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1. Sammanfattning 

PwC har på uppdrag av Eda kommun genomfört en utredning med syftet att ta fram 2-3 

olika förslag på en hållbar och långsiktig skolorganisation för förskoleklass, grundskola 

och grundsärskola samt fritids i Eda kommun.  

Utgångspunkten i själva arbetet har varit att skapa en bild av ett nuläge som sedan an-

vänds för att identifiera ett önskat läge och därmed vad som behöver utvecklas och för-

ändras. Inom ramen för uppdraget har intervjuer hållits med samtliga rektorer och biträ-

dande rektorer, ett urval av lärarna vid de olika skolenheterna, personal vid kommunens 

fritidshem, verksamhetschef bildning, ekonom och kommunchef. Vidare har en workshop 

genomförts med 15 föräldrar med barn vid samtliga skolenheter. Vi har också tagit del av 

en mängd information och statistik, dels från kommunen men också från andra källor 

såsom Skolverket, SKL, Kolada m fl. 

Information från de källor som vi redovisat ovan har bildat en viktig grund för de förslag 

vi lämnat till en framtida skolorganisation i Eda kommun. Förutom detta har vi också 

andra viktiga utgångspunkter för vårt arbete och slutsatser. Förutom de statliga styrdo-

kumenten är våra utgångspunkter att skapa en skolorganisation som bygger på trivsel, 

effektivitet och lärande. Vi har därför tagit del av adekvat forskning och olika utredningar 

från skolverket avseende vad som skapar en bra skola. 

Inom ramen för uppdragets genomförande har PwC noterat vissa generella behov av för-

ändringar i dagens organisation. Dessa har varit:  

 Skapa skolenheter med rätt förutsättningar 

 Fritidshemsverksamheten ska bedrivas vid en skola 

 Skapa en stabil rektorsorganisation 

 Stärka förstelärarnas uppdrag  

 Skapa en central elevhälsa 

 Skapa ett väl fungerande systematiskt kvalitetsarbete på både huvudmannanivå och 

skolnivå 

 Skapa en adekvat resursfördelning med utgångspunkt från det systematiska kvalitets-

arbetet.  

Med ledning av ovanstående har slutligen tre förslag till framtida skolorganisation for-

mats. Vi är medvetna om att formandet av ett slutgiltigt förslag också kan komma att fär-

gas av andra parametrar såsom lokalpolitiska ställningstaganden och politiska övervägan-

den och prioriteringar. Det gör att föreslagna organisationsalternativ får anses bilda en 

grund för dessa diskussioner. 
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2. Inledning  
2.1. Bakgrund och uppdrag 
Eda kommun har fattat beslut om att ge PwC i uppdrag att se över dagens skolorganisat-

ion. Syftet är att skapa en hållbar och långsiktig skolorganisation för förskoleklass, grund-

skola och grundsärskola samt fritids i Eda kommun.  

PwC:s uppdrag är att ta fram 2-3 olika förslag på en hållbar och långsiktig skolorganisat-

ion för förskoleklass, grundskola och grundsärskola samt fritids i Eda kommun. Utred-

ningen ska genomföras utifrån ett kvalitets-, tillgänglighets- och kostnadseffektivt per-

spektiv. Alternativen skall jämföras med dagens organisation. Utredaren skall också före-

slå hur och när i tid de olika förslagen kan genomföras i sin helhet inom max 3 år.  

Utredningens olika moment innebär en uppstart med en nulägesanalys genom en sam-

manställning av relevanta data för att ge en bild av dagens verksamhet. En genomgång 

och analys kommer att göras av rapporter och sammanställningar av olika slag rörande 

verksamheten. Intervjuer av nyckelpersoner kommer att genomföras liksom en workshop 

med föräldrarepresentanter.   

2.2. Genomförande 
Utgångspunkten i själva arbetet har varit att skapa en bild av ett nuläge som sedan an-

vänds för att identifiera ett önskat läge och därmed vad som behöver utvecklas och för-

ändras. Inom ramen för uppdraget har intervjuer hållits med samtliga rektorer och biträ-

dande rektorer, ett urval av lärarna vid de olika skolenheterna, personal vid kommunens 

fritidshem, verksamhetschef bildning, ekonom och kommunchef. Vidare har en workshop 

genomförts med 15 föräldrar med barn vid samtliga skolenheter. Vidare har PwC tagit del 

av för utredningen relevant dokumentation. Vi har också tagit del av en mängd informat-

ion och statistik, dels från kommunen men också från andra källor såsom Skolverket, 

SKL, Kolada m fl. 

2.3. Våra utgångspunkter  
Information från de källor som vi redovisat ovan har bildat en viktig grund för de förslag 

vi lämnat till en framtida skolorganisation i Eda kommun. Förutom detta har vi också 

andra viktiga utgångspunkter för vårt arbete och slutsatser och som vi redovisar nedan. 

Förutom de statliga styrdokumenten är våra utgångspunkter att skapa en skolorganisation 

som bygger på trivsel, effektivitet och lärande. Vi har därför tagit del av adekvat forskning 

och olika utredningar från skolverket avseende vad som skapar en bra skola. 

I grundskolan råder skolplikt för eleverna i grundskolan. Förskoleklass är sedan juli 2018 

obligatorisk. Med denna och övrig lagstiftning inom skolområdet följer rättigheter för 

barn och elever som lärare, rektorer och huvudmannen ska säkerställa. Skolan är den 

plats där ansvar ska fullföljas. Ansvarsfördelningen för skolan mellan stat, huvudman, 

rektor och lärare kan förenklat åskådliggöras enligt följande: 
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Av läroplanen för grundskolan framgår att skolans uppdrag är att främja lärande där indi-

viden stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Vidare att skolan ska 

förmedla och förankra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därige-

nom förbereda dem för att leva och verka i samhället. Skolan ska även verka för jäm-

ställdhet. Skolan ska också genom en varierad och balanserad sammansättning av inne-

håll och arbetsformer främja elevernas harmoniska utveckling.  

Det ska även anges att det finns ett direkt statligt uppdrag till rektorerna. Det innebär att 

huvudmannen har ett särskilt ansvar för att säkerställa rektorernas förutsättningar att 

hantera det statliga uppdraget.  

Inom skolan finns i grova drag personal, ledning i form av rektor, lokaler och processer. 

Det är dessa som barn och elever möte i sin vardag och som utgör den primära grunden 

för att tillgodose elevernas rättigheter. Det är här som elevernas kunskaper utvecklas och 

skapar resultat som kan följas upp och värderas. Huvudmannens ansvar är i detta sam-

manhang att skapa förutsättningar genom att arbeta med olika områden så som: 

- Organisation 
- Ledning genom vision och målsättningar 
- Stöd till verksamheten genom inom bland annat lokaler, ekonomi och administrat-

ion 
- Administrera övergripande arbete 
- Budgetera och fördela resurser 
- Skapa och underhålla processer som stöder enheternas processer och arbete 
- Planera och utveckla verksamheten utifrån ett övergripande perspektiv 

Utöver huvudmannens ansvar finns det ett aktivt statligt intresse av skolans verksamhet 

samt intressegruppen med föräldrar. 

2.3.1. Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 

Sedan 2010 anger skollagen att all utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet. Bestämmelserna i skollagen riktar sig både till dem som utformar styrdoku-

ment för skola och förskola och till dem som är verksamma i de olika skolformerna. Varje 

lärare och förskollärare förväntas hålla sig orienterad inom sitt ämnesområde och följa 

den pedagogiska utvecklingen och forskningen. Det betyder i sin tur att rektorer och hu-

vudmän har ett ansvar för att personalen får möjlighet att arbeta med kollegialt lärande, 

Staten Huvudmannen Rektor
Lärare och 

rektor

Mål Förutsättningar Processer Resultat
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att utveckla sina ämnes- och metodkunskaper samt att få stöd när det gäller att ta del av 

den senaste forskningen.  

Det finns idag samsyn om betydelsen av att koppla undervisning och kompetensutveckl-

ing till den senaste forskningen om god undervisning och ledarskap i skolan. Dessutom 

framhåller skollagen den beprövade erfarenheten som en kunskapskälla som behöver ges 

utrymme i skolutvecklingsarbetet. Därför är det nödvändigt att yrkesverksamma lärare 

arbetar tillsammans med ny kunskap som kontinuerligt kan utvecklas i samverkan inom 

kollegiet. 

De områden som har starkt vetenskapligt stöd för att öka undervisningens kvalitet är bl a: 

 Tillit. Förtroende mellan lärare och elev. Att se varje elev. 

 Inkludering. Skolan ska utformas för att passa den naturliga variation som 
finns bland alla människor, snarare än att organiseras på ett sådant sätt att vissa 
individer behöver olika typer av anpassningar. 

 Pedagogiskt ledarskap. Det pedagogiska ledarskapet innebär att rektor leder 
processer som har koppling till elevernas lärande och kunskapsutveckling och där 
lärarnas kompetensutveckling och skolutveckling är i centrum. Rektorns kunskap 
om den dagliga praktiken i skolan och förmågan att kommunicera skolans mål är 
två viktiga framgångsfaktorer för elevernas lärande. 

Forskningen lyfter fram två metoder för att konkret stärka områdena ovan.  

 Formativ bedömning. Det vill säga att kartlägga och synliggöra var eleverna befin-
ner sig i sin utveckling och sitt lärande så att undervisningen kan anpassas efter 
det. Det som formas är alltså undervisningen. Formativ bedömning sätter fingret 
på något som skickliga lärare alltid har gjort – att ta reda på vad eleven kan för att 
sedan kunna lägga upp undervisningen så att den blir meningsfull och relevant. 

 Kollegialt lärande. När lärare eller förskollärare tillsammans med kolleger analy-
serar och utvärderar sin undervisning leder det till ett bättre resultat hos barn och 
elever. Detta är en viktig förutsättning för en positiv skolutveckling och det veten-
skapliga stödet för effekterna är starkt. Metoden kollegialt lärande är en samman-
fattande term för olika former av systematisk utveckling av undervisningen där 
man genom ett strukturerat samarbete tillägnar sig kunskap och färdigheter. 

2.3.2. Bärande och tillräckligt elevunderlag 

I maj 2018 publicerade SKL en rapport om sambandet mellan skolstorlek och utbildnings-

resultat. I rapporten konstateras att en mycket stor andel av Sveriges grundskolor är små 

eller mycket små. Mer än en fjärdedel av skolorna har färre än 100 elever och fler än hälf-

ten har färre än 200 elever. Andelen mycket små skolor (0-99 elever) har under de sen-

aste åren minskat tydligt medan andelen medelstora skolor (200-399 elever) ökat. Se fi-

gur nedan. 
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Sammanfattningsvis visar rapporten när det gäller sambandet skolstorlek och utbild-

ningsresultat att om man inte tar hänsyn till kontrollfaktorer som exempelvis kön, föräld-

rars utbildningsnivå, föräldrars inkomst och annat är resultaten tydliga, skolans resultat 

har stort samband med skolstorleken: ju större skola, desto högre resultat. 

Om man däremot tar hänsyn till dessa kontrollfaktorer visar studien att skolstorleken har 

en begränsad betydelse för studieresultaten. Det finns endast ett visst samband för merit-

värdet i årskurs 9, däremot inga samband mellan skolstorlek och behörighet till gymnasiet 

eller godkänt i alla ämnen. För de allra minsta grundskolorna kvarstår dock ett samband 

som visar att eleverna har lägre resultat även om hänsyn tas till elevernas bakgrund. Detta 

beror dock huvudsakligen på att bland de allra minsta skolorna finns många så kallade 

resursskolor.  

SKL skriver att den statistiska analysen i rapporten således bekräftar den bild vi redan vet. 

Socioekonomiska faktorer har stor betydelse för elevers resultat i svensk skola.  

SKL:s avdelningschef för utbildning och arbetsmarknad skriver vidare i anslutning till 

publiceringen av rapporten: 

”Frågan om skolors storlek är ofta laddad. Beslut om omstruktureringar och eventuell 

nedläggning av skolor behöver ta hänsyn till en rad faktorer som exempelvis geogra-

fiska avstånd, möjligheten att attrahera lärare, ekonomi, urbanisering och så vidare. 

I ljuset av den demografiska utvecklingen är just kompetensförsörjningen en utmaning i 

hela landet. Jag möter kommuner som beskriver att det är svårare att rekrytera lärare 

till de riktigt små skolorna jämfört med de större där lärarna har flera kollegor för 

samarbete och utveckling inom till exempel sina ämnen. Skolstrukturen och möjligheter 

till samarbeten mellan skolor och kanske även mellan kommuner, kommer därför att 

vara en angelägen fråga för de flesta huvudmän, stora som små, framöver. Oavsett 

skolstorlek, men framför allt för mindre skolor, kommer det att krävas nytänkande när 

det gäller arbetssätt och hur vi kan jobba med digitala möjligheter och kompetensut-

veckling på olika sätt.” 

I utredningen Likvärdiga förutsättningar - Översyn av den kommunala utjämningen (SOU 

2011:39) görs antagandet att en optimal skolstorlek ur ett ekonomiskt perspektiv för åk 1-

5 skulle vara 200 elever och att merkostnader uppstår vid ett elevantal under 100. Mot-

svarande uppgift för åk 6-9 skulle vara 400 respektive 150 elever.  
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Ur ett organisatoriskt och pedagogiskt perspektiv förekommer ibland uppgifter om att en 

skolstorlek på ca 400 – 600 elever behövs för att säkerställa tillräckliga resurser för elev-

hälsa och andra kringresurser samt för att kunna organisera verksamheten effektivt. 

Dessa uppgifter går dock inte att belägga utifrån forskningen. 

2.3.3. Skolverkets lägesbedömning 2017 

Vartannat år gör Skolverket en samlad bedömning av situationen i skolväsendet. Läges-

bedömningen är en aktuell sammanställning utifrån Skolverkets samlade kunskaper och 

erfarenheter. Syftet är att ge underlag för fortsatt utvecklingsarbete på nationell och lokal 

nivå. För att möta de utmaningar som skolväsendet står inför pekar Skolverket i 2017 års 

lägesbedömning på fyra utvecklingsområden. Vi menar att även Eda kommun berörs av 

de områden som Skolverket lyfter fram:  

En skola som möter varje elev 

Utbildningen ska utformas med hänsyn till elevernas olika behov. Skolan ska uppväga 
skillnader i elevernas förutsättningar. Kommunen och rektorer har ett ansvar för att ge 
lärarna bättre förutsättningar att bedriva undervisning som möter alla elevers behov. Det 
är också av stor betydelse att skolan har en väl fungerande elevhälsa. Det handlar även 
konkret om att säkerställa att särskilt stöd ges samt att övergångar inom och mellan sko-
lor är ändamålsenliga. 

Strategier för lärarförsörjningen 

Skolan står inför stora rekryteringsbehov. Samtidigt råder det brist på behöriga förskollä-
rare och lärare. Arbetsmiljön är en av de främsta orsakerna till att lärare lämnar yrket. För 
att fler ska vilja bli lärare, stanna kvar i och återvända till yrket, behöver arbetsmiljön för-
bättras. Kommunen och rektorer behöver verka för mer långsiktiga förutsättningar för 
kompetensutveckling. Det kan konkret handla om att utveckla en arbetsmiljö som gör att 
lärarna stannar kvar och attraheras av yrket men även att rektorerna kan vara pedago-
giska ledare.  

