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Rapport- Utredning för förslag till möjlig 
organisationsförändring i grundskolan 
 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anse verksamhetens uppdrag avslutat och lägga utredningen till 

handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Beslut har fattats i fullmäktige om  

 
att ge verksamheten i uppdrag att se över grundskolans organisation och  

lokalutnyttjande i syfte att organisationen följer lagen och att våra lokaler  

nyttjas på ett optimalt sätt,  

 

att inga större förändringar i grundskolans organisation görs förrän  

utredningen överlämnats till och hanterats i kommunstyrelse och  

fullmäktige,  

 

att överlämna förslag till beslut till kommunstyrelsen senast vid  

sammanträdet i december 2020, för att därefter slutligt fastställas av  

kommunfullmäktige i enlighet med kommunallagen kap. 5 § 1.  

 

Det samlade underlaget som utgör slutrapport baserar sig på genomförda 

granskningar och oberoende utredningar. Slutrapporten redovisar, förutsatt 

att fullmäktige upphäver tidigare fattade beslut framöver, möjliga förslag 

till organisationsförändringar för  ökad likvärdighet och bättre 

resursutnyttjande. 

 
Beslutsmotivering  

Kommunstyrelsen anser nu underlaget komplett att presenteras för 

fullmäktige i enlighet med det givna uppdraget.  

 
Barnrättskonsekvenser 

Slutrapporten belyser barn och ungas bästa utifrån verksamhetens 

perspektiv.  
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Slutrapporten i sig ger inga ekonomiska konsekvenser. Om beslut fattas 

med bäring på underlaget i framtiden får det stora ekonomiska och 

resursmässiga konsekvenser.  

 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 

 Slutrapport avseende underlag för förslag till möjliga 

organisationsförändringar 
 
Beslutet skickas till  

 Kommundirektör 

 Verksamhetschef Utbildning  

 

 

I tjänsten  

 

Helena Carlsson  

Kommundirektör 
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Slutrapport avseende underlag för förslag till organisationsförändring i 

grundskolan.  

 

Bakgrund 

Verksamhet Utbildning har av Kommunfullmäktige (KF §150/2019) fått i uppdrag att 

presentera underlag för förslag till ny organisation av grundskolan i Tierps kommun. 

Verksamhetens underlag lämnas härmed över till kommunfullmäktige för att av politiken 

kunna användas som grund för politiska ställningstagande gällande möjliga beslut 

rörande förändringar av grundskolans organisation. 

Hinder i form av tidigare politiska beslut 

Till hinder för de förslag som presenteras nedan finns i Plan för Tierps kommuns ekonomi 

och verksamhet 2021-2023, Särskilt uppdrag 6.2 som anger att befintlig skolstruktur ska 

behållas. Tidigare ansatser att förändra skolstrukturen i centralorten Tierp har avvisats 

med hänvisning till tidigare beslut i Kommunfullmäktige (KF  § 30/1997, KF § 

116/1998)  i vilka skolstruktur och stadieindelning ska ha beslutats. För att fullt 

genomföra de möjliga förändringar som föreslås är upphävande av dessa beslut 

nödvändiga. I det fall dessa begränsningar skulle kvarstå anges som alternativ en 

nödvändig ökad resurstilldelning för att ge den möjlighet till likvärdig utbildning för alla 

elever som Skollagen reglerar. Det är dock viktigt att notera att enbart ökad 

resurstilldelning inte ger tillräckliga förutsättningar för en likvärdig skola och att en sådan 

åtgärd inte hanterar problemet med ökande segregation. Detta tydliggörs i Swecos rapport 

och sådana åtgärder bör kombineras med att ändra skolstruktur och sammansättning av 

elevunderlag. 

Underlag till föreslagna möjliga åtgärder 

De förslag till förändring som här presenteras har sin grund i flera av varandra oberoende 

utredningar och granskningar. Förslagen syftar alla till att organisera grundskolan i Tierp 

på ett sätt som ger förutsättningar för minskad skolsegregation, ökad likvärdighet, rättvis 

resursfördelning och bättre kunskapsresultat. 

 

Lokalutredning skola och förskola i Tierp kommun (Sweco 2018) 

2018 genomförde Sweco på uppdrag från Tierps kommun en lokalutredning avseende 

förskola och grundskola i Tierps kommun. De rekommendationer som redovisas i 

rapporten  utgår från att säkerställa kvalitet ur ett pedagogiskt, socialt och ekonomiskt 

perspektiv men även utifrån de juridiska krav som ställs på verksamheten genom skollag 

och förordningar.  Flera av de möjliga åtgärder som det förslag vi nu presenterar 

innehåller är hämtade direkt ur den omfattande utredning som gjordes av Sweco.    
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Medborgardialog om skolsituationen i Hållnäs och Skärplinge (2021-06-14) 

Resultat av medborgardialog om skolsituationen i Hållnäs och Skärplinge redovisades i 

juni 2021. I medborgardialogen lyfts flera perspektiv från olika intressenter dock utan att 

resultera i samsyn i frågan. De olika perspektiven redovisas i bifogade rapporter. I detta 

förslag till möjliga åtgärder har valts att prioritera ett effektivt resursutnyttjande för att 

möjliggöra att uppfylla Skollagens krav på resursfördelning och att motverka 

skolsegregation. Detta perspektiv har också varit utgångspunkten vad gäller andra av 

kommunens små skolor. 

 

Kartläggning och nulägesanalys av segregation i Tierp (Sweco, 2021)  

2021 redovisas resultatet av Swecos kartläggning av segregation i Tierp. I denna rapport 

synliggörs den skolsegregation som finns i Tierp och som även är kopplad till en 

boendesegregation. Denna kartläggning påvisar behovet av att förändra skolstrukturen 

och även ändrade upptagningsområden föreslås som en åtgärd. I centralorten Tierp är vår 

bedömning att ändrade upptagningsområden skulle ge lite eller ingen effekt då det fria 

skolvalet ändå skulle fortsätta befästa den segregation som beskrivs. I de fall förslag från 

den ursprungliga lokalutredningen förändrats i det förslag som nu presenteras har 

åtgärder för att minska skolsegregation prioriterats. 

 

Revisionens granskning av grundskolans styrning 

2021 genomförde KPMG på uppdrag av kommunens revisorer en granskning av 

Kommunstyrelsens styrning av grundskolan. I denna granskning pekas resurstilldelning 

och resursfördelning ut som ett utvecklingsområde. Revisionen noterar visserligen att 

kommunstyrelsen själva styr över hur grundskolan ska organiseras men samtidigt att 

Skollagen reglerar att kommunstyrelsen ska säkerställa en resurstilldelning och 

resursfördelning som ger eleverna en likvärdig utbildning och rektorerna möjlighet att 

uppfylla skollagens krav. Med nuvarande skolstruktur och resurstilldelning, Plan för 

Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2021-2023, är det inte möjligt att uppfylla de 

krav på likvärdighet som Skollagen anger. 

 

Lärarförbundets ranking av landets skolkommuner 

Lärarförbundet genomför varje år en ranking av landets skolkommuner och Tierps 

kommun placerades 2018 på 289 av 290, 2019 på plats 288 av 290 samt 2020 på plats 

290 av 290. Rankingens värde som mått på utbildningens kvalitet kan diskuteras i och 

med att den även innehåller uppskattningar av fackligt samarbete och andra värderingar 

från endast en part. Oavsett hur dessa mått värderas så innehåller även relevanta mått som 

är hämtade från officiell statistik. Det enda område som Tierps kommun placerar sig i 

närheten av ett genomsnitt är totala resurstilldelningen.  Av de resurser som tilldelas 

grundskolan i Tierp går en i jämförelse med andra kommuner stor del till höga 

lokalkostnader. Föreslagna förändringar skulle motverka denna snedfördelning och ge 

mer resurser kvar till undervisning vilket i nästa led ger förutsättningar för höjda 

kunskapsresultat. Ett område där Tierp placeras mycket lågt är andelen legitimerade 

lärare. Föreslagna åtgärder skulle i och med mer effektiva gruppstorlekar i såväl skola 
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som fritidshem, ge möjlighet att öka andelen legitimerade lärare när obehöriga kan 

ersättas på grund av övertalighet.  Detta i sin tur ger mer resurser kvar som ökar 

möjligheten att anpassa undervisningen utifrån elevers individuella behov genom 

satsningar på specialpedagogisk kompetens, utökad elevhälsa eller fler behöriga lärare i 

klassrummet. Ovanstående effekter kan förväntas både vad gäller förslagen om flytt av 

elever från de mindre skolorna och förändrad stadieindelning i centralorten Tierp. 
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Nuvarande organisation Åk Elevantal Kapacitet Möjlig ny organisation Åk Elevantal Kapacitet Anpassning av lokaler Tidigast Alternativkostnad

per år

Bruksskolan, Söderfors F-6 155 165 Bruksskolan, Söderfors F-6 207 240

Övertagande av befintliga byggnader som idag har 

annan hyresgäst krävs.

Ht 2022 

alt           

Vt 2023

Mehede skola F-6 52 Mehede skola Kan läggas ner. 0 Elever till Bruksskolan.

Ht 2022 

alt           

Vt 2023

ca 3 mkr när anpassning är 

klar

Aspenskolan, Tierp F-9 526 630-730 Aspenskolan, Tierp 4-9 630 700-800 Utbyggnad av Aspenskolan krävs. Ht 2022

Framtida 

samhällskostnader p g a 

bibehållen segregation och 

uteblivna kvalitetshöjande 

effekter

Kyrkskolan, Kyrkbyn F-3 61 Kyrkskolan, Kyrkbyn F-6 100 140

Nybyggnation och renovering pågår, färdigt aug 

2022. Utformningen möjliggör flexibilitet i 

gruppstorlekar och elevantal i samverkan med 

förskolan. Ht 2022

Örbyhus skola F-6 F-6 350 370 Örbyhus skola F-6

F-6, kan ta emot 

elever från Vendel. 380 420

Utbyggnad av Örbyhus skola krävs pga ökande 

elevantal oavsett beslut angående Vendel. Ht 2023

Örbyhus skola 7-9 7-9 181 190 Örbyhus skola 7-9 7-9 181 240

Utbyggnad av Örbyhus skola krävs pga ökande 

elevantal oavsett beslut angående Vendel. Ht 2023

Vendels skola F-5 70 Vendels skola F-5 Kan läggas ner. 0 Elever till Örbyhus eller Tallback. Ht 2023

ca 4,5 mkr när  anpassning 

är klar

Centralskolan, Tierp F-9 500 530 Centralskolan

F-3 +särskild 

undervisningsgrupp 370 480-530 Krävs ej. Ht 2022

Framtida 

samhällskostnader p g a 

bibehållen segregation och 

uteblivna kvalitetshöjande 

effekter

Centralskolan, GrSär F-9 27 32 Centralskolan, GrSär F-9 30 30-50

Krävs ej, dock krävs ny grundsärskola om 

förändring inte genomförs.

Tallbackskolan, Månkarbo F-6 104 140 Tallbackskolan

F-6 kan ta emot 

elever från Vendel. 140 150 Viss överkapacitet finns på Kyrkskolan. Ht 2023

Ny skola Siggbo F-6 360 Vid behov F-3 som kan växa till F-6 + ny fsk 6 avd. Ht 2025

Björkängsskolan, Karlholm F-6 132 175 Björkängsskolan, Karlholm F-6 132 175 Krävs ej. Ht 2022

Ol Andersskolan, Skärplinge F-9 240 280 Ol Andersskolan, Skärplinge F-9 263 320 Krävs ej. Ht 2022

Hållnäs skola, Edvalla F-6 25 Hållnäs skola, Edvalla Kan läggas ner. 0 Elever till Ol Anders. Ht 2022 ca 4,5 mkr
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Förord 

Sweco har haft i uppdrag från Tierp kommun att genomföra en utredning av lokal-
organisation för kommunens förskolor och grundskolor inklusive grundsärskola och 
fritidshem.  

Swecos bedömning och rekommendation har utgått från att säkerställa kvalitet ur ett 
pedagogiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv men även utifrån de juridiska krav som 
ställs på verksamheten genom skollag och förordningar.  

Olika metoder har använts i utredningen. Dokumentstudier och analyser av kommunens 
befolkningsprognos samt beräkningar av antal barn och elever som kan förväntas under 
prognosperioden fram till år 2037 har varit en initial del av uppdraget. Sweco har tagit del 
av befintliga ritningar vilket kompletterats med besök i kommunens lokaler för förskola 
och skola, inklusive fritidshem och grundsärskola. Ytterligare ett moment i utredningen 
har bestått i en systematiskt genomförd dialogprocess.  

Uppdraget har genomförts av Charlotte Sävås Nicolaisen, seniorkonsult på Sweco 
Society AB samt Mattias Ocklind, Arkitekt på Sweco Architects AB. Dessutom har 
statistiker från Sweco Society medverkat som granskare av kommunens 
befolkningsprognos. 

Vi vill härmed tacka alla som bidragit med uppgifter och synpunkter i utredningen. 

 

Stockholm 2018-11-30 

 

Charlotte Sävås Nicolaisen, 

Uppdragsledare  
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1 Bakgrund 

Tierp kommun har en vision för skolan och förskolan som betonar lärande och trygghet för 
eleverna där modern teknik utgör en naturlig del. Då förskolors och övriga skolors lokaler 
är viktiga för att säkerställa en god och ändamålsenlig kvalitet så har Tierp kommun sett 
ett behov att genomföra en lokalutredning. Detta har sin grund dels i att eleverna visar på 
jämförelsevis svaga studieresultat, dels att kostnaderna för kommunens grundskolor är hög 
jämfört med regionen och riket.  

Med detta som grund har Tierp kommun fattat beslut om en utredning av kommunens 
samtliga lokaler för förskola och grundskola. I kommunen finns 18 förskolor och 11 
grundskolor i kommunal regi. Dessa är fördelade i fem geografiskt spridda områden i 
kommunen enligt följande: 

• Edvalla/Hållnäs, Karlholm, Skärplinge 

• Kyrkbyn, Månkarbo 

• Mehedeby, Söderfors 

• Tierp 

• Tobo, Vendel, Örbyhus 

Fritidshem erbjuds i anslutning till grundskolorna. Dessutom finns en grundsärskola i 
kommunen. Denna är placerad på Centralskolan i Tierp. 

1.1 Uppdraget 

Sweco har haft i uppdrag från Tierps kommun att genomföra en utredning av framtida 
lokalbehov för förskola och skola, inklusive grundsärskola och fritidshem. En målsättning 
är att Tierp ska få ett genomarbetat underlag inför framtida beslut.  

Av uppdraget framgår att kommunens lokaler för förskola och skola ska belysas ur olika 
perspektiv, såväl pedagogiskt som tekniskt och ekonomiskt. Det ska också visa på 
samhällseffekter som kan uppnås genom föreslagen lokallösning och olika verksamheters 
placering.  

I uppdraget har ingått att belysa övergripande fakta om lokalerna. Utredningens resultat 
ska kunna ligga till grund för framtida beslut i organisationsfrågor som rör 
utbildningsförvaltningens ansvarsområde. En central utgångspunkt är de demografiska 
förutsättningarna, men även ekonomiska faktorer och frågor som rör kommunens 
planering. Viktiga delar i uppdraget handlar även om att säkerställa verksamheternas 
kvalitet i ett långsiktigt perspektiv både vad avser pedagogisk kvalitetssäkring och social 
och ekonomisk hållbarhet i en kontext där nationella, regionala och lokala styrdokument är 
centrala underlag för utredningen.  

Målsättningen är att utredningen ska resultera i en kartläggning och analys som omfattar 
följande delar:  

• Befolkningsprognos och flyttströmmar inom kommunen. 

• En beräkning av nuvarande lokalers kapacitet.  

• Översikt av kommunens planarbete och planerade bostadsutbyggande 

• Lokalutformning kopplat till pedagogiska mål och visioner 

• Befintliga lokalers ändamålsenlighet och alternativa användningsområden 

• Övergripande ekonomisk analys av framtagna förslag 

• Prioritering av åtgärder utifrån ett hållbart långsiktigt perspektiv; pedagogiskt, 
socialt och ekonomiskt 
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1.2 Avgränsningar 

Uppdraget är avgränsat till verksamhet i kommunal regi. I Tierp kommun finns idag ingen 
grundskola i privat regi. I Tierp kommun finns föräldrakooperativ som alternativ till den 
kommunala barnomsorgen. Det gäller dels föräldrakooperativet Solkatten i Tierps köping, 
dels Vikingarnas familjedaghem i Gyllerboda, Vendel. Dessa berörs i utredningen endast 
på så sätt att verksamheten påverkar underlaget av antalet barn och elever. Sweco har 
utgått från att dessa verksamheter kommer att fortsatta sin verksamhet i samma omfattning 
som idag.   

2 Metoder i utredningen 

Metoder i utredningen har bestått i dokumentstudier, en befolkningsprognos, en invente-
ring av befintliga lokaler, en systematiskt genomförd dialogprocess med olika aktörer samt 
kompletterande intervjuer. 

2.1 Kvantitativ analys  

2.1.1 Befolkningsprognos  

En del av uppdraget har bestått i göra analyser av genomförd befolkningsprognos som 
ligger till grund för en beräkning av förväntat antal barn och elever i kommunens förskolor 
och skolor. Prognosen bygger på antaganden om befolkningens utveckling vad gäller 
flyttningar, barnafödande och dödlighet. Som underlag för prognosen har uppgifter 
inhämtats från Statistiska Centralbyrån (SCB) samt en befolkningsprognos som tagits fram 
av Tierps kommun utifrån SCB statistik. 

I prognoser finns alltid en viss osäkerhet och man kan aldrig förvänta sig att den ska slå in 
exakt. Prognosfel som görs ökar för varje år genom att felaktigheter följer med över tid och 
fortplantas. Det kan finnas flera orsaker till de fel som uppkommer. Antagandena kan vara 
oriktiga, modellen kan vara felaktig, det kan bli avvikelser i planeringen, exempelvis kan ett 
bostadsbyggande bli försenat eller tidigarelagt. Även om modellen vore fullkomlig, där all 
utveckling gick enligt planerna och där vi kände till alla sanna värden för folks 
flyttbenägenhet, fruktsamhet och död så kan det ändå bli fel i prognosen på grund av 
slumpen.  

2.2 Kvalitativ analys 

2.2.1 Dokumentstudier 

Initialt i utvärderingen har en översiktlig inventering gjorts av kommunens planerings-
dokument, samt olika nationella styrdokument av relevans för verksamheten inom förskola 
och skola. Sweco har även tagit del av information på kommunens webbplats. 
Kompletterande nyckeltal av relevans för uppdraget har inhämtats från SCB och från 
Skolverkets olika databaser till exempel SIRIS.  

2.2.2 Besök förskolor och skolor  

I enlighet med Swecos arbetsmodell i utredningen har kunskap inhämtats om befintliga 
byggnaders ändamålsenlighet och utvecklingsmöjligheter. För att få en översiktlig bild av 
lokalernas tekniska status, funktionalitet, tillgänglighet samt inne- och utemiljö har konsulter 
från Sweco besökt samtliga förskolor och grundskolor, inklusive särskola och fritidshem. 
Swecos konsulter har inhämtat befintliga ritningar som tillhandahållits från Tierps kommun 
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för att få mer information om lokalerna till exempel vad avser antal klassrum, grupprum och 
specialsalar. Efter besök och annan datainsamling har uppgifter om varje enhet 
sammanställts för att ge en översiktlig bild av de befintliga lokalerna. Uppgifter som denna 
sammanställning omfattar är följande: 

• Byggnadsår 

• Nuvarande verksamhet (t.ex. antal avdelningar i förskolan, klassindelning i grundskolan, 
särskoleverksamhet, fritidshem) 

• Barnantal/elevantal per enhet  

• Bruttoarea undervisningslokaler, bruttoarea per elev/barn, maxkapacitet enligt nyckeltal  

• Tillgänglighet 

• Kök och matsal, standard och kapacitet 

2.2.3 Designdialog - workshops 

Den processinriktade metod som Sweco tillämpat i utredningen är hämtad i en modell som 
Swecos arkitekter utvecklat, en så kallad ”designdialog”. Detta är ett arbetssätt där 
företrädare för olika verksamheter tillsammans utformar sin framtida miljö eller verksamhet. 
Metoden bygger på uppfattningen att komplexa sammanhang kräver samarbete och 
förståelse från berörda aktörer för att kunna nå bästa resultat. Målet är att genom möten 
med en mångprofessionell arbetsgrupp fånga nödvändig kunskap och skapa förståelse och 
samsyn mellan olika aktörer.  

