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 Skolnämnden 

Sala kommun 

  

Utredning angående lokalväxling mellan grund- och 
gymnasieskolan 

BAKGRUND 

Skolnämndens beslut 16 september 2015  

Nämnden beslutade 

att uppdra till skolchefen att till skolnämndens sammanträde i oktober 2015 

presentera en detaljerad plan över hur en lokalväxling mellan grundskolorna och 

Kungsängsgymnasiet och Vuxenutbildningen kan genomföras. Utredningen skall 

innehålla barnkonsekvensanalys, konsekvenser för landsbygden, ekonomiska 

konsekvenser och konsekvensanalys vad gäller arbetsmiljön för personal och elever 

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 fordons- och 

transportprogrammet, el- och energiprogrammet och industriprogrammet till Ösby 

naturbruksgymnasium. 
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Förutsättningar 

HISTORIK 

I skolnämndens strategiska plan som fastställdes i april 2015 för åren 2016-2018 

beskrivs situationen. Delar av nedanstående information är hämtat från den. 

 

Tabellen ovan visar befolkningsunderlaget såsom det var den 11 februari i år. 

Sedan dess har uppgifterna ändrats, främst till följd av inflyttning. 

Utdrag ur befolkningsregistret (KIR) 25 september visar att 15-åringarna, dvs födda 

2000, idag är lika många. Bland övriga skolbarnskullar fördelar sig inflyttningen 

under de senaste cirka 7 månaderna så här: 

Åk 8: 208 = +2 

Åk 7: 220 = -4 

Åk 6: 251 = +4 

Åk 5: 214 =+2 

Åk 4: 209 = +3 

Åk 3: 233 = +5  

Åk 2: 259 =+5 

Åk 1: 233 = +2 

Fskl 253 = +2  

Antalet elever i f-6 har alltså ökat med 23 på cirka 7 månader. Samtidigt visar 

tabellen att stora kullar från förskolan är på väg in i grundskolan. Enligt tabellen blir 

ökningen 37 elever enbart på grund av att fler börjar förskoleklass än som lämnar 

grundskolan 2016. 2017 är blir den ökningen ytterligare 80 elever. Till det skall 

alltså läggas den successiva inflyttningen som är spridd över alla årskurser och 

kullar. 
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Tabellen nedan visar förändringar av antalet elever i grundskolan åren 2011-2015.  
  

Grundskola ht 2011 ht 2012 ht 2013 ht 2014 ht 2015 

 
fskl 200 206 242 229 249 

 
åk 1-6 1266 1253 1237 1337 1358 

 
åk 7-9 655 651 659 641 622 

 
f-6 1466 1459 1479 1566 1607 

Mellan hösten 2012 och hösten 2015 har antalet elever i årskurs f-6 ökat med 148, från 1459 till 1607. 

Ökningen beror alltså både på att elevkullarna från förskolan blivit större och på 

inflyttning. Inflyttningen har pågått i flera år vilket illustreras av nedanstående 

tabell. 

 

 

Diagrammet ovan visar förändringar i elevtal, årskull för årskull mellan februari 

2012 och februari 2015. I förskolan har ökningen i snitt varit 28 per år och har 

sedan ökat till 47. Det är mycket svårt att bedöma inflyttningstakten och 

populationen är för liten för att ur materialet tolka trender och i synnerhet styrkan i 

sådana. Någon slutsats måste ändå dras för att ha ett planeringsunderlag och då 

bedömer barn och utbildning att ökningen av förskolebarn kommer att vara cirka 35 

per år, cirka 43 i grundskolan. 

Den bedömningen utgår alltså från ett mellanting mellan de tre senaste årens snitt 

och den kraftiga ökningen 2014. 

Det innebär att ökningen i snitt blir ungefär 100 per år, alltså 300 under 

planperioden, det vill säga fram till sommaren 2018. Ökningen är störst mellan 2016 

och 2017. Högstadiet kommer inte att påverkas nämnvärt under de närmaste åren. 
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Men på sikt kommer även högstadiet att påverkas. Det finns tid att göra en mer 

grundlig planering av hur högstadiet skall organiseras ur ett långsiktigt perspektiv, 

om planeringen startar nu. I dagsläget är det dock låg- och i viss mån även 

mellanstadiet som berörs. 

Framför allt berörs tätorten Sala, som redan idag besväras av trångboddhet på flera 

enheter, samtidigt som skolorna behöver byggas om och renoveras – vilket oftast 

kräver att eleverna evakueras under byggtiden.  

 

I nedanstående tabeller visas förändringarna i grundskolan totalt:  

 2016 2017 2018 

UT 234 206 224 

IN 271 286 231 

Diff +37 +80 +7 

Ackumulerat +37 +117 +124 

Inklusive 
inflyttning* 

+87 +224 +295 

*Inflyttningen är prognostiserad till 43 i skolåldern och 7 årlig ökning av kullarna från förskolan, baserat på 
de senaste tre årens erfarenheter. 

Därutöver är alltså Lärkbacksskolan mycket trångbodd, Vallaskolan f-6 kommer 

efter ombyggnad att rymma färre elever, Ängshagenskolan har en tillfällig 

modulbyggnad som måste tas bort om fyra år och Kila skola behöver mer utrymme. 

Situationen har varit känd under lång tid och behandlats årligen i den strategiska 

planen. 

- 2011 bad dåvarande nämnd att kommunstyrelsen skulle göra en inventering 

och ett långsiktigt lokalpolitiskt program. 

- 2012 föreslog nämnden att en ny grundskola skulle byggas på Gärdesta. 

- 2013 föreslog nämnden att gymnasieskolan och högstadieskolorna skulle 

byta plats  - alltså samma lösning som nu utreds. 

- 2014 föreslog nämnden att en ny gymnasieskola skulle byggas. 

- 2015 föreslog nämnden att Vallaskolan, Lärkbacksskolan, Ängshagenskolan 

skulle byggas ut. 

- Sommaren 2015 begärde nämndens ordförande en förstudie inför en 

eventuell utredning av det som föreslogs 2013. I september beslutades 

sedan om att förstudien skulle leda till en utredning. 
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UTGÅNGSLÄGE SEPTEMBER 2015 

Elevökning 

Elevökningen mellan våren 2015 och hösten 2016 blir enligt ovanstående 87 elever. 

Beräkningen baseras på erfarenheterna de senaste tre åren. Då är den stora 

flyktingströmmen som nu pågår inte beaktad. Mellan 2016 och 2017 tillkommer 

ytterligare 137 elever enligt samma beräkningsunderlag och fram till 2018 

ytterligare 71. 

Ökningen sker, utifrån tidigare års erfarenhet, till allra största delen i Sala tätort. 

Ransta är en annan ort som påverkats av inflyttning på senare år. Där projekteras 

just nu en ny och större skola. 

Brist på platser redan idag 

Lärkbacksskolan har cirka 60 fler elever än vad som egentligen ryms – om man 

räknar bort den mindre modulen som måste utrymmas senast i april 2018. 

Vallaskolans f-3:s lokaler är i princip utdömda. Det största problemet är att 

ventilationen inte räcker till. Men även tillgängligheten har stora brister. Det finns 

181 elever där idag (25 sep) vilket är ungefär dubbelt så många som det borde, med 

tanke på at vi använder lokaler där ventilationen och därmed syretillförseln inte är 

tillräcklig. Det är ett allvarligt arbetsmiljöproblem för såväl elever som personal. Det 

i sin tur skapar ogynnsamma förutsättningar för lärande. 