Kvalitet i varje skolform 

Det är viktigt med hög kvalitet inom hela skolväsendet. Många utmaningar är gemen-
samma. Huvudmän och rektorer behöver genom ett fungerande systematiskt kvalitetsar-
bete säkerställa att verksamheterna bedrivs i enlighet med lagstiftningen med hög kvali-
tet. Det handlar mer konkret om att skapa förutsättningar för att kunna bedriva utveckl-
ingsarbete på flera nivåer som tar avstamp i uppföljning och utvärdering av verksamhet-
en.  

Skolans förmåga att möta nyanlända elever 

Skolorna har gjort stora ansträngningar för att möta det ökade antalet nyanlända elever. 
Trots det tyder mycket på att skolväsendet har svårt att fullt ut möta nyanlända elevers 
behov. Kommunen och rektorer behöver i högre grad säkerställa att nyanlända elever får 
fortsätta att utveckla sina ämneskunskaper. Skolverkets uppföljning visar på stora skill-
nader i upplägg och innehåll på introduktionsprogrammet språkintroduktion mellan 
kommunerna. Enligt Skolverket behöver huvudmän och rektorer i högre grad säkerställa 
att nyanlända elevers behov av studie- och yrkesvägledning av god kvalitet tillgodoses. 
Vidare behöver huvudmän och rektorer i högre grad säkerställa att nyanlända elevers ut-
bildning inkluderas i det systematiska kvalitetsarbetet. 

2.3.4. PwC:s erfarenheter 

PwC har under flera år genomfört uppdrag med fokus på att stödja huvudmän och rekto-

rer i att fullfölja sitt ansvar inom utbildningsområdet. I uppdragen har vi noterat fram-

gångsfaktorer inom fyra olika områden: 
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Ledarskap 

Det ska vara ett tydligt chefsuppdrag för rektor och övriga enhetschefer som utifrån det 

kommunala och statliga uppdraget tar hänsyn till ansvar, befogenheter och förutsättning-

ar. Det ska även vara tydligt vem som är närmaste chef för rektor och övriga enhetschefer. 

Det ska finnas ett tydligt uppdrag för respektive roll samt tydliga gränsdragningar mellan 

chefsrollerna. Inom ledningen behövs även regelbunden tydlig och öppen dialog om grän-

serna och ansvarsfördelningen mellan politiker, tjänstepersoner och rektorer. 

Det är relevant att skapa enheter med rimligt antal underanställda medarbetare för che-

fer. Det måste vara möjligt för chef och medarbetare att skapa och bibehålla en relation 

med utrymme för samtal, stöd och återkoppling. Detta behöver ske regelbundenhet och 

över tid.  

Det finns övervägande fördelar i att enhetscheferna har renodlade roller utifrån skolfor-

merna, till exempel att en rektor bara ska leda grundskoleverksamhet. Det underlättar 

möjligheten att fokusera på en skolform samt utöva ett närvarande ledarskap.  

En viktig förutsättning för rektorerna i att leda och utveckla verksamheten är att enheter-

na har en kritisk massa i form av antal lärare och personal. Det innebär att det behöver 

vara tillräckligt med medarbetare för att kunna leda teamarbete och kollegialt lärande. 

Det samma gäller för det kollegiala utbytet och lärandet mellan rektorer som är en viktig 

framgångsfaktor. 

Organisation 

Lärare oberoende av årskurs och undervisningsämnen behöver kollegialt utbyte, stimu-

lans och förutsättningar att vara med i verksamhetens utveckling tillsammans med andra. 

Kvalitet och innehåll i fråga om undervisning samt lokalernas beskaffenhet behöver vara 

av hög nivå. Det handlar om till exempel om att ha behöriga lärare som undervisar i för 

ämnens ändamålsenliga lokaler. Det ska samtidigt balanseras mot förväntningar och krav 

i fråga om ekonomi, synergieffekter och effektivitet. Rektorerna behöver kunna fokusera 

på avgränsade områden i grundskolans olika årskursindelningar. Vi anser att renodla 

verksamhetsformer, säkerställande av elevernas övergångar samt personal- erfarenhets-

utbyte mellan årskurs och skolformer är viktiga framgångsfaktorer. 

Elevhälsans verksamhet behöver ett tydligt uppdrag och en ansvarig chef. Det innebär 

tydliga ansvarsgränser och uppdrag för elevhälsans kompetenser som utgår från bar-

nens/elevernas behov. Vi anser att rektor inte i första hand behöver leda elevhälsans 

kompetenser som chef utan leder elevhälsoteamet och elevhälsans insatser på sin skola. 

Viktigt med team och kollegialt utbyte mellan elevhälsans samtliga kompetenser. För att 

få en uppfattning om elevhälsans verksamhet behövs även mål och uppföljning av verk-

samheten på ett sätt som ligger nära skolornas och huvudmannens systematiska kvalitets-

arbete.  

Mål, uppföljning och analys 

Kommunala styrmodeller behöver gå hand i hand med det statliga uppdraget. Kommu-

nerna har att skapa system som tar hänsyn till båda, där det systematiska kvalitetsarbetet 

är lika viktigt som den kommunala styrmodellen. Det är mycket viktigt att ansvarig 

nämnd får regelbunden rapportering utvecklingen i förhållande till de kommunala och de 

statliga målen. Styrningen måste nå ut i organisationen samt återrapporteras tillbaka. 

Uppföljning och analyser ska utgöra en tydlig grund för nya målsättningar, organisering 

och resursfördelning. 
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Ekonomi och resursfördelning 

Vi har noterat att ett tydligt ekonomiskt ansvar på enhetsnivå är en förutsättning för god 

ekonomisk hushållning. Det bör ske genom tydlig resurstilldelning, stöd till enhetschefer 

att hantera ekonomin samt tydliga spelregler för hanteringen. Det ska vara möjligt för 

rektorer att planera långsiktigt och analysera eventuella konsekvenser och åtgärdsmöjlig-

heter på egen hand eller med stöd från förvaltningen. Detta förutsätter att varje enhet har 

en egen budget genom en organisatorisk struktur där enhetschefen ansvarar för budgeten. 

Eventuella omfördelningar mellan enheternas budget ska motiveras och redovisas för att 

åskådliggöra utvecklingsområden eller strukturella svårigheter. Styrningen och uppfölj-

ningen blir därmed stringent och ger underlag för analyser för utveckling. 
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3. Nulägesbeskrivning 
I detta kapitel ges utifrån nyckeltal, statistik, iakttagelser vid dokumentsstudier, inter-

vjuer och workshop en nulägesanalys avseende skolorganisationen i Eda kommun. 

3.1. Politiska mål 
Enligt budget och verksamhetsplan för 2016-2018 ska arbetet inom verksamhetsområde 

Bildning  kännetecknas av: 

 Kvalitet, personalen har rätt kunskap och kompetens för de arbetsuppgifter de ut-
för och alla arbetar utifrån uppdraget att ha barns/elevers/ungdomars bästa i fo-
kus. 

 Smidighet, det finns tydliga rutiner men också flexibilitet inom verksamheterna, 
samtidigt som ett positivt bemötande är kännetecknande för alla som arbetar i för-
valtningen. 

 Tillgänglighet, förtroendeskapande samarbetsvilja där information och flexibilitet 
är viktiga ingredienser. 

 Småskalighet, som innebär att beslut fattas så nära verksamheterna som det är 
möjligt. 

 

3.2. Strukturella förutsättningar 
3.2.1.1. Befolkningsutveckling 

En befolkningsprognos är ett underlag för fördelning av kommunens resurser och syftar 

till att underlätta planeringen av verksamheterna. Den framtida befolkningens storlek och 

sammansättning påverkar kommande behov gällande verksamheter som förskola, skola 

och äldreomsorg. Befolkningsprognosen är även ett viktigt underlag för att kunna upp-

rätta en långsiktig lokalförsörjningsplan.  

Vi har inte tagit del av en formell befolkningsprognos i Eda kommun. Befolkningsutveckl-

ingen i kommunen följs dock löpande under året med stöd av offentlig statistik. Alternati-

vet till att använda sig av 

prognoser är att använda 

sig av föregående års 

data. Fördelen med pro-

gnoser är att man kan ta 

hänsyn till observerade 

trender och även områ-

desspecifika förutsätt-

ningar, exempelvis för-

ändringar i nativiteten 

eller nettoinflyttningen.  

Nedan pekar vi på gene-

rella befolkningstrender i Eda kommun, men detta ska alltså inte ses som en formell pro-

gnos. Snarare är det underlag för ett resonemang om de strukturella förutsättningarna i 

Eda i framtiden. 
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I Eda kommun har invånarantalet legat relativt stabilt de senaste 10 åren. Mellan 2008 

och 2013 minskade befolkningsunderlaget med 2,7 procent. Sedan 2013 har dock befolk-

ningen vuxit med 2,2 procent. Således kan ingen generell trend slås fast. 

De demografiska förutsättningarna i Eda kommun är i hög grad desamma som för riket. 

Det är något lägre andel barn och unga i förhållande till övriga kommuner i Sverige men 

en högre andel som är över 65 år i Eda kommun. Sammantaget motsvarar andelen invå-

nare som är mellan 20 och 64 år 55 procent i Eda kommun, vilket är något högre än rikets 

53,8 procent.       

Detta samband brukar även förklaras utifrån en demografisk försörjningskvot. Försörj-

ningskvoten beräknas genom att summera antalet personer som är mellan 0 och 19 år 

samt antalet personer som är 65 år eller äldre, och sedan dividera med antal personer som 

är mellan 20 och 64 år. Eda kommuns demografiska försörjningskvot var år 2017 0,82 

medan rikets nivå var 0,86. I sammanhanget bör tilläggas att en låg försörjningskvot är 

önskvärt, och således har Eda kommun goda strukturella förutsättningar.  

Företaget Statisticon gör en prognosticerad framskrivning av den demografiska försörj-

ningskvoten utifrån antal levande födda barn, avlidna, inflyttade och utflyttade som regi-

strerats under året och utifrån denna information skattas ett antal parametrar varpå i 

slutänden en försörjningskvot räknas fram. Statisticons framskrivning bygger på statistik 

som finns tillgänglig nationellt och ska alltså inte förväxlas med prognoser som kommu-

nerna själva tar fram. Enligt den senaste prognosen från 2017 beräknas Edas försörj-

ningskvot år 2022 vara 0,86 – alltså högre än dagens läge (0,82). För riket är den progno-

sticerade nivån 0,91, vilket kan jämföras med nivån 2017 (0,86). 

Källa: Statistiska centralbyrån 

3.2.1.2. Skolans förutsättningar i Eda kommun 

Antalet födda barn i kommunen (per 1000 invånare) har varierat mellan åren, och ingen 

trend kan urskiljas. Detta torde bero på att kommunen är relativt liten, och små föränd-

ringar i födelsetalen får förhållandevis stora genomslag från år till år. Genomsnittet de 

senaste tio åren har varit 10,25 födda barn per 1000 invånare.  

I förhållande till jämförbara kommuner och kommungruppen landsbygdskommun med 

besöksnäring föddes 2017 många barn i Eda kommun i förhållande till kommunens stor-

lek. Vi ser även att det i Eda kommun föddes fler barn per 1000 invånare än i övriga 

kommuner i Värmland och riket. Vi noterar dock att om man utgår från Eda kommuns 

genomsnitt de senaste 10 åren så är antalet födda barn per 1000 invånare i nivå med länet 

och riket. Utifrån genomsnittet de senaste tio åren föds ungefär 88 barn per år, förstås 

kommer dessa att vara utspridda mellan tätorterna, och således ser förutsättningarna 

olika ut för de olika skolenheterna. 
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Källa: Statistiska centralbyrån 

3.2.1.3. Demografiska förutsättningar 

Enligt Skolverkets SIRIS-statistik avseende läsåret 2017/2018 har Eda kommun 112 barn i 

förskoleklass och 733 elever i årskurs 1-9. Andelen elever som har föräldrar med utländsk 

bakgrund är 27 procent, vilket är högt i förhållande till riksgenomsnittet på 24 procent. 

Eda kommuns elever har även lägre andel föräldrar med eftergymnasial utbildning – end-

ast 27 procent av eleverna har föräldrar med eftergymnasial utbildning. I riket är det 56 

procent av eleverna i kommunala skolor föräldrar med eftergymnasial utbildning.  

Antalet elever i de kommunala grundskolorna (exklusive förskoleklass) uppgår under 

läsåret 2017/2018 totalt till 733. Flest elever har Gunnarsbyskola – hela 53 procent av 

eleverna går på Gunnarsbyskolan. Av förskoleklasserna har Gunnarsbyskolan 46 procent 

av eleverna. 

                                                

De elever 
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34 procent 

av elevernas föräldrar har en eftergymnasial utbildning. Även Hierneskolan långt under 

riksgenomsnittet (38 procent jämfört med 56 procent). Adolfsfors skola ligger dock i nivå 

med riket – 54 procent av föräldrarna har eftergymnasial utbildning.  
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Vad gäller andelen elever vars föräldrar har utländsk bakgrund finns en överrepresentat-

ion bland elever på såväl Gärdesskolan som Gunnarsbyskolan, 39 procent av eleverna har 

föräldrar med utländsk bakgrund jämfört med 24 procent i riket. För Adolfsfors skola 

redovisas inte andelen elever med föräldrar som har utländsk bakgrund beroende på att 

elevunderlaget är för litet.  

Adolfsfors skola och Gärdesskolan har något högre andel flickor än pojkar, medan förhål-

landet är det motsatta för Gunnarsbyskolan och Hierneskolan.  

I Eda kommun har invånarantalet legat relativt stabilt de senaste 10 
åren. Mellan 2008 och 2013 minskade befolkningsunderlaget med 2,7 
procent. Sedan 2013 har dock befolkningen vuxit med 2,2 procent. Så-

ledes kan ingen generell trend skönjas. 

Eda kommuns demografiska försörjningskvot var år 2017 0,82 medan 
rikets nivå var 0,86, således har Eda kommun goda strukturella förut-

sättningar. Enligt den senaste prognosen från Statisticon beräknas 
Edas försörjningskvot år 2022 vara 0,86 – alltså högre än dagens läge 

(0,82).  

Från Skolverkets statistik kan en del socialekonomiska förhållanden 
utläsas. Det visas bl a att andel föräldrar med eftergymnasial utbild-

ning är lägre än i riket i genomsnitt vid samtliga skolor förutom 
Adolfsfors. Vad gäller andelen elever vars föräldrar har utländsk bak-
grund skiljer sig även detta från riket som helhet med en högre andel 

vid kommunens skolor.    

