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Omorganisering av Myrängen/Löttinge rektorsområde 

Sammanfattning 

Löttingelundsskolan och Myrängsskolan är två F-6 skolor belägna i Gribbylund/Löttingelund. 

Tillsammans utgör de Myrängen/Löttinge rektorsområde. Skolorna har en gemensam 

kapacitet på 535 elever varav ca 420 platser nyttjas i dagsläget. 

Med anledning av den minskade elevvolymen i området har en eventuell omorganisation 

utretts där Löttingelundsskolans och Myrängsskolans verksamhet sammanförs. I utredningen 

beaktas juridiska aspekter, pedagogiska effekter, arbetsmiljön, säkra skolvägar, ekonomiska 

aspekter och behovsprognos.  

Utredningen visar att en sammanslagning av skolorna ger fördelar utifrån pedagogiska 

effekter, arbetsmiljö, behovsprognos och ekonomi. Skolvägar och juridiska aspekter bedöms 

inte påverkas i betydande grad. Förslaget innebär att Löttingelundsskolan avvecklas inför 

läsåret 2020/2021 och att elever från Löttingelundsskolan erbjuds plats på Myrängsskolan. 

Förslag till beslut 

1. Barn- och grundskolenämnden beslutar att godkänna rapporten Omorganisering av 

Myrängen/Löttinge rektorsområde, daterad 8 juni 2020. 

2. Barn- och grundskolenämnden beslutar att avveckla Löttingelundsskolan inför läsåret 

2020/2021.  

3. Barn- och grundskolenämnden beslutar att elever i Löttingelundsskolan ska erbjudas 

plats på Myrängsskolan från läsåret 2020/2021. 

Ärendet 

Bakgrund: Minskat elevantal i rektorsområdet 

Löttingelundsskolan och Myrängsskolan är två relativt små F-6 skolor belägna i 

Gribbylund/Löttingelund. Tillsammans utgör de Myrängen/Löttinge rektorsområde och har 

en gemensam rektor. Skolorna har en gemensam kapacitet på 535 elever varav omkring 420 

platser nyttjades i maj 2020 (225 platser/183 elever på Löttingelundsskolan och 310 

platser/236 elever på Myrängsskolan). 
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Över tid har antalet elever i rektorsområdet minskat. I september 2015 hade rektorsområdet 

627 elever. Till september 2020 beräknas antalet ha minskat till omkring 340 elever. Enbart på 

Löttingelundsskolan har 191 elever slutat mellan maj 2019 och augusti 2020. Nedan redogörs 

för orsakerna till det minskade elevantalet. 

I Gribbylund/Löttingelund finns det idag inte någon kommunal högstadieskola. Elever i 

området har därför i stor utsträckning sökt sig till ett par fristående skolor i de centrala delarna 

av Täby. Då dessa skolor erbjuder utbildningsplatser från årskurs 6 har många elever valt att 

börja där redan i årskurs 6 för att säkerställa en plats inför högstadiet.  

I närliggande Arninge/Ullna finns Hägerneholmsskolan som för närvarande har årskurs F-6. 

Från läsåret 2021/2022 kommer skolan dessutom att erbjuda undervisning i årskurs 7-9. Även 

detta har lett till att elever från Myrängen/Löttinge rektorsområde sökt sig från 

rektorsområdet redan på mellanstadiet. Denna utveckling innebär att varken Myrängsskolan 

eller Löttingelundsskolan har några klasser i årskurs 6 läsåret 2020/2021. Löttinglundsskolan 

har dessutom få elever redan i årskurs 4-5. 

Att rektorsområdet har så små skolenheter, där vissa årskurser inte har elevunderlag för en full 

klass, har inneburit att det behövts skapas åldersblandade klasser. Små enheter innebär också 

sämre förutsättningar att rekrytera lärare, sämre möjligheter till pedagogiskt arbete och 

minskade förutsättningarna för att driva en skola i ekonomisk balans.  

Utredning om rektorsområdets organisering 

I september 2019 gav Täbyalliansen samhällsutvecklingskontoret och verksamhetsområde 

utbildning i Täby kommun i uppdrag att göra en utredning av volym- och kapacitetsbehov 

avseende Täbys skolfastigheter, där bland annat Gribbylund/Löttingelund ingick. På grund av 

det plötsligt sjunkande elevunderlaget under våren 2020 gavs utbildningschefen i Täby 

kommun i uppdrag att särskilt se över organiseringen av Myrängen/Löttinge rektorsområde. 

Mot bakgrund av detta behandlas i bilagd rapport ett förslag där Löttingelundsskolans och 

Myrängsskolans verksamhet sammanförs. Förslaget innebär att Löttingelundsskolan avvecklas 

till läsåret 2020/2021 och att elever från Löttingelundsskolan erbjuds plats på Myrängsskolan. 

I utredningen beaktas juridiska aspekter, pedagogiska effekter, arbetsmiljön, säkra skolvägar, 

ekonomiska aspekter och behovsprognos.  