Sörskogen är Vallas annex där det finns 100 elever. Efter ombyggnad av 

Vallaskolans f-6-lokaler och eventuell återflytt av mellanstadiet från Sörskogen 

kommer kapaciteten att vara 180-200 elever, alltså 80-100 färre än vad Valla f-6 i 

sin organisation har idag. 

Sammanfattning av dagssituationen 

Att använda exakta angivelser om antalet elevplatser kan vara missledande. Dels 

finns stora osäkerhetsfaktorer, exempelvis befolkningsökningen, dels är den 

egentliga kapaciteten beroende av så många andra faktorer, exempelvis hur 

åldersfördelningen ser ut och hur respektive lokal fungerar. 

Beslutsunderlag måste därför baseras på begrepp som storleksordningar och inte 

exakta antal. Det är bättre att beskriva det som att; det saknas i storleksordningen 

cirka 120-150 platser idag, beroende på om Lärkbacksskolans tillfälliga modul skall 

vara med i beräkningen eller inte. 

Till det kommer alltså den prognosticerade befolkningsökningen på i 

storleksordningen 90 elever hösten 2016 och ytterligare 140 hösten 2017 och 

ytterligare 70 hösten 2018. 

Det behövs alltså: 

2016: 210-240  

2017: 330-380 

2018: 400-450 nya elevplatser 
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Under Vallaskolan f-6 ombyggnadstid behöver eleverna vara på annan plats. Det rör 

de resterande 90 eleverna i Valla – alltså de som inte nämns i ovanstående 

beräkning. Det är möjligt att även delar av Lärkbacksskolans elever under 

åtminstone vissa tider måste ha andra lokaler under ombyggnadstiden. 

Det behövs alltså plats för minst cirka 300 f-6elever i andra lokaler under 

läsåret 2016/2017 om Vallaskolans f-6 skall byggas om. Berörs även 

Lärkbacksskolan kan det röra sig om ännu fler under en tid. 

Det är under förutsättning att inflyttningen är i nivå med åren 2012-2014. 

Om vi lyckas tillskapa dessa platser redan 2016 är vi i relativt god fas med behoven 

inför 2017 och 2018 då eleverna kan flytta tillbaka till renoverade lokaler inom 

Vallaskolan, en utbyggnad Lärkbacksskolan samt att Sörskogen successivt blir en del 

av Ängshagenskolans organisation. 

Det finns inga erfarenhetsbaserade prognoser för flyttningsnetto för åren efter 

2018. 

LÖSNINGEN 2016-2018 

Om Sörskogen permanentas som skola, ger det plats för 100-120 elever. Därmed är 

Vallaskolans behov uppfyllt, utifrån dagens förutsättningar. Dock växer behovet 

inom Vallas upptagningsområde. 

Sala tätort expanderar för närvarande med nya bostäder på Ängshagen och 

Bråstaborg, vilket ökar efterfrågan på främst Ängshagenskolan. En lösning kan vara 

att Sörskogen om några år kopplas till Ängshagensskolan och exempelvis blir det 

områdets mellanstadieskola. Bygglovet för Ängshagenskolans tillfälliga modul går ut 

om inom fem år. Den har två klassrum, och rymmer cirka 50 elevplatser.  

Ängshagenskolan mister då motsvarande kapacitet. 

+100-120. Redan genomfört. 

Lärkbacksskolan har för närvarande (29 sep) 206 elever och har plats för 150, plus 

utrymmet som den mindre modulbyggnaden med begränsat bygglov har. En 

utbyggnad till 300 platser ger alltså 150 fler, men jämfört med idag är det i 

praktiken drygt 90. 

+150. Klart tidigast hösten 2017. 

Vallaskolans högstadium frigörs 

En åtgärd som skulle ge snabb effekt är att byta plats mellan gymnasieskolan och 

Ekebyskolan/Vallaskolan 7-9. 

Det ger möjlighet att redan 2016 eller våren 2017 och teoretiskt sett frigöra cirka 

300 platser. Det blir troligen något mindre, med tanke på att lokalerna i första hand 

är anpassade till högstadieverksamhet där grupperna i allmänhet är större. 

+250-300. Klart tidigast hösten 2016. 

Sammanfattning 

Ovanstående ger ett nettotillskott jämfört med dagsläget med cirka 400 elevplatser i 

f-6. Sörskogen är inte medräknad, eftersom den redan tagits i anspråk. 
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Nästa steg kan bli att exempelvis Kila skola byggs ut för att ge plats för elever från 

tätorten – vilket möjliggörs om skolskjutsturerna förändras och öppnar möjlighet 

för fler från Sala tätort att välja Kila. 

En projektering i Kila är ännu inte påbörjad eller ens planerad. Realistiskt sett kan 

en utbyggnad inte tas i anspråk där förrän efter 2018. 

Det kan också finnas anledning för Sala att planera för en ny tätortsskola. Med 

nuvarande befolkningstillväxt så kommer även högstadiet på Kungsängsskolan att 

bli trångbodd. Det ger möjlighet att överväga en återgång till två högstadieskolor – 

exempelvis genom att delar av Vallaskolan åter tas i anspråk för 7-9 i kombination 

med att en ny f-6-skola byggs. Ett annat alternativ kan vara att en ny f-9-skola byggs, 

eller inryms i någon annan byggnad som finns på lämplig plats. 

Situationen är akut 

Cirka 10 månader återstår innan skolstart höstterminen 2016 och det behöver göras 

plats för drygt 200 fler elever och ytterligare minst lika många som behöver flyttas 

under om- och tillbyggnadstiderna. Behoven fortsätter sedan att öka även 2017 och 

2018. 

Det behövs alltså åtgärder både på kort och lång sikt.  

Följande förslag om lokalväxling har starkt fokus på den situation som måste lösas 

inom den absolut närmaste tiden och för de närmaste åren. Därutöver motser barn- 

och utbildning gärna ett uppdrag att finna mer långsiktiga lösningar som främjar en 

god skolutveckling och förstärker Sala som en attraktiv kommun att bo i, för 

barnfamiljer. 
  



 8 (29)  
2015-10-07 

 

Skolnämnden   

 

 

 

 

HÖGSTADIET TILL KUNGSÄNGEN 

Rektor Per Eisen på Ekebyskolan har gjort beräkningar för hela 

högstadieorganisationen i Sala. Han 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. 

Antal grupper Hkk Slöjd  Bild  Idrott Musik No Teoretiska 

ämnen 

27 grupper 2 2-4 2 2 2 6 15 

Behov 75% 

beläggningsgrad 

      18 salar 

36 grupper 2 2-4 2 2 2 6 24 

Behov 75 % 

beläggningsgrad 

      30 

 

Vid varje givet tillfälle behövs mellan 18 – 30 salar för att eleverna ska kunna 

undervisas. 

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

ser att en ökning av klasstorlek innebär att det blir resurser över, vilket gör att 

enskilda elever får större möjlighet till riktat 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. 

I förstudien har förutom A- och D-huset även lokalerna C-huset och delar av B-huset 

funnits med i beräkningarna. Detta behöver förtydligas.  