3.3. Dagens skolorganisation 
Ledningsgruppen inom bildning består av verksamhetschef, fyra rektorer, fyra förskole-

chefer och en utredare/ utvecklingsle-

dare. Ledningsgruppen har möten 

varannan vecka. Målet är att lednings-

gruppen ska arbeta med god framför-

hållning och effektivitet för att möta 

de utmaningar framtiden ställer verk-

samheterna inför. 

Läsåret 2018/2019 finns 876 elever i 

förskoleklass och grundskolan. Elev-

antalet har tidigare minskat under ett 

antal år, men beräknas nu öka med ca 

160 elever inför läsåret 2023-2024 

(ökning på ca 20-30 elever per år). 

Undervisningen bedrivs på fyra sko-

lenheter, varav två enheter erbjuder 

undervisning i år 7-9. Fritidshemsverksamheten bedrivs integrerat med förskoleklassen 

och grundskolan. Barn som är placerade i pedagogisk omsorg flyttas till fritidshem, när 

barnet börjar i förskoleklass. Under 2018/2019 beräknas ca 400 barn vara i behov av 

skolbarnsomsorg.  
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Kartan visar var grund- och grundsärskolorna är belägna. Grön ring betecknar F-5 skola, 

blå ring F-6 skola, röd ring F-9 och gul ring grundsärskola.  

Adolfsfors skola 

Adolfsfors skola är en centralt belägen 

F-5 skola i kommunen. Skolan ligger i 

Köla ca 13 km från årskurs 6 och hög-

stadiet vid Gunnarsbyskolan, ca 14 km 

från årskurs 6 och högstadiet vid Hi-

erneskolan och ca 9 km från Gärdes-

skolan F-6. Inom skolans väggar finns 

förskoleklass, skola till och med år 5 

samt fritids. Andel barn inskrivna på 

fritidshem är ca 75 procent. 

Antal elever oktober 2018 

Årskurs  F 1 2/3 4/5 Totalt 

Elever 12 12 20 13 57 

Fritids 11 

 

9 13 8 41 

Gärdesskolan 

Gärdesskolan F-6 ligger i tätorten Åmotsfors ca 17 km från högstadiet vid Gunnarsbysko-

lan, ca 18 km från högstadiet vid Hierneskolan och ca 9 km från Adolfsfors skola F-5. 

Inom skolans väggar finns förskoleklass, skola till och med år 6 samt fritids. Andel barn 

inskrivna på fritidshem är ca 62 procent.  

På Gärdesskolan finns även en kommunövergripande förberedelseklass med ca tio elever i 

årskurs 3-6. Elevantalet är mycket varierande. Ansvarig rektor är samma som för Adolfs-

fors skola samt Gärdesskolan. 

 

Antal elever oktober 2018 

Årskurs  F 1 2 3 4 5 6 Totalt 

Elever 26 26 30 21 18 12 16 149 

Fritids 22 

 

25 

 

20 14 9 4 1 95 

 

Gunnarsbyskolan 

Gunnarsbyskolan ligger centralt i tätorten Charlottenberg. Här finns förskoleklass, års-

kurs 1-9 samt fritids. Andel barn inskrivna på fritidshem är ca 45 procent. Skolan ligger ca 

26 km från kommunens andra F-9 skola, Hierneskolan.   

På Gunnarsbyskolan finns även en kommunövergripande förberedelseklass med ca tio 

elever i årskurs 7-9. Elevantalet är mycket varierande. Ansvarig rektor är samma som för 

Adolfsfors skola samt Gärdesskolan. 

 

Antal elever oktober 2018 
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Årskurs  F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt 

Elever 59 51 36 49 41 40 44 41 51 45 457 

Fritids 33 40 16 28 8 4 1 - - - 130 

 

Hierneskolan 

Hierneskolan ligger i tätorten Koppom. Här finns förskoleklass, årskurs 1-9 samt fritids. 

Andel barn inskrivna på fritidshem är ca 54 procent. Skolan ligger ca 26 km från kommu-

nens andra F-9 skola, Gunnarsbyskolan.   

Antal elever oktober 2018 

Årskurs  F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt 

Elever 18 19 17 14 17 18 29 23 31 26 212 

Fritids 12 

 

12 13 9 11 2 1 - - - 60 

 

Grundsärskolan 

Grundsärskolan är integrerad i Gunnarsbyskolan. Här finns årskurs 1-9 samt fritids. 

Antal elever oktober 2018 

Årskurs  1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt 

Elever 1 0 0 1 1 1 3 1 2 10 

Från våra intervjuer i verksamheten framkommer olika argument 
kring en framtida skolorganisation. De som förespråkar ett högsta-
dium lyfter fram fördelen med att samla all lärarkompetens på ett 

ställe. Det gynnar en mer flexibel och stabil organisation. Vissa anser 
att det blir en nackdel för de elever som då måste resa längre till och 

från skolan. Andra argument som förs fram är att vissa elever har be-
hov av att kunna välja mellan två högstadieskolor medan några me-

nar att det är lättare att fånga upp elever på små skolor. Samtidigt så 
lyfts fram att det inte alltid är bra med små grupper och att det kan 

vara svårare att hitta kompisar i en liten grupp. Bland lärare finns en 
farhåga att vissa elever anser att resvägen blir för lång och istället väl-
jer att gå i skolan i en annan kommun. Av samma skäl kanske även lä-

rare väljer att söka sig till annan kommun.  

Ingen av de nuvarande högstadieskolorna har kapacitet för att ta emot 
kommunens alla högstadieelever, utan tillbyggnad eller att de yngre 

barnen flyttar till annan skola.   

Så gott som samtliga lyfter fram att det är en brist att eleverna från 
Adolfsfors skola kommer till Hierneskolan i årskurs 6 medan eleverna 
från Gärdesskolan kommer i årskurs 7. När nya elever kommer till en 
skola krävs ett arbete med att skapa en stabil elevgrupp och detta ar-

bete måste då ske två år i rad.   

3.4. Lokaler 
Det finns en stor skillnad i lokalyta per elev mellan skolenheterna (inkluderar även försko-

leklass). År 2017 hade eleverna på Hierneskolan flest kvadratmeter i förhållande till elev-
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antalet, medan Gunnarsbyskolan hade minst antal kvadratmeter per elev. Detta ska dock 

kompletteras med uppfattningen att förhållandet för den lokalyta som riktar sig mot 

undervisning är tvärt om med en lägre yta på Hierneskolan och en högre på Gunnarsby-

skolan där också Gunnarsbyskolan, som är den senast byggda skolan, anses ha bättre an-

passade lokaler för en pedagogisk verksamhet. Det innebär också att lokalerna på Gun-

narsbyskolan också tillåter större klasser. 

Lokalyta per elev (inkl förskoleklass), 

2017.  

 

Kvm/elev 

Gunnarsbyskolan 18,7 

Gärdesskolan 20,2 

Hierneskolan 24,5        

Vi har tagit del av kommunens interna sammanställningar av lokalernas driftskostnad för 

Gunnarsbyskolan, Gärdesskolan och Hierneskolan. Därutöver har vi tagit del av kommu-

nens underhållskostnad. Tanken är att det ska finnas en logik mellan kommunens under-

hållskostnad och de politiska beslut som fattats. Med detta menar vi att om underhålls-

kostnaden är låg bör det finnas politiskt beslut om att fasa ut lokalerna, och vice versa.  

Högst driftskostnad per kvadratmeter (bruksarea) år 2017 hade Gärdesskolan, med och 

lägst hade Gunnarsbyskolan. Samma förhållanden kan spåras tillbaka till 2015. År 2014 

hade dock Hierneskolan den överlägset högsta driftskostnaden per kvadratmeter – 130 

procent högre än Gunnarsbyskolan. Detta förklaras delvis av väldigt höga underhållskost-

nader – se nedanstående graf. 

Underhållskostnaden för Hierneskolan var 2014 hela fyra gånger Gärdesskolans kostnad 

och 13,5 gånger Gunnarsbyskolans underhållskostnad per kvadratmeter. Åren därpå har 

dock nivån normaliserats för Hierneskolan och nivån har legat i paritet med Gärdessko-

lans underhållskostnad per kvadratmeter. Gunnarsbyskolans underhållskostnad per 

kvadrat har varit väsentligt lägre än övriga skolfastigheter. Sedan 2016 ser vi dock en sti-

gande trend och år 2017 hade Gunnarsby-
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skolan högst underhållskostnad per kvadratmeter. Mycket på grund av att de två andra 

skolorna har sänkt underhållskostnaden väsentligt mellan 2016 och 2017, medan Gun-

narsbyskolan har ökat underhållskostnaden per kvadrat.  

Eda kommun gjorde en intern sammanställning år 2012 av det eftersatta underhållet av 

verksamhetslokaler. Enligt sammanställningen är det främst frivilliga lokaler som har 

eftersatt underhåll – 43,7 mnkr eller 44 procent av totala underhållsskulden. Även skollo-

kaler utgör en väsentlig del av den totala underhållsskulden – 21,6 mnkr eller 22 procent. 

Det är dock oklart vilken metodik som har tillämpats för att beräkna underhållsskulden. 

Vi vill peka på vikten av att med ledning av beslut om skolorganisationen också forma en 

tydlig strategi för skolfastigheternas framtida bruk, och kontinuerligt följa upp att under-

hållskostnaderna är samstämmiga med strategin.  

Vid intervjuer ges bilden att det finns behov av renovering på till exempel Hierneskolan 

och behov av fler lokaler på Gunnarsbyskolan.  

3.4.1.1. Grundsärskolan 

Grundsärskolans lokaler på Gunnarbyskolan beskrivs vara välskötta och fina, men de är 
för små för antalet elever och den höga personaltätheten. Vidare är inte lokalerna anpas-
sade efter de olika behov som finns bland elevgruppen. Bland annat kan inte rullstols-
burna elever komma intill handfatet på toaletten eller intill en diskbänk i undervisnings-
lokalen.  

Vi bedömer att skolorna i Eda kommun har olika lokalmässiga förutsättningar, 
dels sett till yta per elev, dels sett till kostnader för drift och underhåll. Kommu-
nens sammanställning pekar på att skolornas lokaler har eftersatt underhåll. 
Därtill uppges särskolans lokaler inte vara anpassade efter antal elever och 

personal som vistats i lokalerna eller efter elevgruppens behov.  

Vi vill peka på vikten av att med ledning av beslut om skolorganisationen också 
forma en tydlig strategi för skolfastigheternas framtida bruk, och kontinuerligt 

följa upp att underhållskostnaderna är samstämmiga med strategin. 

3.5. Ekonomiska nyckeltal 
För att bedöma om en kommun bedriver sina verksamheter till en hög eller låg kostnad 

brukar nettokostnadsavvikelse användas. Nettokostnadsavvikelse definieras som avvikel-

sen mellan kommunens nettokostnad och kommunens strukturårsjusterade referenskost-

nad för grundskolan, mätt i kronor per invånare och år. Referenskostnaden är kostnaden 

som kommunen skulle ha om verksamheten bedrevs på en genomsnittlig ambitions- och 

effektivitetsnivå med hänsyn till de egna strukturella faktorerna enligt kostnadsutjäm-

ningen. Standardkostnaden för grundskolan beräknas med hjälp av variablerna andel 6–

15-åringar, barn med utländsk bakgrund samt antaganden om små skolor och skolskjuts. 

Därutöver tillkommer en del av standardkostnaderna från delmodellerna löner, bebyggel-

sestruktur och befolkningsutveckling. Positiva avvikelser indikerar högre kostnadsläge än 

vad som kan förväntas och negativa avvikelser indikerar ett lägre kostnadsläge än vad som 

kan förväntas.  



Framtida skolorganisation, Eda kommun 
 

November 2018     18 av 46 
Eda kommun 
PwC 

 

Som framgår av diagrammet har 

Eda kommun under en lång rad 

år haft en högre nettokostnad än 

referenskostnad – alltså har 

nettokostnadsavvikelsen varit 

positiv. Sedan 2012 har refe-

renskostnaden ökat i högre takt 

än nettokostnaden. Mellan 2016 

och 2017 minskade dock netto-

kostnaden för grundskola, me-

dan referenskostnaden ökade 

något. 

Nettokostnadsavvikelsen anges 

ofta som procentuell skillnad 

mellan nettokostnad och refe-

renskostnad. En positiv eller 

negativ avvikelse på 5 procent är 

vanligt, men om avvikelsen 

överstiger eller understiger 5 procent konsekvent bör särskild uppmärksamhet riktas mot 

verksamheten.  

I Eda kommun har nettokostnadsavvikelsen vida överstigit 5 procent sedan 2012. Högsta 

nettokostnadsavvikelsen under de senaste åren hade kommunen år 2013 då avvikelsen 

uppgick till 21,9 procent. Sedan dess har nettokostnaden i kommunen inte höjts i samma 

utsträckning som referenskostnaden. Vid senaste bokslutet, 2017, översteg den dock refe-

renskostnaden med 12,4 %. 

3.5.1. Grundskolans ekonomi 

Nedanstående graf är baserad på redovisningen av grundskolans (inklusive förskoleklass) 

budget och utfall enligt nämndens verksamhetsberättelse 2014-2017.  

Grundskolans verksamhet 

(inklusive förskoleklass) 

har utökat budgeten konti-

nuerligt och sammanlagt 

uppgår skillnaden mellan 

2014 och 2017 till 7,7 pro-

cent. Ett genomgående 

mönster sedan 2014 har 

varit att verksamheten inte 

håller sig inom beviljad 

budgetram. Störst avvi-

kelse finner vi år 2017 – 

budgetunderskottet var då 

10,4 miljoner vilket mots-

varar 5 procent. 
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Budgeten för 2017 baserades på en ny skolpeng. Den nya skolpengen är en homogen 

summa per elev. 

Betraktat utifrån de enskilda verksamheterna var Gunnarsbyskolan och Hierneskolan de 

enheter som bidrog mest till underskottet 2017 (-4,8 mnkr för Gunnarsbyskolan och -5,3 

mnkr för Hierneskolan). Adolfsfors skola hade ett mindre underskott medan Gärdessko-

lan hade ett mindre överskott.  

Underskottet per elev 2017 var 5 942 kronor för Adolfsfors skola, 10 867 kronor för Gun-

narsbyskolan och 24 663 kronor för Hierneskolan. Överskottet per elev för Gärdesskolan 

var 1491 kronor. 

I grafen ingår även verksamheter som inte ingår i utredningen – exempelvis gymnasiesko-

lan och vuxenutbildningen som hade ett överskott om 2,2 mnkr år 2017. 

I prognosen för helåret 2018 – daterad 13 september 2018 - ser vi samma tendenser som 

för 2017. Gunnarsbyskolan och Hierneskolan förväntas gå med signifikanta underskott 

(5,5 mnkr respektive 5,0 mnkr) även 2018. Vi noterar att Adolfsfors skola prognosticerar 

ett mer omfattande underskott än 2017, medan Gärdesskolan förväntas bedrivas med ett 

större underskott än 2017. Underskottet per elev inom Adolfsfors skolan förväntas bli 

21 929 kronor och överskottet per elev inom Gärdesskolan beräknas bli 5 882 kronor.  

