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Flytt av verksamhet vid Gribby gård
Sammanfattning
Gribby Gård har haft ett vikande elevantal de senaste fem åren. Det senaste
skolvalet 2013 resulterade i att antalet elever på skolan blev för lågt för att det
ska vara möjligt att fortsättningsvis bedriva kvalitativ undervisning på skolan.
Därför kommer eleverna att erbjudas plats på Vallatorpsskolan från och med
läsårsstarten 2013/14.

Förslag till beslut
Barn- och grundskolenämnden beslutar att skolverksamheten som omfattar
årskurs 6-9 på Gribby Gård flyttas till Vallatorpsskolan från och med höstterminen
2013. Beslutet innefattar dock inte Gribbylundsgården med de särskilda
undervisningsgrupperna.
Barn- och grundskolenämnden beslutar att ge alla elever som under vårterminen
2013 har sin skolgång på Gribby Gård ska tilldelas SL-kort för deras resterande
tid inom grundskolan.
Barn- och grundskolenämnden uppdrar åt utbildningschefen att säkerställa
arkivet i enlighet med arkivmyndighetens rekommendationer.

Ärendet
Verksamheten vid Gribby Gård
Gribby Gårds 6-9 skola har under flera år haft ett vikande elevantal och i
december 2012 var elevantalet 128 elever. Inför höstterminen 2013 finns det
uppskattningsvis ca 70-80 elever kvar på skolan om ingen nyantagning sker till
årskurs 6. Tisdagen den 29/1, det vill säga i slutet av skolvalsprocessen för 2013
hade 21 ansökningar kommit in vilket inte var tillräckligt för att starta två nya
klasser i årskurs 6 vid skolan. Två klasser med cirka 45-50 elever i varje årskurs
6-9 är en nödvändighet för att skolan ska ha tillräckligt elevunderlag inför
framtiden, med hänvisning till skolans nuvarande kapacitet. Om två klasser slutar
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i årskurs nio, så måste två klasser starta i årskurs 6 givet att nuvarande
organisation ska kunna behållas med hänsyn till lärartjänster, lokaler etc.
Mot den bakgrunden beslutade utbildningschefen i samråd med rektorn om att
avbryta skolvalet och informera berörda vårdnadshavare, för att dessa skulle ha
tid att göra ett nytt skolval. Det beslutades även att skolvalet skulle hålla öppet
två dagar extra för att alla skulle hinna göra ett nytt val.
Området med Gribby gård, Löttingelundsskolan och Myrängen måste anpassa
sig för att övergången från F-5 till F-6 ska bli central i hela kommunen. Om inte,
riskerar eleverna in i årskurs 6 vid Gribby Gård att ”låsas in”. Elever som önskar
byta skola efter årskurs 6 måste då göra ett skolval till årskurs 7. Risken är då
stor att de inte kommer in någonstans eftersom det med stor sannolikhet blir fullt
på andra skolor från årskurs 6. Det officiella skolvalet till årskurs 7 startar inte
förrän läsåret 2015/16. Ovanstående situation leder följaktligen till att
handlingsplanen med gemensamma elever i årskurs 6 för Myrängen och
Löttingelundsskolan på Gribby Gård av naturliga skäl skjuts två och ett halvt år
framåt i tiden, vilket betyder att man ändå ligger i fas med övriga skolor. Inför
framtiden betyder detta att årskurs 6 från Myrängen och Löttingelundsskolan inte
kommer att använda Gribby Gårds lokaler förrän läsåret 2015/16.
(Löttingelundsskolan måste dock använda lokalerna vid Gribby Gård för
årskurserna 3, 4 och 5 även fram till 2015.)
Avseende personalen vid Gribby Gård gjorde nuvarande rektor tidigt en
riskidentifiering av situationen på skolan. Detta innebar att vissa
tillsvidareanställda lärare redan inför höstterminen 2012 erbjöds tjänstgöring vid
en annan skola. Efter detta kontaktades även personalavdelningen och rektorer
på andra kommunala 6-9-skolor i Täby kommun. I dagsläget arbetar
personalavdelningen, en arbetsgrupp av rektorer tillsammans med rektorn på
Gribby Gård för en konstruktiv lösning åt kvarvarande tillsvidareanställda. Om
man bortser från Gribbylundsgårdens lärare och inte undervisande personal så
har Gribby Gård i dagsläget sju till åtta heltidstjänster som innehas av
tillsvidareanställda lärare. Övriga lärare vid skolan har en allmän
visstidsanställning som löper ut i juni 2013.
Verksamheten vid Gribby Gård pågår i oförändrat skick under läsåret 2012/13.
Andra beslut och faktorer som påverkat
Barn- och grundskolenämnden tog under 2012 ett inriktningsbeslut där nämnden
gav utbildningschefen i uppdrag att organisera grundskolan efter indelningen i
den nya läroplanen, det vill säga med treårsintervall. Vilken påverkan det skulle
kunna få för eleverna vid Gribby Gård om verksamheten fortsatt har beskrivits
ovan.
Vidare innebär det statliga kravet på lärarlegitimering i praktiken att en
verksamhet måste ha en viss storlek för att gå runt ekonomiskt, men även för att
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kunna erbjuda ett tillräckligt och attraktivt tjänsteunderlag åt lärare. Det vikande
elevantalet har lett till att Gribby Gård i dagsläget inte når upp till den nivån. Det
bedöms inte möjligt att få ekonomi i verksamheten då man inte heller förmår
erbjuda alla de ämnen som man har skyldighet att erbjuda enligt skollagen, då
grupperna blir alldeles för små.
Det är i sammanhanget viktigt att understryka att situationen på Gribby Gårds
skola inte uppstått med anledning av det stoppade skolvalet till årskurs 6 eller
den nuvarande rektorns beslut att reda upp situationen på skolan.
Flytten till Vallatorp
Samtliga elever som idag går på Gribby Gård och som i dagsläget går i årskurs
6, 7 och 8 har erbjudits plats vid Vallatorpsskolan från och med läsårsstarten
2013/14. Ett orosmoment för flera vårdnadshavare med barn vid Gribby Gård har
varit om verksamheten vid Kompetenscenter (KC) ska följa med till Vallatorp.
Rektorn på Vallatorpsskolan har hittat lokaler för verksamheten på
Vallatorpsskolan, varför Kompetenscenters fortsatta verksamhet med berörda
elever är garanterad.
På Vallatorpsskolan kommer eleverna från Gribby Gårds nuvarande årskurs 6 att
placeras i en redan existerande klass. Klass 7A och 7B samt 8A och 8B från
Gribby Gård kommer att slås ihop till en gemensam klass i varje årskurs på
Vallatorpsskolan.
Vidare kommer samtliga elever som berörs av flytten att erbjudas SL-kort för
resterande grundskoletid, oavsett om de väljer att följa med till Vallatorpsskolan
eller väljer annan skola. Kostnaden för detta beräknas totalt bli cirka 210 tkr.