I A-huset finns 28 lektionssalar och i D-huset 4. Det finns också goda möjligheter att 

genom lokalförändringar – nya väggar och en del omflyttningar, frigöra ytterligare 

några salar. Dessutom finns en ansluten byggnad med 4 salar som inte nyttjas idag 

och som kräver byggnadstekniska åtgärder, då det tidvis kan vara dragigt och kallt i 

dem. De är i dåligt skick, för att uttrycka sig i klarspråk. 

Totalt rör det sig alltså om cirka 32-38 möjliga salar i A- och D-huset. 

Därutöver finns C-huset med 12 lektionssalar. Där finns redan en bildsal med 

grupprum och en musiksal med grupprum som är framtagen i samverkan med bild- 

och musiklärare. Musiksalen kan behöva ljudisoleras. 
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Det finns också lokaler som tidigare använts för slöjdverksamhet, samt ett kök som 

idag används av restaurangprogrammet som är under avveckling. 

C-huset skulle kunna samnyttjas med kulturskolan och högstadiets praktisk-

estetiska ämnen. Det är dock osäkert om allt ryms där. Alternativet är att delar av de 

praktisk-estetiska ämnena bedrivs i A eller D-huset, men även delar av B-huset kan 

behövas, vilket kan kräva samverkan med en eventuell ny hyresgäst – som i detta 

lägre förutsätts bli kommunens arbetsmarknadsenhet som i dag finns i C-huset. 

I förstudien fanns även en beräkning att grundskolan skulle kunna använda 3 salar i 

B-huset. Beroende på oklarheter hur B-huset kommer att nyttjas i framtiden, så har 

vi i denna kalkyl valt att inte räkna med dem. 

Utredningen kan i detta skede inte ge svar på exakt hur alla lokaler skall användas, 

eftersom detta lämpligen är en process som görs i samverkan med dem som skall 

arbeta i lokalerna. Men bedömningen från utredande rektor är att verksamheten 

ändå ryms. 

Men bedömningen är att det finns lämpliga slöjdlokaler i B-huset. Det skulle 

underlätta mycket om vi kunde få ta del av dessa. 

Behovet, utifrån ett framtida elevantal på 700 är mellan 36 och 42 salar, beroende 

på hur stora grupperna skall vara.  

42 gäller vid 20 elever i varje grupp, 36 vid 26 elever. 

I skolan skall därutöver även rymmas: 

- Särskola, som behöver en sal. 

- Passagen (för elever med låg närvaro i skolan), ett rum. 

- Särskilda grupper, två-fyra rum. 

- Förberedelseklasser, minst två salar. 

- Administration. 

ÖVRIGA VILLKOR 

Musik 

Viss samverkan måste ske med kulturskolan. Det kan för övrigt utvecklas till något 

mycket bra. Exempelvis finns helt andra förutsättningar att göra en satsning på 

musikprofil-konceptet som nämnden beslutat om. Det går för övrigt att utveckla det 

till en kulturprofil som även innehåller dans, bild, drama och kanske på sikt film. 

Investeringar i specialsalar 

Hemkunskapskök, slöjdsalar, bildsalar, NO-salar behöver utrustas. Samtliga 

laborationssalar bör inredas så att alla naturorienterande ämnen kan undervisas i 

dem, inklusive teknik. Samtliga praktiska salar bör inredas för undervisning i 

grupper om 22 som standard. 
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Hemkunskap och slöjd 

Det behövs två fullständiga hemkunskapssalar. Att vid en eventuell flytt nyttja 

Vallaskolans båda hemkunkapssalar skulle fungera. 

Slöjd och hemkunskap för grundskolan kommer dock inte att finnas på Ekebyskolan 

om gymnasieskolan flyttar dit. Dels behöver de salarna användas för andra ändamål, 

dels vill gymnasieskolan undvika samnyttjande av lokaler med grundskolans 7-9. 

Gymnasieskolan bedöms av gymnasierektor Tord Hallberg kunna profilera sig 

starkare om den är plats för enbart för de äldre eleverna. 

När det gäller slöjd finns behov av fyra salar. Dessa ryms sannolikt inte i C-huset om 

även kulturskolan skall inrymmas där. Delar av B-huset kan därför behöva tas i 

anspråk för detta. Ett alternativ under en övergångsperiod kan vara att slöjdlokaler 

på Vallaskolan används. 

Teknisk standard 

Den tekniska standarden behöver förstärkas, då 30 procent av 

Kungsängsgymnasiets lektionssalar idag saknar projektor. 

Skolgården 

Utemiljön behöver anpassas till högstadieeleverna. 

Idrott 

Idrottsämnet kommer att kräva längre förflyttningar, då den sporthall som finns vid 

Kungsängen inte klarar alla de moment som läroplanen föreskriver. Det gäller 

främst simundervisningen som idag sker i Lärkhallen. 

Flytten 

Rektor betonar också att organiseringen av flytten måste utföras på ett gediget sätt, 

så att det inte förutsätts att lärarna skall stå för merparten av detta arbete. 

Successiva anpassningar 

Per Eisen betonar 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”. 

Ny f-6-verksamhet i nuvarande Valla 7-9 

På sikt kommer Vallas f-6 att beröras. Först genom den tillfälliga omflyttningen och 

senare genom att nuvarande 7-9-lokalerna tas i anspråk. Varken personal eller 

berörda eleverna har varit delaktiga i planerna, fram till idag. Ändå kommer dess 

verksamhet att beröras i stor utsträckning.  

Rektor Helena Jansson för dialog med personalen kring detta. Hon betonar att det ur 

ett barnperspektiv inte finns någon automatik mellan stora lokaler och god 

skolmiljö. En stor skola med många elever ställer extra stora krav på att inomhus- 

och utomhusmiljö är anpassade till åldersgrupp och verksamhet. Därför behöver 

insatser i 7-9-delen vara en del av planeringen redan när f-6-delen skall byggas om, 

Annars får de yngre eleverna anpassa sig till skollokaler som är byggda för äldre 
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elever. Helena Jansson betonar att det är väldigt viktigt att de yngsta elevernas 

trygghet och skolgång prioriteras högst både i själva ombyggnadssituationen och i 

de färdiga skolorna. 

En annan viktig aspekt är att behovet av fritidsplatser på Valla kommer att öka 

kraftigt. Att lösningarna för fritids blir bra, även på lång sikt, är av stor betydelse. 
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C-huset blir i förslaget 

kulturskola och lokaler för 

praktisk/estetiska ämnen.  

Under läsåret 2016/2017 finns 

sista årskursen av 

restaurangprogrammet kvar i 

lokalerna, som sedan kan 

användas för undervisning i 

hemkunskap. 

 

B-huset rymmer idag kulturskola, inklusive musikundervisning för Sörskogens 

mellanstadieelever och för gymnasieskolan. I huset finns även lektionssalar och 

verkstäder för fordonsprogrammet, el- och energiprogrammet och 

industriprogrammet. 

 

B-husets verkstadsdel från andra sidan. 

Bakom skymtar kulturskolan som i 

huvudsak håller till på andra våningen. 

A-husets paviljongdel med fyra 

klassrum, toaletter och andra 

utrymmen. Den tekniska 

standarden, exempelvis värmen, är 

bristfällig och kräver åtgärder.  

 

 

Ljushallen som sammanbinder 

D-huset med B-huset i 

Kungsängsgymnasiet. Här finns 

för närvarande även café. 
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D-huset med bland annat bibliotek på övervåningen. 
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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. Det har sedan bearbetats av berörda rektorer; 

gymnasierektor Tord Hallberg, biträdande rektor Angelica Gunnarsson och vuxnas 

lärandes rektor Ylva Axelsson-Fels. 