Anledningen till Adolfsfors underskott är att det under året dykt upp behov av stöd som ej 

täcks i budget samt att en tjänst har tidigare gått på lågstadiesatsningen. I Gärdesskolan 

var budget lagt med hänsyn till att en ytterligare klass som inte blev av pga. flytt. Detta 

kompenseras för i år med förberedelseklass, men det anges vara osäkert hur kostnaden 

kommer beaktas framöver. Sammanlagt rör det sig om cirka 1 mnkr.  

Både Gunnarsbyskolan och Hierneskolan hade minus vid uträknande av budget utifrån 

den nya elevpengen. Detta styrker vår tidigare rekommendation om att nämnden bör göra 

en generell översyn av skolpengen.  

Kostnaden för förskoleklass har ökat sedan 2014. Mellan 2014 och 2017 ökade kostnaden 

per elev med 27 procent.  

Jämfört med jämförelsegrupperna är kostnaden per elev i förskoleklass låg. Endast riks-

genomsnittet är lägre än kommunens kostnad per elev. Jämförbara kommuner ligger ex-

empelvis 19 procent över Eda kommuns kostnadsnivå.  
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Kostnaden för förskoleklass 

har ökat sedan 2014. Mellan 

2014 och 2017 ökade kostna-

den per elev med 27 procent. 

Åren dessförinnan – 2012 

och 2013 – var kostnaden per 

elev högre än år 2014. 

Jämfört med jämförelse-

grupperna är kostnaden per 

elev i förskoleklass låg. End-

ast riksgenomsnittet är lägre 

än kommunens kostnad per 

elev. Jämförbara kommuner 

ligger exempelvis 19 procent 

över Eda kommuns kost-

nadsnivå.  

 

 

Inom grundskolan har kostnaden 

ökat succesivt sedan 2012. Dock 

inte i samma utsträckning som 

kostnadsutvecklingen i förskole-

klass - skillnaden i kostnad per 

elev i grundskola 2012 och 2017 

uppgår till 12 procent.  

Jämfört med övriga jämförelse-

grupper ligger Eda förhållandevis 

högt i fråga om kostnad per 

grundskoleelev. Endast 

kommungruppen har högre kost-

nad per elev. Jämfört med jäm-

förbara kommuner har Eda 

kommun en 5 procent högre 

kostnad per elev.  

Sammantaget kan vi konstatera att det är kostnaden för grundskoleelever som förklarar 

kommunens förhållandevis höga nettokostnadsavvikelse, snarare än elever i förskoleklass. 

Kostnaden för samtliga grundskoleelever uppgick till 93,0 mnkr. Om Eda kommun skulle 

ha samma kostnad per elev som jämförbara kommuner skulle den totala kostnaden istäl-

let uppgå till 88,6 mnkr, dvs. 4,4 mnkr mindre. Vi noterar att grundskolans kostnad (in-

klusive förskoleklass) 2017 översteg budget med 10,4 mnkr. Vi tolkar detta som att bud-

getramen som grundskolan ges inte är tillräcklig. I sammanhanget vill vi poängtera att 

budget som styrinstrument riskerar att urholkas om budgetramen inte är tillräcklig, och vi 

rekommenderar därför att en dialog initieras om grundskolans ekonomiska förutsättning.  
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Genom att granska de mest omfattande kostnadsposterna i grundskolan ges en mer detal-

jerad bild av vilka aktiviteter som är kostnadsdrivande. Sedan 2013 har kostnaden för 

undervisning per elev ökat med 20 procent. Under samma tidsperiod har kostnaden för 

lokaler sjunkit med 13 procent. Vi noterar även att kostnadsposten för övrigt under peri-

oden har minskat från 21 244 till 12 541 kronor per elev. En vanlig förklaring till sådana 

bilder brukar vara att kommunen har varit mer detaljerade i konteringen av grundskolans 

kostnader.  

 

Vi kan konstatera att Eda kommun har högst kostnad per elev för undervisning bland 

jämförelsegrupperna. Kommunen har även näst högst kostnad per elev avseende lokaler. 

Kommunen har däremot lägst kostnad för skolmåltider och övrigt.  

Undervisningskostnaden är den absolut mest omfattande kostnadsposten – 63 procent av 

Eda kommuns totala kostnad för grundskolan – vilket förklarar den totala skillnaden mel-

lan kommunerna. Vi noterar dock att kommungruppen, som har en högre total kostnad 

per elev, har lägre kostnad än Eda för undervisning. Anledningen till att kommungruppen 

har en högre total kostnad kan tillskrivas den höga lokalkostnaden och kostnaden för öv-

rigt per elev.  

Vi har tagit del av personalkostnaden för samtliga grundskoleenheter i Eda kommun. Sta-

tistiken avser personalkostnaden per elev 2017 och fördelas enligt posterna lärare, admi-

nistration, elevhälsa och SYV samt stöd.  
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Högst personalkostnad per elev återfinns inom Hierneskolan, och det är framför allt lä-

rarkostnaden som är högre än de andra skolenheterna. Detta har att göra med att årskurs 

7-9 är resurskrävande.  

Lägst personalkostnad har Adolfsfors skola, vilket kan förklaras av att skolan endast har 

verksamhet för F-6. Personalkostnaden per elev för årskurs 1-3 samt 4-6 på Adolfsfors 

skola är exempelvis högre än på Hierneskolan.  

Högst kostnad för stöd per elev har Adolfsfors skola (7 775 kr/elev) och Gunnarsbyskolan 

(6 784 kr/elev). Mot bakgrund av att det går flest elever på Gunnarsbyskolan blir den to-

tala kostnaden för stödinsatserna väsentligt högre. År 2017 uppgick kostnaden för stöd på 

Gunnarsbyskolan 3,0 mnkr, vilket kan jämföras med Gärdesskolans stödkostnad på 0,3 

mnkr.  

Vidare har Hierneskolan höga kostnader för administration – 1 649 kr/elev. Detta är dub-

belt så högt som Gunnarsbyskolan som är den skolenhet med näst högst administrations-

kostnad per elev.   

3.5.2. Resursfördelning 

Enligt skollagen 2 kap. 8 b § ska kommuner fördela resurser till utbildning inom skolvä-

sendet efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. Av 10 § samma kap. 

följer att rektorn beslutar om sin enhets inre organisation och ansvarar för att fördela re-

surser inom enheten efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov.  

Kommunernas resursfördelning till skolan är ett medel för att nå målet att alla elever ska 

få tillgång till en likvärdig utbildning av god kvalitet. Det betyder att resursfördelningen 

ska vara anpassad till elevers olika behov och förutsättningar. Skolverket har i en rapport  

konstaterat att flera kommuner i dagsläget inte fördelar resurser på ett sätt som möter det 

nationella kravet på att resursfördelningen ska vara anpassad till elevers olika förutsätt-

ningar och behov. Sedan sektorsbidraget togs bort är finansieringen av skolan dock fullt ut 

ett kommunalt ansvar. Eftersom kommunerna i rollen som skolans huvudmän är ansva-

riga för organiseringen och finansieringen av skolan är det viktigt att kommunerna ut-

vecklar sina resursfördelningssystem på ett medvetet sätt. Aktiva och medvetna kommu-

ner i fråga om resursfördelning är en förutsättning för att resurserna inom skolan ska 

kunna fördelas på ett sätt som leder till att varje elev får en likvärdig utbildning av god 

kvalitet. 

Bildnings internbudget fördelas genom både resursfördelningsmodeller (inom förskola, 

fritidshem, förskoleklass, grundskola och grundsärskola) samt genom ramtilldelning uti-
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från uppskattade intäkter/kostnader. Resursfördelningen via barnpeng (inom förskolan) 

samt elevpeng (övriga verksamheter ovan) baseras på antalet barn/elever, både faktiska 

uppgifter samt prognoser. För förskolan har för 2018 faktiskt antal platser använts som 

beräkningsgrund. För förskoleklass, grundskola samt grundsärskola har klasslistor för 

läsåret 2017/18 med prognos för läsåret 2018/19 använts. Vad gäller fritids har vi använt 

oss av en schablon, andel inskrivna barn i årskurs F-5 som fått ligga som grund. 

 Verksamhetschef – här ligger i nuläget budget för samtliga interkommunala er-
sättningar, skolskjutsar, inackordering, ledning och central administration. Även 
intäkterna för föräldraavgifter inom förskola och fritidshem redovisas här. Därut-
över finns centrala medel för IT-utveckling samt, i den mån det är möjligt, någon 
form av pott som kan fördelas under året. 

 Varje rektor/förskolechef har sedan en budget för sitt område. Här budgeteras 
administrativ personal på skolan samt biträdande rektorer, elevhälsa, pedagogisk 
personal, övrig personal, kost, läromedel, hyror, städkostnader etc. Elevpengen av-
ser att täcka elevhälsa, pedagogisk personal, elevassistenter/resurser samt läro-
medel. Hyror och kost läggs in enligt de uppgifter vi får från kostsektionen kring 
beställningar samt från bostadsbolaget för internhyrorna. 

Nivåer skolpeng 2018  

Barn i fritidshem 22.670 kr 

Elev i årskurs F-6 49.450 kr 

Elev i årskurs 7-9 59.750 kr 

Elev i särskola 250.000 kr 

Elev i träningsskola 300.000 kr 

Nivåerna i skolpengen föreslogs i en konsultutredning under hösten 2016.  Någon socioe-

konomisk tilldelning eller utifrån behov av särskilt stöd sker inte utan detta bedömdes då 

att det skulle rymmas inom barn-/elevpengen.  Under våra intervjuer framkommer att det 

finns många åsikter på systemets uppbyggnad.  Även om det inte riktigt faller inom ramen 

för detta uppdrag menar vi dock att ett ekonomiskt styrsystem måste ha en hög acceptans 

och upplevas som rimligt. Med utgångspunkt från den information vi fått under denna 

utredning menar vi att det finns anledning att se över skolpengen och de fördelningsnyck-

lar som tillämpas – bland annat utifrån socioekonomiska faktorer.  

Nivåerna för 2018 är framtagna genom en uppräkning med hänsyn till löneökningar, ca 

tre procent. 

I våra samtal med företrädare i kommunen kan vi konstatera att det 
finns ett utbrett missnöje bland rektorer och lärare över den resursför-
delningsmodell som tillämpas i dag. Den tar inte hänsyn till skollagens 
krav på att  kommunen ska fördela resurser till utbildning inom skol-
väsendet efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. 

Därav och utifrån det vi nämnt om resursfördelningen i avsnittet 
Grundskolans ekonomi finns det skäl att se över hur resurserna ska 

fördelas inom kommunen.  
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3.6. Kunskapsresultat  
3.6.1.1. Årskurs 9  

Vad gäller andelen elever som uppnådde godkänt betyg i samtliga ämnen har situationen i 

riket som helhet våren 2018 visat på en positiv utveckling. Andelen i riket ökade från 74,1 

(2017) till 75,7 våren 2018. I Eda kommunen låg andelen på 64,6 våren 2018. Det innebär 

att nästan var tredje elev avslutade årskurs 9 i Eda kommun utan godkänt betyg i ett, flera 

eller samtliga ämnen. Resultat är tydligt sämre jämfört med våren 2017 då andelen låg på 

81,3.  

I riket var det 84,4 procent av eleverna som var behöriga till något av gymnasieskolans 

nationella yrkesprogram. I Eda kommun låg andelen på 79,3. Det är en minskning med ca 

11 procentenheter sedan våren 2017.  

Det genomsnittliga meritvärdet för 17 ämnen var våren 2018 i riket 228,7. Motsvarande 

värde i Eda kommun låg våren 2018 på 209,9. I jämförelse med våren 2017 är det en kraf-

tig försämring då meritvärdet i Eda kommun låg på 228,9. 2014/15 låg meritvärdet på 

214,8 och 2015/16 på 227,2. 

Andel (%) elever åk 9 (vt 2018) Hierneskolan Gunnarsbyskolan 

Genomsnittligt meritvärde (17 ämnen) 211,3 209,1 

Andel (%) behöriga till yrkesprogram 77,4 80,4 

Andel (%) som uppnått kunskapskraven 

i alla ämnen 

54,8 70,6 

3.6.1.2. Årskurs 6 

I årskurs 6 våren 2018 i Eda kommun var det 65,9 procent av eleverna som erhöll något 

av betygsstegen A-E i alla ämnen. På Gunnarsbyskolan var andelen 70,2, Hierneskolan 

76,0. I den officiella statistiken saknas uppgift avseende Gärdesskolan. Motsvarande an-

delstal för riket låg vid samma tid på 77,7. 

Kunskapsresultaten har i årskurs 9 kraftigt försämrats sedan våren 2017. 
Vad gäller andel som  uppnått kunskapskraven i alla ämnen finns det stor 
skillnad mellan de resultat som uppnåtts på Hierneskolan (54,8) och resul-
taten på Gunnarsbyskolan (70,6). Vid båda skolorna finns även betydande 

skillnader i de resultat som flickor respektive pojkar uppnår.  

Vad gäller kunskapsresultaten i årskurs 6 ligger Hierneskolan 22,9 procen-
tenheter lägre och Gunnarsbyskolan 7,1 procentenheter lägre. Även här 

finns alltså en betydande skillnad de båda skolorna emellan.   

3.7. Rektor 
Rektor ska, enligt skollagen1, leda och samordna det pedagogiska arbetet inom sitt verk-

samhetsområde. Enligt gällande läroplan (Lgr 11) är rektorn ”pedagogisk ledare och chef 

                                                             
1 2 kap. 8 § skollagen. 
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för lärarna”2. Rektor har det ”övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet in-

riktas på att nå de nationella målen”. Detta konkretiseras i läroplanerna genom rektors 

särskilda ansvar. I den nya skollagen förtydligas rektors ansvar, befogenheter och besluts-

rätt.3 Rektor fattar till exempel ensam beslut om den egna skolenhetens inre organisation 

samtidigt som rektor fått nya möjligheter att delegera beslutanderätten. Sammantaget ger 

detta rektorn nya verktyg som kan användas till att kontinuerligt forma och utveckla skol-

verksamheten.  

Det är rektors ansvar att se till att arbetet ligger i linje med skolans mål, ramar och resur-

ser men också att tydligt påtala när den nationella måluppfyllelsen inte kan nås på grund 

av bristande förutsättningar. Det är huvudmannens ansvar, ur ett måluppfyllelseperspek-

tiv, att ge rektor stöd och förutsättningar att utföra sitt uppdrag och det är både rektorns 

och huvudmannens ansvar att i ett växelspel skapa förutsättningar i relation till nationell 

måluppfyllelse.                                              

I Eda kommun finns det tre rektorer på 

vardera 100 procent. En av rektorerna har 

ansvar för verksamheterna vid både 

Adolfsfors skola och Gärdesskolan. Vid 

Gunnarsbyskolan finns även en biträ-

dande rektor på 100 procent och på Hier-

neskolan finns en biträdande rektor på 50 procent. Rektorn vid Adolfsfors skola och Gär-

desskolan har ansvar för ca 25 lärare (inkl. förskoleklass och fritids) och 180 elever (inkl. 

förberedelseklassen). Här tillkommer även ansvar för tre personal inom förberedelseklas-

sen. Rektorn vid Gunnarsbyskolan har ansvar för 46 lärare (inkl. förskoleklass och fritids) 

och ca 250 elever. Rektorn vid Hierneskolan ansvarar för ca 38 lärare (inkl. förskoleklass 

och fritids) och 210 elever. Endast rektorn vid Gunnarsbyskolan har gått den statliga rek-

torsutbildningen, vilket är ett statligt kompetenskrav på rektorer. De andra två rektorerna 

går utbildningen nu. Varje rektor har en skolassistent som stöd.   