Swecos konsulter har genomfört dialogprocessen i samråd med en styrgrupp som varit 
knuten till utredningen, samt i dialog med en arbetsgrupp som utsetts med representanter 
från olika verksamheter av relevans för utredningen. Arbetsgruppen har omfattat 
representanter från kommunens samtliga skolområden och skolformer. Även tjänstemän 
med ansvar för lokaler och strategisk planering har medverkat. Totalt har ett tiotal personer 
deltagit i dialogprocessen.  

Arbetsgruppen har under processen bjudits in till workshops vid tre tillfällen. Varje 
workshop inleddes med en kort genomgång av bakgrundsinformation t.ex. förväntad 
elevprognos, planerat bostadsbyggande, översikt om befintliga lokalytor.  Därefter har 
arbetsgruppen i mindre grupper diskuterat olika frågeställningar. Efter varje workshop har 
resultatet sammanställts som ett underlag för den fortsatta processen.  

Styrkor i denna strukturerade arbetsmodell är att delaktighet i processen har säkerställts. 
Arbetsmodellen ger även ett snabbt, tydligt och stabilt resultat.  
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3 Förutsättningar som underlag för utredningen  

Olika förutsättningar ligger till grund för de analyser som gjorts i utredningen. I detta kapitel 
redovisas uppgifter från gällande lagstiftning, resultat från befolkningsprognosen och den 
barn- och elevprognos som tagits fram, samt underlag som framkommit i intervjuer och 
inom ramen för de dialogprocesser som uppdraget omfattat.  

3.1 Demografisk utveckling i Tierp 

Enligt befolkningsprognosen för Tierp kommun förväntas en successiv ökning av antalet 
kommuninvånare den närmaste tjugoårsperioden. Fram till 2027 förväntas befolkningen 
öka med ca 2 000 personer, se tabell 1. 

Tabell 1. Befolkningsprognos för Tierp kommun år 2018 till år 2037 
Källa: Tierp kommun och SCB. 

 

3.1.1 Demografisk förändring i gruppen barn och unga, samt platsbehov  

Vid en analys av Tierps kommuns befolkningsprognos relaterat verksamhet i förskola och 
skola framkommer att kommunen kan förvänta sig en befolkningsökning både när det gäller 
antalet barn i förskoleålder och antalet i grundskoleålder. 

I Tierp kommuns statistik utgår beräkningen av antalet platser som behövs i kommunens 
grundskola relaterat befolkningsprognosen till 100 procent för barn och unga. Motsvarande 
omfattning för förskola beräknas enligt tidigare erfarenhet till 81,3 procent. Senaste året 
har andelen varit något fler varför Sweco valt att utgå från att 83 procent av samtliga barn 
går i förskola. Detta medför att behovet av antalet platser i förskolan år 2018 utifrån 
prognosen uppgick till 1021 barn. Motsvarande för år 2027 där behovet förväntas vara som 
högst enligt prognosen uppgår till 1202 platser. Det motsvarar en ökning med 181 barn. 
Sett till antalet avdelningar med i genomsnitt 15 barn per grupp, enligt schablonberäkning, 
uppgår behovet till tolv nya avdelningar jämfört med nuläget. Vid en analys av verkligt antal 
barn i förskolan år 2018 uppgår antalet i genomsnitt till 1082 barn. Den differens som finns 
mellan prognosen och verkligt antal beror på inflyttning som hör samman med 
flyktinginvandringen, vilket framgår av SCB statistik. Denna avvikelse kommer dock utifrån 
jämförbara förhållanden i andra kommuner sannolikt att vara av tillfällig art varför 
bedömningen är att den framtagna prognosen är rimlig i ett framtida perspektiv. Dock finns 
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i nuläget en avvikelse motsvarande ca 60 barn där prognosen är lägre än verkligt antal 
barn. Detta motsvarar fyra förskoleavdelningar vilket behöver hanteras i den fortsatta 
prognosen. Dock kan fortfarande ett antal av dessa barn komma att flytta från Tierp. I tabell 
2 redovisas prognosen över antal barn och unga från år 2018 till år 2037. 

Tabell 2. Förväntad barn- och elevprognos för förskola och grundskola år 2018-2037. 
Källa: Tierp kommun och SCB. 

 
2018 2021 2024 2027 2037 2021/ 

2017 
2024/ 
2021 

2027/ 
2024 

2027/ 
2037 

Total 
förändring 
2017-2027 

1-5 år 1230 1312 1441 1448 1431 82 129 7 -17 218 

6-9 år 962 1087 1119 1228 1122 125 32 109 -106 266 

10-12 år 690 746 828 873 995 56 82 45 122 183 

13-15 år 668 716 773 859 1043 48 57 86 184 191 
 

3550 3861 4161 4408 4591 311 300 247 183 858 

 
Av tabellen framgår att en ökning av antalet barn i förskola kommer snabbt och har sin topp 
år 2024. Ökningen uppgår till 211 barn mellan år 2018 och år 2024. Denna topp förflyttar 
sig succesivt till övriga åldersgrupper. 

Antalet barn i ålder 6 till 9 år förväntas öka med 266 barn fram till år 2027. Antalet i ålder 
10 till 12 år visar på en ökning med 183 barn och bland de äldsta i ålder 13 till 15 år kan en 
ökning om 191 unga förväntas. Totalt uppgår därmed ökningen för barn och unga i 
grundskoleålder till 640 personer. Inom denna grupp är det endast ett fåtal som historiskt 
sett valt skola i annan kommun varför berikningen av behovet av antalet platser görs utifrån 
100 procent.  

3.2 Styrdokument som grund för kommunens pedagogiska verksamhet och 

organisation 

3.2.1 Styrdokument på nationell nivå  

Grundskolan 
Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla 
kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt 
en livslång lust att lära. Skollagen (2010:800) innebär ett tydliggörande av att elevers 
upplevelse av trygghet ska stärkas. Elevers rätt att utvecklas utifrån sina förutsättningar 
och möjligheter till studiero under utbildningen är tydligt formulerad. Enligt lagen ska 
hänsyn tas till barns och elevers olika behov. De ska få stöd och stimulans så att de 
utvecklas så långt som möjligt. Vidare framgår att utbildningen inom skolväsendet ska vara 
likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet oavsett var i landet eller inom vilken 
kommun den anordnas. Av läroplanerna framgår att skolan måste utvecklas och 
organiseras så att den svarar mot de nationella målen. För att säkerställa en hög 
måluppfyllelse ställer Skollagen krav på att verksamheten ständigt prövas, att organisa-
tionen anpassas, att resultaten följs upp och att nya metoder utvecklas.  

Av skollagen framgår att skolan ska ledas av en rektor och förskolan av en förskolechef 
med relevant utbildning och kompetens. Rektorer och förskolechefer har enligt lagen 
ansvar för att organisera sina enheter och fördela resurser efter barns och elevers olika 
förutsättningar och behov. Att säkerställa likvärdighet mellan elever och att se till att skolans 
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personal har erforderlig kompetens och behörighet som grund för skolans och förskolans 
måluppfyllelse är centrala delar i uppdraget. 

I linje med de krav som ställs i Skollagen om likvärdighet ska studie- och yrkesvägledare 
samt bibliotek finnas på grundskolorna oavsett anordnare. Eleverna i förskoleklass, 
grundskola och grundsärskola ska ha tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och 
kurator inom elevhälsan. Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan kompetens 
att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses. Barn med annat 
modersmål än svenska ska, oavsett skolform, få möjlighet att utveckla både det svenska 
språket och sitt modersmål. Betyg ska sättas i grundskolans ämnen i slutet av varje termin 
från och med årskurs 6. Betygsättning ska ske i de ämnen som eleven har fått undervisning 
i under terminen. 

Oavsett skolform är det elevernas hemkommun som ansvarar för att utbildning kommer till 
stånd. Om det finns särskilda skäl, kan hemkommunen komma överens med placering av 
elever i annan kommun. Detta gäller även för förskola där vårdnadshavare önskar detta. 
För denna grupp betonar dock lagen att barn ska erbjudas plats vid en förskolenhet så nära 
barnets eget hem som möjligt. Elevens hemkommun ska ombesörja att skolskjuts 
anordnas. Elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola har rätt till kostnadsfri 
skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs 
och tillbaka. Skolskjuts erbjuds om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, 
trafikförhållanden, en elevs funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. 
Rätten till skolskjuts gäller inte för elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där 
kommunen skulle ha placerat dem.  

Från 1 juli 2018 har Regeringen beslutat att det ska vara en stadieindelad timplan inom 
grundskolan. Detta medför att benämningen låg- mellan och högstadium återinförs. 
Åldersindelningen blir som tidigare med årskurs 1-3, årskurs 4-6 och årskurs 7-9. I den nya 
timplanen fördelas antalet timmar för olika ämnen mellan dessa stadier. Förändringen kan 
komma att påverka skolornas organisation vad gäller tjänster, lokaler och schemaläggning. 
Dock gäller den gamla tidplanen högstadietiden ut för elever som börjar årskurs 7, 8 eller 
9 höstterminen 2018. Av Skollagen framgår att endast den som har legitimation som lärare 
och är behörig för viss undervisning får bedriva undervisning. Endast den som har 
legitimation får anställas som lärare utan tidsbegränsning. Inom fritidshemmen är lagen 
mer tillåtande. En förutsättning är att personalen har utbildning eller erfarenhet som bidrar 
till att elevernas utveckling och lärande främjas. 

Grundsärskolan 
Inom grundsärskolan ska eleverna erbjudas en anpassad utbildning som ger kunskaper 
och värden och som utvecklar deras förmåga att tillägna sig dessa. Utbildningen ska 
utformas så att den bidrar till personlig utveckling. Den ska förbereda eleverna för aktiva 
livsval och ligga till grund för fortsatt utbildning. Utbildningen ska för grundsärskolans elever 
främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt del-
tagande i samhällslivet.  

På samma sätt som för övrig grundskola ska har Regeringen från 1 juli 2018 beslutat att 
det ska vara en stadieindelad timplan inom grundsärskolan. 

Förskolan 
Av skollagen framgår att även förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande. 
Verksamheten ska utgå från en helhetssyn med utgångspunkt i varje barns behov där 
omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet och där barnens förmåga till empati och 
omtanke om andra, liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors olika 
uppfattningar och levnadssätt utgör en naturlig del. Endast den som har legitimation får 
anställas som förskollärare utan tidsbegränsning. Inom förskolan är lagen dock mer 
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tillåtande än för grundskolan. En förutsättning är att personalen har utbildning eller 
erfarenhet som bidrar till att elevernas eller barnens utveckling och lärande främjas. 

Även för de yngre barnen i förskolan betonar Läroplanen för förskolan en rad grund-
läggande värden. Det handlar om demokrati och demokratiska värderingar, att främja 
aktningen för varje människas egenvärde, respekt för gemensam miljö och människolivets 
okränkbarhet. Det handlar också om individens integritet och frihet, om alla människors lika 
värde, jämställdhet mellan könen och solidaritet med de svaga och utsatta. 

3.2.2 Styrdokument på lokal nivå 

Utöver nationellt formulerade styrdokument har Sweco som en del av dokumentanalysen 
tagit del av formuleringar i Tierp kommuns vision samt kommunens Översiktsplan. 

Tierp kommuns vision i delar som rör kommunens förskolor och skolor lägger fokus på att 
skolorna ska vara en positiv plats som synliggör lärandet genom en tydlig och målbaserad 
undervisning och med stöd av modern teknik. En trygg miljö ska erbjudas där lärare 
engagerar såväl elever som barn i förskolan. Undervisningsmetoder och olika insatser 
används flexibelt efter elevers och barns behov. Skolor och förskolor ska även erbjuda en 
god arbetsmiljö för såväl barn, elever och personal. Gällande lagstiftning och FN:s 
konvention om barns rättigheter ligger till grund för alla beslut som fattas i kommunen.  

Kommunens vision är uppdelad i tre områden: Livsarenan, Affärsarenan och Utvecklings-
arenan. Särskilt inom området Livsarenan fokuseras barns, ungdomars och föräldrars be-
hov. Där finns följande formulering som ska påverka förskolans och skolornas verksamhet: 

”Föräldrar och barn ska känna sig trygga och veta att barnen får bästa möjliga start i 
livet i Tierps kommun. Förskola och skola ska vara jämlik och hålla högsta kvalitet. 
Varje elev ska ges förutsättningar till en fast förankring i vuxenlivet. Ungdomar har minst 
gymnasieutbildning, eftersom det ger tillträde till arbetsmarknad och vidare studier. 
Nyanlända måste få chanser att komma in i samhället. Ökad delaktighet och inkludering 
är kommunens sammanhållande kitt. Alla ska ha en plats i samhället och känna sig 
behövda.”  

(Vision för Tierps kommun, fastställd av Kommunfullmäktige 2015-09-15) 

I kommunens Översiktsplan finns följande formulering: 

”Det är tryggt för barn att växa upp i en liten kommun som Tierp där det är nära mellan 
bostäder och skola, förskola och fritidsaktiviteter.” 

(Översiktsplan Tierp kommun 2010-2030 Tierps kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-1 §132) 

Kommunens verksamhet i skolan ska även följa de nationella krav och riktlinjer som finns 
för skolan. Det handlar framförallt om följande delar: 

▪ Likvärdighet ska säkerställas t.ex. tillgång till elevhälsovård, bibliotek, studie- och 
yrkesvägledning, specialpedagogisk kompetens, modersmålsundervisning 

▪ Tryggheten ska stärkas 
▪ Barn och ungas behov är centralt 
▪ Kompetens och behörighet ska säkerställas, t.ex. genom lärarlegitimation 
▪ Skolskjuts ska anordnas utifrån avstånd 
▪ Stadieindelad grundskola och särskola 
▪ Omsorg, utveckling och lärande är centralt i förskolan 
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3.3 Inomhus och utomhusmiljö ur olika aspekter 

Kopplat till styrdokumenten har Sweco ställt sig frågan hur de fysiska förutsättningarna ser 
ut i form av lokaler kopplat till utbildningsuppdraget. Uppfyller byggnadernas utformning 
och funktionalitet de behov som framhålls med utgångspunkt i den uppsatta utbildnings-
visionen. I sammanhanget kan frågan ställas om vad en byggnad som brister vad gäller 
teknik, en byggnad som inte är ändamålsenlig eller i behov av större renovering signalerar. 
En grund för att bedöma detta kan hämtas i olika riktvärden för verksamheterna.  

Sweco utgår från olika riktmärken när det gäller lokalytor såväl inomhus som utomhus. En 
annan relevant aspekt är frågor som rör olika arbetsmiljöaspekter av lokalerna. Dessa 
behandlas i följande avsnitt. 

3.3.1 Riktmärken för inomhus- och utomhusmiljö i förskolor och skolor  

Det finns olika riktmärken när det gäller ytor i grundskola och förskola. Ett sådant mått 
handlar om förskolors och grundskolors inre miljö. I en utredning framtagen av Malmö stad 
framgår att varje barn bör ha minst 7,5 kvadratmeter till sitt förfogande för att klara miljökrav 
som är godtagbara när det gäller exempelvis luftkvalitet. Vid motsvarande beräkning i 
Göteborg framkommer att varje barn i förskola och grundskola bör ha en inomhusyta (BOA) 
på 10 kvadratmeter. Denna yta inkluderar således ytor för specialsalar, bibliotek, toaletter, 
matsal, storkök, förråd, korridorer, trapphus, elevhälsa, expedition och personalutrymmen.  

När det gäller barngruppernas storlek har Skolverket 2016 tagit fram nya riktlinjer vilket 
även påverkar lokaler för förskolan. För barn som är 1–3 år är riktmärket för barngruppers 
storlek enligt Skolverkets rekommendation 6–12 barn. För barn som är 4–5 år är riktmärket 
9–15 barn. I sammanhanget kan nämnas att genomsnittligt antal barn per grupp i förskolan 
år 2017 uppgick till 16,3 barn i Tierp vilket är något högre än Skolverkets rekommendation 
om barngruppsstorlek och även genomsnittet för riket som helhet vilket uppgår till 15,3 
barn. Antalet är också något högre än genomsnittet för liknande kommuner. Där uppgår 
det genomsnittliga barnantalet till 16 barn. Även om det sedan 2016 finns riktmärken för 
gruppstorlekar i kommentartexten till Skolverkets allmänna råd för förskolans 
måluppfyllelse är dessa endast vägledande. Det är inget krav. SKL betonar i en skrivelse 
från mars 20181 att lämplig storleken beror på olika faktorer. Dock finns kravet att Skollagen 
följs. I Skollagen framgår att huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig 
sammansättning och storlek och att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö.  

Sweco utgår i enlighet med Skolverkets allmänna råd till ett genomsnitt om 15 barn per 
grupp. Då förutsättningarna i de befintliga lokalerna varierar har detta framförallt en 
påverkan när det gäller behovet av nybyggnation relaterat antalet avdelningar i dessa 
förskolor.  

Riktmärket för ytor som Sweco utgått från när det gäller såväl förskola som grundskola är 
12 kvadratmeter per barn där det är fråga om nybyggnation. Ytan kan dock variera mellan 
10 och 14 kvadratmeter per elev i grundskolan (10–12 kvm för yngre elever, 12–14 kvm för 
äldre elever). I denna utredning har Sweco valt att utgå från en genomsnittlig yta per barn 
och elev om 12 kvadratmeter. Även yta för att skolmatsalen ska vara tillräckligt stor i 
förhållande till antalet elever. Här utgår Sweco i sina beräkningar från cirka 1,3 
kvadratmeter per elev. 

                                                      

1https://skl.se/tjanster/merfranskl/bloggarfranskl/skolbloggen/artiklar/likvardigforskolakraverutrymmeattgoraolika

.15339.html 
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Utomhusmiljön är också viktig. Folkhälsoinstitutet redovisar att barn mår bättre och är 
friskare vid utomhusvistelse jämfört med att vara inomhus. Förskolor som har en rymlig 
utemiljö med träd, buskage och kuperad terräng ger barnen en ökad möjlighet till fysisk 
aktivitet. Barnens koncentrationsförmåga förbättras och lek och motorik utvecklas på ett 
positivt sätt. En bra utemiljö ger extra möjligheter för social-, emotionell- och kognitiv 
utveckling vilket enligt Folkhälsoinstitutet minskar risken för psykiska problem hos barnen. 
Den yta som rekommenderas avseende förskolors utemiljö varierar mellan 20 och 40 
kvadratmeter per barn beroende på utemiljöns kvalitet. Tidigare rekommenderade 
socialstyrelsen (allmänna råd 1989:7) 40 kvadratmeter friyta per förskolebarn, exklusive 
byggnader och parkeringar. Fram till 1991 fanns även statliga riktlinjer som föreslog 45 
kvadratmeter tillgänglig yta för lek, idrott eller annan pedagogisk verksamhet per barn i 
förskoleklass upp till årskurs 5. Denna riktlinje har senare tagits bort. Sweco brukar i sina 
beräkningar utgå från ett riktmärke om cirka 30 kvadratmeter per barn vilket dock anpassas 
efter verksamhetens fysiska placering. Det finns också ett riktmärke för angöring, 
parkering, som uppgår till cirka 4 kvadratmeter per elev.  

3.3.2 Arbetsmiljö som grund för lokalers utformning  

Sweco tar i sina analyser hänsyn till funktionalitet utifrån ett arbetsmiljöperspektiv som 
säkerställer att alla ska ha en bra och utvecklande arbetsmiljö. Det är de förtroendevalda 
politikerna i kommunfullmäktige och nämnder som ytterst har arbetsgivaransvaret. Detta 
gäller både för de kommunala skolorna och förskolorna.  