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. 

I C-huset finns även restaurangprogrammet som är under avveckling och enligt 

planerna inte kommer att finnas kvar 2017. 

I förstudien angavs behovet till cirka 15 klassrum, men efter berörda rektorers 

bedömning är behovet snarare 20. 

Bedömningen från rektorerna är att verksamheterna ryms – och bör preliminärt 

fördelas så här: 

- Vuxenutbildningen med sfi inryms i den gamla läroverksbyggnaden. 

- Gymnasieskolan inryms i den nyare byggnaden. 

- Lärvux, vårdutbildningen och barn- och fritidsprogrammet inryms i 

Gysingegården. 

- Administration och ev. delar av undervisningen inryms i skolkansliets 

nuvarande lokaler, exklusive den gamla byggnaden Bellanderska gården 

som kan utrymmas. Rektor för gymnasieskolan bedömer dock att det är 

viktigt att den pedagogiska ledningen har kontor mitt i verksamheten. 

- Särgymnasiet: På Ösby finns det ett individuellt program. Det finns också 
nationella program; skog mark och djur, fordon och godshantering, fastighet, 
anläggning och byggnation, (det finns även restaurang och bageri men går 
inta att söka). På Verdandi på Klövervägen finns det ett individuellt program. 
På Salbohedsskolan finns det också ett individuellt program. 

ÖVRIGT 

Personalrum 

Nuvarande hemkunskaps- och slöjdlokal blir lärarrum och lärararbetsplatser för 

gymnasieskolan. 
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Aulan 

Aulan behöver bli undervisningslokal – vilket kan innebära att fullmäktige måste 

förlägga sina sammanträden till annan plats. 

Bibliotek 

Den stora ljushallen bör byggas om. Biblioteket flyttas till entréplan och blir därmed 

ett ”pedagogiskt hjärta” där det också blir en reception och cafeteria. Önskvärt är 

även att delar av plan 2 blir bibliotek/cafeteria och att golvytan över trappen utökas 

om det är möjligt. 

Utrustning 

Gradängsalar och stolar behöver bytas. Eventuellt behövs även kompletteringar av 

fysik-, kemi- och biologisalar. 

Övrigt 

Det bör också i sammanhanget övervägas var flex-gruppen (tidigare träningsskolan) 

skall ha sin hemvist. Det kanske är möjligt att förlägga den till Gysingegården, vilket 

skulle frigöra lokaler på Klövervägen, nära Kungsängsskolan. 

KOSTNADER 

Förvaltarenheten vill inte specificera beräknade kostnader. Enskilda poster kan vara 

mycket svåra att beräkna och kommunens handlingar är offentliga vilket gör att 

specificerade objekt kan ge vägledning vid entreprenörernas budgivning. 

Men grovt kan man säga att det som behöver göras och som kräver investeringar är: 

Upprustning av NO-salar – vilket delvis kan betraktas som normalt underhåll men i 

detta fall även måste ses som nyinvesteringar. Mycket av den utrustning som idag 

finns på Vallaskolan, men även Ekebyskolan kan förstås tas tillvara. 

Väggar – där vi gjort en grov uppskattning av behovet. 

Anpassningar till Kulturskolans behov i C-huset – med ljudisolering, studio, mindre 

undervisningsrum, mm. 

Upprustning och förbättring av A-husets paviljong. 

Hemkunskapskök 

Slöjdlokaler 

Teknisk upprustning – vilket bör föras till skolnämndens investeringsmedel. 

Underhåll av fotbollsplaner och andra idrottsplaner på Kungsängsskolan. 

På Ekebyskolan är det främst upprustning av yta, det vill säga ommålning, fasadputs 

och liknande, samt renovering av toalettutrymmen. Detta är också i stor 

utsträckning att betrakta som normalt underhåll. 

Vissa ombyggnader kan dock behövas, exempelvis rivning av väggar och 

uppsättning av nya. 
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En grov uppskattning visar att ombyggnadsbehov och andra investeringar utöver 

normalt underhåll kan rymmas inom en investeringsram på 10 mkr. Det genererar i 

så fall en hyreskostnadsökning med cirka 1 mkr. 

Lokalväxling sker även mellan vård- och omsorgsnämnden och skolnämnden. Det är 

i dagsläget oklart om delar av B-huset kan behövas för skolverksamhet och om vård- 

och omsorg i så fall kan avstå från dessa utrymmen. Kommunalekonomiskt bör dock 

det bytet gå jämt ut. Däremot finns möjlighet till kostnadsminskningar för externa 

hyror för arbetsmarknadsenheten som kan flytta verksamhet till kommunala lokaler 

i B-huset – men det förutsätter också beslut om flytt av yrkesprogrammen i B-huset 

till Ösby. 

Hyran för kansliets lokaler i Bellanderska är för 2015 budgeterade till 0,37 mkr. 

Eftersom delar av lokalerna – de som ligger i den äldre delen av byggnaden, troligen 

kommer att lämnas är den återstående hyran grovt uppskattat 0,25 mkr. 

Lärvux som väntas rymmas i kommunala Gysingegården men idag finns hos en 

privat hyresvärd, vilket årligen ger en kostnadsminskning med cirka 0,15 mkr 

Skolskjutskostnader 

Transportenheten på samhällsbyggnadskontoret ansvarar för utförande och 

kostnader av skolskjuts till F-klass och grundskoleelever, sär/gy. särelever , 

busskortskostnader för gymnasieelever samt bad och slöjdtransporter framförallt 

för ytterskolorna. 800 grund/särskoleelever åker skolskjuts, ofta utförd av 

linjetrafiken. 550 gymnasieelever har busskort. Totalt åker 950 elever linjetrafik. 

Kostnaderna ligger alltså inte på skolnämnden, men har givetvis betydelse för 

kommunens totala ekonomi. 

Transportstrateg Kristina Eriksson har gjort beräkningar av kostnadsförändringar 

till följd av skolväxlingen. 

Ökat antal skolskjutsberättigade högstadieelever pga. längre avstånd till skolan, 

räknat på dagens elevunderlag ca: 60 st.  Kostnad: 260 000 kr. 

 

Resor för simundervisning vid Lärkbackshallen 

”Finns visst utrymme att beställa fler resor med den entreprenadskjuts som idag är 

upphandlad för grundskolorna. MEN det kräver att tillgång på buss får styra på vilka 

tider badet förläggs. Kostnad: ex.  

Ett läsår tillfällen/vecka 125 000 kr” 

Övriga bussturer, exempelvis till slöjd, bad, etcetera…”ytterst marginellt utrymme 

att genomföra fler resor med befintliga entreprenadbussar på tiden mellan 

morgontur/hemtur kl. 09:00-12:00, då inte bad och slöjdturer körs för övriga 

grundskolor. Kapacitet finns framförallt på fredagar. ” 

”Även om ytterligare fordon upphandlas måste tillgång av buss styra när 

transporterna kan genomföras, skolskjutstider morgon och hemtur prioriteras.                                                  

Kostnad: Inte beräknad, men upphandlat fordon kostar ca 800 000-900 000 kr 

beroende på  produktionsvolym.” 
Samtidigt skriver hon: 
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”Möjligheten till resor mellan Ösby och Kungsängsskolan på linje 60, ska de tas bort 
ur tidtabellen? I dag används de väldigt lite och blir det än färre resor om 
Kungsängsskolan blir grundskola? Är en produktionskostnad på helårsbasis trots att 
avståndet är litet.” 
 