Verksamheter Gunnarsbyskolan 

Särskolan 

Gärdesskolan 

Adolfsfors  

Hierneskolan  

Skolledarresurs 1.0 rektor 

1,0 bitr rektor 

1,0 rektor 1,0 rektor 

0,5 bitr rektor 

Antal elever 250 180 210 

Antal lärare 46 25 38 

 

Personalomsättningen på rektorer har varit hög.  Omsättningen på rektorer har lett till 

instabilitet och brist på långsiktighet. Ett vanligt förekommande problem har varit att 

rektor slutat efter fullgjord rektorsutbildning och en ny rektor måste rekryteras. Det har 

inte varit enkelt att rekrytera en ny rektor som redan har gått rektorsutbildningen. Ef-

tersom det finns krav på att alla rektorer ska ha genomgått utbildningen måste Eda kom-

                                                             
2 Lgr 11, 2.8 Rektors ansvar. 
3 Skollagen (2010:800), se också Skolverket (2010) Utmaningar för skolan, Den nya skollagen och de nya 

reformerna. Stockholm: Skolverket 
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mun tillåta att rektorerna till del av sin tjänst är under utbildning. Det genererar mindre 

tid i verksamheten och för det pedagogiska ledarskapet.  

Förutom att två av tre rektorer genomgår rektorsutbildningen just nu ger rektorerna en 

bild av ett splittrat uppdrag. Till exempel kan nämnas att rektorn på Gärdesskolan som 

samtidigt som hon utbildar sig är ansvarig för Gärdesskolan F-6, Adolfsfors skola F-5, 

fritidsavdelningar och förberedelseklasserna (varav den ena är belägen i Gunnarsbysko-

lan). Hon har även kommunövergripande ansvar för ”process fritids” och driver ett nät-

verk för förskoleklass.  

Lärare uttrycker att de saknar ett tydligt pedagogiskt ledarskap. De menar att rektorerna 

tvingas lägga mycket tid på andra uppdrag än det faktiska ledarskapet. Rektorsrollen upp-

fattas som diffus och ansvar och uppgifter beskrivs mer i termer av administration och 

organisation än i termer av ledning och styrning av den pedagogiska verksamheten utifrån 

de nationella målen. Det är viktigt att rektorerna är en drivande kraft och samordnande 

och att de leder strukturer och processer mot ökad måluppfyllelse och skolutveckling. 

Skolkulturen behöver ofta utmanas för att större delaktighet och ansvar i ett gemensamt 

uppdrag ska kunna uppnås. 

Rektorerna uppfattas som ledare av verksamheterna, men behöver mer aktivt själva träda 

fram och fördjupa kommunikationen med lärarna om kärnprocesserna och utvecklingsar-

betet. De behöver bättre identifiera och analysera skolans utgångsläge för utveckling och 

mer strategiskt och långsiktigt prioritera insatser för det. Rektorerna har startat vissa pro-

cesser och aktiviteter för att främja skolutveckling, men behöver förtydliga roller och an-

svar för detta i organisationen och säkra att tänkta processer verkligen sker. Mot bak-

grund av att personalomsättningen är hög bland rektorerna hindrar det långsiktiga insat-

ser.  

Eda kommun behöver i större utsträckning lyfta frågor om hur arbetet kan 
utvecklas för att ge bättre utrymme och stöd för att rektorerna ska verka som 
pedagogiska ledare. Rektorerna själva behöver också tydliggöra sina förut-
sättningar, förstärka analysarbetet och genom det precisera behoven för ut-

vecklingsarbetet. Rektorerna har olika erfarenheter och kompetenser och arbe-
tar också utifrån varierande förutsättningar när det gäller organisation och 

verksamhetsansvar.  

Resursfördelningen till skolan sker i för liten utsträckning efter analys och 
kommunikation av skolans resultat. Tilldelningen av resurser sker främst scha-
blonmässigt och system för analys och  resurstilldelning utifrån skolans resul-

tat och behov finns inte. 

Vi bedömer att Eda kommun behöver se över rektorernas uppgifter och möjlig-
heter att fullfölja sitt statliga rektorsuppdrag. Vidare behöver kommunen sätta 
in insatser för att öka lusten för att stanna kvar som rektor. Ett lyhört, långsik-

tigt och ihärdigt ledarskap skapar stabilitet och långsiktighet.   
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3.8. Lärare 
Hela Sverige står inför en brist på lärare. För en kommun är det viktigt att få behålla bra 

lärare och att kommunen har ett rykte om sig att kunna erbjuda goda arbetsvillkor och 

arbetsmiljö så att nya lärare söker sig till kommunen. Vartannat år gör Skolverket en sam-

lad bedömning av situationen i skolväsendet. Lägesbedömningen är en aktuell samman-

ställning utifrån Skolverkets samlade kunskaper och erfarenheter. Syftet är att ge un-

derlag för fortsatt utvecklingsarbete på nationell och lokal nivå. 

Av Skolverkets lägesbild 2017 framgår att bra arbetsmiljö är viktig för att lärare ska stanna 

kvar i yrket. För att verksamma lärare ska vilja stanna kvar i yrket behöver de ha en bra 

arbetsmiljö med goda förutsättningar att bedriva en undervisning av hög kvalitet. Men 

många lärare upplever en stor arbetsbörda och brist på tid.  

Statistiska centralbyrån (SCB) har undersökt varför lärarutbildade personer har valt att 

lämna yrket. Nästan sju av tio svarande uppgav att arbetsmiljön, exempelvis hög stress 

och arbetsbelastning, var en av orsakerna. Många kunde ändå tänka sig att återvända om 

arbetssituationen för lärare förändrades. Omkring 60 procent av de lärare som lämnat 

yrket menade att arbetsbelastning i förhållande till arbetstid hade bidragit helt eller till 

stor del till att de inte längre jobbar som lärare. Drygt hälften angav att för många admi-

nistrativa arbetsuppgifter var en till stor del eller helt bidragande orsak till att de lämnat 

yrket, medan cirka 45 procent uppgav lönen i förhållande till arbetsbördan som orsak. 

Nästan 20 procent angav brist på karriärmöjligheter som anledning till att byta yrke. 

Skolverket konstaterar vidare att goda möjligheter till professionell utveckling är viktigt 

för att stanna kvar i yrket. Återkommande kompetensutveckling för lärare är också en 

förutsättning för att skolväsendet ska kunna erbjuda alla barn och elever en undervisning 

av hög kvalitet. Kollegialt lärande, det vill säga kompetensutveckling som innebär att lä-

rare tillsammans och på ett strukturerat sätt reflekterar kring sin undervisning, har visat 

sig vara mer framgångsrikt än individuella insatser som bygger på den enskilde lärarens 

intresse och ansvar. 

Utifrån tillgänglig statistik kan vi konstatera att andelen behöriga lärare i Eda kommun är 

lägre än i riket. Detsamma gäller andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen. Därtill 

är variationen mellan skolenheterna stor; till exempel skiljer det närmare 40 procenten-

heter mellan andelen behöriga lärare på Gärdesskolan och Adolfsfors skola. Eftersom 24 

av drygt 100 lärare i Eda kommun är 61 år eller äldre är kommunens rekryteringsbehov 

stort i nuläget och än större i framtiden.  

Antalet elever per lärare i Eda kommun är färre än i jämförelse med riket, vilket ur ett 

undervisningsperspektiv är positivt. Även här finns det stora skillnader mellan grundsko-

lorna i kommunen; Hierneskolan har färre elever per lärare än till exempel Gunnarsby-

skolan och Gärdesskolan.  
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Den senast (2016/17) tillgängliga officiella statistiken avseende andel lärare med legiti-

mation respektive pedagogisk lärarexamen samt lärartäthet visar följande:  

 

  
Kommunala skolor i Eda kommun 

Riket 

  2014 
  

2015 2016 2017 2017 

Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation 
och behörighet i minst ett ämne i grundskola, 
kommunala skolor, andel (%) 

  74,2 75,3 69,2 72,4 

Adolfsfors skola F-5       87,4   

Gunnarsbyskolan F-9       71,1   

Gärdesskolan       48,5   

Hierneskolan F-9       71,8   

Lärare med pedagogisk högskoleexamen i 
kommunal grundskola, (%) 

80,1 88,9 87,5 78,1 83,5 

Adolfsfors skola F-5       100,0   

Gunnarsbyskolan F-9       71,1   

Gärdesskolan       61,5   

Hierneskolan F-9       82,0   

Elever/lärare (årsarbetare) i kommunal grund-
skola, antal 

9,9 10,8 10,2 10,4 11,9 

Adolfsfors skola F-5       10,9   

Gunnarsbyskolan F-9       11,6   

Gärdesskolan       11,6   

Hierneskolan F-9       8,2   

 

3.8.1. Undervisningstid och lärares arbetstid 

Undervisning utanför den egna skolans lokaler  

Eleverna i årskurserna 3-5 vid Adolfsfors skola åker till Hierneskolan i Koppom en halv-

dag per vecka för att ha slöjd och musik. Adolfsfors elever undervisas i slöjd och musik av 

lärare på Hierneskolans parallellt med att lärare från Adolfsfors undervisar i bild och 

svenska för Hierneskolans elever.  

Eleverna i årskurs 6 vid Gärdesskolan åker två halvdagar till Hierneskolan i Koppom för 

att erbjudas moderna språk och hem- och konsumentkunskap. För att få ihop det bra 

schematekniskt har eleverna även musik och bild med behörig lärarpersonal. Slöjd bed-

rivs på egna skolenheten. 

Vid intervjuer lyfter lärare att det är positivt att eleverna har lektioner Hierneskolan ef-

tersom eleverna kommer att gå på skolan när de börjar årskurs sex respektive sju. På detta 

sätt bidrar detta till en välfungerande övergång till högstadiet.    

Lärares arbetstid 

Vid intervjuer framkommer att en heltidsanställd lärare i Edas grundskolor undervisar 27 

stycken 40-minuterslektioner per vecka, vilket motsvarar 18 klocktimmar per vecka. Utö-

ver detta skiljer det sig åt vad arbetstiden används till och vad som ingår i arbetsuppgif-

terna.  
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Lärarna framhåller att det är skillnader mellan årskurser och stadier vad gäller hur ar-

betsuppgifterna ser ut samt hur mycket tid de tar. I de lägre åldrarna finns inte betygen 

utan det handlar om en annan sorts bedömning och återkoppling till eleverna jämfört 

med lärare i äldre årskurserna. Vidare är det skillnad i planering och genomförande då 

lärarna har undervisning i olika många ämnen beroende på årskurserna. Vidare är det 

skillnad i organisationen utifrån samma faktum. 

När det gäller administrativa uppgifter uppges att det kan röra sig som att hämta och fylla 

på kopieringspapper, hjälpa kollegor som inte har samma IT-kompetens med olika IT-

relaterade frågor etc. Det handlar om uppgifter som ligger utanför själva läraruppdraget. 

Grundskollärarna ger en bild av att dessa typer av uppgifter är en tidstjuv. Det finns vi-

dare uppgifter som ligger i områdena av administration och vaktmästeri. Det handlar om 

att kopiera arbetsmaterial, hämta böcker och pennor, byta batterier i klockor eller annan 

utrustning, hantera daglig e-post med  information, städa, tömma papperskorgar och 

ställa undan stolar och material.  

Inom ramen för läraruppdraget lyfter lärarna fram vissa moment som tar mer tid än för-

väntat. Det handlar om administrationen kring extra anpassningar, åtgärdsprogram, över-

lämningar mellan stadier och till gymnasiet. De intervjuade lärarna beskriver att det finns 

vissa stödsystem, men flera moment vad gäller dokumentation och underlag rörande ele-

verna hanteras i pappersformat vilket tar tid att hantera på ett rättssäkert vis. Denna ad-

ministration tar tid från undervisning och planering. Vidare upplever lärarna att det sak-

nas övergripande rutiner och riktlinjer vilket innebär att skolor och lärare skapar egna.  

På skolor med färre elever behöver lärarna mer frekvent fungera som rastvakter och vara 

närvarande i matsalen. Vidare finns det skolor där elevhälsan inte är närvarande varje dag 

vilket innebär att lärarna får arbeta mer med omsorg och omhändertagande av elever än 

på skolor där elevhälsan är närvarande varje dag. Det anges att det förekommer att lärar-

na får göra brådskande omhändertagande vad gäller fysiska skador men även samtal i 

kuratorsliknande situationer. Detta tar tid från planering, bedömning och pauser.  

Lärarna lyfter även fram andra så kallades tidstjuvar eller administrativa moment som tar 

tid från ordinarie arbetsuppgifter. Det handlar bland annat om att hantera skolskjuts. 

Skolskjutstiderna beskrivs avgöra längden på skoldagen. På en del skolor är skoldagen 

totalt sett kortare och med kortare raster än på andra skolor där skoldagen är längre och 

med längre raster.   

Det framstår som positivt att elever undervisas i några ämnen i hög-
stadiets lokaler och av högstadiets lärare. Detta främjar övergången 
till högstadiet samt gör det möjligt att säkra behörigheten i det aktu-

ella ämnet. Vi konstaterar att lärare har olika förutsättningar när det 
gäller hur mycket arbetstid som kan ägnas åt undervisning och ar-
betsuppgifter som direkt bör undervisningens planering, genomfö-

rande, bedömning och betyg, uppföljning och dokumentation.  

Rekommendation (oavsett organisationsförslag): Säkerställa att lä-
rare arbetstid används på ett ändamålsenligt och effektivt sätt genom 
att kartlägga lärares arbetsuppgifter och identifiera vilka som bara 
kan utföras av lärare, vilka som kan men inte behöver utföras av lä-
rare samt vilka uppgifter som inte måste utföras av lärare. Utifrån 
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detta gemensamt definiera vilka arbetsuppgifter som ingår i samtliga 
lärares arbetsuppgifter och organisera så att ansvaret för resterande 

arbetsuppgifter hamnar på någon annan funktion. 

3.9. Elevhälsa 
Enligt skollagen ska det för eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan fin-

nas elevhälsa4. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och speci-

alpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. 

Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. För medicinska, psykologiska 

och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog 

och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elever-

nas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses. 

I dag ligger resurserna för elevhälsan under respektive rektor. I den resurstilldelning som 

sker till respektive skolenhet, genom elevpeng, ingår kostnader för elevhälsa.  