Arbetsmiljöverket pekar på att det finns en risk att en ohälsosam arbetsbelastning uppstår 
när arbetets krav inte överensstämmer med de resurser som finns för arbetstagandes 
förfogande. Denna formulering är bred och omfattande. Det kan handla om tid, bemanning 
samt tekniskt-, pedagogiskt- och administrativt stöd. Det kan även handla om lokalernas 
utformning. Inom exempelvis förskolan finns ofta en bullerproblematik kopplat till 
barngruppernas storlek. Bullerproblematik är också vanligt i skolorna. Särskilt 
skolmatsalar, idrott-, slöjd- och musiksalar brukar vara utsatta miljöer. Även luftkvalitet och 
ventilation ställer ibland till bekymmer vilket påverkar arbetsmiljön.  

Ytterligare en aspekt som är viktig att beakta handlar om lokalernas tillgänglighet när det 
gäller specifika funktioner såsom kapprummens utformning, hygienutrymmen samt tillgång 
till personalutrymmen och personalarbetsplatser. När det gäller den fysiska tillgängligheten 
finns några aspekter som Sweco ser som särskilt relevanta att belysa i utredningen. En 
sådan sak är tillgång till hiss vid flerplansbyggnader samt utrymningsvägar. Även 
nivåskillnader inom byggnader har betydelse till exempel när det gäller möjligheter för 
elever med funktionsnedsättning att ha en god arbetsmiljö. Ytterligare en aspekt av 
tillgänglighet är transporter till och från byggnaderna. Här är möjligheter till leveranser (t.ex. 
mat och utrustning) av betydelse. Även transporter som rör hämtning och lämning av 
barn/elever, samt tillgång till parkering är viktiga.   

3.4 Kommunens skolskjuts 

Elevernas möjligheter till skolskjuts har betydelse för planeringen. Rätten till kostnadsfri 
skolskjuts gäller under förutsättning att det behövs med hänsyn till färdvägens längd, 
trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. 
Rättigheten omfattar inte resor till och från fritidshem. I Tierp kommun finns ett lokala 
skolskjutsbestämmelser, vilka fastställdes av Kommunfullmäktige 12 juni 2012 §70. Här 
fastslår riktlinjer vad gäller avstånd och åktider som reglerar den skolskjuts som beviljas för 
elever i olika åldrar. Avsteg kan göras för att uppnå likformighet mellan boende i ett specifikt 
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bostadsområde under förutsättning att det finns säkra gång och cykelvägar inom dessa 
områden. I tabell 3 redovisas Tierp kommuns riktlinjer för skolskjuts.   

Tabell 3. Tierp kommuns riktlinjer skolskjuts - avstånd mellan bostad och skola  

Årkurs Avstånd bostad skola 

F-klass -åk 1* Minst 2 km 

Åk3-9 Minst 3 km 

Åk 7-9 Minst 5 km 

*För elever i upptagningsområde Aspenskolan och Centralskolan inom Tierp centralort gäller 3 km även för elever 
i årskurs 1 och Förskoleklass. 

3.5 Kommunens Översiktsplan 

I utredningen har Sweco tagit del av information hämtad från kommunens översiktsplan. 
Av den planering som finns kommer det framförallt att byggas bostäder i flerbostadshus 
centralt i Tierp söder om järnvägen, framförallt i Siggbo. Här finns även planlagd mark för 
ny förskola. Norr om järnvägen i Vallskoga planeras framförallt nybyggnad av småhus. 
Även här finns mark avsatt för en ny förskola.  

Utanför centralorten är det framförallt Örbyhus som planerar för nya bostäder vilket kan 
komma att påverka befolkningsutvecklingen och behovet av fler platser i skolor och 
förskolor. 

 

 

Utöver den tillväxt av antalet boende som är en följd av nybyggnation av bostäder finns en 
potential att öka antalet barn i olika områden som en följd av att den allt äldre befolkningen 
lämnar sina villor vilket ger utrymme för ett generationsskifte. Omfattningen av hur detta 
påverkar antalet barn och unga i kommunen kopplat till skolor och förskolor är dock osäker 
varför Sweco inte gjort några beräkningar utifrån denna förutsättning.  
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4 Resultat från dialogprocesser som underlag för utredningen 

Som ett moment i utredningen har en dialogprocess genomförts med en utsedd styrgrupp 
och en arbetsgrupp i en så kallad ”designdialog”. Dessutom har kompletterande intervjuer 
planansvariga inom kommunen. I detta avsnitt redovisas uppgifter som framkommit i dessa 
dialoger. Resultaten har använts som ett av flera underlag som grund för Sweco förslag till 
organisation för kommunens förskolor, grundskolor inkl. grundsärskola och fritidshem. 

4.1 Förutsättningar för dialogen 

Vid ett inledande möte med styrgruppen diskuterades förutsättningar som utredningen ska 
omfatta. Dessa har tillsammans med olika styrdokument varit ett underlag för de dialoger 
som har förts i utredningen. Kommunens styrgrupp har framförallt betonat vikten av en 
ökad integration och inkludering i kommunens skolor. I figur 1 redovisas kvaliteter vilka har 
varit centrala som underlag till de dialoger som genomförts i utredningen. Dessa har 
presenterats för arbetsgruppen i samband med workshops. 

Figur 1. Förutsättningar som underlag till diskussion i workshop riktad till lokalutredningens 
arbetsgrupp.  

 

4.1.1 Resultat från designdialogen  

 I syfte att inhämta information och synpunkter har totalt tre workshops genomförts inom 
ramen för designdialogen med representanter från olika verksamheter i Tierp kommun.  

Vid den första workshopen fick deltagarna diskutera styrkor och svagheter i den befintliga 
organisationen samt lämna förslag på hur lokalerna kan utvecklas för att säkra kvalitet i 
kommunens förskolor och grundskolor inklusive fritidshem och grundsärskola i ett framtida 
perspektiv. I tabell 4 redovisas resultat som hör samman med styrkor i befintliga 
verksamheter och sådant som arbetsgruppen såg som viktigt att ha med i en framtida 
organisation eller som viktigt att utveckla.  
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Tabell 4. Exempel på styrkor i befintlig verksamhet, förutsättningar att ha med eller utveckla. 

Styrkor Tierp 

• Närhet (underlättar 
hämtning och lämning) 

• Närhet mellan förskolor och 
grundskolor ger möjligheter 
till samverkan  

• Organisationen med F-6 
skolor minskar behov av 
långa restider 

• Lokaler som är byggda för 
förskoleverksamhet är bra 

• Utemiljöer är oftast 
anpassade för 
förskoleverksamhet 

• Att det finns möjlighet att 
erbjuda platser på stora 
respektive små förskolor 
utifrån behov och önskemål 

• Att det finns fritids på F-6 
skolorna 

• Kommunen erbjuder små 
skolor där man känner 
varandra 

• Stora rektorsområden/ 
Lagom stora områden 

• Kommunen erbjuder väl 
anpassade lokaler som är 
relativt nyrenoverade 

• Det finns en aula 

Ta med 

• För små förskolor är svåra 
att organisera 

• Förskolan är en skolform 
som kräver arbetsplatser 
och mötesplatser för 
personalen 

• Separata och anpassade 
förskolelokaler som är 
tillgängliga för alla 

• Samverkan mellan fritids 
och förskola kring öppning 
och stängning 

• Lagom storlek viktig 
(kompetenser, socialt 
samspel, kollegialitet, kan 
växa) 

• Informella mötesplatser 

• Storleken på klassrum 

• Samlingsytor 

• Varierade pedagogiska 
utemiljöer 

• Skolgårdar/rastrum för 
äldre elever 

• Regelbunden översyn av 
antal elever, ekonomiska 
förutsättningar, 
renoveringsbehov för att 
säkra kvalitet 

• Var växer kommunen? Ta 
hänsyn till det 

Förändra Tierp 

• Säkerställa att det sker ett 
kontinuerligt underhåll i 
befintliga lokaler 

• Olämpliga lokaler bör bytas 
ut 

• Önskvärt med större 
förskolor än idag 

• Ta fram ett koncept för 
förskolelokaler (inte starta 
från noll varje gång) 

• Underlätta för små skolor att 
hänga med i teknikutveck-
lingen 

• Tillhandahålla flexibla 
lokaler (utifrån åldrar, 
verksamhet, digitalisering, 
möblering, ålder) 

• Öka flexibilitet mellan 
förskola, F-3 och fritids 

• Underlätta samverkan 
mellan fritidshem och skola 

• Små 7-9 skolor har svårt att 
ha alla ämnes kompetenser 
i lärarkollegiet 

• Alltför små skolor kan 
innebära svårigheter för 
eleverna att hitta kompisar 

  

Kvaliteter som arbetsgruppen önskade ha med som delar i den fortsatta utredningen 
handlade framförallt om att tillhandahålla flexibla lokaler som kan möta varierande 
elevunderlag. Det handlar både om att erbjuda flexibla planlösningar där man har möjlighet 
att växla mellan olika skolformer och att tillhandahålla stora rum som underlättar flexibitet i 
det pedagogiska arbetet. Här är tekniska lösningar en viktig del men även de utemiljöer 
som erbjuds. Lokalerna behöver även utvecklas så att de uppmuntrar till möten mellan 
olika yrkesgrupper. I sammanhanget tas frågan om personalutrymmen upp. Detta är viktigt 
i såväl grundskolorna som förskolorna.  

Det framfördes som viktigt att minska lokalkostnaderna för skolans verksamhet. Lokalerna 
är dåligt utnyttjade sett till hela dygnet. Detta är något som upplevs behöva utvecklas. 
Utgångspunkten för att få ekonomisk bärighet är att kommunen utgår från en organisation 
med full klasser i grundskolan och grupper i förskolan. Samtidigt behöver detta balanseras 
med skolornas storlek. Små skolor  medför ofta svårigheter att få bärighet (ekonomisk, 
socialt, pedagogiskt).  

Närhet mellan skola/förskola och barn och elevers boende framhölls som viktigt. Att 
kommunen erbjuder lagom stora skolor framfördes som viktigt. Det behöver skapas bra 
transportvägar till och från skolan där barn kan gå eller cykla till skolan. Vid nybyggnation 
är det viktigt att bygga så att behovet av transporter miskas t.ex. skolmatstransporter. 
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Sammantaget handlar det om att förbereda för att kunna säkerställa att skolor och förskolor 
kan förbereda sig inför ökade hållbarhetskrav.  

Vid workshop 2 fick deltagarna diskutera och lämna förslag på en möjlig lösning för 
kommunens skolor och förskolor inklusive särskolor och fritidshem. Som underlag till 
samtalen låg dels uppgifter som presenterats och framkommit vid designdialogens första 
workshop, dels uppgifter från prognoser för förväntat antal barn och elever i ett 
tioårsperspektiv samt information om kommunens planerade bostadsbyggande enligt 
översiktsplanen. Tabell 5 redovisar de förslag som lämnades vid workshop 2. 

Tabell 5. Resultat från workshop 2 - Tierp     

Grupp 1 - Kommunen: 

• Skolorganisation i princip som nuläget. 

• Hållnäs skola läggs ned. 

• Örbyhus skola byggs ut. 

• Ny förskola för 100 barn byggs i Skärplinge, 
förskolan Linnean läggs ned. 

• Ny förskola i Örbyhus för 100 barn.   

 

Grupp 2 - Kommunen: 

• Hållnäs skola och förskola läggs ned. 

• Karlholm F-6 skola. Förskola som idag. 

• Skärplinge F-9 skola. Ny förskola med 6 
avdelningar.  

• Mehedeby F-6 skola (eventuellt F-5) och 
förskolan som idag. 

• Söderfors F-6 skola. Förskola som idag. 

• Kyrkbyn F-3 skola. Förskola med 4 
avdelningar. 

• Månkarbo F-5 skola (inga specialsalar 
behövs). Förskola som idag. 

• Tobo förskola som idag. 

• Örbyhus F-9. Ytterligare en förskola behövs i 
Örbyhus med 6 avdelningar. 

Grupp 1 - Tierp centralort: 

• Ny F-3 skola i Vallskogagärdet. Eventuellt F-
6. 

• Ny förskola för 100 barn i Vallskogagärdet. 

• Nuvarande Vallskoga förskola läggs ned. 

• Traktorn och Norrskenet läggs ned. 

• Ny förskola för 100 barn i Siggbo. 

 

Grupp 1 - Tierp centralort: 

• Ny förskola med 6 avd. i Vallskogagärdet. 
Nuvarande Vallskoga FSK läggs ned. (Dock 
byggs ny enligt planerna) 

• Förskolan Grodan läggs ned 

• Ny förskola i Siggbo med 6 avd.  

• Björkgården förskola läggs ned.  

• Norrskenet och Traktorn läggs ned. 

Allmän reflektion: 

Segregation kan vara ett problem. Det kan 
motverkas genom att man ändrar gräns för 
upptagningsområden. Järnvägen behöver inte 
vara en gräns. Den kan ligga i nord-sydlig 
riktning.  

Viktigt att ny bebyggelse i Vallskogagärdet 
innehåller även hyresrätter och fler-
bostadshus. Bra att barnen i Siggbo kommer 
att gå i Aspenskolan för integrationens skull. 

Allmän reflektion: 

Små skolor har svårt att ge barnen vad de har 
rätt att kräva. Blir jobbigt för personalen att nå 
upp till mål och ambitioner. 

F-5 skola är bra då det behövs färre special-
salar och man undviker resor på skoltid  

 

Vid den tredje och avslutande workshopen fick de medverkande reflektera över ett förslag 
på lokallösning från Sweco utifrån uppdragets förutsättningar. Information och synpunkter 
som inhämtats i designdialogen har sedan varit ett av flera underlag som gett grund för 
Swecos förslag till en långsiktigt hållbar lokallösning för kommunens förskolor och skolor.  
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5 Förskolor och grundskolor i Tierp kommun 

I detta kapitel redovisas uppgifter om lokalerna i kommunens förskolor och grundskolor 
inkl. särskola och för kommunens vuxenutbildning. Framförallt redovisas uppgifter om ytor 
inklusive lokalernas kapacitet och tekniska kvalitet. 

5.1 Kommunens förskolor och grundskolor 

I Tierp kommun finns totalt 18 förskolor och 11 grundskolor. Swecos konsulter har besökt 
de kommunala förskolor och grundskolor för att skapa sig en uppfattning om lokalernas 
kvalitet och ändamålsenlighet. Konsulterna har även ställt kompletterande frågor till olika 
aktörer med ansvar för lokaler och framtida planering. Utifrån de platsbesök som gjorts kan 
konstateras att kvaliteten i kommunens förskolor varierar. Några är ursprungligen byggda 
som förskolor. I ett par fall har kommunen inrymt förskola i lokaler som tidigare innehaft 
annan verksamhet t.ex. banklokal och bottenplan i lägenhetshus. Flertalet förskolor och 
grundskolor har stora ytor för utomhusaktiviteter. I tabell 6 och 7 redovisas fakta om ytor 
samt kök i kommunens förskolor och skolor. 

Tabell 6. Översikt Tierp kommuns grundskolor utifrån geografisk lokalisering.     

Skola RO 1 Aspenskolan Bruksskolan  
Söderfors 

Kyrkskolan 
Kyrkbyn 

Mehede skola 
Mehedeby 

Årskurser F-9 F-6 F-6 F-6 

Antal elever 449+36 124+24 41+18 45+9 

Lokalyta kvm 8057 4015 2354 (inkl. fsk) 1074 

Lokalyta/elev 16,6 kvm 27,1kvm Skolan utrymd 19,9 kvm 

Kök Tillagningskök Tillagningskök Tillagningskök Mottagningskök 

Skola RO 2 Vendels skola 
Vendel 

Örbyhus skola 
Örbyhus 

Årskurser F-5 F-9 

Antal elever 44+15 405+41 

Lokalyta 1299 6643 

Lokalyta/elev 22,0 14,9 

Kök Tillagningskök Tillagningskök 

Skola RO 3 Tallbacksskolan 
Månkarbo 

Centralskolan  
Tierp 

Årskurser F-6 F-9 

Antal elever 65+16 412+48+23 grsk 

Lokalyta 1335 5614 

Lokalyta/elev 16,5 11,6 

Kök Mottagningskök Mottagningskök 
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Skola RO 4 Hållnäs skola 
Edvalla 

Björkängsskolan 
Karlholm 

Ol Anders sko-
lan, Skärplinge 

Årskurser F-6 F-6 F-9 

Antal barn/elever 23+3 82+25 220+21 

Lokalyta 1834 3377 4440 

Lokalyta/elev 70,5 31,5 18,4 

Kök Tillagningskök Mottagningskök Tillagningskök 

Grundskolelevernas skolresultat – en jämförelse 

Skolverkets statistik gällande elevernas betyg visar för Tierp kommun läsåret 2017/2018 
att 71,9 procent av eleverna hade uppnått kunskapskraven (A-E) i alla ämnen i årskurs 6. 
Detta är 5,6 procent lägre än i Uppsala län som helhet (77,5 procent) och mer än 5,1 
procent lägre än andelen som nått kunskapskraven i årskurs 6 för riket som helhet (77,1 
procent). Andelen som nådde kunskapskraven i alla ämnen bland elever i årskurs 9 
uppgick till 67,2 procent. Denna andel är lägre än för samtliga huvudmän i Uppsala län som 
helhet vilket uppgick till 74,5 procent och även för riket som helhet som uppgick till 75,6 
procent.  

Behörighet - personal 

För att bilda sig en uppfattning om verksamheternas pedagogiska kvalitet har Sweco 
undersökt hur stor andel av lärarna som har behörighet i Tierp kommuns skolor. Totalt 
hade Tierp kommun xx tjänstgörande lärare under läsåret 2017/2018 enligt statistiken. 
Utifrån statistik från Skolverket som gäller läsår 2017/2018 över tjänstgörande lärare 
(årsarbetare) med lärarlegitimation i olika ämnen, framkommer att 65 procent av lärarna i 
årskurs 1–3 hade behörighet, i årskurs 4–6 hade 69,1 procent av lärarna hade behörighet 
och i årskurs 7–9 uppgick andelen behöriga lärare till 68,8 procent. Ingen av kommunens 
totalt 3,5 årsarbetare som arbetar som speciallärare hade behörighet enligt 
statistikunderlaget. När man tittar på andelen med högskoleutbildning uppgick detta till i 
genomsnitt 82,4 procent.2  

Genomsnittlig kostnad - grundskola 

Sweco har inhämtat uppgifter om kostnader för lokaler för grundskolan från Skolverket. 
Kostnaden för grundskolan i Tierp kommun uppgick år 2017 till 105 700 kronor per elev. 
Detta är 1200 kronor högre än för Uppsala läns grundskolor som helhet (104 500 kr) och 
2300 kr lägre än genomsnittet i riket (108 000 kr). Kostnader för skollokaler och inventarier 
i Tierp uppgick år 2017 till 21 500 kronor per elev Detta är 2 400 kronor högre per elev än 
för länet som helhet där kostnaden uppgick till 19 100 kronor enligt Skolverkets statistik. 
Kostnaden per elev i riket uppgick i genomsnitt till 18 200 kr 3  

 

  

                                                      

2 Skolverkets statistik, Siris. 

3 Uppgift hämtad från Skolverket statistik, https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/sok-statistik-om-
forskola-skola-och-vuxenutbildning. 
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Tabell 7. Översikt Tierp kommuns förskolor utifrån geografisk lokalisering.     