Det är med andra ord svårt att få en klar bild över nettoförändringarna av 
kostnaderna om lokalväxlingen genomförs. 
Själva flyttprocessen genererar också engångskostnader. Bedömningen är att extra 
stöd med koordination och praktiska flyttbestyr totalt genererar kostnader på cirka 
1 mkr under 2016. 

Sammanfattning 

Hyreskostnadsförändringen, netto, för skolan, beräknas bli cirka 1,2 mkr/år med 

detta alternativ. 

Som en engångskostnad 2016 beräknas också själva flyttarbetet kosta cirka 1 mkr. 

Lokalväxlingen kan också leda till en del nettoeffekter när det gäller 

skolskjutskostnader och att det blir förskjutningar i lokalkostnader mellan vård- och 

omsorgs arbetsmarknadsenhet och skolan. Det kan också leda till att kommunala 

verksamheter kan lämna externa lokaler till förmån för egna – vilket förstås minskar 

kostnaderna. 

Gymnasieskolans lokalkostnader kommer att sjunka, vilket i sin tur innebär att 

kommunens interkommunala kostnader för gymnasieelever som valt skola hos 

annan huvudman därmed kommer att reduceras. Det finns i nuläget ingen beräkning 

av effekten av detta, men i en grov uppskattning av handläggande tjänsteman görs 

antagandet att kostnadsökningen för ombyggnationen ungefärligt vägs upp av 

minskade betalningar till andra kommuner. 
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Ekebyskolans gamla 

läroverksbyggnad 

som i förslaget blir 

plats för vuxnas 

lärande, sfi, med 

mera. Aulan i bortre 

änden av bilden, 

används idag som 

fullmäktiges 

sessionssal. Eventuellt 

måste fullmäktige 

finna nya lokaler. 

 

 

 

Ljushallen i den nyare delen av Ekebyskolan. Här finns planer på att skapa en 

informationsdisk och att flytta biblioteket till nedre plan, samt eventuellt bygga ut 

golvytan på övre våningen för att ge plats för café, etcetera. 
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Gysingegården används idag 

för särskolan och en del av 

Ekebyskolans undervisning. Vid 

en lokalväxling är det meningen 

att Lärvux, vårdutbildningen 

och barn- och 

fritidsprogrammet skall 

rymmas där. 

 

 

 

  

Okt/nov -15

 

Vår 2016

 

Sommar 2016

 

Augusti 2016

 

Höst 2016

 

Höst 2017

 
Beslut 7-9/gy/vux 
 

Beslut 
yrkesprogram till 
Ösby 

Kulturskolan 
och alla 7-9 
bd/mu,  
ev. hk o slöjd till 
C-huset + ev. 
andra lokaler 

Större 
lokalförändringar och 
byggen 

Inflyttning i nya 
högstadieskolan på 
Kungsängen 

Fortsatta 
anpassningar av 
verksamhet och 
lokaler 

Nya Lärkbacksskolan 
tas i bruk med 100 fler 
elever än idag. 

 

Detaljplanering av verksamheten i 
samverkan med personal och elever 

Flytt  
– externt stöd 

Inflyttning i nya 
gymnasieskolan och 
vux på 
Ekeby/Gysinge/ 
Bellanderska 2tr 

 Nya Valla tas i bruk 
med 250-300 fler 
elever än idag. 

Vallas 7-9-del behöver 
anpassas till f-6-
verksamhet. Fritids 
behöver utökade 
lokaler. 

Påbörjad enklare lokalrenovering  Vallaskolan f-3 
(cirka 200 elever) 
flyttar in i gamla 
Valla 7-9 

 Sörskogen växlas 
gradvis över för att bli 
mellanstadieskola för 
Ängshagen. 

 Projektering 
anpassning/ 
byggen Ösby 

 Ev flyttar delar av 
Lärkbacksskolans 
verksamhet under 
vissa perioder till 
Valla 7-9 

 Ransta skola tas i bruk. 
Kapacitet cirka 50 fler 
elever. 

 Skolkansliet 
flyttas från 
Bellanderska till 
nya lokaler 
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F-9-VERKSAMHET PÅ KUNGSÄNGSSKOLAN 

Utredningen utgår från en högstadieverksamhet med 650-750 elever på 

Kungsängsskolan. Ett alternativ som nämnden önskar ha belyst är att istället 

organisera en f-9-skola på Kungsängsskolan. I så fall skulle Vallaskolans högstadium 

behållas, eller att Ekebys högstadium flyttas till Vallaskolan. 

Kungsängsskolan skulle därmed få cirka 300-350 högstadieelever och lämna plats 

för cirka 300 elever från förskoleklass till skolår 6. 

Sala skulle då få två stora skolenheter med f-9-verksamhet. På Vallaskolan skulle det 

bli cirka 300+180 elever, det vill säga 480 och på Kungsängsskolan 350+300, alltså 

650 elever. 

En del av de samordningsfördelar som finns med en större parallell organisation – 

alltså ett stort antal elever i samma åldersgrupper, försvinner därmed. Det blir mer 

kostsamt och mindre flexibelt när man skall nå maximalt effektiva elevgrupperingar 

och samordningsmöjligheter kring lokaler, lärarkompetenser och annan personal. 

Ombyggnadsbehoven i Kungsängsskolan blir också större. Fritidshem måste 

tillskapas och miljöerna i övrigt anpassas till yngre barn. Kungsängsskolan är byggd 

som en gymnasieskola. Det behövs stora åtgärder när det gäller skolgården med 

inhägnader, trafikmiljö, etcetera. 

På kort sikt, några år framåt i tiden, kommer det också att bli rörigt för många 

skolbarn. 

Vallaskolans f-3-elever kommer att behöva flyttas till Kungsängsskolan under 

ombyggnadstiden. För at få en sammanhållen skola f-9 behöver då också Vallas 

mellanstadiedel som idag finns på Sörskogen åter byta lokaler. Det gjordes så sent 

som vårterminen 2015, en flytt som genomfördes med kort varsel. 

Efter ombyggnaden skall vissa elever (cirka 180 av cirka 270) tillbaka till 

Vallaskolan, medan andra går kvar i Kungsängsskolan. Efter det behöver 

upptagningsområdena förändras så att exempelvis barn på Kungsängsområdet går 

till Kungsängsskolan istället för Valla. Erfarenheten visar att vårdnadshavare ofta 

vill ha sina barn på samma skola. För att få full effekt på en sådan förändring, krävs 

alltså en striktare bedömning av elevernas placering, exempelvis att syskonförtur 

inte tillämpas i samma utsträckning som idag, när skola väljs. 

Sörskogen kan tomställas under något eller några år, men kommer åter att behöva 

tas i anspråk när bostadsområdena kring Ängshagen växer. På sikt är ju tanken att 

Sörskogen skall kopplas till Ängshagen och att nuvarande koppling till Vallaskolan 

steg för steg avvecklas. 

Ekebyskolan måste tömmas på grundskoleverksamhet, eftersom det är den enda 

byggnad som kan ersätta Kungsängsgymnasiet som gymnasieskola. Om det är 

Vallaskolan f-9 som skall flyttas, för att upptagningsområdena skall kunna fortsätta 

att hänga samman, så behöver även Ekebyskolan byta lokal och flytta in i 

Vallaskolan. 

