definierad i sin maximala kapacitet  

 Några elever får kortare resväg till skolan andra längre.   

 Minskat behov av skolresor för undervisning på dagtid. 

 Stabila och jämna klassammansättningar vilket gynnar den pedagogiska 

verksamheten. 

 Lärmiljöer som är bättre anpassade för att möta elevers olika behov 
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 Två av de kommunala skolorna (Lucksta skola och Stöde skola) blir fast i storlek och 

elevantal och får då lättare med kontinuiteten på skolorna.  

 Behov av lokalinvesteringar minskar och antal lokaler minskar i utredningsområdet, 

samtidigt som nyckeltalen för lokalerna förbättras.  

 Elever som nu går på Runsviks skola får erfara ett skolbyte. 

 Färre skolbyten i området, då det efter förslagen bara innehåller ett skolbyte Lucksta 

skola till Matfors skola inför årskurs 7. 

 

Skolstruktur och elevantal 

Behovet av antalet förskoleklasser i utredningsområdet (Matfors) kommer vara minst 4 

stycken under de kommande tio åren.  Beroende på hur många elever som aktivt kommer 

välja andra skolor, eller om andra (fristående) skolor kommer att ändra sitt 

verksamhetsområde kan det komma att förändras.     

 

Fördelning på antal klasser i olika stadium skulle då kunna få följande utseende baserat på 25 

elever/klass i årskurs F-6 och 30 elever/klass i högstadiet. 

 

  

Antal klasser/årskurs Förskoleklass Årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Elevantal ca

Matfors skola 3 3 3 3 795

Lucksta skola 1 1 1 0 175

Stöde skola 1 1 1 1 265
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Skolstruktur för aktuellt förslag 

 

 

 

Kraftigt ökande elevunderlag  

All elevökning i området tas på Matfors skola 

 

Kraftigt minskande elevunderlag 

Minskar elevunderlagen på Lucksta ytterligare bör även den verksamheten läggas ner och 

eleverna får gå vidare mot Matfors skola eller mot skola som ligger mot Sundsvalls centrum. 

 

 

Tidsplan och förväntade elevantal 

Nedläggning av Runsviks skola inför höstterminen 2020  

Reducering av Stöde skolas upptagningsområde inför höstterminen 2020 

 

 

 
 

 

  

Förändring Antal tot Förändring Antal tot Förändring Antal tot Förändring Antal tot Förändring Antal tot

Matfors skola 534 130 664 5 669 5 674 5 679

Runsviks skola 125 -125 0

Lucksta skola 143 3 146 0 146 3 149 0 149

Stöde skola 303 -5 298 -5 293 -5 288 -5 283

HT 2023Förändring av struktur, 

slutligt förslag

HT 2019 HT 2020 HT 2021 HT 2022
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Risk och konsekvensbedömning av förslaget mot nollalternativ  

De sju första punkterna är de som främst påverkar eleverna på skolorna. 

Efter det att beslut är politiskt beslutade kommer det att upprättas handlingsplaner för 

respektive förändring. Detta för att möta eller motverka de identifierade riskerna. Detta arbete 

kommer att utföras så nära verksamheten som möjligt för att göra framtida förändringar så bra 

som möjligt för alla parter som påverkas av en eventuell förändring.   

1.  Risk för långa skolresor             

 

Avståndet från Runsviks skola till Matfors skola är endast lite drygt 

4 kilometer och blir därför inte så mycket längre. En del elever i 

Runviks skolas upptagningsområde kommer också få närmare till 

Matfors skola än de har till Runsviks skola idag.  

Oförändrat 

2.  Farligare skolvägar 

 

Vägen mellan Runsviks skola och Matfors skola är försedda med 

bra gång och cykelvägar. Anslutningen mellan Vattjom och 

Matfors är sämre, men den är likvärdig som idag.   

Oförändrat 

3.  Risk att elevernas skolresultat försämras 

 

De skolenheter som berörs av förändringar har jämngoda 

skolresultat för årskurs F-6. Denna förändring kommer innebära 

fler behöriga lärare vilket inte bör försämra skolresultaten. 

Oförändrat 

4.  Risk att eleverna upplever mindre trygghet 

 

Enligt den elevenkät som varje år görs med samtliga elever i 

kommunens skolor visar resultatet från 2018 på att elever i årskurs 

3 på Runsviks skola upplever trygghet och studiero i högre grad än 

elever på Matfors skola.  Mindre enheter kan i vissa avseende anses 

som tryggare via sin småskalighet, men större enheter kan ha andra 

fördelar genom att det finns fler barn/elever i samma åldrar som gör 

att man kan knyta nya kontakter. På Matfors skola kommer det 

också finnas ett mer närvarande stöd från elevhälsa än vad det har 

funnits på Runsviks skola. 