Tierp 
centralort 

Fsk 
Björk-
gården 

Fsk 
Grodan 

Fsk 
Humle-
gården 

Fsk 
Kvarn-
backen 

Fsk 
Traktorn 

Vallskoga 
fsk 

Norr-
skenet 
fsk 

Antal avd 2 avd 1 avd 5 avd 6 avd 2 avd 4 avd 3 avd 

Antal 
barn* 

37 20 73 111 38 71 29 

Lokalyta Paviljong Villa 704 1720 (ny-
byggnad) 

451 (lgh-
fsk) 

1322 (ny-
byggnad) 

552 (lgh-
fsk) 

Yta/barn ? ? 9,6 15,5 11,9 18,6 19,0 

Kök Mottag-
ningskök 

Mottag-
ningskök 

Mottag-
ningskök 

Mottag-
ningskök 

Mottag-
ningskök 

Mottag-
ningskök 

Mottag-
ningskök 

Norra 
landsbygden 

Mehede fsk  
Mehedeby 

Solgläntan fsk 
Söderfors 

Antal avd 2 avd 6 avd 

Antal barn* 29 98 

Lokalyta 332 (del av 
skola) 

977 

Lokalyta/barn 11,4/5,5 10,0 

Kök Mottagningskök Mottagningskök 

Södra 
landsbygden 

Bikupan fsk 
Vendel 

Paletten fsk 
Örbyhus 

Regnbågen fsk 
Tobo 

Skogsbacken 
fsk Örbyhus 

Antal avd 3 avd 6 avd 3 avd 2 avd 

Antal barn* 37 119 48 32 

Lokalyta 346 (del av skola) 720+335 497 324 (del av 
skola) 

Lokalyta/barn 9,3 8,9 14,2/10,4 10,1 

Kök Mottagningskök Mottagningskök Mottagningskök Mottagningskök 
 

Kyrkskolans 
fsk Kyrkbyn 

Tallbackens fsk 
Månkarbo 

Antal avd 4 avd 5 avd 

Antal barn* 61 64 

Lokalyta ? 146 (i bv bos-
tadshus) +395 
(del av skola) 

Lokalyta/barn ? 8,5 

Kök Mottagningskök Mottagningskök 



  

   
 

21(30) 
 

 
 

RAPPORT 

2018-11-30 

 

LOKALUTREDNING SKOLA OCH FÖRSKOLA I TIERP KOMMUN 

 

 

Östra 
landsbygden 

Fsk Enbacken 
Edvalla/Hållnäs 

Fsk Gullvivan 
Karlholm 

Fsk Linnean 
Skärplinge 

Antal avd 1 avd 6 avd 4 avd 

Antal barn* 23 89 71 

Lokalyta 258 (del av 
skola) 

501+390 
(paviljonger) 

312+108(villa) 

Lokalyta/barn 11,2 10,0 5,9 

Kök Mottagningskök Mottagningskök Mottagningskök 

Genomsnittlig kostnad - förskola 

Sweco har inhämtat uppgifter om kostnader för lokaler för förskolan från Skolverket. 
Kostnaden för förskolan i Tierp kommun uppgick år 2017 till 121 100 kronor per barn. Detta 
är 27 600 kronor lägre än för Uppsala läns förskolor som helhet (148 700 kr) och 200 kr 
högre än genomsnittet i riket (148 500 kr). Kostnader för lokaler och inventarier i Tierp 
uppgick år 2017 till 18 700 kronor per barn. Detta 6 600 kronor lägre per barn än för 
motsvarande kostnad i länet som helhet där kostnaden uppgick till 25 300 kronor enligt 
Skolverkets statistik. Kostnaden för lokaler och inventarier per barn i förskola i riket uppgick 
samma år i genomsnitt till 21 200 kr 4  

  

                                                      

4 Uppgift hämtad från Skolverket statistik, https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/sok-statistik-om-
forskola-skola-och-vuxenutbildning 
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6 Sammanfattande analys och rekommendationer 

I detta avslutande kapitel redovisas Swecos förslag till lokalorganisation för Tierp kommuns 
förskolor och grundskolor inkl. grundsärskola och fritidshem.  

Kopplat till förslaget redovisas motiv som ligger till grund för den föreslagna 
lokalorganisationen i syfte att säkerställa kvalitet ur ett pedagogiskt, socialt och ekonomiskt 
perspektiv. Dessutom redovisas en schablonmässig beräkning av kostnader för 
investeringar som krävs samt ett underlag för hur prioriteringar kan ske.  

6.1 Befintliga lokaler i relation till gällande styrdokument lokalt och nationellt 

Inom ramen för de styrdokument och grundläggande värden som ligger till grund för 
verksamheten i förskolor och skolor finns en tanke om att barn och unga tillägnar sig värden 
genom konkreta upplevelser och att vuxnas förhållningsätt påverkar barns förståelse och 
respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle. Swecos 
analys av olika styrdokument visar att Tierp kommun på olika sätt strävar efter att skolan 
skall vara en miljö som syftar till att lärande utifrån skolans och läroplanernas målsättningar 
och att man i detta även tar tillvara modern teknik. Varje elev ska rustas inför framtiden 
genom normer och värden som ger grund för trygghet. Skolor och förskolor i kommunen 
ska erbjuda en god arbetsmiljö för alla som vistas där. De grundläggande värden som 
läroplanen anger för förskolan uppfylls genom att förskolan visar förståelse och 
medmänsklighet, saklighet och allsidighet.  

Att hävda grundläggande värden kräver att värderingar tydliggörs i den dagliga 
verksamheten. Detta innebär att delaktighet och inkludering utgör viktiga dela av 
verksamheten. Ur detta perspektiv har skolans fysiska utformning betydelse. Slutsatsen är 
att en skolbyggnads utformning måste möjliggöra en pedagogik som passar för alla. Det 
behöver tillhandahållas miljöer som är flexibla och inkluderande anpassade till individuella 
förutsättningar. 

Befintliga lokaler för förskolorna och grundskolorna i kommunen varierar ur detta 
perspektiv. Merparten av skolorna består av klassrum i traditionellt byggda lokaler med 
korridorer. I några fall är består skolorna av ett flertal byggnader och tillbyggnader där det 
ofta saknas en samlande yta, ett s.k. hjärta för skolan. Det gäller exempelvis Örbyhus skola 
som både består av flera byggnader av olika kvalitet och tillbyggnader. Skolorna erbjuder 
mindre grupprum, men i varierande omfattning. Samma sak gäller lärararbetsplatser som 
ibland finns i gemensamma arbetsrum. I andra fall är lärarna hänvisade till sina ordinarie 
klassrum. Specialsalar finns i flertalet fall på skolorna. Sweco ser det som önskvärt att 
utveckla mer flexibla lokallösningar som inte enbart bygger på klassrumsundervisning på 
traditionellt sätt. När det gäller förskolornas lokaler är det stora skillnader mellan de miljöer 
som erbjuds. Det är ovanligt med riktigt små förskolor utan merparten är organiserade med 
flera avdelningar. I några fall så är förskolelokaler inrymda i bottenplan i flerbostadshus. 
Dessa miljöer inbjuder inte till samverkan mellan avdelningar då det saknas samlande ytor 
mellan avdelningar. För att möta ett ökande behov av platser har kommunen fattat beslut 
om att hyra in paviljongbyggnader. Detta är enligt Swecos erfarenhet inte en långsiktigt 
hållbar lösning då denna typ av byggnad är ekonomiskt kostsam. Dock kan det vara en 
kortsiktig lösning vid tillfälliga toppar när det gäller antal barn.  
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6.1.1 Pedagogisk kvalitet  

I utredningen av organisation för förskola och grundskola kommunen har det framkommit 
ett behov av att förbättra elevernas skolresultat. Av jämförelsestatistik från Skolverket 
framkommer att elevernas skolresultat i årskurs 9 är sämre än genomsnittet för regionen 
och riket. Att säkerställa likvärdighet och pedagogisk kvalitet är avgörande faktorer för att 
säkra skolans måluppfyllnad. Det handlar om att tillhandahålla tillräcklig kapacitet av antal 
platser, att erbjuda behörig personal, att tillhanda lokaler som är anpassade till olika 
individers inlärningsstilar och till den pedagogiska inriktning som eftersträvas. Lokalerna 
ska vara ändamålsenliga och tillgängliga utifrån funktion oavsett var de finns för att en 
likvärdig pedagogik och verksamhet (t.ex. vad gäller klassrum, grupprum, specialsalar, 
lokaler för skolhälsovård, lekhallar).  

Utifrån gällande lagstiftning men även den information som framkommit i utrednings-
processen, genom designdialog och intervjuer, samt besök har några förutsättningar 
identifierats som är av avgörande betydelse för att få till en ändamålsenlig lokallösning för 
kommunen förskolor och skolor. En del i detta handlar det om att organisera verksamheten 
så att kommunen kan erbjuda behörig personal och legitimerade lärare. Här bedömer 
Sweco att Tierp kommun håller förhållandevis god kvalitet i nuläget, men ser även en risk 
i att detta förändras i framtiden i och med den lärarbrist som förs fram i den allmänna 
debatten. Genom att kommunen har relativt många små skolor kan det vara svårt att 
konkurrera med andra skolor. Många lärare ser möjligheter till kompetensöverföring som 
viktigt vilket ofta är svårare att erbjuda på mindre enheter. I förlängningen handlar det om 
att erbjuda attraktiva skolor och skolmiljöer som underlättar rekrytering av arbetskraft, men 
också att behålla den arbetskraft man har.  

Den stadieindelade timplan som Regeringen beslutat om inför höstterminen 2018 där låg- 
mellan- och högstadium införs på nytt ger enligt Swecos bedömning en tydlig indikation att 
kommunen bör sträva efter en lokalorganisation som håller ihop olika stadier dvs. årskurs 
1-3, årskurs 4-6 och årskurs 7-9. Motsvarande indelning gäller även för grundsärskolans 
verksamhet.  

Lokalerna i kommunens förskolor och grundskolor är enligt Swecos bedömning av 
varierande kvalitet ur ett pedagogiskt perspektiv. Frågan om ändamålsenlighet ur ett 
pedagogiskt perspektiv inte har inte alltid fokuserats. I flera fall har kommunen valt att satsa 
på tillfälliga paviljongbyggnader i stället för att satsa på mer permanenta lösningar. 
Sammantaget finns en risk att tillfälliga och inte helt ändamålsenliga lokaler sänder en 
signal om att kunskap inte är så viktigt. Tvärtom kan en lokal som är anpassad och på alla 
sätt tillgänglig peka på att Tierp kommun tar kunskap och utbildning på allvar vilket på sikt 
kan förbättra elevernas skolresultat men också genom detta öka attraktionskraften både 
för befintliga och nya kommunmedborgare.  

6.1.2 Social och ekonomisk hållbarhet  

I Swecos uppdrag har ett viktigt perspektiv handlat om att säkerställa en långsiktigt hållbar 
organisation ur ett ekonomiskt perspektiv. Utredningen visar i ett flertal fall att ytan per barn 
är betydligt högre än riktvärdet om 12 kvm per barn vilket medför onödigt höga kostnader 
för lokalhyra, underhåll och drift. Den uppkomna situationen beror delvis på att kommunen 
valt att bygga ut eller bygga om sina befintliga lokaler utifrån platsbehov och det faktum att 
lokalerna finns tillgängliga. I en del fall medför lokalernas utformning svårigheter till en 
effektiv användning t.ex. som en följd av stora korridorytor vilka inte kan nyttjas på ett 
effektivt sätt. Det är helt enkelt inte möjligt att anpassa lokalerna efter de riktmärken som 
finns. I en del fall har även ventilationssystemen begränsningar när det gäller exempelvis 
storleken på grupper som kan vistas i klassrummen.  
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Även om de förslag som Sweco presenterar initialt innebär stora investeringskostnader 
måste detta ses i ett bredare och mer långsiktigt perspektiv med fokus på att säkra 
pedagogisk kvalitet och måluppfyllnad. Ekonomiska investeringar krävs oavsett hur 
kommunen beslutar för att säkerställa verksamheternas dimensionering som en följd av 
förväntad befolkningsökning, men även för att komplettera och höja kvaliteten i befintliga 
lokaler och i den utrustning som finns. Detta kräver såväl ombyggnader som tillbyggnad för 
att kunna erbjuda en god och likvärdig kvalitet.  

Att erbjuda en verksamhet med en likvärdig och hög kvalitet, en verksamhet där olika 
resurser samnyttjas och kompetensöverföring främjas är vägledande, är enligt Swecos 
erfarenhet avgörande både för att öka attraktiviteten och underlätta möjligheter för ett bättre 
studieresultat hos eleverna.  Förbättrade studieresultat hos eleverna kan också leda till 
positiva samhällsekonomiskt långsiktiga effekter genom att fler går vidare till fortsatt 
utbildning vilket underlättar inträdet på arbetsmarknaden.  Detta är givetvis en betydligt mer 
långsiktig reflektion än vad utredningen haft som syfte, men ändå värt att beakta inför de 
beslut som ska fattas avseende kommunens lokaler för förskola och skola.  

I skollagen betonas vikten av trygghetsskapande och likvärdiga miljöer samt närhet till 
skolor och förskolor framförallt för de yngre barnen. I utredningen har det framkommit olika 
synpunkter som rör närhetsprinciper kontra barn- och elevers möjligheter till socialt 
samspel med andra. Framförallt har detta diskuterats i ett integrationsperspektiv där 
järnvägen inom Tierp tätort till viss del utgör en barriär mellan norra och södra tätorten. Det 
finns utifrån vad som framkommit i utredningen en önskan om att skolmiljön skall motverka 
en utveckling med ökad segregation. Denna synpunkt har sin grund i att bostadsbyggande 
av flerbostadshus enligt gällande planering är koncentrerad till den södra sidan om 
järnvägen, huvudsakligen i området Siggbo. Sweco har ingen tydlig lösning på detta men 
bedömer utifrån vad som framkommit i utredningen att det ur ett socialt perspektiv för 
kommunens invånare är önskvärt att underlätta en ökad integration mellan boende i olika 
delar av kommunen vilket kan styras genom ett framtida byggande av flerbostadshus på 
båda sidor om järnvägen. En annan åtgärd som skulle kunna främja en ökad integration är 
att se över den geografiska skolområdesindelningen utifrån denna aspekt. Här ser Sweco 
en möjlighet till utveckling.  

En återkommande synpunkt som framkommit är värdet av flexibilitet i lokalanvändningen. 
Denna flexibilitet omfattar inte enbart undervisningssituationen, samverkan och individ-
anpassning utan även användningen av lokalerna i ett bredare perspektiv. I nuläget är det 
ovanligt att lokalerna nyttjas efter skoltid. Här ser Sweco möjligheter till utveckling. I några 
fall finns exempel på att bibliotek och idrottshallar nyttjas av kommunmedborgare och 
föreningar utanför skoltid. Att vid ombyggnader som görs och framförallt vid nybyggnationer 
som planeras göra en genomgripande behovsanalys som utöver förskola och grundskola 
även inhämtar vilka behov som finns hos andra t.ex. andra kommunala förvaltningar, 
föreningsliv, turismnäring och kommunmedborgarna. Sweco ser här olika möjligheter. Det 
kan handla om ideella föreningar som nyttjar skolornas lokaler under kvällstid och helger. 
Det kan finnas möjligheter att samlokalisera lokaler för vuxenutbildning under kvällstid eller 
uthyrning av lokaler för andra ändamål. Oavsett hur lokalerna kan tänkas nyttjas 
gemensamt är det relevant att se över lokalernas planering så att det exempelvis finns 
alternativa ingångar till olika ytor som kan gränsa av ytor från varandra. Detta är frågor som 
kan vara intressanta att föra vidare framförallt i samband med planering av nybyggnation, 
men även vid ombyggnationer, samt vid diskussioner om möjligheter att nyttja befintliga 
lokaler.       
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6.2 Ny organisation för förskola och grundskola inkl. grundsärskola och 

fritidshem 

Sweco har tagit fram ett förslag på en möjlig organisation för Tierp kommuns förskolor och 
grundskolor inklusive särskola och fritidshem. Detta förslag har dels haft en målsättning att 
utveckla den pedagogiska kvaliteten i verksamheten dels att lägga fokus på att verksam-
heten ska bli mer långsiktigt hållbar utifrån de specifika frågeställningar som legat till grund 
för uppdraget.  

Swecos förslag till lokalorganisation för landsbygden i Tierp är följande: 

Grundskolor Förskolor 

➢ Björkängsskolan F-6 som idag, ca 155 
elever. (1 parallell) 

➢ Ol Anders skola F-9 som idag, plats för 315 
elever (1 parallell)  

➢ Hållnäs skola avvecklas. Elever flyttas till Ol 
Anders skola och Björkängsskolan. 

➢ Bruksskolan anpassas för 155 elever F-6    
(1 parallell) 

➢ Mehede skola läggs ned. Elever flyttas till 
Bruksskolan. 

➢ Kyrkbyns skola läggs ned. Elever flyttar till 
Aspenskolan eller annan central skola. 

➢ Tallbacksskolan anpassas för 155 elever F-6 
(1 parallell) 

➢ Örbyhus skola anpassas för 625 elever F-9. 
Ev, byggs ny skola F-3 (1 parallell) i Västra 
Libbarby i anslutning till ny förskola  

➢ Vendels skola läggs ned. Elever flyttar till 
Örbyhus skola alternativt Tallbacksskolan. 

 

➢ Gullvivans förskola anpassas till 90 barn 
med permanenta byggnader (6 avd) 

➢ Hållnäs förskola avvecklas Barnen flyttas till 
Gullvivan fsk. 

➢ Förskolan Linnean flyttar till nybyggd 
förskola, 90 barn (6 avd) 

➢ Förskolan Ekorren kvar i Mehedeby (2 avd) 
➢ Förskolan Solgläntan (6 avd) flyttas till 

befintlig byggnad vid Bruksskolan. 
➢ Kyrkbyns förskola flyttar till nybyggnad eller 

till nuvarande skolbyggnad (4 avd) 
➢ Förskolan Tallbacken byggs ut för 75 barn (5 

avd) 
➢ Ny förskola och skola byggs i Västra 

Libbarbo för 75 barn (5 avd). 
➢ Förskolan Skogsbacken avvecklas (2 avd). 

Barnen flyttar till förskola i Örbyhus. 
➢ Förskolan Regnbågen avvecklas (3 avd). 

Barnen flyttar till förskola i Örbyhus.  
➢ Förskolan Bikupan avvecklas 83 avd).     

Barnen flyttar till förskola i Örbyhus eller 
Månkarbo. 
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Figur 3.  Karta över Swecos lösningsförslag för grundskolor och förskolor på landsbygden. 
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Swecos förslag till lokalorganisation för centralorten Tierp är följande: 

Grundskolor Förskolor 

➢ Centralskolan anpassas för 465 elever F-6 
(3 paralleller) 

➢ Aspenskolan byggs ut med en våning över 
delar av skolan. Anpassas för 580 elever F-9 
(2 paralleller F-6, 3 paralleller 7-9) 

➢ Ny skola F-9 byggs i Siggbo eller norra 
centralorten. Anpassas för 580 elever F-9 (2 
paralleller F-6, 3 paralleller 7-9) 

➢ Förskolorna Vallskoga (nybyggd) ca 100 
barn, Kvarnbacken ca 120 barn, 
Humlegården ca 75 barn behålls som idag 

➢ Ny förskola byggs i Siggbo, ca 120 barn  

➢ Ny förskola byggs i Vallskogagärdet, ca 120 
barn 

➢ Förskolan Grodan avvecklas 

➢ Förskolan Traktorn avvecklas 

➢ Förskolan Norrskenet avvecklas 

➢ Förskolan Björkgården avvecklas 

Figur 2.  Karta över Swecos lösningsförslag för centralorten 
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6.3 Kostnad och prioritering av framtaget förslag 

Enligt det förslag som Sweco tagit fram uppgår en preliminär kostnad för lokalutredningens 
föreslagna lokallösning till ca 500 000 milj. kronor. I förslaget avvecklas en del lokaler för 
annan verksamhet och andra lokaler kan avyttras genom försäljning. I Swecos uppdrag 
har inte ingått att göra någon fördjupad analys av marknadsläget varför uppgift om en möjlig 
intäkt samt en framräkning av lokalkostnader för energi och underhåll inte har tagits fram.  
I tabell 8 redovisas förändringar enligt Swecos förslag, ytor som påverkas av ombyggnad 
eller tillbyggnad/nybyggnad, samt kostnader för de investeringar som förslaget ger för 
förskolan. 

Tabell 8. Kostnader för Sweco lösningsförslag för förskolan 

 
 

I tabell 9 redovisas förändringar enligt Swecos förslag, ytor som påverkas av ombyggnad 
eller tillbyggnad/nybyggnad, samt kostnader för de investeringar som förslaget ger för 
grundskolan. 
 
