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 Skolnämnden 

Sala kommun 

  

Förstudie angående lokalväxling mellan grund- och 
gymnasieskolan 

BAKGRUND 

Skolnämndens ordförande har givit skolchefen i uppdrag att presentera en förstudie 

om möjligheterna att finna effektivare lokalanvändning genom att högstadiet och 

gymnasieskolan skiftar lokaler och/eller samverkar i lokalfrågor. 

Förstudien skall ligga till grund för ett eventuellt utredningsuppdrag. 

Bakgrunden är att elevantalet under de närmaste åren väntas öka kraftigt, framför 

allt på låg- och mellanstadiet. Mellan 2015 och 2018 behövs cirka 300 nya platser i 

grundskolan enligt de beräkningar som presenterats i skolnämndens strategiska 

plan. Förändringarna väntas i huvudsak beröra Sala tätort. 

Barn- och utbildnings ambition är att försöka möta detta ökade behov genom en rad 

olika lösningar som berör både landsbygdsskolor och skolor i Sala tätort. Det kan 

vara att se över upptagningsområden och att förstärka möjligheten att välja 

exempelvis en landsbygdsskola även om man bor i Sala tätort.  

Förutsättningar 

Lösningarna måste slå vakt om såväl kvalitet som ekonomi. I själva verket finns ett 

samband mellan god ekonomisk hushållning när det gäller lokaler och organisation 

och de medel som står tillbuds för en hög personaltäthet och en även i övrigt 

resursstark skola. Kortsikta lokallösningar blir ofta kostsamma och dränerar det 

ekonomiska utrymme som finns för verksamhet. 

Om Kungsängsgymnasiets verksamhet ryms i Ekebyskolan, och kommunens 

högstadieverksamhet kan flyttas till Kungsängen, så innebär det att lokalerna till 

Valla 7-9 kan upplåtas till annan skolverksamhet. 

Det kan exempelvis innebära  

- att elever kan flyttas dit under Lärkbacksskolans utbyggnadstid,  

- att Vallas lågstadium flyttas dit under renoveringen av Vallas f-6-del och  

-att Vallaskolans nuvarande 7-9-del på sikt etableras som en permanent och 

långsiktig dellösning på behovet av mer skollokaler i Sala. 

Förstudiens syfte är enbart att ge en inledande beskrivning av möjligheterna till 

denna lokalförändring. Förstudien behandlar alltså inte i vilken mån en sådan 

lösning är önskvärd och lämplig ur verksamhetsmässiga, ekonomiska, pedagogiska 

eller samhälleliga perspektiv. 
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Arbetsgruppen 

Skolchefen har uppdragit till utredare Benny Wetterberg att genomföra förstudien. I 

arbetsgruppen har även ingått Ekebyskolans rektor Per Eisen och handläggare 

Sjunne Johansson på Kungsängsgymnasiet. Under arbetet har även 

Kungsängsgymnasiets rektor Tord Hallberg och vuxnas lärandes rektor Ylva 

Axelsson-Fels konsulterats. Formell information har lämnats till de fackliga 

organisationerna vid Skolsams möte 19 augusti. 

HÖGSTADIET TILL KUNGSÄNGEN 

Rektor Per Eisen har baserat sina beräkningar på ett elevantal på totalt cirka 700 

eller 235 per årskurs- Det är fler än idag, och även något fler än de prognoser som 

står tillbuds. 

I dagsläget har vi mellan 20-29 elever per elevgrupp/klass på högstadieskolorna. Vi 

ser att en ökning av klasstorlek innebär ett frigörande av resurser vilket gör att 

elever får större möjlighet till extra stöd. Mindre klasstorlekar innebär att man i 

större grad kan ge eleverna stöd inom ramen för klassrummet men då på bekostnad 

av resurspersonal som t ex specialpedagog/speciallärare. 

Ur skolans synpunkt kan man alltså inte generellt dra slutsatsen att små grupper ger 

högre kvalitetet än stora. Det handlar om hur resurserna fördelas. Däremot kan det 

vara av stor betydelse att det finns lokalmässiga möjligheter att välja olika lösningar 

när det gäller gruppstorlekar. 

Per Eisen drar efter en grov uppskattning slutsatsen av lokaltillgången att det är fullt 

möjligt att flytta högstadiet till Kungsängsgymnasiet, men att det kan bli trångt och 

att det ställer stora krav på schemaläggning. 

Då är det A- och D-huset, samt delar av B-huset som ingår i beräkningarna. 

Yrkesprogrammen skulle vara kvar och C-huset har inte tagits i anspråk för 

skolverksamhet i den beräkningen. 

Det finns 47 salar tillgängliga, varav 36 skulle behövas för praktiska och teoretiska 

ämnen med nuvarande organisation. Om skolan konsekvent väljer 20-grupperingar 

blir behovet cirka 42 salar. 