Oförändrat 

5.  Risk för att eleverna får en försämrad studiero  

 

Enligt den elevenkät som varje år görs med samtliga elever i 

kommunens skolor visar resultatet från 2018 på att elever i årkurs 3 

på Runsviks skola upplever trygghet och studiero i högre grad än 

elever på Matfors skola.  

På Matfors skola finns bättre möjligheter att göra gruppindelningar, 

och nyttja grupprum som kan möte olika behov av lärmiljö hos 

eleverna. 

Oförändrat 

6.  Risk för skolresor på dagtid Minskar 
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Behovet av skolresor på dagtid för eleverna på Runsviks skola 

kommer att minska.  

7.  Försämrade lekmiljöer för eleverna 

 

På skolorna är det olika utemiljöer, vissa elever kan uppfatta det 

som sämre, andra som bättre.   

Oförändrad 

8.  Svårt att hålla den ekonomiska budgeten 

 

Förändringen innebär att det kommer att vara lättare att planera 

verksamheten och det bör uppnås ökade samordningsvinster med 

en större skolenhet än en mindre.  

Minskar 

9.  Risken att sakna behöriga lärare 

 

En större skolenhet kommer över tid att ha lättare att rekrytera 

lärare och att lärarna i arbetslagen kommer att ha rätt behörighet för 

de ämnen de ska undervisa i. 

Minskar 

10.  Risk att fler elever väljer fristående grundskolor 

 

Det som vår senaste undersökning visade på efterfrågar 

vårdnadshavare främst närhet, sammanhållen skolgång och 

behöriga lärare. Den föreslagna förändringen bör påverka detta 

positivt ur ett längre tidsperspektiv.  

Minskar 

11.  Risk att undervisningens kvalité försämras 

 

Då det över tid förväntas hållas mer undervisning av behöriga 

lärare bör inte undervisningens kvalité försämras. 

Oförändrat 

12.  Svårt att rekrytera kompetent personal 

 

Behöriga lärare som i dag arbetar på de skolor som läggs ned får 

förflyttning till tjänst som i dag uppehålls av obehörig lärare. Det 

kommer att innebära utökat antal behöriga lärare som bör ge ökad 

lärartäthet av behöriga lärare.  

En större skola lockar naturligt till sig fler lärare. Där finns 

kompetensen, avlastningen och ett bollplank genom ett större 

lärarkollegium. Det är därför viktigt att varje skola är tillräckligt 

stor. Ett litet lärarunderlag ses inte som attraktivt ur arbetsmiljö- 

och kompetensutvecklingsaspekt. Ett litet lärarlag minskar 

stimulansen i arbetet. Något som också kan vara problematisk om 

skolan är mindre är att den får svårt att hålla sig med övrig personal 

som behövs i skolan, som till exempel skolsköterska, 

bespisningspersonal, vaktmästare, resurspersonal mm. 

Minskar 

13.  Svårare med parkering vid hämta/lämna på skolan Oförändrat 
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Konsekvenser för personalen i området 

När en skola läggs ned blir lärarna på den skolan oplacerade. Finns det särskilda skäl som gör 

att någon/några lärare bör följa med speciell elev så blir detta särskild förhandling.  

För att se vilka lediga befattningar som i dag uppehålls av obehöriga, behövs att samtliga 

rektorer beskriver vilka ämnen obehöriga lärare undervisar i. Behöriga lärare på skola som 

läggs ned erbjuds sedan förflyttning, till tjänster där det går obehöriga lärare och deras 

kompetens matchar. 

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 bli 

oplacerade medarbetare hanteras detta i enlighet med överenskommelsen mellan 

arbetsgivaren och de fackliga förbunden.  

 

De elever som inte har fritidsverksamhet kommer att erbjudas 

skolskjuts till och från skolan om de uppfyller kraven i 

skolskjutsreglementet. 

 

14.  Otillgängliga, tillfälliga eller omoderna skollokaler   

 

Då förslaget innebär att vi lämnar Runsviks skola, som bland annat 

saknar hiss och har små utrymmen kommer elevernas och 

personalens arbetsmiljö att förbättras. 

Minskar 

15.  Brist på skollokaler 

 

Nya lokaler och anpassningar behöver göras, görs ingen förändring 

behövs det ny lokaler till Runsviks skola  

Oförändrat 
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Beskrivning av ekonomiska konsekvenser 

Personalkostnader 

Förslaget innebär en årlig besparing på cirka 6,3 mnkr på personalkostnader jämfört med 

nuvarande verksamhet. 

 

De största skillnaderna beror på en minskning av antalet tjänster för fritidshem, mellanstadiet, 

kök och rektor/skolledartjänst.  

 

Lokalkostnader 

Förslaget innebär en besparing på hyreskostnader för förvaltningen för Runsviks skola. 