Tillgången till elevhälsa vid Adolfsfors skola består av tio procent kurator och tio procent 

skolsköterska. Sedan detta läsår finns ingen specialpedagog. Istället ges lärarna utrymme 

att klara av att ge specialpedagogiska stödet själva. Även Gärdesskolan har tio procent 

kurator och tio procent skolsköterska. Det är samma kurator och skolsköterska som 

tjänstgör vid Adolfsfors skola. Vid Gärdesskolan finns 50 procent specialpedagog. Speci-

alpedagogen tjänstgjorde fram till detta läsår 25 procent vid Adolfsfors skola. Eleverna vid 

förberedelseklass årskurs 1-6 har tillgång till den samlade elevhälsa som finns vid Gärdes-

skolan. Det är rektorn vid Hierneskolan som är chef över kuratorn och skolsköterskan.  

Vid Hierneskolan finns en heltidstjänst som specialpedagog, härutöver finns kurator och 

skolsköterska på respektive 80 procent. Det är samma kurator och skolsköterska som 

tjänstgör vid Adolfsfors skola och Gärdesskolan. Utöver dessa kompetenser finns två spe-

ciallärare (70 respektive 30 procent) för årskurserna 1-6. Årskurserna 7-9 har inte tillgång 

till speciallärare.  

Vid Gunnarsbyskolan finns i budgeten utrymme för två specialpedagoger på vardera 100 

procent. Den ena tjänsten är dock förnärvarande vakant. Härutöver finns en kurator på 

100 procent och en skolsköterska knappt 100 procent. En mindre del av sjuksköterskans 

heltidstjänst går till att jobba kommunövergripande som medicinskt ansvarig. Eleverna i 

grundsärskolan och i förberedelseklass årskurs 7-9 har tillgång till den samlade elevhälsan 

vid Gunnarsbyskolan.  

I kommunen finns en skolpsykolog med uppdrag att stödja samtliga skolor. Skolpsykolo-

gen lyder under rektorn vid Gunnarsbyskolan. Enligt uppgift från kommunen finns tankar 

på en organisationsförändring vad gäller elevhälsan resurser. Detta skulle innebära att 

samtliga kompetenser som enligt skollagen ska finnas ska lyda under verksamhetschefen 

för Bildning. Det innebär i så fall att Eda kommun kommer gå ifrån en decentraliserad 

elevhälsa till en centraliserad. I de intervjuer som vi har haft med företrädare vid förvalt-

ningen och de olika skolenheterna finns ett önskemål om en centraliserad elevhälsa. En 

centraliserad elevhälsa minskar sårbarheten och samlade kompetenser ökar möjligheter-

na till lika tillgång, likvärdighet samt skapar en bättre flexibilitet.   

                                                             
4 2 kap. 25 § skollagen. 
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Det har i intervjuer lyfts fram att elevhälsans resurser inte är tillräckliga och att tillgången 

till elevhälsa inte likvärdig. Detta har fått till konsekvens att elevhälsans resurser inte 

räcker till för att täcka upp för de behov som finns hos eleverna. Som exempel kan näm-

nas att Hierneskolan där specialpedagogen är involverad i 50 elever av drygt 210, en situ-

ation som betecknas som ohållbar. 

Eftersom det framstår som att elevhälsans resurser inte är tillräckliga 
finns en risk att elevhälsans resurser främst riktas mot på de faktiska 
behov eleverna har. Det kan då leda till att elevhälsans huvudsakliga 

uppgift, att främst vara förebyggande och hälsofrämjande, får stå till-
baka. Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskaps-

utveckling och personliga utveckling.  

Att elevhälsans roll främst ska vara förebyggande och hälsofrämjande 
innebär att elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar ele-
vernas lärande, utveckling och hälsa. Skollagen är tydlig med att elev-

hälsan ska arbeta som en samlad resurs. Elevhälsan ska enligt Skol-
verket också arbeta med mer generellt inriktade uppgifter som rör ele-

vernas arbetsmiljö. 

Vi stödjer ett  förslag att centralisera elevhälsan. En viktig uppgift för 
chefen för elevhälsans personal är att skapa förutsättningar för en 
samsyn på elevhälsan uppdrag. När all personal är samlad under 

samma chef ökar möjligheterna till likvärdighet.  

Vi vill dock på peka den risk som finns vid en organisationsförändring 
att kommande elevvårdsärenden inte hanteras i den miljö de huvud-
sakligen ska hanteras inom, elevens skola. Det kommer att krävas att 

ansvarsfördelningen och hur man erhåller resurser för arbete med 
elevhälsovården noggrant tydliggörs. 

3.10. Skolskjuts 
3.10.1.1. Nationella bestämmelser  

Det är elevens hemkommun som i varje enskilt fall gör en bedömning av om eleven har 

rätt till kostnadsfri skolskjuts. En elev i en kommunal grundskola eller grundsärskola har 

rätt till skolskjuts om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållandena, 

elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. Alla dessa förut-

sättningar prövas individuellt. 

Ibland har en elev, med hänsyn till sina personliga förhållanden, särskilda skäl att få gå i 

en grundskola eller grundsärskola i en annan kommun än hemkommunen. Om eleven på 

grund av sin skolgång måste övernatta i skolkommunen har hon eller han rätt till skol-

skjuts mellan den tillfälliga bostaden och skolan under samma förutsättningar som gäller 

för elever som är bosatta i den kommunen. Det är i sådana fall skolkommunen som ska se 

till att skolskjuts anordnas för eleven. Kommunens kostnader för detta ska ersättas av 

elevens hemkommun. 
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Den 1 januari infördes nya bestämmelser i skollagen som innebär att även elever i försko-

leklassen från och med höstterminen 2018 har rätt till skolskjuts under samma förutsätt-

ningar som elever i grundskolan och grundsärskolan. 

3.10.1.2. Lokala bestämmelser för skolskjutsar i Eda kommun 

För elever i grundskolan årskurs 1 till och med 9 samt 6-åringar i förskoleklass ombesörjer 

kommunen kostnadsfria skolskjutsar enligt följande bestämmelser: 

Huvudregel 

Med skolväg menas den kortast användbara väg mellan mantalsskriven adress och den 

skola till vilken eleven hänvisats för sin skolgång. Kortaste skolväg till skola för skolskjuts: 

 Förskoleklass      3 km 

 årskurs 1-3                  3 km 

 årskurs 4-6                  4 km 

 årskurs 7-9                  4 km 

Längsta gångavstånd mellan mantalsskriven adress och hållplats för skolskjuts: 

 Förskoleklass      2 km 

 årskurs 1-3                 2 km 

 årskurs 4-6                  3 km 

 årskurs 7-9                  3 km 

Hänsyn skall tas så att husgrupperingar (inom tätort) såsom kvarter eller område med 

samlad typ av bebyggelse ej delas av avståndsgräns till skola och/eller hållplats. 

I sådant fall äger kommunen rätt att flytta avståndsgränsen även om ovan angivna km-

avstånd överskrids så att naturliga gränser kan fastställas. 

En översiktlig genomgång av ett antal värmlandskommuners skolskjutsbestämmelser 

visar att de i stort överensstämmer med varandra.   

3.10.1.3. Kostnad skolskjuts  

  

Vid en jämförelse 

med olika kommun-

grupper samt med 

riket är nettokostna-

den per elev för skol-

skjuts hög. Om man 

fortsätter jämförel-

sen mellan kommu-

nerna i länet kan 

dock konstateras att 

det finns ett flertal 

kommuner som har 

högre eller kostnader i paritet med Eda kommun. Ex vis hade Torsby kommun drygt 17 

tkr/elev i nettokostnad medan Storfors och Årjäng hade drygt 14 tkr/elev.  
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I kommunen finns en tjänsteperson med ansvar för skolskjuts med rollen att samordna 

kommunens behov med utföraren Värmlandstrafik som har uppdraget att upphandla 

skolskjutstjänsterna för länets kommuner. Värmlandstrafiks förutsättningar styr ofta 

skoldagarnas längd.  I April lämnas elevuppgifter till Värmlandstrafik som sedan planerar 

skolskjutsen med utgångspunkt från kommunens riktlinjer för skolskjuts. Den slutgiltiga 

planeringen är färdig i augusti. Eleverna ska enligt kommunens riktlinjer högst ha 60 mi-

nuters restid.  

Från intervjuer framkommer flera exempel på att möjligheterna till önskvärd flexibilitet i 

resandet är begränsade och man känner sig i flera fall alltför styrd av fastställda skol-

skjutstider och därigenom Värmlandstrafik. Som exempel kan nämnas att årskurs 2 vid 

Adolfsfors skola önskade ha längre skoldagar måndagar och torsdagar men det stämde 

inte överens med Värmlandstrafiks förutsättningar. 

Utöver skolskjuts till och från skolan tillkommer skjuts till annan skola för sådan under-

visning som elevernas hemskola inte har förutsättningar att bedriva. Detta är kostsamt för 

kommunen.    

Arbetet med analys av skolskjutskostnaderna behöver fördjupas. Dels en genomgång uti-
från det uttalade behovet av flexibilitet som förs fram men också utifrån översyn av sko-
lornas upptagningsområden. Förvaltningen har påbörjat ett arbete tillsammans med 
Värmlandstrafik vilket kommer att ge ett bättre planeringsunderlag. Att få ner kostnader-
na innebär att försöka minimera antalet skolskjutsturer vilket innebär ett behov av att 
skolorna i god tid sätter schemaramar och att dessa samordnas mellan skolorna för att 
minimera start- och sluttider. Men det kan också handla om att med hjälp av digitala sy-
stem på ett enklare sätt optimera turerna avseende restider och reslängd.   

Vid en jämförelse med olika kommungrupper samt med riket är netto-
kostnaden per elev för skolskjuts hög. Om man fortsätter jämförelsen 
mellan kommunerna i länet kan dock konstateras att det finns ett fler-
tal kommuner som har högre eller kostnader i paritet med Eda kom-

mun. 

Analysen av skolskjutskostnaderna behöver fördjupas. Det innebär 
krav på såväl skolornas planering som på en optimerad planering av 

antalet turer och skjutstider. 



Framtida skolorganisation, Eda kommun 
 

November 2018     34 av 46 
Eda kommun 
PwC 

 

4. Förslag till ny organisation 
Vi menar att en hållbar och långsiktig skolorganisation, sett till alla faktorer, bäst skulle till-
godoses genom att erbjuda två alternativ i kommunen, en skola som erbjuder F-6 och en 
skola som erbjuder F-9. Vi ser dock att en sådan förändring vore av så stora mått att den i 
så fall kräver ett initialt inriktningsbeslut som kan förverkligas succesivt under en längre 
period. I detta avsnitt beskrivs därför tre förslag på en ny skolorganisation. De tre försla-
gen bygger på de iakttagelser som gjorts genom dokumentsstudier, nyckeltalsgenomgång, 
intervjuer och workshop. Avsnittet inleds med en beskrivning av generella förändringar 
som föreslås oavsett organisationsförslag. 

4.1. Principer för en ny organisation 
Den framtida organisationen bör grunda sig på ett antal principer. Dessa syftar till att 

skapa en effektiv organisation med en tydlig roll och ansvarsfördelning mellan chefer, 

medarbetare, avdelningar och förvaltningsledning likväl som mellan förvaltning och 

verksamheterna. Syftet med principerna är att stödja en ny organisationsstruktur och 

därigenom skapa en resurseffektiv organisation som bidrar till att stödja kärnverksamhet-

erna inom utbildningsområdet. Följande huvudprinciper har formulerats som utgångs-

punkt i framtagandet av de organisationsförslag som presenteras. 

 Organisationen ska vara logisk och transparent. 

 Organisationen ska vara hållbar över tid. 

 Organisationen ska bidra till ett tydligt chefs- och ledarskap, som i sin tur ska 
stödja förvaltningens och medarbetarnas utveckling. 

 Organisationen ska fungera tillsammans med en tydlig styrkedja. 

 Organisationen ska stödja ett långsiktigt och strategiskt arbete på flera nivåer. 

Oavsett de principiella utgångspunkterna kan de finnas andra avvägningar som kan göras 

och som vi inte tagit hänsyn till i detta arbete, ex vis som kan röra frågor kring arbets-

pendling, decentralisering av samhällsservice etc. Beslut om kommande förändringar be-

höver också föregås av vissa fördjupade studier, ex vis lokalförsörjning och skolskjutsor-

ganisation.  

4.2. Generella förändringar 
Inom ramen för uppdragets genomförande har PwC noterat vissa generella behov av för-
ändringar i dagens organisation. Dessa redovisas nedan.  

Skapa skolenheter med rätt förutsättningar  

I dag är inte alla skolenheter byggda för att kunna tillhandahålla all den utbildning som 
eleverna enligt lag har rätt till. Eleverna behöver därför åka till andra skolor för att få 
undervisning i vissa ämnen. Vi anser att varje skola ska kunna erbjuda sådan utbildning 
som läroplanen, kursplaner och timplanen stipulerar för respektive årskurs. Som tidigare 
nämnts kan det finnas pedagogiska fördelar, relaterade till stadieövergångar och tillgång 
till behörig personal, som kan motivera att elever reser till en annan skola för att undervi-
sas i ett eller ett par ämnen. Den styrande principen bör dock vara självständiga skolen-
heter där förutsättningar finns för att bedriva undervisning i samtliga ämnen för elever i 
samtliga årskurser.  
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Eda kommun behöver i detta säkerställa att varje skolenhet har tillgång till ändamålsen-
liga lokaler. Lokalerna behöver erbjuda förutsättningar för att bedriva en modern under-
visning där till exempel digitala lärverktyg används i hög grad och där eleverna kan delas 
in i grupperingar av varierande storlek. I detta behöver Eda kommun säkerställa att den 
fysiska skolmiljön gynnar trygghet och studiero.     

I tillägg behöver varje skolenhet erbjuda en flexibilitet för att möta enskilda elevers behov 
och förutsättningar. Särskolans målgrupp är en heterogen grupp och individuella lösning-
ar behöver sannolikt skapas utanför de organisationsförslag som beskrivs nedan. Elever i 
särskolan ska så långt som möjligt integreras i grundskolan och ingå i ett sammanhang 
där det finns jämnåriga kamrater. En annan målgrupp som kan behöva flexibla lösningar 
är elever med omfattande frånvaro. För dessa barn och ungdomar behöver Eda kommun 
säkerställa att verksamheten motiverar närvaro, vilket kan innebära organisatoriska lös-
ningar som ligger utanför den traditionella skolverksamheten.   

Fritidshemsverksamheten ska bedrivas vid en skola 

Enligt skollagen ska fritidshemmet bland annat komplettera utbildningen i förskoleklass-
en, grundskolan och grundsärskolan. Det kräver ett nära samarbete mellan lärare och 
fritidshemspersonal. I nuläget finns det fritidshemsverksamhet i Skillingmark och Bysjön. 
Dessa verksamheter ligger inte i direkt anslutning till elevernas respektive skola. Verk-
samheten i Skillingmark lyder under rektorn vid Hierneskolan och omfattar nio elever. 
Bysjön lyder under rektorn vid Gunnarsbyskolan och omfattar 25 elever. Vi föreslår att 
kommunen skapar förutsättningar för att kunna ta emot dessa elever vid Hierneskolan 
respektive Gunnarsbyskolan. Skälet till det är att en decentraliserad fritidshemsverksam-
het har svårt att leva upp till det statliga uppdraget. Ett annat skäl relaterar till kompe-

tensförsörjning; personalen som idag tillhör Skillingmark och Bysjön kommer ha en ökad 
tillgång till kollegor som arbetar i fritidshemsverksamhet om nämnda verksamheter flyt--
tas till Hierne- och Gunnarsbyskolan.  