Ekonomiska aspekter
Gribby Gård redovisar för verksamhetsåret 2012 ett underskott på 0,9 mnkr,
vilket tillsammans med tidigare års underskott innebär att skolan har ett
ackumulerat underskott på totalt 8,5 mnkr. Underskottet 2012 och det
ackumulerade underskottet för alla år motsvarar 6 respektive 57 procent av
resultatenhetens redovisade intäkter under året. Det ackumulerade underskottet
har vuxit mellan åren medan det årliga underskottet har minskat mellan 2011 och
2012, vilket visar på att det har skett stora förändringar inom organisationen.
Nedan visas Gribby Gårds resultatutveckling mellan åren 2009 och 2012.
Ackumulerat underskott 2012 inkluderar även tidigare års utfall före 2009 som
ombudgeterats till resultatenheten.
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Ekonomiskt utfall 2009-2012

mnkr
Intäkter
Kostnader
Utfall

2009
15,5
-17,2
-1,7

2010
17,2
-19,4
-2,2

2011
15,6
-17,98
-2,4

Ackumulerat
underskott
2012

2012
14,9
-15,8
-0,9

-8,5

Nuvarande rektor har under det senaste året arbetat med att minska kostnaderna
för skolan när elevantalet och intäkterna minskat. Mellan år 2011 och 2012 har
personalkostnadsgraden1 minskat med två procentenheter. Trots det var
personalkostnadsgraden 76 procent under 2012, vilket är en mycket hög nivå i
förhållande till övriga kostnader. Det har varit svårt för skolan att minska
personalkostnaderna i samma takt som intäkterna.
Nedan visas ett diagram över elevutvecklingen mellan åren 2009 och 2012.
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Under verksamhetsåret 2012 har Gribby Gård i genomsnitt haft 130 elever
inskrivna. Det innebär att elevvolymen minskat med 22 elever (14 procent)
jämfört med 2011 och med 93 elever (42 procent) under perioden 2009 - 2012. I
januari 2013 hade skolan 118 inskrivna elever, ytterligare en minskning jämfört
med årsnittet 2012.
Med dagens lokalkapacitet på 200 platser har detta medfört att skolan idag står
med 82 tomma platser och en beläggningsgrad på 59 procent, vilket betyder att
endast 59 procent av lokalkostnaden täcks av skolpengen. Finansieringen av
lokalerna sker på bekostnad av andra behov.