Om man istället väljer att flytta Vallaskolans f-6-del och Ekebyskolans 7-9, så bryts 

nuvarande upptagningsområden upp. Elever som bor på exempelvis Åkra-området 
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kommer att ”cykla” förbi Vallaskolan för att ta sig till Kungsängsskolan som ju ligger 

längre bort. För boende i Sala kan en sådan lösning te sig märklig.  

Rektor Helena Jansson för Valla f-6 (inklusive Sörskogen) betonar att det ur ett 

barnperspektiv inte finns någon automatik mellan stora lokaler och god skolmiljö. 

En stor skola med många elever ställer extra stora krav på att inomhus- och 

utomhusmiljö är anpassade till åldersgrupp och verksamhet. Annars får de yngre 

eleverna anpassa sig till skollokaler som är byggda för äldre elever. Helena Jansson 

betonar att det är väldigt viktigt att de yngsta elevernas trygghet och skolgång 

prioriteras högst både i själva ombyggnadssituationen och i de färdiga skolorna. 

En annan viktig aspekt är att behovet av fritidsplatser. Att lösningarna för fritids blir 

bra, även på lång sikt, är av stor betydelse. Fritids har för övrigt verksamhet året 

runt, alltså även under loven, vilket ställer stora krav inte minst på en god utemiljö. 

Lokalförvaltarnas bedömning 

Lokalförvaltaren Åsa Erikssons bedömning är att investeringsbehoven blir 

omfattande om Kungängsskolan skall rymma f-6-verksamhet. 

Ett exempel: Upprustningen av skolgårdarna på Åkraskolan kostade sammantaget 

4-5 miljoner kronor och då fanns redan en inhägnad. 

Kungsängsskolans gård behöver rustas i åtminstone den omfattningen, plus att 

området behöver stängslas in. Den cykelled som går rakt genom skolområdet – till 

och med under byggnaderna - måste samtidigt flyttas. 

Bedömningen från lokalförvaltarna är också att lokalerna invändigt måste byggas 

om. Det är betydligt lättare att flytta en 7-9-verksamhet till gymnasielokaler än en f-

6-verksamhet. 

En sådan förändring bedöms också av lokalförvaltarna vara så stor att det krävs 

tillstånd av bygg- och miljöenheten. Det gör själva processtiden mycket längre. 

För de yngre barnen är kraven på exempelvis toaletter i nya lokaler mycket tydliga. 

De bör finnas i relativt nära anslutning till respektive undervisningslokal, alltså på 

båda våningarna i A-huset. Det handlar om investeringar på flera miljoner kronor. 

Sannolikt behöver man också anlita arkitekt och byggnadstekniker för projektering, 

något som också kräver stort engagemang och medverkan från skolpersonalens 

och/eller ledningens sida. 

Det är också mycket svårt att i ett senare skede återställa f-6-lokaler så att de kan 

användas för 7-9-verksamhet. 

De möjligheterna är betydligt bättre på Vallaskolan, då den redan har en blandning 

av låg-mellan och högstadium. Ombyggnadsbehoven blir inte så omfattande – om 

man lägger ”rätt” undervisning eller verksamhet i de äldre 7-9-lokalerna. I framtiden 

finns då också möjlighet att återskapa 7-9-verksamhet på Vallaskolan, vilket ger 

handlingsfrihet om elevkullarna fortsätter att växa. 

Det finns ingen möjlighet att inför höstterminsstarten 2016 ha en färdig skolgård för 

f-6-verksamhet på Kungsängsskolan. Möjligvis skulle en mindre del kunna 
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färdigställas – men det kommer ändå att omgående krävas stora säkerhetsåtgärder 

både när det gäller biltrafik och cykeltrafik genom området. 

Att på ett halvår hinna anpassa lokalerna till skolstart 2016 ter sig också som något 

ytterst osannolikt. I så fall måste åtminstone delar av Kungsängsgymnasiets 

verksamhet tömmas redan i vår och gå in i andra lokaler. Några sådana lokaler är 

inte tillgängliga. 

Sammanfattningsvis ger en sådan lösning är  

enligt lokalförvaltarna: 

- betydligt större investeringskostnader,  

- skolgård och lokaler inte kan stå färdiga inför höstterminen 2016 om inte 

Kungsängsgymnasiet åtminstone delvis kan evakueras under våren. 

- en ombyggnad till f-6 minskar möjligheten att i ett senare skede utöka 7-9-

verksamheten. 

Enligt barn- och utbildnings ledning är följderna att det: 

- berör fler elever i yngre åldrar 

- ger kortare förberedelsetid 

- minskar möjligheterna till ekonomisk hushållning 

- leder till fler flyttar och en fortsatt rörig skolorganisation 

Att ha tillgång till två högstadieskolor kan ur vissa aspekter samtidigt ses som en 

fördel – och något som bör planeras på lång sikt så att kommunen har beredskap när 

elevantalet ökar. 

KOSTNADER 

Förvaltarenheten vill inte specificera beräknade kostnader. Enskilda poster kan vara 

mycket svåra att beräkna och kommunens handlingar är offentliga vilket gör att 

specificerade objekt kan ge vägledning vid entreprenörernas budgivning. 

Men grovt kan man säga att det som behöver göras och som kräver investeringar är: 

- Skolgård, inklusive inhägnad; cirka 5 mkr. 

- Trafiksäkerhetsåtgärder. 

- Ombyggnationer invändigt, minst 5 mkr. 

- Planändring och flytt av cykelbana. 

- Därutöver behöver ju större delen av det som tidigare angetts som 

kostnader för högstadieverksamheten och gymnasieskola/vux genomföras. 

Grovt uppskattat beräknas kostnaderna bli 20-25 mkr, vilket ger en 

hyreskostnadsökning på cirka 2-2,5 mkr. 

Därutöver behöver Kungsängsgymnasiet evakueras under delar av våren. 

Kostnaderna för detta är okänt, då vi för dagen inte har någon lösning för detta. 
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Förändrade skolskjutskostnader enligt Transportenheten: 

”Med bibehållet upptagningsområde Valla blir det skolskjuts för några F-åk3 barn, 

där avståndet kommer överstiga 2 km. Idag ingen skolskjuts inom tätorten. Lösning 

troligen inte linjetrafik. 

Kostnad: 50 000 kr” 

”Ökat antal skolskjutsberättigade högstadieelever pga. längre avstånd till 

Kungsängsskolan, räknat på dagens elevunderlag ca: 15 st.                                                  

Kostnad: 90 000 kr” 

Resor för simundervisning vid Lärkbackshallen 

”Finns visst utrymme att beställa fler resor med den entreprenadskjuts som idag är 

upphandlad för grundskolorna. Men det kräver att tillgång på buss får styra på vilka 

tider badet förläggs. Kostnad: ex.  

Ett läsår tillfällen/vecka 125 000 kr” 

SAMMANFATTNING, KOSTNADER MED DETTA ALTERNATIV 

Hyreskostnadsförändringen beräknas bli 2-2,5 mkr med detta alternativ. 

Därtill skall läggas investeringar för förflyttning av cykelbanan som går genom 

området, men som inte är en kostnad som belastar skolan. 