Skapa en stabil rektorsorganisation 

Vi bedömer att Eda kommun behöver se över rektorernas förutsättningar att fullfölja sitt 

statliga rektorsuppdrag. Vidare behöver kommunen sätta in insatser för att skapa incita-

ment och öka lusten att stanna kvar som rektor på den enskilda skolan och i Eda kom-

mun. Ett lyhört, långsiktigt och ihärdigt ledarskap skapar stabilitet och långsiktighet.  

Som tidigare har lyfts fram i denna rapport bör det pedagogiska ledarskapet enligt vår 

mening omfatta följande för rektorerna: 

 ett professionellt fokus, det vill säga är förmedlare av målen för skolan. 

 kommunikation med lärarna om skolans uppdrag och utveckling. 

 ett eftersträvande av delaktighet, inflytande och ett gemensamt professionellt an-
svar för ökad måluppfyllelse. 

 ledning som visar färdriktning i utvecklingsarbetet. 

 tydliggör roller och stärker strukturer för att säkra att tänkta processer sker. 

 har eller har påbörjat uppbyggnad av system för att följa upp och analysera resul-
tat.   

Att rekrytera behörig personal är en utmaning idag och riskerar att ta en stor del av rek-

tors tid. Eda kommun bör därför ta ett strategiskt grepp kring kompetensförsörjning ge-
nerellt och kring rektorsorganisationen specifikt. Det handlar om att stötta rektor i rekry-
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tering av lärare och annan pedagogisk personal samt att arbeta aktivt med att motivera 

lärare och ledare att stanna kvar.  

Förslagen nedan bygger på de ledningsresurser som finns tillgängliga i kommunen i dag. 

Kommunen bör dock analysera om dessa ledningsresurser är tillräckliga för att skapa en 
ledningsstruktur som är förenlig med det statliga uppdraget och med en god arbetsmiljö 

för rektorerna. Ledningsresurser som kan stötta rektor är till exempel biträdande rek-
tor(er), förstelärare, centralt administrativt stöd avseende ekonomi och rekrytering, lokalt 

riktat administrativt stöd samt stöd kring fastigheter och lokaler.  

Stärka förstelärarnas uppdrag 

Vi föreslår att kommunen på ett samordnat och strukturerat sätt styr förstelärarnas upp-

drag och ansvar för att säkerställa att dessa utgör ett starkt stöd till rektorerna i det peda-

gogiska ledarskapet. På så sätt kan kommunens förstelärare medverka till att   

 Stärka lärares förmåga att använda varandra som resurser i undervisningen. 

 Stödja lärare att förankra undervisningen i forskning och beprövad erfarenhet. 

 Främja en mer likvärdig undervisning. 

 Skapa förutsättningar för lärare att gemensamt utveckla sin egen praktik. 

 Lärare tillsammans driver sin egen professionsutveckling. 

Skapa en central elevhälsa 

I dag är elevhälsans resurser förlagda till respektive skola och tillgången till elevhälsans 

resurser varierar mellan skolorna. Vi anser att Eda kommun bör skapa en central elev-

hälsa vars övergripande mål är att koordinera arbete med utveckling och kvalitet i elevhäl-

san, utgöra stöd till skolorna, bidra med ett elevhälsoperspektiv på ledningsnivå samt att 

arbeta med integration av olika perspektiv och kompetenser inom elevhälsan. I uppdraget 

ingår också att verka för en likvärdighet när det gäller elevers rätt till stöd; att tillgången 

till stöd är oberoende elevens skoltillhörighet.  

Skapa ett väl fungerande systematiskt kvalitetsarbete på både huvudmanna-

nivå och skolnivå 

Verksamheter som ständigt strävar efter att förbättras är enligt forskning i högre grad 
framgångsrika. I dessa verksamheter ifrågasätts resultaten och de verksamma skapar sig 
en förståelse för varför resultaten ser ut som de gör. Med utgångspunkt i resultatförståel-
sen sätter dessa verksamheter in åtgärder som syftar till att höja måluppfyllelsen. Ett väl 
fungerande kvalitetsarbete ger förutsättningar för elever att utvecklas och få god utbild-
ning i en stimulerande och trygg miljö. Därför är det viktigt att huvudmannen och varje 
enskild skola i Eda kommun har ett väl fungerande kvalitetsarbete.  Vid Skolinspektion-
ens senaste tillsyn på huvudmannanivå konstaterades att Eda kommun inte uppfyller för-
fattningskraven avseende att: 

 Inriktningen för huvudmannens kvalitetsarbete är att de nationella mål och krav 

som anges i styrdokumenten uppfylls.  

 Huvudmannen följer upp resultat inom utbildningen, och dokumenterar denna 

uppföljning.  

 Utifrån en analys av det som framkommer i uppföljningen beslutar huvudmannen 
om nödvändiga utvecklingsåtgärder, och dokumenterar de beslutade åtgärderna.  

 Huvudmannen planerar för genomförandet av utvecklingsåtgärder och genomför 
dessa. Planeringen och åtgärderna dokumenteras.  
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För att kvaliteten i skolan ska utvecklas krävs att verksamheten ständigt prövas, resulta-
ten följs upp och utvärderas och att nya metoder prövas och utvecklas. 

Det här gäller för alla skolenheter oavsett resultat, men vid skolenheter där det finns ele-
ver som inte når kunskapskraven behöver skolenheten veta vad resultaten beror på och 
hur de behöver arbeta för att höja måluppfyllelsen. Utgångspunkten är att det ska pågå ett 
ständigt arbete för att säkerställa att alla elever utvecklas så långt de kan utifrån sina indi-
viduella förutsättningar. Som tidigare nämnts har resultaten i årskurs nio kraftigt försäm-
rats sedan våren 2017. Vad gäller andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen 
finns det stora skillnader mellan de resultat som uppnåtts på Hierneskolan (54,8) och 
resultaten på Gunnarsbyskolan (70,6). Vid båda skolorna finns även betydande skillnader 
i de resultat som flickor respektive pojkar uppnår.  

Vad gäller kunskapsresultaten i årskurs sex ligger Hierneskolan 22,9 procentenheter lägre 
och Gunnarsbyskolan 7,1 procentenheter lägre. Även här finns alltså en betydande skill-
nad de båda skolorna emellan. Genom ett adekvat kvalitetsarbete bör Eda kommun kunna 
höja kunskapsresultaten och utjämna de skillnader som finns mellan och inom skolor.  

Rektorn har, i egenskap av pedagogisk ledare och chef, det övergripande ansvaret för att 
verksamheten som helhet inriktas mot de nationella målen och att skolans resultat följs 
upp och utvärderas i förhållande till styrdokumenten. För rektorn ska kvalitetsarbetet 
främst handla om kontroll och styrning. Rektorn behöver kontrollera att skolans personal 
arbetar på ett sätt som gynnar elevernas utveckling mot kunskapskraven och som utgår 
från elevernas behov. 

Kvalitetsarbete är dock inte enbart en fråga för rektorn. Kvalitetsarbetet ska ske i det dag-
liga arbetet där lärare och elever tillsamammans ska utvärdera undervisningen för att 
komma fram till vad som fungerar bra och vad som behöver utvecklas. Läraren kan även 
använda utvecklingssamtalet där elevens utveckling kartläggs på individnivå som en del i 
skolans mer övergripande kvalitetsarbete. Detta framgår också av läroplanen. 

Rektorn ska fördela de resurser skolan får utifrån förutsättningar och behov på skolenhet-
en. Det innebär att rektorn, måste ta reda på vilka förutsättningar och behov som finns. I 
de fall lärarna inte förmår att utveckla undervisningen på egen hand behöver rektorn dels 
försäkra sig om att behovet av kompetensutveckling tillfredsställs, dels försäkra sig om att 
resursfördelningen är adekvat utifrån elevernas förutsättningar och behov. 

Skapa en adekvat resursfördelning med utgångspunkt från det systematiska 
kvalitetsarbetet 

Enligt skollagen 2 kap. 8 b § ska kommuner fördela resurser till utbildning inom skolvä-

sendet efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. Dagens resursfördel-

ningsmodell i Eda kommun menar vi inte lever upp till detta krav. De medel som fördelas 

till skolorna tar inte hänsyn till socioekonomi eller elevernas behov av särskilt stöd. Eda 

kommunen behöver se över sin resursfördelningsmodell så att den tar sin utgångspunkt i 

barnens och elevernas olika förutsättningar och behov.  
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4.3. Organisationsförslag 1 
4.3.1. Skolor och struktur 

 

Förslaget innebär att Adolfsfors skola avvecklas och att Hierneskolan omvandlas till F-6 

inkl. fritids samt den förberedelseklass som i dag finns vid Gärdesskolan. Gärdesskolans 

organisation blir nästan oförändrad, bortsett från att förberedelseklassen flyttas till Hier-

neskolan F-6. Förslaget innebär således att Gunnarsbyskolan blir kommunens enda F-9 

skola inkl. fritids, grundsärskola 1-9 och förberedelseklass.   

Bilden nedan visar hur elevflödet ser ut enligt detta förslag.   

 

4.3.1.1. Motivering 

I kombination med de generella förändringsbehoven vi redogjort för ovan skapar denna 

förändring enligt vår bedömning de bästa förutsättningarna för en hållbar och långsiktig 

skolorganisation. Som nämnts i avsnitt 1.3 Våra utgångspunkter är små skolor mer sår-

bara än större skolor. Erfarenheter visar att vid en liten skola med få andra elever i samma 
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ålder kan det vara svårt att få kompisar i den egna klassen och att lära av varandra. För att 

lärarna ska kunna arbeta i arbetslag behöver de flera kollegor som undervisar i samma 

ämnen. Ytterligare en nackdel är att undervisningen inte sker årskursvis vilket försvårar 

möjligheten för lärare och elever att arbeta ämnesövergripande. Det är svårt att erbjuda 

heltidstjänster i alla ämnen för legitimerade lärare. Detta gör det svårare att få behöriga 

lärare som har rätt att sätta betyg. Det är inte tillräckligt många lärare och speciallärare på 

en liten skola för att de ska kunna ge rätt stöd till eleverna. Adolfsfors skola har i dagsläget 

55 elever och är en sårbar verksamhet. Den direkta effekten av att avveckla Adolfsfors 

skola blir att Hierneskolan får ett högre antal elever i årskurserna F-5 och Gunnarsbysko-

lan får ett högre antal elever i årskurserna 7-9. Därmed skapas bättre pedagogiska och 

sociala förutsättningar. Avvecklandet av Adolfsfors skola innebär att det återstår två mel-

lanstora och likvärdiga F-6 skolor och en stor F-9 skola.  

Införandet av en högstadieskola bidrar till en långsiktig, hållbar och flexibel organisation. 

Högstadiet vid Gunnarsbyskolan kommer kunna bli en stabil verksamhet med förutsätt-

ningar för god tillgång till ämnesbehöriga lärare och starka arbetslag. Ytterligare en fördel 

är att det finns gynnsamma förhållanden att genom ett gott pedagogiskt ledarskap skapa 

en likvärdig utbildning för kommunens samtliga högstadieelever.   

Hierneskolan får en bättre lokalyta för sin förskoleklass, låg- och mellanstadium samt 

fritidshemsverksamhet. Eftersom det finns gott om lokalyta föreslår vi att förberedelse-

klassen som i dag finns vid Gärdesskolan placeras vid Hierneskolan. Förslaget innebär 

således ingen stor förändring för Gärdeskolan. Rektorn ges dock bättre förutsättningar att 

utöva sitt pedagogiska ledarskap och flyttas förberedelseklassen till Hierneskolan skapas 

mer lokalyta för kvarvarande verksamhet.  

Vi anser att det är viktigt med ett närvarande ledarskap och detta förslag innebär att ingen 

rektor är ansvarig för mer än en skolenhet.  

4.3.1.2. Konsekvenser 
Eventuell elevvolym per skola läsåret 2019/20 

Inom parentes anges en möjlig klassindelning som bygger på en skattning på hur många 
elever som kan vara ett riktmärke per årskurs. Den är avstämd med kommunen som en 
möjlig tumregel. Skattningen utgår från 20 elever när det gäller förskoleklass upp t.o.m. 
årskurs 3 samt 25 elever per klass i årskurs 4-9. Det är dock alltid rektors överväganden 
för varje klass gällande elever med särskilda behov samt klassrumsstorlek som avgör hur 
klasserna delas in.  

Grundskola F-
klass 

Åk 
1 

Åk 
2 

Åk 
3 

Åk 
4 

Åk 
5 

Åk 
6 

Åk 
7 

Åk 
8 

Åk 
9 

Totalt 

Gärdesskolan 15  
(1) 

26 
(1) 

26  
(1) 

30 
(2) 

21 
(1) 

18 
(1) 

12 
(1) 

- - - 148   
(8) 

Hierneskolan 32 
(2) 

29 
(2) 

30 
(2) 

25 
(1) 

26 
(1) 

22 
(1) 

26 
(1) 

- - - 1905 
(10) 

Gunnarsbysk. 49  
(2) 

59 
(3) 

51  
(2) 

36 
(2) 

49 
(2) 

41 
(2) 

40 
(2) 

89 
(3) 

64 
(2) 

82 
(3) 

560 
(23) 

Totalt antal 96  
(5) 

114 
(6) 

107 
(5) 

91 
(5) 

96 
(4) 

81 
(4) 

78 
(4) 

89 
(3) 

64 
(2) 

82 
(3) 

898 
(41) 

 

                                                             
5 Exklusive elever i förberedelseklass 
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Flyttas förberedelseklassens verksamhet från Gärdesskolan ökar elevantalet till ca 200 

elever vid Hierneskolan. Vid Gunnarsbyskolan finns läsåret 2018/19 utöver de 560 ele-

verna även tio elever i grundsärskolan. På alla skolor finns det fritidshemsverksamhet.  

Elevprognoser visar på en tillväxt de kommande åren. Nedan redovisar vi hur situationen 

eventuellt kan komma att se ut på respektive skola läsåret 2024/25. 