Tabell 9. Kostnader för Sweco lösningsförslag för grundskolan 
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6.4 Investeringsbehov om lokalerna behålls som idag 

Elevunderlaget samt antalet barn i behov av barnomsorg i olika delar av kommunen, är en 
avgörande faktor för hur kommunen med nuvarande organisation kan bedriva en hållbar 
verksamhet med hög pedagogisk kvalitet i ett framtida perspektiv. Det kan konstateras att 
skolornas och förskolornas lokaler i Tierp centralort inte är tillräckliga. Detta innebär att 
kommunen behöver bygga ut sina skolor för att kunna erbjuda fler platser.  

Att beräkna omfattningen av kostnaden vid ett oförändrat läge mot idag har inte ingått i 
Swecos uppdrag. Dock kan dock konstateras att ökningen av antalet elever som ska 
beredas plats i kommunens grundskolor uppgår till ca 650 elever. Antalet barn i 
förskoleålder förväntas öka med ca 220 barn varav ca 180 barn kan förväntas skrivas in 
på någon av kommunens förskolor. Då merparten av ökningen kommer att påverka de 
centralt belägna skolorna och förskolorna kan den fria kapacitet som finns i befintliga skolor 
inte täcka mer än en liten del av det förväntade behovet av platser. Kostnaden för 
utbyggnad av 650 platser i grundskolan uppgår till 234 milj. kronor. Motsvarande kostnad 
för 180 platser i förskolan uppgår till ca 100 milj. kronor. Oavsett hur kommunen beslutar 
är Swecos bedömning att man behöver bereda plats för det ökade antalet innebär en 
kostnad om ca 335 milj. Kronor. I detta fall är samtliga befintliga lokaler oförändrade. Då 
delar av lokalerna, framförallt några av kommunens förskolor har brister i kvaliteten, är 
Swecos bedömning att enbart utbyggnad inte är en tillräcklig åtgärd. 

Då Sweco vare sig har underlag som beskriver genomfört eller planerat underhåll och 
tekniskt mer djupgående analyser kan ingen detaljerad beräkning tas fram inom ramen för 
detta uppdrag. Detta skulle kräva betydligt mer djupgående analyser. Exempelvis tar 
beräkningarna inte hänsyn till rådande hyreskostnader och driftkostnader.  

6.5 Prioritering av nybyggnation och tillbyggnader enligt Swecos förslag  

Sweco har översiktligt analyserat hur olika delar av förslaget bäst bör prioriteras för att få 
en smidig utvecklingsprocess i samband med de nybyggnader och tillbyggnader som 
förslaget föreslår, samt för nedläggningar av olika verksamheter. I Swecos uppdrag har 
inte ingått att göra någon djupare analys kring detta varför vi inte haft tillgång till avtal för 
lokalerna. Dock är merparten av lokalerna i kommunens egen regi vilket medför en större 
flexibilitet i den avveckling som föreslås.  

Tabell 10. Förslag på prioritering av olika åtgärder. 

1. Nya förskolor i centralorten Siggbo och Vallskoga  

2. Ny F-9 skola centralorten, helst Siggbo eller dess närhet 

3. Tillbyggnad Aspenskolan 

4. Ny förskola i Skärplinge  

5. Ny förskola i Karlholmsbruk 

6. Tallbacksskolan och förskolan i Månkarbo 

7. Tillbyggnad Örbyhus skola/Västra Libbarby  

8. Ny förskola Örbyhus 
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6.6 Fortsatta åtgärder med Swecos utredning som grund 

Olika delar i Swecos förslag till organisation behöver analyseras närmare. Framförallt finns 
ett behov av att säkerställa lokalernas tekniska status. Detta har inte mer än övergripande 
ingått i Swecos uppdrag men är naturligtvis centralt för att säkerställa planering av 
ombyggnationer i befintliga byggnader och att ta fram ritningar för det. En viktig grund för 
att förändringen ska kunna göras handlar även om att fatta beslut om tomtmark för ny skola 
och förskola. Beslut om sådan mark finns ännu inte i fullt ut Tierp kommuns planprogram. 
Denna process tar tid varför Sweco ser detta som särskilt prioriterat att planera för.  

Att göra noggrannare analyser av kostnader och hur olika investeringar ska finansieras är 
ytterligare en prioriterad fråga. I förslaget har Sweco utgått från schablonkostnader för 
ombyggnationer och nya byggnader, men dess ska endast ses som preliminära överslags-
beräkningar.  

Swecos erfarenhet är att det är viktigt att så tidigt som möjligt involvera så många som 
möjligt i processen vid den här typen av förändringar. Detta har delvis gjorts med 
professionellt ansvariga för kommunens förskolor, skolor och fastigheter inom ramen för 
designdialogen som Sweco hållit i samt i samråd med ansvariga för skola och förskola i 
kommunen. Sweco vill betona att det är viktigt att koppla en fortsatt dialogprocess som 
involverar fler för att säkra delaktighet i det fortsatta utvecklingsarbetet inför de beslut som 
ska fattas.  Att arbeta fram en tydlig kommunikationsplan kan vara ett sätt att planera olika 
aktiviteter inför kommande beslut. Att genomföra konsekvensanalyser för olika målgrupper 
t.ex. en barnkonsekvensanalys kan vara ett sätt att få exempelvis barn och unga delaktiga 
och engagerade i det fortsatta utvecklingsarbetet vilket är viktigt för att få en inkluderande 
process.  

En fråga som uppkommit i kommunen i samband med utredningen är hur den föreslagna 
lokalorganisationen kan ha en påverkan på områdesindelningen av rektorsområden för att 
bäst svara upp mot behoven och för att bidra till ökad samverkan, men också en ökad 
integration mellan olika elevgrupper. Detta är en fråga som är relevant, men som inte har 
studerats närmare inom denna utredning. Här ser Sweco att det kan finnas anledning att 
utreda detta vidare som ett led i ett fortsatt utvecklingsarbete kopplat till kommunens 
lokalorganisation för grundskola, grundsärskola och fritidshem men även för kommunens 
förskolor.  
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SAMMANFATTNING 
Tierps kommun har under 2020 sökt och fått medel från Delegationen mot segregation, Delmos, 
i syfte att kartlägga segregationen i kommunen och att få en fördjupad kunskap om segregat-
ionens orsaker lokalt och regionalt.  

Sweco har på uppdrag av Tierps kommun genomfört en nulägesanalys och kartläggning av seg-
regation i kommunen. Syftet med kartläggningen är att belysa segregationen i Tierps kommun 
från flera håll. Dels genom ett kvantitativt kapitel som speglar kommunen i ett statistiskt per-
spektiv, dels genom ett kvalitativt kapitel som lyfter olika aktörer och invånares upplevelse av 
segregation i kommunen och vilka insatser som genomförs för att motverka och förebygga seg-
regation.  

Kartläggningen visar på att segregationen i Tierps kommun åtskiljer olika grupper av människor 
utifrån faktorer som socioekonomi och etnicitet. Det finns skillnader som kan mätas statistiskt 
mellan geografiska områden vad gäller faktorer som exempelvis skolresultat, valdeltagande, in-
komstnivå, utbildningsnivå och försörjningsstöd. I Tierp Södra och i Söderfors lever närmare 20 
% av barn under 17 år i familjer med låg inkomststandard, i områden som Tobo, Vendel och 
Månkarbo är andelen mellan 2 och 3 %.  Andel unga mellan 20 och 25 år med låg inkomstnivå 
är närmare 50 % i Söderfors och kring 1 % i Vendel. Men det framkommer också i flertalet inter-
vjuer att det finns skillnader inom områden där vissa gator eller kvarter kan åtskiljas från andra.  

För att förebygga och motverka segregationen föreslår Sweco ett antal utvecklingsområden. 
Grundläggande är att skapa utrymme för begreppet segregation i kommunens problemformu-
leringar. Idag används huvudsakligen begrepp som utsatthet och utanförskap som synonymer 
till segregation, vilket kan ge en missvisande bild av kommunens utmaningar. Segregation hand-
lar om åtskillnad mellan människor med olika bakgrund eller som tillhör olika socioekonomiska 
grupper och påverkar hela samhället. Segregation är ett relationellt begrepp vilket innebär att 
utvecklingen i skolor eller bostadsområden påverkar andra skolor eller bostadsområden.  En ge-
mensam kommunövergripande problemformulering kan skärpa kommunens prioriteringar och 
inriktningar för det segregationsbrytande arbetet.  

Kommunen rekommenderas att genomföra insatser för att skapa jämlika förutsättningar inom 
grundskolan. Detta kan uppnås genom en centraliserad grundskola med en effektiv resursför-
delning och ändrade geografiska upptagningsområden. Det finns exempelvis ett tydligt samband 
mellan skolresultat och vårdnadshavares utbildningsnivå samt andra socioekonomiska faktorer. 
De ojämlika skolresultaten och den rådande skolsegregationen underblåses av bostadssegregat-
ionen i Tierp. Kommunen bör rikta insatser för att motverka den rådande bostadssegmente-
ringen. Det finns idag exempelvis orter som till majoritet består av småhus och orter som till 
majoritet består av hyresrätter.  I kommunen i sin helhet bor 48 % av utrikesfödda i hyresrätt i 
flerbostadshus, motsvarande andel bland inrikes födda är 16 %. Detta förstärker den socioeko-
nomiska segregationen och den rumsliga åtskillnaden av invånare.  

Det pågående arbetet med lokal överenskommelse (LÖK) bör omfatta en utveckling av den stra-
tegiska samverkan med det lokala civilsamhället. Civilsamhället utgör en viktig del av demokratin 



4 

 

    Sweco     

 

och är en betydande faktor i det segregationsbrytande arbetet. En ökad samverkan med och 
mellan olika aktörer har återkommande efterfrågats i intervjuer.   

Avslutningsvis finns ett behov av att genomföra insatser för att stärka den lokala identiteten och 
visionen i Tierps kommun. Det finns utmaningar i att kommunens bruksorter, som har starka 
identiteter, uppfattar exempelvis en centralisering av skolan som att kommunen förbiser sats-
ningar i bruksorterna. Genom en stärkt gemensam identitet kan istället satsningarna i Tierp be-
traktas som en gemensam insats med syfte att skapa goda förutsättningar för alla invånare i 
Tierps kommun.  
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1. INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 

Tierps kommun har under 2020 sökt och fått medel från Delegationen mot segregation, Delmos, 
i syfte att kartlägga segregationen i kommunen och att få en fördjupad kunskap om segregat-
ionens orsaker lokalt och regionalt.  

Begreppet segregation används för att beskriva hur olika befolkningsgrupper geografiskt är 
skilda från varandra. Här ingår också ofta de mekanismer som lett till, och upprätthåller, skillna-
den mellan grupperna. Segregationen kan var geografisk, ofta utifrån boende, men det kan 
också röra andra områden som skola eller arbetsplatser. Den geografiska segregationen brukar 
vanligen betraktas utifrån  

 rent demografiska skillnader, det vill säga hushållstyper, kön, ålder, 
 socioekonomiska skillnader såsom inkomster eller utbildningsnivå  
 eller etniska skillnader som innebär att individer med bakgrund i olika ursprungsländer, 

olika konfessionell bakgrund eller liknande bor åtskilt 

Segregation har inte alltid negativa konsekvenser i form av utsatthet. Rent demografisk segre-
gation kan förekomma naturligt då barnfamiljer samlas i nyproducerade områden eller unga i 
studentområden. Segregation kan vidare uppfattas som positiv av de grupper som har mer gynn-
samma förutsättningar och lever åtskilt från mer utsatta grupper. Sammantaget innebär begrep-
pet segregation som sådant inte utsatthet, men socioekonomisk segregation och i viss mån et-
nisk segregation bidrar ofta till, och förstärker, utsatthet. Det är den formen av segregation som 
vi belyser här.  

Statistiska centralbyrån publicerade i slutet av oktober 2020 rapporten Lämna ingen utanför. 
Statistisk lägesbild av genomförandet av Agenda 2030 i Sverige. Rapporten är en uppföljning av 
motsvarande rapport från 2019 där det konstaterades att ojämlikheterna i Sverige inte har mins-
kat utan snarare ökat på olika områden. I rapporten 2020 fokuserar SCB på frågan om ojämlikhet 
mellan grupper med fokus på hälsa, utsatthet för våld, utbildning, arbetsvillkor, ekonomisk ut-
satthet, segregation, miljö och valdeltagande. Här uppmärksammas att segregationen har ökat 
sedan 1990-talet och är som mest märkbar i storstäder och förorter. I områden med socioeko-
nomiska utmaningar lever mer än hälften av barn och ungdomar i ett hushåll med låg ekonomisk 
standard. Uppväxtvillkoren i sig påverkar faktorer som gymnasiebehörighet, medan boendemil-
jön har samband med utsatthet för brott, otrygghet och lägre valdeltagande.  

I sin ansökan till delegationen lyfter Tierps kommun följande kring hur analysen ska användas:  

 Kunskapen ska bland annat stödja Utbildningsverksamheten i utformningen av ett nytt 
resurstilldelningssystem utifrån socioekonomiska faktorer.  

 Inom Kultur och fritid önskas även kunskap för framtagandet av kriterier för förenings-
bidrag, i urvalsgrunder för Kulturskolan eller som underlag för hur kommunen kan 
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säkerställa att alla har möjlighet att ta del av idrotts- och kulturaktiviteter genom att se 
över dolda kostnader, möjlighet att ta sig till aktiviteter etcetera.  

 Inom Individ och familjeomsorgen efterfrågas kunskapen i samverkan med sociala före-
tag för att förbättra arbetet med personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det 
ska också användas som underlag för hur arbetet kring Samverkan för barn och unga ska 
inriktas, framförallt vad gäller förebyggande arbeten kring barn tillsammans med skolan, 
hälso- och sjukvården och kultur och fritidsverksamheten.  

 Inom Samhällsbyggnadsenheten behövs kunskapen i framtagande av en ny översikts-
plan för att bättre kunna motverka bostadssegmentering och planera för blandade upp-
låtelseformer som på sikt kan bryta segregationen.  

 Kunskapen ska också användas som underlag i budget och flerårsplan för hela kommu-
nen i synnerhet vid framtagande av nya indikatorer för hur vi bäst följer den sociala håll-
barheten på lokal nivå över tid. Men också vid framtagande av verksamhetsplaner och 
framtida budgetar för att veta var investerade pengar ger bäst och mest långsiktigt nytta 
i kommunen.  

Enligt kommunens organisationsmodell är kommunstyrelsen ansvarig nämnd för kommunens 
verksamheter. Under kommunstyrelsen finns fyra verksamhetsutskott:  

 Arbetsutskottet 
 Samhällsbyggnad 
 Barn och ungdom 
 Arbete och omsorg 

Utskotten bereder ärenden inom sina respektive områden där syftet med organisationsmo-
dellen är att skapa förutsättningar för samordningsvinster då samtliga verksamhetsområden ar-
betar under samma nämnd. Kommunen arbetar enligt tillitsbaserad styrning.1 

Tierps kommun har antagit Agenda 2030 som utgångspunkt för budgetens målområden. Målen 
är därefter konkretiserade i delmål som speglar Tierps samtliga verksamhetsområden. Kommu-
nen har således en målstruktur om är övergripande för verksamhetsområdena. Sweco kommer 
inte gå in i respektive delmål i kartläggningen eftersom kommunen nyligen genomförde imple-
menteringen. En analys av måluppfyllelse har därför ännu ej genomförts. Sweco kommer istället 
utgå från syftet med målstrukturen i den avslutande analysen med tillhörande utvecklingsom-
råden. 

1.2 SYFTE  

Syftet med kartläggningen är att belysa segregationen i Tierps kommun från flera håll. Inled-
ningsvis genom att spegla kommunen i ett statistiskt perspektiv, den kvantitativa delen, och där-
efter i den kvalitativa delen av rapporten genom att lyfta olika aktörer och invånares upplevelse 

 

 
1 Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet, 2020–2022  
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av segregation i kommunen och slutligen genom att belysa vilka insatser och verksamheter som 
genomförs för att motverka och förebygga segregation.  

1.3 METOD  

KVANTITATIV KARTLÄGGNING 

I samband med att Tierps kommun beviljades medel för kartläggning av segregationen gavs möj-
lighet att beställa statistikunderlag från Statistiska centralbyrån. Detta statistikunderlag har in-
ledningsvis analyserats och ger en grund att utgå ifrån i det vidare arbetet. Analyserna beskriver 
inledningsvis demografiska faktorer och fokuserar därefter på skillnader mellan områden vad 
gäller fokusområdena barn och unga, ekonomisk utsatthet, hälsa samt demokrati. Slutligen ges 
en övergripande bild av segregationen i kommunen.  

Tierps kommun är en mindre kommun uppdelad på huvudorten, Tierp, samt ytterligare ett antal 
centralorter och landsbygd. I tätorten Tierp bor omkring 6 000 invånare, i Örbyhus dryga 2 000, 
i Söderfors omkring 1 700 och i Karlholms bruk 1 200. Totalt bor i kommunen drygt 21 000 invå-
nare. I ett statistikperspektiv är kommunen uppdelad i 13 så kallade DeSO-områden, det vill säga 
mindre statistikområden för vilka statistik har beställts. Tierps köping är indelat i de tre områ-
dena Norra, Centrum och Södra. Övriga områden är Karlholm, Tobo, Mehedeby, Vendel, 
Månkarbo, Skärplinge, Hållnäs, Söderfors, Västland och Örbyhus. Som också framgår av kartan 
nedan har de något större orterna betraktats som egna DeSO-områden medan mindre orter 
ingår i större områden. På så sätt omfattar exempelvis Tobo ett större område kring det avgrän-
sade Örbyhus. Eftersom 
underlaget från SCB 
saknar jämförelsedata 
för riket och länet har, i 
de fall det har varit möj-
ligt, uppgifter hämtats 
från SCB:s öppna statis-
tikdatabaser.  

Datamaterialet avse-
ende ungdomars liv och 
hälsa kommer från Reg-
ion Uppsalas genom-
förda enkät och uppgif-
terna om deltagande i 
idrott från Riksidrotts-
förbundet via Upplands 
idrottsförbund.  

Underlaget till kart-
gränserna har hämtats 
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från SCB:s sida för öppna data avseende DeSO och RegSO https://scb.se/vara-tjanster/oppna-
data/oppna-geodata/deso--demografiska-statistikomraden/ 

KVALITATIV KARTLÄGGNING 

Material till den kvalitativa kartläggningen har samlats in genom dokumentstudier och kvalita-
tiva intervjuer. Dokumentstudierna har främst genomförts genom genomläsning och granskning 
av underlag såsom styrdokument, årsredovisningar, handlingsplaner och kommunens ansökan 
till Delegationen mot segregation.  

Dokumentstudierna har kompletterats med totalt 16 kvalitativa intervjuer. Dessa har genom-
förts med tio företrädare för kommunen, fem företrädare från civilsamhället och en företrädare 
från en myndighet. Syftet med dessa har varit att identifiera de viktigaste insatserna samt hur 
samverkan kring insatser och samordning mellan aktörer fungerar. För att fånga upp de ungas 
perspektiv i kommunen har Sweco genomfört fokusgrupper med elever på Aspenskolan och 
Centralskolan i Tierp.  

Även om ambitionen har varit att skapa en heltäckande bild är det möjligt att enskilda relevanta 
insatser och verksamheter missats eller saknas i det material som legat till grund för kartlägg-
ningen. Eftersom underlagen bygger på intervjuer med ett urval aktörer, och det finns ett antal 
aktörer som inte har intervjuats, finns det sannolikt åsikter och insatser som inte redogjorts för 
inom ramen för den kvalitativa kartläggningen.   

1.4 DISPOSITION 

Rapporten inleds i kapitel 1 med en inledning. Därefter följer kapitel 2 och 3 som innefattar 
rapportens huvuddelar, en kvantitativ statistisk översikt och en kvalitativ del baserad på doku-
mentstudier, intervjuer och fokusgrupper.  Därefter sammanfattas resultaten från den kvanti-
tativa och kvalitativa kartläggningen i kapitel 4 genom en sammanfattande analys med tillhö-
rande utvecklingsområden. Rapporten avslutas med slutsatser och reflektioner i kapitel 5.   
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2. KVANTITATIV KARTLÄGGNING 

2.1 VILKA BOR VAR? 

I det inledande avsnittet av den kvantitativa delen ges en rent demografisk bild av Tierps befolk-
ning efter de inledningsvis beskrivna DeSO-områdena. Vi tittar på ålder, boendestruktur, bak-
grund och utbildningsnivå och relaterar till kommunen i sin helhet, länet och riket samt utveckl-
ingen över tid.  