Som en engångskostnad 2016 beräknas också själva flyttarbetet kosta cirka 1 mkr. 

Delar av Kungsängsgymnasiet behöver evakueras under våren för att göra 

ombyggnationer. Kostnaderna för detta är okänt. 

När det gäller skolskjutskostnaderna finns samma osäkerhet som när det gäller 

huvudförslaget, men vid oförändrat upptagningsområde är den preliminära 

beräkningen att det totalt blir cirka 0,1 mkr lägre kostnad i det alternativet. 
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Okt-nov 2015

 

Vår 2016

 

Sommar 2016

 

Augusti 2016

 

Höst 2016

 

Höst 2017

 

Beslut f-9/gy/vux 

Beslut yrk.progr. till 
Ösby 

Kulturskolan 
och hälften av 
alla 7-9 bd/mu, 
ev. hk o slöjd till 
C-huset. 

Större 
lokalförändringar 
och byggen 

Inflyttning i nya 
högstadieskolan på 
Kungsängen 

Fortsatta 
anpassningar av 
verksamhet och 
lokaler 

Nya Lärkbacksskolan tas 
i bruk med 100 fler 
elever än idag. 

 

Detaljplanering av verksamheten i 
samverkan med personal och elever 

Flytt  
– externt stöd 

Inflyttning i nya 
gymnasieskolan på 
Ekeby/Gysinge/ 
Bellanderska 2tr 

 Nya Valla tas i bruk med 
180-200 elever, samma 
som idag. 

Vallas 7-9-del behöver 
anpassas till f-6-
verksamhet. Fritids 
behöver utökade 
lokaler. 

Påbörjad enklare lokalrenovering  Valla f-3 (cirka 200 
elever) flyttar till 
KSK 

Delar av Lärkans 
verksamhet flyttas 
under vissa 
perioder till KSK 

Sörskogen blir 
mellanstadieskola för 
Ängshagen. 

 Projektering 
anpassningar/ 
byggen Ösby 

 Sörskogen 4-6 
flyttas till KSK 

 Fortsatt planering för 
fler elever och inför 
avveckling av 
Ängshagenskolans 
modul. 

Kila skola? 

Varmsätra skola? 

 Planändring 

Tillstånd bygg- 
och miljö 

   Ransta skola tas i bruk. 
Kapacitet cirka 50 fler 
elever. 

 Evakuering 
delar av 
gymnasieskolan 

   Hälften (180-200) av f-6-
eleverna på KSK flyttar 
tillbaka till Valla. 

 Byggprocess inleds KSK f-6   Upptagningsomr. KSK f-6 
anpassas successivt för 
att klara elevökningen i 
Sala tätort. 

Flytt av skolkansliet 

 Skolgård iordningställs    

 Cykelbana flyttas    

 Beslut om förändrade 
upptagningsområden. Nya striktare 
regler/tillämpning för ex syskonförtur. 
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LOKALFÖRSÖRJNINGEN LÖSES INOM NUVARANDE LOKALER 
I de tidigare inventeringar som gjorts, har berörda rektorer angett att Vallaskolan, 
respektive Ekebyskolan kan rymma 400 elever vardera. 
På grund av ombyggnad behöver 180-200 elevplatser f-3 utrymmas under 2016. Det 
är under en tillfällig period. 
Övriga skolor behöver förtätas med cirka 100 elever. 
Vallaskolan f-6 kan teoretiskt sett grupperas i 25-grupper, skulle det alltså gå åt 8 
klassrum. Fritidshem skulle under ombyggnadsperioden kunna flyttas till 
exempelvis Vallas matsal – och vi kan också inleda diskussioner med kyrkan om 
exempelvis Mikaelsgården kan hyras under denna period. 
För att frigöra 8 klassrum behöver alltså Valla 7-9 och Ekeby tränga ihop sig. 
Ett sätt skulle vara att flytta cirka 100 elever från Valla till Ekeby, som angett att det 
ryms 400 elever där. 
Ekebyskolans rektors bedömning är att en del av detta tillskott av elever kan 
fördelas på redan befintliga klasser, så att gruppstorleken ökar, medan andra 
behöver kvarstå i redan befintliga klasser/grupper. Då Ekebys tidigare elevantal var 
över 400 elever, organiserades grupper i storlekar om 30-33 elever. 
Det kan frigöra åtminstone 4-5 klassrum på Valla. 
Lärarresurser at följer med – i den utsträckning som det finns ekonomiskt utrymme, 
ett utrymme som påverkas av att elevantalet ständigt ökar. 
Motsvarande elevförtätning kan göras på Vallaskolan och frigöra 3-4 klassrum. 

Rektor för Vallaskolan 7-9 anger i sitt svar att det leder till stora organisatoriska 

svårigheter och ger exempel på vad det innebär för undervisningen, men 

sammanfattar att”…blir vi bara 230 elever kvar så är det klart att det går”. 

Rektor för Valla f-6 gör samtidigt den preliminära bedömningen att en sådan lösning 

är olämplig ur ett barnperspektiv.  

Frågan behöver utredas och förankras bland elever och personal. 

Tiden för att finna och verkställa andra lösningar än denna, börjar dock bli knapp – 

därför har förberedelsearbetet redan inletts. 

Det alternativ barn- och utbildning hittills kommit längst med, och som vi därför 

bedömer vara möjligt att genomföra inför hösten 2016 är den ovan beskrivna 

lokalväxlingen mellan högstadieskolorna och gymnasieskolan. 

Lokalförvaltarnas bedömning (lokalförvaltare Åsa Eriksson) är att alternativet med 

att under ytterligare en tid använda befintliga lokaler och förtäta, inte är realistiskt. 

Det förutsätter att skolan avser att bryta mot en rad bestämmelser. 

Lufttillförseln i lokalerna är för liten för så stora grupper. Kraven har också ökat på 

en rad andra områden, exempelvis när det gäller tillgången till toaletter och 

liknande. Att ha fritidsverksamhet i direkt anslutning till ett tillagningskök bedömer 

hon också som olämpligt. 
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Barnkonsekvensanalys 

Kommunstyrelsen beslutade 16 oktober 2012 om hur barnperspektivet skall 

implementeras i kommunens styrnings- och ledningssystem. 

Då beslutades också att Sala kommun har följande värdegrund beträffande barn: 

”Sala kommun tar ett gemensamt ansvar för barn och unga. Sala kommun sätter 

barnets bästa i främsta rummet, barnet ska komma till tals och få respekt i frågor 

som berör dem”. 

Det beslutades också att Barnkonventionen skall genomsyra all verksamhet och alla 

beslut i kommunen. 

Varje styrelse och nämnd ska redovisa hur man uppmärksammar barnkonventionen 

vid beslut med tydlig påverkan på barn, genom barncheckslista. 

ANVISNINGAR TILL BARNCHECKLISTAN 

Barbchecklistan används för att klargöra vilka beslut som kan beröra barn och 

ungdomar och därför behöver få en särskild barnkonsekvensanalys.  

Barnkonventionen tar upp barnets situation ur många synvinklar och ska 

naturligtvis främja helhetssynen på barnen. Enligt FN är alla under 18 år att 

betrakta som barn. 

1. Barnets bästa i främsta rummet (artikel 3, 4 och 6) 

Beaktas barnets rättigheter, främst rätten till trygghet och rätten till liv och utveckling, i 

beslutsfattandet? 