Kostnaderna för kommunen kvarstår för lokalerna på Runsviks skola till dess att lokalen har 

kommit till annan användning eller sålts.  

 

Initial förändring per år för utredningsområdet bli följande baserat på de hyresnivåer som 

förvaltningen kommer att ha för år 2020.  

 Hyra om upphör för förvaltningen Hyra om upphör för kommunen 

Runsviks skola 868 795  

   

Summa 868 795 0 

 

Om det inte skulle göras några förändringar i skolstrukturen skulle hyresnivån i området ökas 

på sikt då Runsviks skola skulle ersättas med nya skollokaler. I detta fall är jämförelsen 

baserad på att Runsviks skola skulle ersättas med nya skollokaler. 

 Framtida hyra "noll-alternativ" Framtida hyra utredningsförslag 

Runsviks skola 3 465 000 0 

Matfors skola 8 853 587 9 717 587 

   

Summa 12 318 587 9 717 587 

   

Skillnad i hyra mellan ”noll”-alternativ och förslag 2 601 000 
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Skolskjutskostnader 

Förslaget innebär en väldigt liten skillnad i skolskjutskostnader. En viss minskning blir det för 

skolresor under dagtid. För skolskjuts till och från skolan blir det en viss ökning 

.  

 
 

 

Investeringar  

Förslaget innebär en minskning av investeringsbehovet i lokaler i utredningsområdet, detta då 

det inte behöver planeras på sikt för en nybyggnad av Runsviks skola. Behovet av tillbyggnad 

tillkommer för Matfors skola, men storleken på tillbyggnaden blir mindre än om det skulle 

omfatta en hel skola.  

 

Sammanfattningsvis blir skillnaden i förslaget jämfört med ett ”noll-alternativ” ett minskat 

investeringsbehov på cirka 1 800m2 nya skollokaler till ett värde av cirka 58 mnkr. 

 

Jämförelserna gäller endast de skillnader som uppkommer i samband med förslagen, andra 

investeringar i skollokaler kan ändå behöva ske inom området, men de uppkommer/kvarstår 

oavsett denna utredning 

Skolskjuts (till och från skola) Antal Ápris Summa

ökning
Taxiresor 0 0 0

Kollektivresor 40 3 048 121 920

Upphandlad skolbuss 0 0 0

minskning

Taxiresor 0 0 0

Kollektivresor 0 3 048 0

Upphandlad skolbuss 0 0 0

Skolresor (undervisningstid)

ökning

0 0 0

minskning

Extra beställda skolresor 3 54 000 -162 000

Summa utredningsområde -40 080

Utredningsområde Matfors
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Objekt/Enhet
"nollalternativ" Nybyggnad Ombyggnad Anpassning Summa (kr)

Matfors skola 0 2 000 0 36 000 000

Runsviks skola 2 310 0 0 73 920 000

Lucksta skola 150 0 500 9 800 000

Stöde skola 0 0 0 0

Summa 2 460 2 000 500 119 720 000

Objekt/Enhet

"slutligt förslag" Nybyggnad Ombyggnad Anpassning Summa (kr)

Matfors skola 480 2 000 0 51 360 000

Runsviks skola 0 0 0 0

Lucksta skola 150 0 500 9 800 000

Stöde skola 0 0 0 0

Summa 630 2 000 500 61 160 000

Investeringsbehov (antal m
2
)

Investeringsbehov (antal m2)



 

 

 

 
24(24) 

 

 

Förutsättningar för att kunna genomföra förslaget 

Förändringen innebär att det även behöver avsättas framtida investeringsmedel till 

anpassningar för Matfors skola och en viss utbyggnad av skolans lokaler.  

Sammanfattning på ekonomiska konsekvenser 

Faktiska besparingar i helårseffekt de första åren efter det att beskrivna förändringar har 

genomförts. En minskning av kostnader för grundskolans verksamhet kommer också att 

minska den utbetalningen av skolpeng för elever och lokaler till de fristående grundskolorna.  

Årlig besparing (kr) år 1-3 Lokaler Skolskjuts Personal 

      

Utredningsområde Matfors -868 795 -40 080 -6 289 932 

      

Totalsumma -7 200 000 

 

Besparingspotential i helårseffekt mellan ”noll”-alternativ och förvaltningens förslag. 

Besparingspotential (kr) år 7-10 år Lokaler Skolskjuts Personal 

      

Utredningsområde Matfors -2 601 000 -40 080 -6 289 932 

      

Totalsumma -8 900 000 

 

Skillnaden i investeringbehovet över tid mellan ”noll”-alternativ och förvaltningens förslag. 

Investeringsbehov (kr)  Utredningsförslag "Noll" alternativ 

     

Utredningsområde Matfors 61 160 000 119 720 000 

     

Skillnad investeringsbehov -58 600 000 

 

 