ÅLDERSSTRUKTUR 

Medelåldern i Tierp är något högre än i riket i sin helhet. Invånarna i Tierp var vid slutet av år 
2018 i genomsnitt 43,3 år, att jämföra med rikets 41,2 och länets 40,1. En majoritet av områdena 
har en genomsnittsålder mellan 40 och 45 år medan Hållnäs har en medelålder som är drygt 10 
år högre än kommunen i sin helhet. Medelåldern bland män är något lägre än bland kvinnor 
både i Riket, länet och i Tierp i sin helhet, men i enstaka områden är medelåldern bland männen 
högre. Framför allt gäller det Hållnäs där medelåldern är hög för båda könen. 

 
Figur 1, medelålder per DeSO-område i Tierp 2018 efter kön och ordande från lägsta till högsta medelålder.   

 

Medelåldern i kommunen i sin helhet har inte förändrats mer än marginellt sedan 2008. De 
flesta områden har en åldersstruktur som har sett relativt lika ut över tid. Tierp Södra är det 
enda område där en mer tydlig förändring skett och där det idag bor relativt fler unga under 19 
år och färre äldre från 65 år och uppåt.   
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Figur 2, andel per åldersgrupp i Tierp 2008 och 2018 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

BOENDESTRUKTUR 

I Tierp bor en majoritet, 74 %, av invånarna i småhus. 5 % bor i bostadsrätter och 21 % i hyresrätt. 
I riket och i länet bor fler i bostadsrätter än i Tierp och färre i småhus. Inom Tierp dominerar 
hyresrätter i Tierp Södra men också i Söderfors där andelen är relativt hög. Andelen invånare 
som bor i bostadsrätter är högst i Tierp Södra och i Tierp Centrum, det vill säga områden i hu-
vudorten.  

 
Figur 3, andel i befolkningen efter typ av boende per DeSO-område 2018 
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Under 2018 hade 9 av de 13 DeSO områdena i Tierp ett positivt flyttnetto för förvärvsarbetande, 
vilket innebär att det flyttade in fler förvärvsarbetande än det flyttade ut. Flyttnettot varierar 
mellan åren. Söderfors hade under den observerade perioden ett enstaka år med positivt flytt-
netto, 2013, medan Tierp centrum och Hållnäs de flesta åren hade ett positivt flyttnetto. Ef-
tersom andelen är påverkas starkt av enstaka hushåll redovisas i tabellen nedan enbart om net-
tot har varit positivt eller negativt.  

 
Tabell 1, flyttnetto, förvärvsarbetande per område i Tierp 2008 - 2018 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Vendel - - + + + + - + + - + 

Månkarbo + - + - - - + - - + + 

Tobo + - - - + + - + + - + 

Mehedeby - + - + + - + - + - + 

Skärplinge - - - - + - - - + - + 

Västland - + + - + - + + + + - 

Hållnäs + + - + - + + + + - + 

Örbyhus + - + + - - + + - + + 

Söderfors - - - - - + - - - - - 

Karlholm - - + + - - + + - - - 

Tierp Södra - - + - + - + - + + + 

Tierp Centrum + + + - + + - + - + + 

Tierp Norra - - + + - - - - - - - 

INVÅNARNAS BAKGRUND 

Tierp har en lägre andel invånare som är födda utomlands än riket och länet. 12,5 % av de bo-
ende i Tierp var 2018 födda utomlands att jämföra med rikets 19% och länets 18%. Inom Tierp 
är skillnaderna relativt stora. Högst andel invånare med annat födelseland än Sverige har Söder-
fors, där 28 % var födda utomlands. Något högre andel kvinnor än män var utrikesfödda i Tierps 
kommun år 2108, 13 % jämfört med 12 %.  
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Figur 4, andel i Tierps befolkning som är födda utomlands efter DeSO-område 2018

 

Antalsmässigt bor det flest utrikesfödda invånare i Tierp Södra, 2018 utgjorde dessa knappt 650 
personer medan det i Söderfors bodde närmare 500 personer som var födda i ett annat land.  

I Tierp fanns det år 2018 närmare 700 invånare som hade varit i Sverige en kortare tid än 4 år 
och lika många som hade varit här 4 – 9 år. Drygt 1 250 utrikesfödda i Tierp hade varit i Sverige 
mer än 9 år. Här finns tydliga skillnader mellan områdena i kommunen där de flesta helt nyan-
lända finns i Söderfors medan invandrare som varit i Sverige 4 – 9 år eller mer än 10 år oftare 
bor i Tierp Södra. Hållnäs, Vendel och Västland är områden som har få utrikesfödda oavsett vis-
telsetid.  

 
Figur 5, antal utrikesfödda i Tierp efter vistelsetid och DeSO-område 2018 

 

Under åren 2012 – 2018 har både antal och andel utrikesfödda ökat i Tierp. Ökningen motsvarar 
ökningen i riket i sin helhet men andelen utrikesfödda är 6 – 7 % lägre i Tierp än i riket under 
samtliga år.  
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Figur 6, andel utrikesfödda i Tierp 2012 – 2018 (staplar) och antal utrikesfödda efter vistelsetid (linjer) 

 

Även här är skillnaden mellan de båda områdena med flest utrikesfödda stor. I Söderfors har 
antal helt nyanlända ökat över tid medan ökningen i Tierp Södra består av utrikesfödda som 
varit i Sverige 4 – 9 år men framför allt 10 år eller mer.  

 
Figur 7, antal utrikesfödda 2012 – 2018 i Söderfors och Tierp Södra 

 

UTBILDNINGSNIVÅ 

I Tierp, liksom i riket och länet har kvinnorna i högre utsträckning än männen en eftergymnasial 
utbildning. Generellt är andel eftergymnasialt utbildade lägre i Tierp än i riket och skillnaderna 
mellan könen är större. Flest eftergymnasialt utbildade kvinnor bor i Vendel och Örbyhus. Högst 
andel män med eftergymnasial utbildning bor i Tierp centrum och norra och i Örbyhus.  
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Figur 8, andel invånare 16–74 år som har eftergymnasial utbildning efter område 2018 

 

 

 

Studerar vi istället andel med för-
gymnasial eller okänd utbildnings-
nivå är skillnaden mellan Tierp och 
riket lägre. Fler män än kvinnor har 
högst förgymnasial eller okänd ut-
bildningsnivå, vanligast är detta i 
Söderfors och Tierp Södra följt av 
Karlholm. I Tierp har färre invånare 
i de södra kommundelarna en låg 
eller okänd utbildningsnivå.  

I Kartan beskriver de ljusaste områ-
dena lägst andel med låg eller 
okänd utbildningsnivå. Ju mörkare 
blå ton desto högre andel i befolk-
ningen med låg eller okänd utbild-
ningsnivå. 
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Figur 9, andel invånare 16–74 år som har högst förgymnasial utbildning eller där uppgift saknas efter område 2018 
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2.2 BARN OCH UNGA 

I avsnittet beskrivs skillnader mellan uppväxtvillkor i Tierps kommun. Huvudsakligen används 
den statistik som levererats från Statistiska centralbyrån kompletterat med statistik från SCB:s 
statistikdatabaser, enkäten Liv och hälsa ung samt uppgift från Riksidrottsförbundet, RF, avse-
ende föreningsdeltagande.  

Andelen barn i befolkningen skiljer sig mellan områdena i Tierp. I den nordöstra delen av Tierp, 
Hållnäs, bor det relativt få barn och det har i tidigare avsnitt beskrivits att medelåldern i befolk-

ningen i Hållnäs är relativt hög. 12 
% av befolkningen i Hållnäs är barn 
mellan 0 och 17 år. I ingen enskild 
åldersgrupp fanns det i Hållnäs fler 
än 11 barn 2018.  

De lite mer ljust blå områdena 
Skärplinge, Västland, Karlholm och 
centrala Tierp har lite lägre andel 
barn, andelen där är mellan 17 och 
19 %.  

I de södra och sydvästra delarna 
bor det fler barn, drygt 20 % av be-
folkningen är där under 18 år. 
Högst andel barn har Norra Tierp 
där närmare en fjärdedel, 24 %, av 
befolkningen är barn.  

 

 

 

FAMILJER MED LÄGRE INKOMSTNIVÅ 

Det finns ett samband mellan föräldrars fattigdom och barns ekonomi, sociala relationer och 
aktiviteter. Barn till fattiga föräldrar har oftare egna ekonomiska problem och lägre levnadsnivå 
i allmänhet, men de flesta barn med fattiga föräldrar har en rimlig materiell levnadsstandard, 
fungerande sociala relationer samt en aktiv fritid.2 För att motverka dessa negativa samband är 
det grundläggande att veta vilka dessa mer utsatta barn är. Vilka områden som är mer berörda 
och vilken bakgrund barnen har. 

 

 
2 Socialstyrelsen, Ekonomisk utsatthet och välfärd bland barn och deras familjer 1968–2010 Underlagsrapport till 

Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013. 
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Från SCB har levererats antal hemmavarande barn 0–17 år i familjer med låg inkomststandard 
per år och område. Med låg inkomststandard avses att hushållet har en lägre disponibel inkomst 
än en beräknad ”baskonsumtion" som ska täcka en skälig levnadsstandard. 3 

I Söderfors och i Tierp Södra levde år 2018 knappt 20 % av barnen under 18 år i familjer med låg 
inkomststandard enligt definitionen ovan. I Tobo, Vendel och Månkarbo var andelen omkring 
eller under 3 %.  

 
Figur 10, andel barn 0 – 17 år som levde i familjer med låg inkomststandard 2018 

 

Det finns tydliga samband mellan olika bakgrundsfaktorer och låg inkomststandard. Generellt 
får familjer oftare en mer stabil inkomst vartefter barnen blir lite äldre. Utrikes födda barn har 
en mer utsatt situation där över 45 % av de nyanlända barnen lever i familjer med låg inkomst-
nivå. Bland barn med svensk bakgrund lever färre, 5 %, i familjer med låg inkomstnivå.  

 
Figur 11, andel barn 0–17 år som bor i familjer med låg inkomststandard efter bakgrundsvariabler 2018 

 

 

 
3 Det beräkningssätt som här använts för att mäta barnfattigdom skiljer sig något ifrån det som används tex i de ta-

beller SCB tillhandahåller. Dessa tal är således inte helt jämförbara. Skillnaden är omkring en halv procentenhet.  
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Förhållandet mellan de olika områdena i Tierps kommun har varit relativt oförändrade men kan 
variera mellan år. Södra Tierp och Söderfors har haft en relativt hög andel barn i mer utsatt 
situation under hela perioden och den totala andelen barn i familjer med låg inkomstnivå har 
varit strax under 10 % under samtliga år.  I figur 11 beskrivs utvecklingen per område i de områ-
den där 10 barn eller fler årligen haft en utsatt situation.  

 
Figur 12, andel barn 0–17 år som bor i familjer med låg inkomststandard per område. Utveckling 2011 – 2018 

 

INSKRIVNINGSGRAD, FÖRSKOLA 

I det betänkande som lämnats av Utredningen om fler barn i förskolan för bättre språkutveckling 
i svenska4 föreslogs bland annat att kommunerna ska vara skyldiga att bedriva uppsökande verk-
samhet för att öka deltagandet i förskolan, att det ska vara obligatoriskt för kommunerna att 
erbjuda förskola till barn som har behov av förskola för att få en bättre språkutveckling i svenska 
och att förskolan ska bli obligatorisk för alla barn från och med 5 års ålder. En hög andel inskrivna 
barn i förskola är viktig överallt, men än mer viktig i områden där barnen behöver mer stöd 
exempelvis språkligt. I data avseende barn i förskola kan jämförelse med befolkningsuppgifter 
vara något missvisande. Barn med samordningsnummer (oftast nyanlända) ingår i uppgift om 
antal barn i förskola men inte i uppgift om befolkning.  

 

 

 

 
4 https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/11/sou-202067/ 
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Figur 13, andel barn 1–5 år inskrivna i förskola i kommunen och riket 2010 – 2019 

 
 

Andel av barn 1 – 5 år som är inskrivna i förskola har i Tierp över tid varit något lägre än i riket 
men hade år 2018 nått i princip på samma nivå. I Tierp var inskrivningsgraden år 2018 relativt 
hög i Söderfors och i Örbyhus. Relativt lägre var inskrivningsgraden i mer glest befolkade områ-
den som Västland, Hållnäs och Skärplinge. Det är, utifrån det underlag som finns tillgängligt, inte 
möjligt att undersöka inskrivningsgraden efter bakgrund exempelvis efter vistelsetid i landet.  

Figur 14, andel barn 1 – 5 år inskrivna i förskola i kommunens DeSO-områden 2018 

 

SKOLRESULTAT 

Att jämföra skolresultat för en kommun med riket utan hänsyn till elevbakgrund är inte riktigt 
rättvisande. Det finns ett starkt samband mellan elevbakgrund såsom andel nyanlända eller an-
del vårdnadshavare med lägre utbildningsnivå och skolresultat. Men även med hänsyn taget till 
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detta har Tierp haft relativt låga resultat under de flesta av de 10 senaste åren. Detta har årligen 
lyfts även i Lärarförbundets ranking av skolkommuner. 5 

Figur 15, andel behöriga till gymnasieskolans nationella program, Skolor i Tierp 2010 - 2019 

 

Det bor i Tierp relativt få elever per område som årligen avslutar grundskolan. I figuren har om-
råden med 10 eller färre elever som avslutade grundskolan 2018 uteslutits. Vid 10 eller färre 
elever har enstaka elever för stor inverkan och slumpmässiga skillnader kan misstolkas.  

Figur 16, andel behöriga till gymnasieskolans nationella program, efter boende, 2018 

 

År 2018 var strax över 60 % av de elever som bodde i Söderfors och som avslutade årskurs 9 
gymnasiebehöriga medan över 90 % i Vendel, Skärplinge och Norra Tierp nådde gymnasiebehö-
righet.  

 

 
5 Se https://www.lararforbundet.se/basta-skolkommun 
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Skolresultat kan ses både ur ett skolperspektiv och ur ett boendeperspektiv. Dessa båda per-
spektiv hänger ofta nära samman då skolorna är uppdelade i rektorsområden där barn ofta går 
i den skola de tillhör.  

I Tierp finns 4 högstadieskolor, varav två finns i centralorten Tierp, en i Örbyhus och en i Skär-
plinge. Skolan i Skärplinge ingår i rektorsområdet i Nordöstra Tierp, Centralskolan i Tierp har 
framför allt elever från Norra Tierp men ingår i samma rektorsområde som exempelvis 
Månkarbo medan elever från Söderfors går i Aspenskolan i Tierp.  

De två skolor där det huvudsakligen går elever från områden där fler vårdnadshavare har högre 
utbildning, färre är arbetslösa och så vidare, Centralskolan och Ol Andersskolan, har i högre ut-
sträckning elever som årligen blir gymnasiebehöriga. Aspenskolan och Örbyhusskolan ligger ge-
nomgående lägre. Skillnaderna kvarstår även när nyanlända och elever med okänd bakgrund 
uteslutits.  

Figur 17, andel behöriga till gymnasieskolans nationella program, efter skola 2016 - 2019 

 

Från Skolverket kan de uppgifter som ligger till grund för det statliga likvärdighetsbidraget häm-
tas. Syftet med bidraget är att stärka likvärdigheten och ge de skolor där eleverna i lägre ut-
sträckning beräknas nå målen ett större tillskott och därigenom kunna stötta elever vars förut-
sättningar är mindre gynnsamma. Bidraget beräknas utifrån en statistisk modell där sambandet 
mellan andel elever som har exempelvis vårdnadshavare men låg utbildningsnivå, vårdnadsha-
vare med låg inkomst, om eleven bor med sina båda eller en vårdnadshavare med flera bak-
grundsvariabler och andel elever som når skolans mål beräknas6. Resultatet av beräkningen är 
en skattad andel elever som riskerar att inte nå målen. Skolor och huvudmän där andelen är hög 

 

 
6 https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-likvardig-skola-2020 
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får en större del av likvärdighetsbidraget. Bidraget fördelas per huvudman men som stöd för 
kommunen i sin resursfördelning finns också en beräkning per skola.  

I Tierp är Bruksskolan i Söderfors den skola som har den högsta andelen elever som riskerar att 
inte nå målen enligt modellen. Det betyder inte att just en tredjedel av eleverna har mindre 
gynnsamma förutsättningar utan ska ses som att om alla elever på skolan vägs samman riskerar 
1/3 att inte nå målen.  

 
Figur 18, andel elever per skola som riskerar att inte nå målen baserat på bakgrundsvariabler. Färger efter rektors-
områden.  
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EFTER SKOLAN 

Andelen unga som varken arbetar eller stu-
derar, uvas7, har i riket varit i stort sett kon-
stant sedan mätningarna började år 2007.   

År 2018 var det 6,5 % av de unga i åldern 16–
24 år som varken arbetade eller studerade i 
Sverige i sin helhet. Andelen i Tierp var 
högre, 8,8 % med variationer mellan områ-
dena. Bland boende i aktuell ålder i Söder-
fors var andelen 15 % medan Skärplinge, 
Vendel och Tobo alla hade under 5,5 % uvas. 

 

 

 
Figur 19, andel unga, i %, 16 - 24 år som varken arbetar eller studerar, uvas, efter område 2018 

 
Skillnaden mellan könen med avseende på uvas är liten. Marginellt fler män än kvinnor tillhör 
gruppen som varken arbetar eller studerar. Större skillnader finns mellan unga efter bakgrund 
där ungdomar födda utanför Sverige i högre grad tillhör gruppen uvas, och där 23 % i gruppen 
nyanlända som varit i Sverige kortare tid än 4 år inte har ett arbete eller studerar.  

 

 

 
7 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, fakta ”Vad är UVAS”, https://www.mucf.se/vad-ar-uvas 
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Figur 20, andel unga, i %, 16 - 24 år som varken arbetar eller studerar, uvas, efter område 2018 

 

 

PÅ FRITIDEN 

Information om ungas deltagande i idrott 
kan fås via Riksidrottsförbundet. Dessa 
uppgifter baseras på postnummer varför 
det inte är samma gränser på kartan här 
som i de tidigare kartorna.  

I den sydöstligaste delen av Vendel deltar 
många unga i idrott vilket är vanligt även 
i Hållnäs och i ett område i Mehedeby / 
Västland. Ju mörkare blå desto högre an-
del av unga mellan 7 och 20 år som deltar 
i idrott i en förening ansluten till Riksid-
rottsförbundet 

Den idrott som 2018 hade flest deltagar-
tillfällen, det vill säga deltagare vid någon 
gruppaktivitet, i Tierp var fotboll. 9 olika 
fotbollsföreningar fanns där Tierps IF, 
Strömsbergs IF och Tobo / Örbyhus FF var 
de största. De näst största idrotterna var innebandy och ishockey.  
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Pojkar 7 – 20 år deltar i högre utsträckning i idrott i Tierp än flickor i samma ålder. Jämfört med 
Sverige i sin helhet liksom med Uppsala kommun står i Tierp flickor för en lägre andel av idrotts-
tillfällena. 37 % av deltagartillfällena avsåg flickor och 63 % pojkar.  

De mest jämställda idrotterna, där andelen pojkar och flickor är ungefär lika stor, är Karate, följt 
av skidor och skytte. Minst jämställd är ridsporten där 95 % av deltagartillfällena utgörs av flickor 
och bandy och ishockey där 73 % respektive 70 % av deltagartillfällena utgörs av pojkar.  

HUR MÅR DE UNGA – KORT FRÅN LIV OCH HÄLSA UNG 

Eleverna i länets årskurs 7, 9 och årskurs 2 i gymnasiet får i enkäten Liv och hälsa ung besvara 
frågor om bland annat hälsa och trygghet, sin fritid, om inflytande och demokrati och hur de ser 
på framtiden - för dem själva och för världen i stort. Enkäten distribueras till unga i grundskolans 
årskurs 7 och 9 samt i årskurs 2 på gymnasiet av region Uppsala i syfte att se om hälsan och 
livsvillkoren är ojämlikt fördelade bland unga i länet. Genom att använda resultaten i Liv och 
hälsa ung tillsammans med annan kunskap och erfarenheter om unga kan regionen lägga upp 
strategier och insatser för att göra samhället och hälsan bättre och mer jämlik. Liv och hälsa ung 
besvaras av unga även i andra regioner i Sverige vilket ger möjlighet att jämföra uppgifterna.  