1

Personalkostnadsgrad beräknas som andelen personalkostnader av de totala
intäkterna.
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För att minska överkapaciteten av lokaler som år 2010 var 115 platser minskades
lokalkapaciteten på skolan under hösten 2011 från 300 platser till 200 av den
tidigare skolledningen på Gribby Gård. Det gjordes genom att delar av lokalerna
byggdes om och hyrdes ut till Oasen, verksamhet inom kultur- och
fritidsnämnden. Även om skolan skulle ha full elevbeläggning i skolans befintliga
lokaler på 200 platser är bedömningen att det är svårt att bedriva kvalitativ
undervisning i Gribby Gårds lokaler och uppnå en god ekonomi med så få elever,
framförallt med hänvisning till kommande legitimationskrav för lärare. En liten 79-skola kräver förmodligen även en fungerande verksamhet för årskurserna 1-6,
bland annat som bas för lärarnas tjänsteunderlag.

Omhändertagande av Gribby Gårds arkiv
Följande regelverk gäller då en kommunal verksamhet ska läggas ner/upphöra
för dess handlingar:
Enligt arkivlagen (SFS 1990:782) §4 ska varje myndighet svara för
vården av sitt arkiv. Enligt § 14 ska myndighets arkiv överlämnas
till arkivmyndighet då dess verksamhet upphört och inte överförts
till annan kommunal myndighet inom tre månader.
Gribby Gård har under åren levererat en volym till arkivmyndigheten. I stort sett
alla handlingar från skolans start finns således kvar på skolan. Skolans arkiv
torde därför vara ganska omfattande.
När verksamheten vid Gribby Gård avvecklas ska hela arkivet levereras till
arkivmyndigheten (kommunarkivet) inom tre månader. Leveransen ska vara i
ordnat skick och gallring vara verkställd. Vissa handlingar hos skolan kommer
dock inte ha uppnått ”gallringsmognad” vid upphörandet.
Dessa handlingar ska särskilt märkas upp med information om att de ska gallras
och när. Arkivmyndigheten verkställer sedan gallringen vid föreskriven
gallringsfrist. Leverans sker fram till kommunarkivets dörr. (Detta skedde till
exempel vid nedläggningen av Tibble gymnasium.)
Arkivmyndigheten rekommenderar att nämnden projektanställer en arkivarie att
ordna upp arkivet och ombesörja leveransen, något som uppskattningsvis bör ta
två till tre månader och kostar cirka 150 tkr.

Överväganden
Förutom de beslut som nämnden föreslås ta, behöver även nämnden vara
medveten om de konsekvenser som avvecklingen av verksamheten vid Gribby
Gård och flytten av densamma kan innebära. Följande konsekvenser är
identifierade utifrån dagens situation. Listan ska inte ses som slutgiltig.
•

Beslutet att flytta verksamheten vid Gribby Gård innebär att åtminstone
det fram till år 2015 inte finns någon kommunal skola med årskurserna 6-
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9 i området. Detta innebär att kommunen behöver se över situationen för
eleverna i dessa åldrar i relation till kommunens skyldighet att bereda
plats.
•

Vissa elever kan få något längre resväg vilket kan innebära ökade
kostnader för SL-kort och skolskjuts.

•

Eleverna i årskurs 8 får nya betygssättande lärare de sista åren vid
Vallatorpsskolan.

•

Om man bortser från Gribbylundsgårdens lärare och övrig personal så har
Gribby Gård i dagsläget sju till åtta heltidstjänster som innehas av
tillsvidareanställda lärare. Övriga lärare vid skolan innehar en allmän
visstidsanställning som löper ut i juni 2013. I dagsläget arbetar
personalavdelningen, rektorn på Gribby Gård samt en arbetsgrupp av
andra rektorer tillsammans för en konstruktiv lösning åt kvarvarande
tillsvidareanställda.

•

Vallatorpsskolans resultat kan påverkas om Gribby Gårds klasser (åk 7
och 8) blir väldigt små på Vallatorpsskolan.

•

Vissa omstruktureringskostnader kommer att uppstå, dels vid Gribby
Gård, dels vid Vallatorpsskolan. Utgångspunkten är att Vallatorpsskolan
inte ska påverkas negativt av dessa omställningskostnader.

•

De omstruktureringskostnader som uppstår i och med flytten till
Vallatorpsskolan är jämförelsevis mindre i förhållande till en fortsatt
verksamhet på Gribby Gård under nuvarande och kommande
förutsättningar för läsåret 2013/14.

•

Även omställningskostnader vid Vallatorpsskolan kan tillkomma,
exempelvis gällande mottagande av elever och personal från Gribby gård,
flytt av material, inköp av litteratur etc.

Henrik Mattisson
Tf. utbildningschef