Ovanstående slutsats förutsätter: 

- att kulturskolans lokaler som idag finns i B-huset kan användas för 

musikundervisning. 

- att investering görs i hemkunskapskök, slöjdsalar, bildsalar, 6-8 NO-salar 

(Det finns 3 NO-salar idag som dessutom behöver uppgraderas). 

- Den tekniska standarden behöver förstärkas, då 30 procent av 

Kungsängsgymnasiets lektionssalar idag saknar projektorer. 

- Utemiljön behöver anpassas till högstadieeleverna. 

- Idrottsämnet kommer att kräva längre förflyttningar, då den sporthall som 

finns vid Kungsängen inte räcker till och har den bredd som grundskolans 

läroplan kräver. Det gäller inte minst simundervisningen som idag sker i 

Lärkhallen. 
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Ett alternativ till investeringar i slöjd- och NO-salar är att eleverna förflyttar sig 

mellan Kungsängen och Valla/Ekeby. Eventuellt kan det behövas en mer eller 

mindre permanent bussverksamhet, liknande den som Ösby naturbruksgymnasium 

har idag. Förflyttningarna kommer annars att ta allt för stor del av skoldagen i 

anspråk. 

Per Eisen betonar också att det under planeringens gång sannolikt kommer att 

uppdagas behov av anpassningar av lokalerna. Det kan gälla allt från 

personalutrymmen till grupprum och liknande. ”En del behov märker man inte 

förrän man är på plats och har bott in sig”. 

Inom skolans lokaler behövs också plats för förberedelseklasser, särskilda grupper 

(asperger, mm) och nuvarande Passagens verksamhet (elever som har hög frånvaro 

och behöver hjälp med att ta sig tillbaka till skolan). 

Organiseringen av flytten måste utföras på ett gediget sätt, så att det inte förutsätts 

att lärarna skall stå för merparten av detta arbete. 

Sammanfattning 7-9 

En kortfattad sammanfattning av högstadierektorns budskap är dock tydligt: ”Allt 

ryms men vi kommer inte kunna utnyttja Lärkans sportfält på ett effektivt sätt vilket 

även gäller simundervisningen.” 

KUNGSÄNGSGYMNASIET TILL EKEBYSKOLAN 

På Kungsängsgymnasiet har underlaget till förstudien tagits fram av Sjunne 

Johansson som är handläggare, bland annat med uppgift att samordna  

schemaläggning och lokalfrågor. 

Behovet 

Behovet när det gäller gymnasieskolans teoretiska program fördelar sig så här: 

Samhällsprogrammet har tre klasser med 24-27 elever. 

Naturvetenskapliga programmet samläser för närvarande med 

ekonomiprogrammet och har tre klasser med 13-14 elever. 

Teknikprogrammet har totalt 9 elever. 

Barn-och fritidsprogrammet har 3 klasser. 

Totalt beräknas dessa program generera ett behov av cirka 15 klassrum. 

Därutöver behövs utifrån nuvarande verksamhetsnivå 6 stora salar för svenska för 

invandrare (SFI), där gruppstorlekarna i augusti var 11, 12, 16, 17, 24, 30 och 30. 

Samhällsinformationen med 1.3 grupper delar lokaler med SFI. 

Grundläggande vuxenutbildningen har  behov av en sal för matematik, svenska och 

engelska. 

Den egna vårdutbildningen behöver två klassrum samt ett metodrum för sängar mm 

för praktiska övningar. 
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Vuxenstuderande måste också ha tillgång till fika, möjlighet att värma mat och äta 

medhavd lunch. De kan också behöva utrymme för egna studier, eftersom det kan 

vara svårt att få studiero i hemmet. 

IM behöver två salar. IM-språk behöver också ungefär motsvarande utrymme. 

Särvux bör också inrymmas i lokalerna. De finns idag i en enskild lokal i centrala 

Sala. 

Tillgången 

Ekebyskolan har 25 klassrum, plus aula, bibliotek, musik-och bildrum, materialrum, 

grupprum, expedition och flera personalrum. I suterrängplan finns dessutom 

slöjdlokaler och hemkunskapslokaler. 

I den senare nämnda delen av skolan kan med fördel teknikprogrammet inrymmas. 

Rent teoretiskt ryms resten av verksamheten i Ekebyskolans lokaler. Men då finns 

inga möjligheter till expansion och det ställs mycket stora krav på effektiv 

schemaläggning, vilket i sin tur begränsar flexibiliteten mycket. Och den är mycket 

viktig i denna verksamhet som står under ständig förändring genom elevströmmar , 

flyktingmottagning och så vidare. 