Pedagogiska effekter och arbetsmiljö 

Utredningen visar att en omorganisering skapar pedagogiska fördelar. I Täby kommun har 

större enheter med många legitimerade lärare högre kunskapsresultat än övriga enheter. Till 

framgångsfaktorerna hör bland annat möjlighet till kollegialt lärande och en stor andel 

legitimerade lärare. Genom att möjliggöra för en större och samlad skolenhet på 

Myrängsskolan tar huvudmannen ansvar för att skapa förutsättningar för kvalitetssäkrade 

processer på vetenskaplig grund. Även lärares arbetsmiljö och arbetsbelastning förväntas 

underlättas vid en omorganisering genom att möjliggöra ökad samverkan och samarbete. 
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I en samlad enhet på Myrängsskolan kan elevgrupperna hållas intakta – men görs om till 

åldershomogena klasser. Alla lärare och pedagogisk personal med tillsvidareanställning kan 

följa med från Löttingelundsskolan till Myrängsskolan. En omorganisering medför också 

möjlighet att erbjuda fritids för årskurs 4-6 på Myrängsskolan från höstterminen 2020. Idag 

finns inget fritids för mellanstadiet i Myrängsskolans regi. 

Säkra skolvägar 

Trafikenheten på Täby kommun arbetar löpande med trafiksäkerhetshöjande åtgärder i hela 

kommunen. I rektorsområdet finns till största del mindre kvartersvägar. Den större väg som 

finns i området mellan skolorna är Gribbylundsvägen. Korsningarna över vägen har redan idag 

säkerhetshöjande åtgärder genom farthinder, trafiksignaler och upphöjda övergångställen. 

Behovsprognos och lokaler 

Behovsprognosen visar att det kommer att finnas en överkapacitet på upp till omkring 200 

platser i rektorsområdet under överskådlig framtid. Enligt behovsprognosen kommer det dock 

från år 2023 att vara en underkapacitet i centrala Täby. Platserna i Myrängen/Löttinge 

rektorsområde bedöms dock inte kunna användas då behovet uppstår först om ett antal år och 

avståndet gör att vårdnadshavare i centrala Täby troligen inte efterfrågar platser i 

Myrängen/Löttinge.  

Under utredningens gång har det framkommit att Myrängsskolans tekniska kapacitet är något 

lägre än den tidigare bedömda kapaciteten av skolan. En utredning om vilka investeringar som 

kan komma att behöva göras, inklusive kostnadsuppskattning, kommer att påbörjas i samband 

med eventuellt beslut av barn- och grundskolenämnden om att följa 

tjänstemannaorganisationens förslag. 

Ekonomiska aspekter 

På sikt bedöms en sammanslagning med Myrängsskolan innebära att hyreskostnaderna för 

Löttingelundsskolan på 2,7 mnkr/år utgår, under förutsättning att lokalen inte står tom. Även 

kostnaderna för städning av lokalen, på omkring 300 tkr/år, utgår. Matkostnaderna för den 

egna regin ökar däremot med ungefär 200 tkr/år eftersom portionspriserna i Myrängsskolans 

måltidsavtal är högre. 

Då alla lärare och pedagogisk personal från Löttingelundsskolan med tillsvidareanställning 

följer med till Myrängsskolan vid en eventuell omorganisering innebär det att effekten på 

personalkostnaden enbart är kopplad till naturliga avgångar som inte ersätts. 

Myrängen/Löttinge rektorsområde består av två små skolor som båda har ett stort antal 

tomma kapacitetsplatser och låga delningstal i alla åldershomogena årskurser. I dagsläget 

betalar Myrängsskolan och Löttingelundsskolan hyra för 535 kapacitetsplatser trots att de har 

klart färre elever än så, och till hösten tappar Löttingelundsskolan ytterligare elever. Att 

fortsätta med nuvarande organisation innebär att en så stor del av intäkterna kommer att gå 

till att finansiera hyran att rektorsområdet behöver ha en klart lägre personalkostnadsgrad än 
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övriga skolor i Täby kommun. Med utgångspunkt i den lägre hyreskostnad och möjlighet till 

fulla klasser som en sammanslagning innebär kan konstateras att organisationsförändringen 

innebär goda förutsättningar för rektorsområdet att få en mycket stark ekonomi. 

Överväganden 

Det har tidigare uppmärksammats att kommunen har jämförelsevis små skolenheter. En 

förändring enligt förslaget att överföra Löttingelundsskolan till Myrängsskolan kommer att 

höja genomsnittet för kommunen som helhet. Omorganiseringen förväntas stärka det 

kollegiala lärandet och samverkan mellan lärare samt förbättra lärares arbetsmiljö. Vidare 

innebär det att antalet platser bättre anpassas till efterfrågan i området och ger rektorsområdet 

bättre förutsättningar att få en ekonomi i balans. 

Enligt barn- och grundskolenämndens reglemente äger nämnden rätt att fatta beslut om 

omlokalisering av verksamhet och nedläggning av aktuell skolenhet.  

En barnkonsekvensanalys har tagits fram för att belysa hur en eventuell omorganisation 

förhåller sig till barnkonventionens grundprinciper. 
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