På den mer övergripande frågan Hur mår du rent allmänt? Svarade drygt 75 % av pojkarna och 
drygt 62 % av flickorna i gymnasiets årskurs 2 bra eller mycket bra. Det är en högre andel än i 
länet i sin helhet och i kommuner utanför länet. Ungdomarna känner sig i något lägre utsträck-
ning än i länet trygga i hemmet, framför allt gäller det flickor. Både flickor och pojkar i Tierp ser 
mer ljust på framtiden än både länet och riket. Ungdomarna i Tierp är något mer positiva till att 
stötta någon samhällsfråga på sociala medier och därigenom vara med och påverka.  

 
Tabell 2, tabeller från Liv och hälsa ung, 2015 – 2019, gymnasiet. Ett urval frågor.  

Hur mår du rent allmänt? Andel bra eller mycket 
bra.  

Känner du dig trygg i hemmet. Andel alltid.  
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Hur ser du på framtiden för din personliga del? 

Andel ganska eller mycket ljust.  

Under de senaste 12 månaderna, har du stöttat 
en åsikt i en samhällsfråga på internet/sociala 
medier (t.ex. 'gilla') Det har jag gjort och det har 
jag inte gjort men kan tänka mig att göra.  

 
 

 

I grundskolans årskurs 7 och 9 uppger allt fler elever att deras hälsa har försämrats. I dessa åldrar 
har Tierp ett lägre värde än länet i sin helhet. Här är det framför allt flickor som uppger allt sämre 
allmän hälsa. I årskurs 7 känner sig både flickor och pojkar tryggare i hemmet än i länet i sin 
helhet men i årskurs 9 är situationen bland flickor den omvända. Andelen trygga flickor sjönk 
2017 relativt 2025 och ligger även 2019 strax under 80 %. Även andel framtidstron har minskat, 
i årskurs 7 bland flickorna och i årskurs 9 hos båda könen.  

 
Tabell 3, tabeller från Liv och hälsa ung, 2015 – 2019, årskurs 7 och 9.  Ett urval frågor.  

Hur mår du rent allmänt? Andel bra eller mycket 
bra. Årskurs 7 

Hur mår du rent allmänt? Andel bra eller mycket 
bra. Årskurs 9 
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Känner du dig trygg i hemmet. Andel alltid. Års-
kurs 7 

Känner du dig trygg i hemmet. Andel alltid. Års-
kurs 9 

  

Hur ser du på framtiden för din personliga del? 

Andel ganska eller mycket ljust. Årskurs 7 
Hur ser du på framtiden för din personliga del? 

Andel ganska eller mycket ljust. Årskurs 9 
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2.3 EKONOMISK UTSATTHET 

Avsnittet beskriver skillnaden mellan Tierps områden vad gäller socioekonomiska förutsätt-
ningar. Här beskrivs andel med låg respektive hög inkomst, försörjningsstöd och arbetslöshet. 
Avsnittet avslutas med ett index där dessa socioekonomiska faktorer vägs samman och beskrivs 
på karta.  

INKOMST 

I underlaget från SCB har levererats uppgifter om andel invånare med låg respektive hög dispo-
nibel inkomst. Med låg inkomst avses de personer som lever i ett hushåll som har en disponibel 
inkomst per konsumtionsenhet som är mindre än 60 % av medianvärdet för samtliga. Hög in-
komst avser på motsvarande sätt invånare med en inkomst som är högre än 200 % av medianin-
komsten.  

I Tierp finns något fler invånare med låg disponibel inkomst och färre med hög disponibel in-
komst än länet och riket. Andelen som varken har låg eller hög inkomst är högre i Tierp än i riket 
och länet.  

Figur 22, andel med låg disponibel inkomst i riket, länet och Tierp 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Det finns en samvariation 
mellan bakgrund och att ha 
låg disponibel inkomst. 
Kvinnor har i högre ut-
sträckning låg inkomst lik-
som de yngre men framför 
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Figur 23, andel äldre med låg disponibel inkomst i riket, länet och Tierp 2018 
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eller äldre 14,6 %, i länet 13,4 % och i Tierp 17,0%. Störst skillnad mellan Tierp och riket finns i 
den äldsta gruppen, 80 år och äldre. 

Underlaget till Figur 22 och Figur 23 kommer från SCB:s statistikdatabas för att kunna sätta Tierp 
i relation till riket och länet. I det följande har det levererade datamaterialet enbart för Tierp 
använts. Siffrorna i dessa är inte jämförbara mellan varandra då den handlar om att sätta in-
komster i relation till en median där det i det ena fallet är medianen för riket och i det andra för 
Tierp.  

Den grupp som relativt befolkningen i Tierp oftast har låg disponibel inkomst är gruppen invå-
nare som relativt nyligen har kommit till Sverige. Oavsett vistelsetid finns en skillnad mellan in-
och utrikesfödda, skillnader mellan åldersgrupper som ovan diskuterats och mellan könen.  

Figur 24, andel med låg inkomst efter bakgrundvariabler i Tierp, % 

 

Liksom vad gäller övriga variabler finns det skillnader mellan områden i Tierp. I Tierp södra och 
i Söderfors finns de fler invånare med låg disponibel inkomst. Högst andel med hög disponibel 
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Figur 25, andel med låg och hög disponibel inkomst efter bakgrundvariabler och område.  

  

 

Ytterligare en aspekt på skillnader mellan områden framkommer när de grupper som tidigare 
visade sig ha lägre inkomstnivå jämförs mellan områden. I Söderfors är det framför allt i gruppen 
mellan 20 och 25 år där en hög andel har låg disponibel inkomst medan gruppen 65 år eller äldre 
med låg inkomst inte är större än i Tierp i sin helhet. I Vendel har få unga en låg inkomst medan 
andelen äldre med låg inkomst är större än genomsnittet för Tierp.  

Figur 26, andel med låg disponibel inkomst efter ålder och område 2018, %  
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grupp har varit kort tid i landet. Det är sannolikt en bidragande orsak men materialet är inte 
sammanställt på så sätt att sådana analyser kan göras.  

FÖRSÖRJNINGSSTÖD 

En annan aspekt på en socioekonomiskt utsatt situation är andelen i befolkningen som uppbär 
försörjningsstöd. Från SCB har levererats uppgifter om enbart försörjningsstöd och långvarigt 
försörjningsstöd.  

Att enbart uppbära försörjningsstöd är relativt ovanligt.  Knappt 1 % av befolkningen 20 - 64 år 
i Tierp har enbart försörjningsstöd. Många som har försörjningsstöd har också någon annan in-
komst. Det kan vara sjukpenning, inkomst från deltidsarbete eller liknande.  Precis som vad gäl-
ler låg disponibel inkomst är det gruppen utrikes födda som i högre utsträckning enbart har för-
sörjningsstöd.  Det är vanligare bland yngre än äldre och något vanligare bland kvinnor än bland 
män. Då det är så pass få personer som enbart uppbär försörjningsstöd är det inte möjligt att 
jämföra mellan områden i Tierp. På motsvarande sätt går det inte att särskilja de helt nyanlända, 
de är för få för att ligga till grund för en kvantitativ bild.  

På samma sätt är andelen invånare som hade försörjningsstöd under stora delar av 2018 (10–
12 månader) – långvarigt försörjningsstöd – få.  

Figur 27, andel i Tierp 2018 med enbart försörjningsstöd respektive med långvarigt försörjningsstöd efter bakgrunds-
variabler, % 
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Figur 28, andel i Tierp 2018 med långvarigt försörjningsstöd efter område, % 

 

Utifrån tillgängliga uppgifter för kan gruppen biståndstagare i de områden där långvarigt försörj-
ningsstöd är något mer vanligt analyseras och jämföras. Här framkommer att det i Söderfors är 
relativt lika mellan grupperna avseende bistånd och att det är förhållandevis få utrikesfödda som 
har långvarigt försörjningsstöd jämfört med Tierp Södra där framför allt gruppen utrikes födda 
sticker ut.  I Tierp Centrum har få äldre långvarigt försörjningsstöd men relativt många kvinnor 
och utrikes födda.  

Figur 29, andel i Tierp 2018 med långvarigt försörjningsstöd efter bakgrund i vissa områden, % 
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Figur 30, andel i Tierp 2018 med långvarigt försörjningsstöd över tid, % 

 

ARBETSLÖSHET 

Personer som någon gång under året har varit inskrivna som arbetslösa enligt Arbetsförmedling-
ens register betraktas som arbetslösa i underlaget. Man definieras som inskriven arbetslös om 
man under året varit registrerad som öppet arbetslös och/eller sökande i program med aktivi-
tetsstöd. 

Personer under mellan 20 och 24 år inskrivna som öppet arbetslösa hos arbetsförmedlingen 
någon gång under året, sammanhängande minst 100 dagar samt för personer mellan 25 och 64 
år minst 6 månader definieras som långtidsarbetslösa. Tierp skiljer sig mest från riket vad gäller 
utrikesfödda och i viss mån unga. 2018 var 13,5 % i Tierp arbetslösa att jämföra med rikets 12,3 
och länets 10,2 %.  

Figur 31, andel arbetslösa i Tierp 2018 efter bakgrundsvariabler, %.  
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Tierp har en högre andel långtidsarbetslösa än länet och riket. Vid en närmare analys av tillgäng-
liga bakgrundsvariabler framkommer att Tierp skiljer sig marginellt från riket för invånare med 
gymnasial utbildning eller högre. Likaså för invånare mellan 35 och 64 år och för invånare födda 
i Sverige. Större avvikelser, där Tierp har en högre andel långtidsarbetslösa, finns för invånare 
med högst förgymnasial utbildning, utlandsfödda och yngre.  

Förgymnasial utbildning är vanligare bland utrikes födda än bland invånare födda i Sverige. In-
vånare födda i Sverige med låg utbildningsnivå är mer sällan långtidsarbetslösa än invånare 
födda utomlands. Sammanfattningsvis är det i Tierp gruppen utlandsfödda med låg utbildnings-
nivå, en grupp som ofta är yngre, som är långtidsarbetslösa i högre utsträckning än samma grupp 
i Sverige och i länet.  

Arbetslösheten generellt var i Tierp 2018 marginellt högre än i riket. Långtidsarbetslösheten är 
högre för yngre utrikesfödda med förgymnasial utbildning.  

 

Figur 32, andel långtidsarbetslösa i Tierp 2018 efter bakgrundsvariabler, %. I lilla figuren andel långtidsarbetslösa 
bland högst förgymnasialt utbildade efter fördelsland.  
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Figur 33, andel arbetslösa och långtidsarbetslös i Tierp 2018 efter område, %.  

 

SOCIOEKONOMI, INDEX 
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2.4 HÄLSA 

Det är svårt att hitta statistik om hälsa / ohälsa som speglar befolkningens hälsa ur ett helhets-
perspektiv på kommunal eller lägre nivå. Den statistik som levererats från SCB innehåller ohäl-
sotal för kommunen uppdelat på delområden.  Ohälsotalet är ett mått på hur många dagar un-
der en tolvmånadersperiod som Försäkringskassan betalar ut ersättning vid nedsatt arbetsför-
måga i förhållande till antalet försäkrade i åldrarna 16–64 år. I ohälsotalet ingår sjukpenning, 
rehabiliteringspenning, sjukersättning och aktivitetsersättning. Måttet baseras på antalet utbe-
talda nettodagar. Nettodagar innebär att dagar med partiell ersättning omräknas till hela dagar. 
Ohälsotalet förutsätter alltså att befolkningen söker sjukpenning eller de övriga ingående ersätt-
ningarna.  

Invånare som inte är helt integrerade eller av andra skäl inte väjer att söka dessa ersättningar 
omfattas därmed inte av statistiken. Det betyder inte att den delen av befolkningen har bättre 
eller sämre hälsa. De analyser som görs i det följande måste ses i ljuset av detta. Folkhälsomyn-
digheten skriver att studier från andra länder visar att det finns hinder för migranter att ta del 
av mottagarlandets hälso- och sjukvård, exempelvis regler om begränsning för vissa grupper 
såsom papperslösa eller asylsökande. Det kan också vara svårt att boka tider, registrera sig eller 
fylla i blanketter, vara långt till vårdenheter och svårt att transportera sig dit, och dyrt att betala 
för vård eller mediciner. Andra hinder är begränsade öppettider, tidspress för läkare, bristande 
tolkningsmöjligheter, avsaknad av sjukförsäkring och brist på socialt nätverk. Förutom de struk-
turella faktorerna ovan kan det finnas skillnader i hur man tolkar sjukdomssymtom och begrepp 
såsom hälsa och ohälsa, samt skillnader i kunskaper om hälso- och sjukvården liksom kulturell 
eller religiös praxis. Språksvårigheter kan också vara en framträdande barriär i kontakten med 
hälso- och sjukvården och bidra till sämre vård och sämre hälsoutfall. 8 

Över tid har ohälsotalet minskat både i Tierp och i riket.  Förändrat regelverk och förändrade 
nivåer påverkar varför ohälsotalet främst bör ses som en relation mellan Tierp och riket. Tierps 
ohälsotal har under perioden mellan 2008 och 2018 varit 1,4 gånger högre än rikets där kvinnors 
ohälsotal minskat relativt riket medan männens ohälsotal ökat relativt riket.  

Figur 34, ohälsotal i Tierp relativt riket 2008 – 2018 efter kön.   

 

 

 

 

 

 
8 Hälsa hos personer som är utrikes födda – skillnader i hälsa utifrån födelseland, Folkhälsomyndigheten juni 2019 
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Minskningen av ohälsotalet skedde under perioden 2008 och 2012 och sedan på nytt 2016 – 
2018.  

Figur 35, ohälsotal i Tierp och riket 2008 – 2018 efter kön.   

 

 

Huvudsakligen har minskningen skett i den äldsta åldersgruppen, 55 – 64 år men också i grup-
perna 45 – 54 år och 35 – 44 år. I gruppen25 – 34 år har ohälsotalet ökat svagt medan det för de 
yngsta är relativt oförändrat.  

Figur 36, ohälsotal i Tierp 2008 – 2018 efter ålder.   
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Skillnaderna mellan Tierp och riket respektive länet finns i alla åldrar och oavsett kön. Ohälso-
dagarna är högre i Tierp för invånare oavsett utbildningsbakgrund, men detta gäller inte de ut-
rikesfödda utan dessa skillnader ser ut att avse den inrikes födda befolkningen. Genomgående 
har, som inledningsvis diskuterades, utrikes födda i många hänseenden oftare en mer utsatt 
situation men vid analys av ohälsodagar framkommer inte samma mönster som när andra so-
cioekonomiska variabler undersöks.  

Figur 37, ohälsotal i Tierp, länet och riket 2018 efter bakgrundsvariabler, %.  

 

Lägst är ohälsotalet bland män i Månkarbo, Vendel och Västland. I Vendel har kvinnor också ett 
lågt ohälsotal. Höga ohälsotal har kvinnor och män i Tierp södra, liksom kvinnor i Karlholm, 
Mehedeby och Skärplinge.  

Figur 38, ohälsotal per område i Tierp 2018 efter kön, %.  
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2.5 DEMOKRATI OCH INFLYTANDE 

Valdeltagandet är ett mått på den lokala demokratin. Ett högt valdeltagande ger de valda ett 
starkare mandat som folkets företrädare.  

I 2018 års riksdagsval var det 87,2 % av de röstberättigade i riket som valde att rösta, vilket 
innebär att valdeltagandet ökade för fjärde valet i rad. Dessförinnan hade valdeltagandet I Sve-
rige minskat stadigt vid varje val.  Även om nivån var hög och ökande 2018 så varierade andelen 
röstande mellan olika grupper i befolkningen. Tierp hade ett gott valdeltagande, högre än riket 
och för kvinnor i samma nivå som länet.  

Totalt sett röstade män och kvinnor i nästan lika stor utsträckning. Kvinnors valdeltagande var 
lite drygt en procentenhet högre än männens – 87,8 jämfört med 86,5 % i Sverige, och två pro-
centenheter högre i Tierp (89,3 jämfört med 87,2 %). Unga och äldre röstade i lägre grad än 
övriga åldersgrupper både i riket och i Tierp.  

Valdeltagandet bland svenska medborgare i riksdagsvalet 2018 skilde sig åt efter födelseland. 
Högst är valdeltagandet, lite drygt 80 procent, bland svenska medborgare som har fötts i länder 
i Nordamerika, Sydamerika eller Norden medan personer som fötts i ett europeiskt land som 
ligger utanför EU utnyttjade sin rätt att rösta i lägst utsträckning, 68 procent deltog i valet 2018. 
Samma mönster kunde man se även i 2014 års riksdagsval. Dessa uppgifter gäller riket i sin hel-
het och går inte att bryta ner på kommunnivå. I Tierps kommun röstade inrikes födda i större 
utsträckning än utrikes födda i 2018 års riksdagsval, valdeltagandet var 90 % jämfört med 74 %. 
Utrikesfödda har ett något högre valdeltagande i Tierp. 

I figuren nedan har Tierp jämförts med riket för könen medan uppgifter för åldersgrupper och 
födelseland inte är helt jämförbara med rikets och länets uppgifter och dessa har därför inte 
lyfts in i figuren.  

Figur 39, valdeltagande, riksdagsval, i Riket och Tierp efter vissa bakgrundsvariabler.  Andel av röstberättigade, %.  
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högre inkomster. I Tierp har de områden där invånarna har högre utbildning, högre inkomster, 
mer sällan är arbetslösa och i högre utsträckning är födda i Sverige ett högre valdeltagande. 
Högst valdeltagande i samtliga tre val har Vendel. Lägst valdeltagande har Söderfors och Tierp 
södra där också skillnaden mellan riksdagsval och landstings / kommunalval är stora. Invånare 
som bor i dessa områden men inte är svenska medborgare väljer i lägre grad att rösta i dessa 
val.   

Figur 40, valdeltagande, riksdag- landstings- och kommunalval i Tierp efter område.  Andel av röstberättigade, %.  

 

Skillnaden mellan riksdagsval och landstings / kommunalval utgörs i det närmaste uteslutande 
av röstberättigade som inte är svenska medborgare eller är utrikes födda. I Karlholm, Skärplinge, 
Söderfors och Västland röstade omkring 50 % av utrikes födda i kommunalvalen 2018.  

Figur 41, valdeltagande kommunalval i Tierp efter område och födelseregion.  Andel av röstberättigade, %.  
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Som beskrivits är valdeltagandet, framför allt i kommunalval, lågt i Söderfors. Samtidigt är andel 
nominerade i befolkningen i sin helhet under de tre valen 2010, 2014 och 2018 högt i Söderfors, 
liksom också andel valda. Inte heller Tierp Södra har låga andelar nominerade och valda, vilket 
står i rak motsats till valdeltagandet. Låga andelar nominerade och valda finns framför allt i Karl-
holm, Tierp Centrum och Tierp Norra och i Örbyhus, där trenden dock varit positiv under de 
senaste tre valen.  

Figur 42, andel nominerade och valda i allmänna val 2010, 2014 och 2018 relativt hela befolkningen, %.  

 

Samtidigt är andelen nominerade och valda utrikes födda i Tierp i sin helhet under de tre valåren 
lägre än i befolkningen i sin helhet. Under åren 2010 och 2014 var ingen som valdes utrikes född.  

Figur 43, andel utrikes födda bland nominerade och valda i allmänna val 2010, 2014 och 2018 relativt andel utrikes 
födda i hela befolkningen, %.  
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Det kan undersökas om det finns ett större politiskt engagemang i de områden där det finns fler 
individer i utanförskap men att detta engagemang inte är representativt för hela befolkningen i 
dessa områden.  