Har en sammanvägning gjorts av olika intressen? 

– FN:s barnkommitté har uttalat att principen om barnets bästa alltid ska beaktas och väga 

mycket tungt. Det kan dock finnas situationer då andra intressen kan väga tyngre, t.ex. 

samhällsekonomiska eller säkerhetspolitiska. 

– principen om barnets bästa ska ges absolut prioritet när det gäller adoption och rätt till 

skydd mot missförhållanden och övergrepp. 

– beslutsfattare ska enligt barnkonventionen anstränga sig till det yttersta av tillgängliga 

resurser för att tillgodose barnets bästa, detta innebär t.ex. att när ett enskilt barns bästa 

eller en grupp barns bästa måste ge vika för andra intressen bör kompenserande åtgärder 

övervägas. 

– till prioriterade rättigheter hör utveckling/utbildning 

2. Beslutet belyst ur barnets perspektiv 

Vilka konsekvenser har beslutet för barnet/barnen och hur kan barn själva tänkas värdera 

beslutet? 

3. Barns och ungdomars rätt till likvärdiga villkor (artikel 2) 

Diskrimineras barnet eller dess föräldrar p.g.a. kön, etniska ursprung, funktionshinder, tro,  

ställning, etcetera? 
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Har hänsyn tagits till barns särskilda behov på grund av psykiskt/fysiskt funktionshinder? 

(artikel 23) 

– all olikhet behöver inte innebära diskriminering, det avgörande är om de kriterier som 

ligger till grund för olik behandling är rimliga och objektiva 

– barn får inte diskrimineras i förhållande till vuxna och inte i förhållande till andra grupper 

av barn. 

– ojämlikheten i hälsa vad gäller pojkar/flickor, socioekonomisk och etnisk tillhörighet ökar 

bland barn och ungdomar och detta måste hejdas 

Överväg effekterna vad gäller fysisk hälsa, psykisk hälsa, social hälsa (artikel 24). Var särskilt 

uppmärksam på följande: 

– allergier drabbar många barn och ökar, idag är ca 40% av alla barn och ungdomar  

drabbade 

– skador (olycksfall, självmord) - orsakar den högsta dödligheten bland barn 

– självförtroende 

– droger och tobak - tobak ökar bland flickor, viss tendens att också drogbruket ökar 

4. Barns och ungdomars rätt att uttrycka sin mening - (artikel 12) 

Barnets rätt att komma till tals måste ytterst vara underställt principen om barnets bästa, 

bedömningen om vad som kan ses vara ett barns eller en grupp barns bästa i en viss 

situation ska alltid göras av de vuxna som har ansvaret för besluten. 

FN-kommittén framhåller att det är särskilt viktigt att barn får delta i beslutsfattande på den 

lokala nivån. 

– ange här på vilket sätt ungdomars röst har inhämtats, t ex enkät i en skolklass, remiss till 

ungdomsrådet, samråd med ungdomsorganisationer osv. 

– i fall där beslut berör barn på ett personligt plan – har barnet fått säga sin mening? 

 
  



 28 (29)  
2015-10-07 

 

Skolnämnden   

 

 

 

BARNCHECKLISTA 

ÄRENDE: 

Lokalväxling mellan grundskolans årskurs 7-9 och gymnasieskolan/vuxnas lärande 

Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar, nu eller i framtiden? 
Svar: Ja 

På vilket sätt? / Varför inte? 

Beslutet innebär att elever flyttas från Kungsängsgymnasiet till Ekebyskolan och 

från Ekebyskolan och Vallaskolan 7-9 till Kungängsskolan/”gymnasiet”, för att 

bereda plats åt de allt större elevgrupperna inom främst f-3 och under kommande år 

i ökande grad även 4-6. 

Detta för att undvika att elevgruppernas storlek fortsätter att växa och att nuvarande 

olämpliga lokaler kan renoveras och förbättras. Att inte genomföra åtgärder för att 

tillskapa mer utrymme får stora negativa och helt oacceptabla konsekvenser för barn och 

ungdomar. Åtgärden vidtas alltså för att skydda och tillvarata barnets intressen. 

Vid –JA- ska denna barnkonsekvensanalys fyllas i: 
1. Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i främsta rummet? 

På vilket sätt? / Varför inte? 

Ja, barns och ungdomars bästa sätts i främsta rummet, genom att större och bättre 

skollokaler tillskapas. Det gynnar de barn som redan finns i skolan och de nya och allt 

fler som kommer. 

2. Är beslutet belyst ur barnets perspektiv? 

Ja. 

På vilket sätt? / Varför inte? 

Genom denna omflyttning skapar vi bättre förutsättningar för de yngsta skolbarnen 

att få en god skolmiljö. Kungsängsgymnasiets nuvarande lokaler är också mycket 

bra för de äldre grundskoleeleverna.  

Skolans personal har också beskrivit för- och nackdelar ur ett pedagogiskt perspektiv på 

förändringarna – ett underlag som är viktigt för att stärka barnperspektivet i processen. 

3. Innebär beslutet att barnets rätt till likvärdiga villkor beaktas med tanke på 
bl a kön, etniskt ursprung, hälsa, funktionshinder, tro eller social ställning? 
Ja. 

På vilket sätt? / Varför inte? 
Alla högstadieelever i Sala kommun kommer att gå på samma skolenhet, vilket ökar 

möjligheten att ge alla elever likvärdiga villkor. Frågor om likvärdiga villkor för kön, 

etniskt ursprung, hälsa, funktionshinder, tro eller social ställning behandlas regelbundet 

av alla skolor som gör årliga kartläggningar, analyser och likabehandlingsplaner. 

Högstadiet är idag uppdelat på två enheter. Resurserna kring elevhälsoarbetet kan genom 

förbättrade möjligheter till breddad och kompletterande kompetens på en gemensam 

enhet, förstärkas och ge eleverna bättre stöd – än om de splittras på flera enheter. 
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4. Har barn och ungdomar fått uttrycka sin mening? 

Ja. 

På vilket sätt? / Varför inte? 

Eleverna på skolenheterna har inför beslutet via elevråden fått uttrycka sin mening, 

genom att beskriva för- och nackdelar med lokalskiftet. Detta utgör en del av 

beslutsunderlaget och därmed synpunkter som beaktas i den fortsatta planeringen. 

Om beslut om lokalväxling tas, skall alla elever involveras på samma sätt – genom att 

tillfrågas och ge möjlighet att beskriva sina förväntningar och farhågor. Det är ett viktigt 

underlag i den fortsatta processen, så att genomförandet blir så bra som möjligt. 

Övrigt som bör tas hänsyn till: 
Det finns farhågor om att stora enheter kan leda till anonymitet.  

Uppmärksamhet kan därför behöva förstärkas så att alla elever blir sedda och är 

igenkända på skolan. Därför är det viktigt att skolans personal organiserar sitt arbete så att 

de enskilda eleverna blir synliga. 

Det är också viktigt att skolans ledning initierar kontakter med andra enheter med 

liknande historia och storlek för att identifiera eventuella oväntade problem som kan 

uppstå och finna goda exempel på lösningar av dessa. 

KONSEKVENSER FÖR LANDSBYGDEN 

Enligt kommunstyrelsens beslut skall nämnderna alltid pröva hur beslut påverkar 

landsbygden. 

Utredningen ser inte att det finns något som påverkar landsbygden i detta specifika 

ärende. 