Eventuell elevvolym per skola läsåret 2024/25 

Grund-
skola 

F-
klass 

Åk 
1 

Åk 
2 

Åk 
3 

Åk 
4 

Åk 
5 

Åk 
6 

Åk 
7 

Åk 
8 

Åk 
9 

To-
talt 

Gärdessko-
lan 

4 (1) 23 
(1) 

18 
(1) 

18 
(1) 

22 
(1) 

15 
(1) 

26 
(1) 

- - - 126 
(7) 

Hiernesko-
lan 

21 (1) 22 
(1) 

31 
(2) 

38 
(2) 

27 
(1) 

32 
(2) 

29 
(1) 

- - - 200 
(10) 

Gunnars-

bysk. 31 (2) 

50 

(3) 

48 

(2) 

51 

(3) 

68 

(3) 

49 

(2) 

59 

(2) 

107 

(4) 

91 

(4) 

96 

(4) 

650 

(29) 

Totalt antal 

56 (4) 

95 

(5) 

97 

(5) 

107 

(6) 

117 

(5) 

96 

(5) 

114 

(4) 

107 

(4) 

91 

(4) 

96 

(4) 

976 

(46) 

 

Förslaget innebär i övrigt 

 En mer stabil skolorganisation. 

 En mer stabil rektorsorganisation. 

 Att förskoleverksamheten kan ta över lokalerna i Adolfsfors skola. 

 Ett minskat behov av elevresor för undervisning vid annan skola. Dock kvar-
står vissa elevresor för eleverna vid Gärdesskolan.  

 Att Gunnarsbyskolan får kapacitetsproblem och behöver anpassas för att ta 
emot fler elever.  

 Att lokalyta frigörs på Gärdeskolan och Hierneskolan.  

 Att Hierneskolans låg- och mellanstadium ökar i volym. Om de lärare som i 
dag undervisar förskoleklass och årskurs 1 och 5 på Adolfsfors skola följer med 
till Hierneskolan kommer de att ha tillgång till ett större kollegium. Det skap-
ar bättre förutsättningar för kollegiala samtal samt ökade möjligheter att ar-
beta flexibelt med elevgrupper.  

 En förändrad skolskjutskarta enligt följande: 

o Ökat antal resor till Hierneskolan för elever inom dagens upptagningsom-
råde Adolfsfors skola. 

o Nya resor till och från högstadiet vid Gunnarsbyskolan.  
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4.4. Organisationsförslag 2 
4.4.1. Skolor och struktur 

 

Förslaget innebär att Adolfsfors skola läggs ner och att eleverna inom Adolfsfors skolas 

upptagningsområde går på Hierneskolan F-9. Förberedelseklassen är kvar vid Gärdessko-

lan.  

Bilden nedan visar hur elevflödet ser ut enligt detta förslag.   

 

4.4.1.1. Motivering 

Skälen till att lägga ner Adolfsfors skola är de samma som i förslag 1. Att i kommunen bi-

behålla två F-9 skolor är bra av främst två skäl.  

1. Mindre restid för eleverna. 

2. Valmöjlighet för eleverna. 
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Då elevprognoserna visar att Hierneskolan kommer att växa de kommande åren finns 

förutsättningar för ett starkare högstadium än i dag. Sker sådan tillväxt som prognoserna 

visar kommer skolan kunna ha två klasser i vardera årskurs i högstadiet.  

4.4.1.2. Konsekvenser 

I och med avvecklingen av Adolfsfors skola förändras antalet elever vid Hierneskolan. Den 

direkta effekten av avvecklingen av Adolfsfors skola blir att Hierneskolan får ett högre 

antal elever i årskurserna F-5. Därmed skapas bättre pedagogiska och sociala förutsätt-

ningar i låg och mellanstadiet.  

Elevprognos Hierneskolan läsåren 2019/20 – 2024/25 

Inom parentes anges en möjlig klassindelning som bygger på en skattning på hur många 
elever som kan vara ett riktmärke per årskurs. Den är avstämd med kommunen som en 
möjlig tumregel. Skattningen utgår från 20 elever när det gäller förskoleklass upp t.o.m. 
årskurs 3 samt 25 elever per klass i årskurs 4-9. Det är dock alltid rektors överväganden 
för varje klass gällande elever med särskilda behov samt klassrumsstorlek som avgör hur 
klasserna delas in.  

Läsår F-klass Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Åk 7 Åk 8 Åk 9 Totalt 

19/20 32 (2) 29 (2) 30 (2) 25 (1) 26 (1) 22 (1) 26 (1) 45 (2) 23 (1) 31 (2) 289 (15) 

20/21 27 (2) 32 (2) 29 (2) 30 (2) 25 (1) 26 (1) 22 (1) 38 (2) 45 (2) 23 (1) 297 (16) 

21/22 38 (2) 27 (2) 32 (2) 29 (2) 30 (2) 25 (1) 26 (1) 40 (2) 38 (2) 45 (2) 330 (18) 

22/23 31 (2) 38 (2) 27 (2) 32 (2) 29 (1) 30 (2) 25 (1) 47 (2) 40 (2) 38 (2) 337 (18) 

23/24 22 (1) 31 (2) 38 (2) 27 (2) 32 (2) 29 (1) 30 (1) 55 (2) 47 (2) 40 (2) 351 (17) 

24/25 21 (1) 22 (1) 31 (2) 38 (2) 27 (1) 32 (2) 29 (1) 56 (2) 55 (2) 47 (2) 358 (16) 

Trots att Hierneskolan växer och det blir fler elever i högstadiet är vi tveksamma till om 

det är tillräckligt för att skapa en hållbar och långsiktig högstadieskola. En skola kräver 

god tillgång till lärarresurser och undervisningslokaler. 

Förslaget innebär i övrigt 

 En mer stabil skolorganisation. 

 En mer stabil rektorsorganisation. 

 Att förskoleverksamheten kan ta över lokalerna i Adolfsfors skola. 

 Ett minskat behov av elevresor för undervisning vid annan skola. Dock kvar-
står vissa elevresor för eleverna vid Gärdesskolan.  

 Att Hierneskolan får kapacitetsproblem och behöver anpassas för att ta emot 
fler elever.  

 Att Gärdesskolan alltjämt är trångbodd. 

 En förändrad skolskjutskarta enligt följande: 

o Ökat antal resor till Hierneskolan för elever inom dagens upptagningsom-
råde Adolfsfors skola. 
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4.5. Organisationsförslag 3 
4.5.1.1. Skolor och struktur 

 

 

I detta förslag finns samtliga fyra grundskolor kvar. Adolfsfors skola omvandlas till F-3 

inkl. fritids och Hierneskolan omvandlas till F-6 inkl. fritids samt den förberedelseklass 

som i dag finns vid Gärdesskolan. Gärdesskolans organisation blir nästan oförändrad, 

bortsett från att förberedelseklassen flyttas till Hierneskolan F-6. Förslaget innebär likt 

förslag 1 att Gunnarsbyskolan blir kommunens enda F-9 skola inkl. fritids, grundsärskola 

1-9 och förberedelseklass.   

Bilden nedan visar hur elevflödet ser ut enligt detta förslag.   
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4.5.1.2. Motivering 

Vår grundinställning är att Adolfsfors skola bör läggas ner. Det enda som motiverar att 

bibehålla förskoleklass och årskurserna 1-3 på Adolfsfors skola är att de yngsta eleverna 

inte behöver få längre väg till skolan. Genom att skolan omvandlas till en F-3 skola skapas 

dock bättre förutsättningar för full lärarbehörighet, jämfört med dagens organisation (F-

5).  

Till en följd av detta kommer skolan enligt elevprognoserna läsåret 2019/20 vara en liten 

F-3 skola med endast 42 elever, men inom några år kommer antalet elever successivt öka 

och likaså förutsättningarna för en stabil verksamhet. Läsåret 2024/25 beräknas skolan 

ha lika många elever i F-3 som skolan har i dag i F-5.  

Elevprognos Adolfsfors skola läsåren 2019/20 – 2024/25 

Inom parentes anges en möjlig klassindelning som bygger på en skattning på hur många 
elever som kan vara ett riktmärke per årskurs. Den är avstämd med kommunen som en 
möjlig tumregel. Skattningen utgår från 20 elever när det gäller förskoleklass upp t.o.m. 
årskurs 3 samt 25 elever per klass i årskurs 4-9. Det är dock alltid rektors överväganden 
för varje klass gällande elever med särskilda behov samt klassrumsstorlek som avgör hur 
klasserna delas in. Eftersom Adolfsfors skola bedriver en åldersintegrerad skolverksamhet 
anges endast en skattning av det totala antalet klasser. 

Läsår F-klass Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt 

2019/20 12 11 11 8 42 (2) 

2020/21 11 12 11 11 45 (2) 

2021/22 15 11 12 11 49 (3-4) 

2022/23 15 15 11 12 53 (3-4) 

2023/24 11 15 15 11 52 (3-4) 

2024/25 14 11 15 15 55 (3-4) 

För att skapa en stabilare rektorsorganisation innebär förslaget att rektorn med ansvar för 

Hierneskolan också tar ansvar för eleverna vid Adolfsfors skola F-3. Med ett samlat peda-

gogiskt ledarskap skapas bättre pedagogiska förutsättningar för eleverna. Rektorn kan 

dessutom använda lärarresurserna vid båda skolorna på ett mer flexibelt sätt. Eftersom 

Hierneskolan enligt förslaget blir en F-6 skola skapas utrymme för att dessutom ta över 

den förberedelseklass som i dag finns vid Gärdesskolan. Därmed övergår också det sam-

lade ledarskapet för kommunens båda förberedelseklasser till rektorn vid Hierneskolan. 

Rektor vid Gärdesskolan som enligt den i dag gällande ledningsstrukturen inte har någon 

biträdande rektor som stöd får därmed bättre arbetsförutsättningar. Ytterligare en vinst är 

att de problem relaterade till den gruppdynamik som i dag finns när Hierneskolan tar 

emot elever i samma klass i både årskurs 6 och 7 upphör.  

I övrigt är motiven som i organisationsförslag 1.  
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4.5.1.3. Konsekvenser 
Eventuell elevvolym per skola läsåret 2019/20 

Grundskola F-
klass 

Åk 1 Åk 
2 

Åk  
3 

Åk 
4 

Åk 
5 

Åk 
6 

Åk 
7 

Åk 
8 

Åk 
9 

Totalt 

Adolfsfors 
skola 12 11 (1) 11 8 (1) 

- - - - - - 42 (2) 

Gärdesskolan 
15 (1) 

26 
(2) 

26 
(2) 

30 
(3) 

21 
(1) 

18 
(1) 

12 
(1) 

- - - 148 
(11) 

Hierneskolan 
20 (1) 

18 
(1) 

19 
(1) 17 (1) 

26 
(1) 

22 
(1) 

26 
(1) 

- - - 148 (7) 

Gunnarsbysk. 49 
(2) 

59 
(2) 

51 
(2) 

36 
(2) 

49 
(2) 

41 
(2) 

40 
(2) 

89 
(3) 

64 
(3) 

82 
(3) 

560 
(23) 

Totalt 96 
(4) 

114 
(5+1) 

107 
(5) 

91 
(6+1) 

96 
(4) 

81 
(4) 

78 
(4) 

89 
(3) 

64 
(3) 

82 
(3) 

898 
(43) 

 

Flyttas förberedelseklassens verksamhet från Gärdesskolan ökar elevantalet till ca 140 

elever vid Hierneskolan och en motsvarande minskning sker vid Gärdesskolan. Vid Gun-

narsbyskolan finns läsåret 2018/19 utöver de 560 eleverna även tio elever i grundsärsko-

lan. På alla skolor finns det fritidshemsverksamhet.  

Elevprognoser visar på en tillväxt de kommande åren. Nedan redovisar vi hur situationen 

eventuellt kan komma att se ut på respektive skola läsåret 2024/25. 

Eventuell elevvolym per skola läsåret 2024/25 

Grundskola F-
klass 

Åk 
1 

Åk 
2 

Åk 
3 

Åk 
4 

Åk 
5 

Åk 
6 

Åk 
7 

Åk 
8 

Åk 
9 

Totalt 

Adolfsfors skola 14 11 
(1) 

15 
(1) 

15 
(1) 

- - - - - - 55   
(3) 

Gärdesskolan 4 (1) 23 
(1) 

18 
(1) 

18 
(1) 

22 
(1) 

15 
(1) 

26 
(1) 

- - - 126  
(7) 

Hierneskolan 7  11 
(1) 

16 
(1) 

23 
(1) 

27 
(1)  

32 
(2) 

29 
(1) 

- - - 145  
(7) 

Gunnarsbysk. 
31 (2) 

50 
(3) 

48 
(1) 

51 
(2) 

68 
(2) 

49 
(2) 

59 
(2) 

107 
(4) 

91 
(4) 

96 
(4) 

650 
(26) 

Totalt 56 
(3) 

95 
(6) 

97 
(4) 

107 
(5) 

117 
(4) 

96 
(5) 

114 
(4) 

107 
(4) 

91 
(4) 

96 
(4) 

976 
(43) 

Som tidigare nämnts visar prognoserna att Gunnarsbyskolan kommer växa ytterligare och 

landa på 650 elever. Hierneskolan beräknas ha samma antal elever 2024/25 som om de 

vore en F-6 skola i dag. Gärdeskolan som i dag är trångbodda beräknas ha 126 elever 

2024/25. Det är en minskning med 21 elever. Adolfsfors skola som har gått från att vara 

en F-5 skola med 55 elever till en F-3 skola med 44 elever har 2024/25 enligt prognoserna 

en ökad elevvolym och har åter 55 elever.   

Förslaget innebär i övrigt 

 En mer stabil skolorganisation. 

 En mer stabil rektorsorganisation. 

 Att Gärdesskolan och Hierneskolan organisatoriskt blir två likvärdiga skolor. 
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 Att antalet elever vid Adolfsfors skola minskar initialt, men ökar på sikt. Det 
innebär att det blir något färre elever i lokalerna de kommande fem åren, för 
att läsåret 2024/2025 vara i nivå med antalet elever innevarande läsår. Trots 
tillväxten är skolan alltjämt liten och sårbar. 

 Att lokalyta frigörs på Gärdeskolan och Hierneskolan.  

 Hierneskolans mellanstadium ökar i volym. Om de lärare som i dag undervi-
sar årskurs 4 och 5 på Adolfsfors skola följer med till Hierneskolan kommer de 
att ha tillgång till ett större kollegium. Det skapar bättre förutsättningar för 
kollegiala samtal samt ökade möjligheter att arbeta flexibelt med elevgrupper.  

 Adolfsfors skola får enklare att klara lärarbehörigheten eftersom de flesta lä-
rare är behöriga i alla ämnen upp till årskurs 3.  

 Att förskoleverksamheten kan ta över lokalerna i Adolfsfors skola. 

 Att Gunnarsbyskolan får kapacitetsproblem och behöver anpassas för att ta 
emot fler elever.  

 Att i princip samma behov av elevresor för undervisning vid annan skola finns 
kvar. Eftersom den stadieindelade timplanen stadgar att eleverna i årskurs 1-3 
ska ha musik och slöjd måste eleverna i årskurs 1-3 på Adolfsfors skola även i 
fortsättningen åka till Hierneskolan för dessa ämnen.  

 Att eleverna som börjar i skolan i Adolfsfors måste byta skola två gånger.  

 En förändrad skolskjutskarta enligt följande: 

o Ökat antal resor till Hierneskolan för elever inom dagens upptagningsom-
råde Adolfsfors skola. 

o Nya resor till och från högstadiet vid Gunnarsbyskolan.  

 

 