Det är också möjligt att en del av högstadiets undervisning i exempelvis slöjd och 

hemkunskap under åtminstone en övergångsperiod måste fortsätta att bedrivas i de 

för ändamålet väl anpassade lokalerna på Ekebyskolan och kanske även Vallaskolan. 

Gysingegården skulle kunna rymma särvux och exempelvis IM-programmen och 

något till. Det är också bra om nuvarande närbelägna kanslilokalerna på 

Drottninggatan inte intecknas för annan verksamhet förrän hela bilden av behovet 

klargjorts. Bland annat är SFI och IM-språk för närvarande i ett mycket expansivt 

skede. Dessutom bör utrymme finnas för att gymnasieskolan i Sala på sikt totalt sett 

blir mer attraktiv och växer. 

En annan möjlighet är att – om det visar sig bli trångt – använda en begränsad del av 

Vallaskolans lokaler. Idag finns över 300 elever på högstadiet allt detta kanske inte 

behöver tas i anspråk för f-6-skoleverksamhet under överskådlig tid. 

Det bör samtidigt påpekas att utvecklingsmöjligheterna för gymnasieskolan i 

nuvarande lokaler på Kungsängen idag är ganska begränsade. Annan verksamhet 

har på senare år tagit över. Arbetsmarknadsenheten med mera finns i C-huset och 

kulturskolan i B-huset. Det är exempelvis svårt att idag finna plats för Lärvux, trots 

att den verksamhetens lokalbehov är förhållandevis små. 

SAMMANFATTNING 

Den preliminära bedömningen är alltså att nuvarande gymnasieverksamhet och 

vuxenutbildning vid Kungsängsgymnasiet ryms i Ekebyskolan, med reservation för 

att Gysingegården och/eller skolkansliet och eventuellt delar av Vallaskolan måste 

finnas med i underlaget för fortsatt detaljplanering. 

Bedömningen är också att högstadieverksamheten i Sala ryms i 

Kungsängsgymnasiets nuvarande lokaler – men att det finns problem som måste 
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lösas när det gäller idrott, slöjd och hemkunskap och att investeringar måste göras i 

NO-salar, med mera. 

Dessutom är behovet av bättre praktisk/estetiska lokaler stort – och om det löses 

får det finns stora fördelar med att det sker i samverkan med kulturskolan. 

En annan fråga som därmed får starkare belysning är den framtida lokaliseringen av 

yrkesprogrammen. Om lokalväxlingen skulle förverkligas, innebär det att eleverna 

måste röra sig mellan Ekebyskolan och Kungsängsgymnasiets B-hus, alternativt att 

lärarna gör det. 

Yrkesprogrammens lokalisering 

Ösby naturbruksgymnasium saknar redan idag lämpliga lokaler för de teoretiska 

ämnena. Det finns ett utbyggnadsbehov. Om alla yrkesprogram flyttas till Ösby blir 

det behovet ännu mer påtagligt. 

En sådan flytt skulle samtidigt kunna lösa andra kommunala lokalproblem. 

C-huset 

Om en lokalväxling även kunde göras mellan Kulturskolan och Yrkesprogrammen i 

B-huset och Arbetsmarknadsenhetens verksamhet i C-huset, så underlättar det en 

flytt av högstadiet påtagligt. I C-huset ryms slöjdverksamhet och troligen även 

hemkunskapssalar. Det öppnar också möjligheten att tillvarata de specialanpassade 

salarna för bild och musik som kommunen investerat i, men som idag inte används 

för undervisningsändamål. 

I B-huset i sin tur ryms troligen allt eller det mesta av arbetsmarknadsenhetens 

verksamheter, alltså även verkstäder som Karla snickeri, pallprojektet, med mera. 

Kommunen nyttjar idag externa lokaler för detta. 

Benny Wetterberg 

Utredare 

ORDFÖRANDES FÖRSLAG TILL BESLUT 

Skolnämnden föreslås besluta 

att uppdra till skolchefen att till skolnämndens sammanträde i oktober 2015 

presentera en detaljerad plan över hur en lokalväxling mellan årskurs 7-9-skolorna 

och Kungsängsgymnasiet och Vuxenutbildningen kan genomföras. Utredningen skall 

innehålla barnkonsekvensanalys, konsekvenser för landsbygden, ekonomiska 

konsekvenser och konsekvensanalys vad gäller arbetsmiljön, till följd av en sådan 

förändring. 

att uppdra till skolchefen att snarast initiera dialog med berörda kring att barn- och 

utbildning återtar C-huset för praktisk/estetiska ämnen i samverkan med 

kulturskolan och att berörda delar av B-huset istället frigörs. 

att uppdra till skolchefen att till skolnämndens sammanträde i november 2015 

presentera en utredning kring förutsättningarna att lokalisera gymnasieskolans 

samtliga yrkesförberedande program till Ösby naturbruksgymnasium. 