2.6 NULÄGET I ETT STATISTIKPERSPEKTIV - SAMMANFATTNINGSVIS 

Det går, utifrån de undersökta variablerna, att dela in kommunen i områden med en mindre 
utsatt miljö, Månkarbo och Vendel, ett antal områden som varken är mer eller mindre utsatta, 
och framför allt två områden, Tierp södra och Söderfors som är mer utsatta. Tabellen nedan har 
gjorts genom att ett index har beräknats per analysvariabel. För exempelvis andelen med högst 
gymnasial utbildning har andelen tagits fram för kommunen i sin helhet varefter varje område 
relateras till snittet för kommunen. Värden lägre än 100 betyder att området har färre än snittet 
för kommunen, exempelvis färre lågutbildade, och värden över 100 att området har fler än snit-
tet för kommunen i den aktuella gruppen.  

Ett område där det i vissa fall är högre index och i vissa fall lägre är Skärplinge. Relativt många 
barn bor i familjer med låg ekonomisk standard men få är långtidsarbetslösa eller har långvarigt 
ekonomiskt bistånd.  

 
Tabell 4, index för ett antal variabler 2018 i Tierp.  
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Andel högst 
gymn utb.  

98 101 102 97 96 101 99 97 95 98 109 103 103 

Utflyttare 
per år 

110 57 83 79 99 105 100 78 107 101 114 122 112 

              
Barn i fam 
med låg ek 
standard 

32 36 50 76 70 131 26 57 41 63 157 222 226 

Andel ej 
gymnasie-
behöriga 

32 97 93 * 53 41 58 129 121 64 89 139 221 

Andel som 
ej slutfört 
gymnasiet 
3-5 år 

31 35 60 * 109 93 84 65 93 109 114 140 214 

Unga som 
varken ar-
betar eller 
studerar 

55 84 87 61 104 39 50 93 108 110 112 119 172 
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Andel med 
låg inkomst 

53 76 84 100 49 91 79 74 95 85 128 158 159 

Andel med 
långvarigt 
eb 

29 16 32 51 47 40 54 55 98 108 90 255 264 

Långtids-ar-
betslös 

39 55 50 10 62 57 157 88 94 93 103 159 245 

      
        

     

Ohälsotal 88 77 104 114 103 115 127 93 112 118 138 155 122 

      
        

     

EJ Valdelta-
gande 

55 77 99 86 77 88 89 99 98 118 106 133 129 
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3. KVALITATIV KARTLÄGGNING 
I följande kapitel redogörs den kvalitativa kartläggningen av kommunens insatser mot segre-
gation. Kapitlet är uppdelat i samma tematiska avsnitt som den kvantitativa delen, men här ut-
görs underlagen av intervjuer, fokusgrupper och dokumentstudier.  

 Vem bor var – Demografi och segregation inklusive trygghet 
 Barn och unga – Utbildning och Kultur och fritid 
 Ekonomisk utsatthet 
 Hälsa 
 Demokrati 

I slutet av avsnitten lyfts även samverkan inom respektive område. 

3.1 VEM BOR VAR – SEGREGATION UR ETT KVALITATIVT PERSPEKTIV 

DEMOGRAFI OCH SEGREGATION 

74 % av Tierps invånare bor i småhus. 21 % av invånarna bor i hyresrätter, vilket är den domine-
rande boendeformen Tierp Södra och i Söderfors. I Söderfors har det skett ett flertal nedlägg-
ningar vilka lett till fler utflyttningar av förvärvsarbetande än inflyttningar, vilket innebär ett ne-
gativt flyttnetto (se tabell 2 flyttnetto). Detta har resulterat i flera tomma lägenheter i området, 
som sedan köpts upp av privata hyresvärdar. I intervjuer beskrivs att privata hyresvärdar däref-
ter har erbjudit lägenheter till personer som har svårt uppfylla kraven för att få hyra bostad i 
andra delar av landet. Resultatet av detta är att invånare med ekonomiska svårigheter till stor 
del har koncentrerats till hyresrätter i Söderfors. I kommunens medborgardialog från 2019 lyfts 
just Söderfors som otryggt kopplat till upplevelsen av att områdets sammansättning av invånare. 
En respondent beskriver att inflytten av utrikes födda och socioekonomiskt svaga har koncen-
trerats till Söderfors, och att man vet vilka gator personerna bor på. Även Tobo beskrivs som 
socioekonomiskt svagt där de flesta ”som ansökt om Sfi” bor på samma gata. I Tierps centrum 
beskrivs en tydlig skillnad i socioekonomi om man bor på ena eller andra sidan järnvägen. 

Elever från Swecos fokusgruppsintervjuer som bekräftar att de upplever Tierp som segregerat, 
berättar att detta uppenbarar sig främst genom att ”de bor i olika områden”. En annan elev 
beskriver att det på vissa ställen bor fler ”svenskar och att på andra ställen bor det fler invand-
rare”. Andra elever beskriver att järnvägen åtskiljer ”svenskar och invandrare”. Sammantaget 
finns det hos eleverna en bred uppfattning om att det finns en rumslig åtskillnad av människor i 
Tierp.  

Det kommunala bostadsbolaget, Tierpsbyggen, erbjuder till stor del boenden som är till för den 
yngre och äldre befolkningen, låginkomsttagare och/eller ensamstående med barn. En respon-
dent från Tierpsbyggen berättar om tidigare elevboenden som gjordes om till enrumslägenheter 
och snabbt blev uthyrda till yngre och äldre invånare. I dagsläget ska även ett äldreboende i 
Söderfors byggas om till ett trygghetsboende för personer över 65 år, vilket kommer leda till att 
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ett större antal villor blir tillgängliga i orten. Detta är positivt eftersom det finns en efterfrågan 
hos barnfamiljer att köpa hus. Det kräver dock att äldre har alternativet att flytta till hyreslägen-
het för att få igång de svaga flyttkedjorna. En respondent lyfter att det är vanligt att invånare 
bor kvar en lång tid i villor, trots att en flytt till en lägenhet skulle innebära en enklare och bättre 
vardag.  

Flera respondenter som Sweco intervjuat vittnar om att Tierps stadskärna och varumärke för 
centrum uppfattas som svag i kommunen. En förklaring som lyfts fram är att trots att det snart 
gått 50 år sedan Tierp genom kommunreformen 1974 blev en kommun, är bruksorterna runt 
om i kommunen fortfarande betydelsefulla, kanske till och med har större dragningskraft och 
betydelse för invånarna än vad Tierp köping haft och har idag. De lokala identiteterna i orterna 
är än idag starka i Tierp. I kommunens genomförda medborgardialog och i Swecos intervjuer 
lyfter tjänstepersoner från olika förvaltningar fram ett större utbud och mer attraktivt Tierp 
centrum som en möjlighet att skapa en gemensam nämnare i kommunen där medborgare kan 
samlas över ortsgränserna. För att locka näringsidkare och utveckla ett levande centrum med 
större utbud av restauranger och butiker, vilket även står högt på önskelistan enligt svaren i 
Tierpsbyggens enkäter, uppges Tierps tätort behöva växa från 6000 till 10 000 invånare.   

Samtidigt upplevs det finnas en avundsjuka som grundar sig på att många av de mindre orterna 
i Tierp har förlorat många arbetstillfällen samtidigt som man upplever att centrala Tierp får mer 
av satsningarna i kommunen. Ett exempel är krisen 2008 - 2009 som har gjort tydliga negativa 
avtryck, tre fabriker lade ner under 00-talet i Karlholm. Få bland den äldre befolkningen har 
kommit i arbete efter nedläggningarna och få unga bor idag området uppger en av intervjuper-
sonerna.  

Samverkan 

Tierpsbyggen erbjuder tillsammans med socialtjänsten 40 bostadssociala kontrakt i kommunen. 
Antalet var tidigare 100 kontrakt enligt respondenten från Tierpsbyggen, som poängterar att 
samverkan fungerar bra. Tierpsbyggen bestämmer själva vilka som erbjuds lägenheter med mål-
sättningen att skapa en heterogen sammansättning hyresgäster. När Tierpsbyggen inte har möj-
lighet att bistå med bostäder tar kommunen hjälp av privata hyresvärdar. 

Tierpsbyggen har även en dialog med pensionärsrådet och PRO i kommunen för att hjälpa äldre 
att ta steget från hus till lägenhet. Detta innefattar exempelvis information och visningar.  

TRYGGHET 

Flera respondenter lyfter att invånarnas upplevda otrygghet i Tierp snarare är koncentrerat till 
specifika gator eller platser än hela områden. Detta bekräftas i fokusgruppsintervjuerna där ele-
ver uppger att mörka oupplysta områden, stationsområdet och ”andra sidan järnvägen” upplevs 
som otryggt. Enligt en respondent från Tierpsbyggen uppger dock svarande i deras årliga hyres-
gästenkät att man generellt upplever sig vara trygg i Tierp.  

En respondent från kommunen lyfter att det trygghetsskapande arbetet bland annat innefattar 
arbete med belysning och blandad markanvändning, detta genom att bygga bostadsrätter i so-
cioekonomiskt svaga områden som idag huvudsakligen består av hyresrätter. Det finns dock 
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enligt respondenten vissa motsättningar att aktivt bygga hyresrätter i områden som domineras 
av villor. Det görs enbart i liten utsträckning i dagsläget. Kommunen genomför trygghetsvand-
ringar med Polisen som syftar till att identifiera otrygga områden och genomföra kontinuerliga 
insatser, vilket sker i dialog med kommunens invånare och stadsbyggnadsförvaltningen. 

Ur ett trygghetsperspektiv lyfter en respondent från Polisen vikten av att ha en områdespolis i 
kommunen. Områdespolisen ska enligt respondenten vara kontaktskapande, trygghetsskap-
ande och ha en stark lokal förankring. Områdespolisen syftar även till att ha hög närvaro i kom-
munens skolor samt bejaka en social roll i form av förtroendeskapande insatser. Tierp har inte 
haft en områdespolis under ett antal år, men enligt respondenten kan nu den funktionen komma 
att återinrättas. 

Respondenten lyfter tidigare erfarenheter av rollen och berättar om elever hen mött som har 
lågt förtroende för rättssystemet i helhet, men högt förtroende för den lokala områdespolisen. 
I dessa fall har elever vågat berätta om sin oro för sina vänner - information som eleven annars 
inte hade delgett via 114 14. Förtroendebaserad kontakt med kommunens unga och skolans 
lärare skapar goda förutsättningar i det förebyggande polisiära arbetet, oavsett om det innebär 
att stoppa rekrytering eller genomföra hembesök vid misstanke om exempelvis narkotikabruk. 
Förebyggande arbete har dock, som respondenten uttrycker det, låg prioritering eftersom det 
inte ger resultat direkt. Det krävs ett långsiktigt arbete och tålamod för att ta del av insatsernas 
effekter.  

Respondenten från Polisen menar att det förtroendeskapande arbetet är en nyckel i att mot-
verka segregation. Ett högt förtroende för rättssystemet innebär att man vid problem har för-
troende att vända sig till samhället för hjälp, istället för att hantera det på egen hand.  

 
Samverkan  

Den lokala förankringen hos kommunpolisen och/eller områdespolisen skapar goda förutsätt-
ningar för samverkan på kommunal nivå. Respondenten från Polisen lyfter betydelsen av sam-
verkansforumet Lägesbild i Tierp med representanter från skolor, socialtjänst, ungdomsmottag-
ning och polis. Samverkansforumet verkar brett men är just nu vilande på grund av den rådande 
pandemin. Respondenten är även samverkande part i Länsstyrelsen Uppsalas brottsförebyg-
gande arbete. 

3.2 BARN OCH UNGA  

UTBILDNING 

I Tierps kommun finns elva grundskolor fördelade på tio orter i kommunen. Dessa skolor är upp-
delade i rektorsområden vilket innebär att elever ofta går i den skola som de geografiskt sett 
tillhör. Indelningen, med de områden som ingår i respektive område i Tierp, leder till att boen-
desegregation och skolsegregation ofta går hand i hand.  
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Tierps fyra högstadieskolor är fördelade mellan Örbyhus, Skärplinge och två skolor i centralorten 
Tierp. I rektorsområdet Nordöstra Tierp ingår skolan i Skärplinge. Centralskolan har främst ele-
ver från Norra Tierp men ingår i samma rektorsområde som exempelvis Månkarbo. Samtidigt 
går elever från Söderfors i Aspenskolan i Tierp tillsammans med elever från södra Tierp, de två 
socioekonomiskt mest utsatta delarna i Tierp. 9  

Elevernas måluppfyllelse varierar mellan boendeområden och mellan skolor, något som belysts 
i den kvantitativa delen i tabellerna 15 - 17. Exempelvis var år 2018 strax över 60 % av de elever 
som bodde i Söderfors och som avslutade årskurs 9 gymnasiebehöriga medan över 90 % av bo-
ende i Vendel, Skärplinge och Norra Tierp nådde gymnasiebehörighet. De skolor som i högre 
utsträckning har elever som årligen blir gymnasiebehöriga är de skolor där elever boende i om-
råden som Norra Tierp och Månkarbo går. Behörigheten till gymnasieskolan är lägre i Aspensko-
lan där elever från Söderfors och Södra Tierp går, samt Örbyhusskolan.   

Inom kommunen har för- och nackdelar med att erbjuda grundskolor i de flesta av kommunens 
orter diskuterats och en skollokalutredning har genomförts10. En grundskola bidrar till en mer 
levande ort och innebär en mötesplats för ortens invånare, menar en respondent från lands-
bygdsföreningen Utveckla Örbyhus Tobo. Samtidigt menar en annan respondent att kan det fin-
nas svårigheter med att hålla en jämlik kvalitet på samtliga grundskolor i kommunen. En respon-
dent från kommunen lyfter att decentraliseringen av skolor och tanken kring den lokala och nära 
belägna skolan är god ur ett ”bullerbyperspektiv”, men att det skapar en skörhet i termer av 
jämlik kvalitet. Liknande resonemang har framkommit i en av kommunen tidigare genomförd 
lokalutredning.  Vidare uppges i intervjun att mindre skolor på stora geografiska avstånd har lett 
till en stor handlingsfrihet i hur skolorna ska styras och därmed även en bristande samsyn på 
kommunövergripande nivå.   

En respondent påpekar att det inte är möjligt att styra vart människor väljer att bo, men det går 
att styra vart elever går i skolan och på så vis påverka deras förutsättningar för att få en utbild-
ning av hög kvalitet.  I de workshops som genomfördes i samband med skollokalutredningen 
kommenterades att den gräns som idag delar in centralorten i öst – västlig riktning istället skulle 
kunna dras i nord – sydlig riktning och därmed bryta hur boendesegregationen lever vidare i 
skolsegregation.  

En annan respondent lyfter att elever i decentraliserade skolor inte får samma typ av utbyte 
med andra elever, vilket den centrala gymnasieskolan bidrar till. Respondenten menar att cent-
raliserade grundskolor för samman ungdomar från olika orter vilket får ungdomar att röra på sig 
över ortgränser, något som är avgörande för att skapa en mer jämlik skola och lika möjligheter 
för kommunens unga. I fokusgruppsintervjuerna bekräftar flera elever denna bild. Eleverna um-
gås främst med varandra inom skolan. De elever som träffar vänner utanför skolan gör detta på 
grund av gemensamma fritidsaktiviteter, vilket innebär att för elever som inte deltar i olika fri-
tidsaktiviteter blir umgänget på skolan av än större betydelse. Flera elever lyfter även detta som 

 

 
9 Se kommunens hemsida, https://www.tierp.se/tierp.se/forskola-och-utbildning/skolbarn-6-16-ar/grundsko-

lor.html 
10 Lokalutredning skola och förskola i Tierp kommun, Sweco 2018-11-30 
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en anledning till att söka gymnasium utanför Tierp, för att träffa nya människor, få en nystart 
och ”slippa” gamla bekanta, som en elev uttrycker det. Samtidigt beskrivs en trend där allt fler 
gymnasieungdomar väljer gymnasium i Tierp och att de trivs. Här finns en diskrepans mellan 
kommunens bild av att ungdomar söker sig utanför kommunen för utbildningar som inte erbjuds 
i Tierp, och ungdomarnas strävan efter att träffa andra och komma bort från Tierp. 

KULTUR OCH FRITID 

Flera respondenter lyfter det förebyggande arbetet som avgörande i att motverka segregation 
och vikten av att kunna erbjuda gratis kultur- och fritidsaktiviteter för kommunens unga. Gratis 
aktiviteter har enligt respondenterna visat sig vara en effektiv metod för att fånga upp barn och 
unga från socioekonomiskt svaga områden där ekonomin tidigare varit hinder för deras delta-
gande. Exempelvis har Tierps kommun en fritidsbank där invånare kan låna sport- och fritidspry-
lar gratis. Ett annat exempel är Kulturskolan som åker runt till alla skolor och erbjuder elever att 
på lektionstid delta i Kulturskolans aktiviteter. Kulturskolan erbjuder även deltagande för en re-
ducerad avgift. Det finns även fritidsgårdar på flera orter, men dessa lockar inte alla ungdomar. 
Flickor är underrepresenterade och det pågår ett arbete för att locka fler tjejer till fritidsgårdar 
och föreningsliv. Kommunen stödjer föreningslivet genom bidrag för att verksamheterna ska 
kunna erbjuda aktiviteter med lägre deltagaravgift för kommunens invånare.  

De bidrag som kommunens föreningar kan söka innefattar bland annat aktivitetsbidrag, lokal- 
och anläggningsbidrag samt investerings- och underhållsbidrag. En respondent från kommunen 
berättar att kommunens föreningar är duktiga på att söka statligt lokalt aktivitetsstöd (LOK)-stöd 
och det finns en god dialog mellan kommunens föreningar och RF-SISU Uppland. Tidigare hade 
kommunen även ett statsbidrag där föreningar kunde söka medel för att genomföra gratis som-
marlovsaktiviteter. Detta resulterade i ett smörgåsbord av aktiviteter som de unga kunde ta del 
av. Samma respondent berättar vidare om ett integrationsprojekt som för ett antal år sedan 
drevs av kommunen. Föreningar kunde söka bidrag inom ramen för projektet, vilket i ett fall 
resulterade i två minibussar som plockade upp unga från olika delar av kommunen. Dessa insat-
ser lyfts som positiva, men flera respondenter saknar det långsiktiga perspektivet i kommunens 
arbete med kultur och fritid, något som projektverksamhet generellt sett saknar.  

Tierp beskrivs ha ett starkt föreningsliv. Det finns många aktiva föreningar och en bredd i aktivi-
tetstyper. Trots detta finns det hinder för vissa barn och unga att delta i föreningslivet. En re-
spondent från kommunen lyfter att ett sådant hinder är avstånden. Tidigare var deltagande i 
föreningslivet i större utsträckning kopplat till den ort man var bosatt i och ortens unga tog sig 
till aktiviteterna i närområdet på egen hand. 

Idag har ortsgränserna suddats ut vilket också har påverkat och förändrat föreningslivet som nu 
i större utsträckning kan locka aktiva från hela Tierp. Detta är positivt i den bemärkelse att fler 
invånare kan ta del av ett bredare utbud av aktiviteter och att gemenskapen innefattar invånare 
från flera delar av Tierp. Eleverna från fokusgruppsintervjuerna lyfter just detta. De elever som 
träffar och umgås med unga från andra skolor och orter gör detta genom gemensamma fritids-
aktiviteter. Detta är dock avgränsat till unga som har möjlighet att få skjuts av föräldrar eller på 
annat sätt få hjälp att ta sig till aktiviteterna. Enligt respondenten från kommunen bidrar 
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decentraliseringen av aktiviteter till att det lokala föreningslivets utbud minskar. Respondenten 
menar att effekten av att fler unga deltar i aktiviteter utanför hemorten är att föreningar slås 
ihop, då underlaget av unga minskar i det lokala upptagningsområdet. Denna decentraliering 
hade inte varit problematisk om det inte hade riskerat att vissa barn och unga hamnar i kläm när 
avståndet blir en avgörande faktor för deltagande i kultur- och fritidsaktiviteter. Samma respon-
dent lyfter att det exempelvis saknas kollektivtrafik till Hållnäs, vilket bidrar till isolation hos vissa 
barn och ungdomar i glesa glesbygder. En respondent från kommunen berättar att det är viktigt 
att Kulturskolan möjliggör för elever att prova på aktiviteter under dagen när alla är samlade på 
lektionen, för att geografiska avstånd, när eleverna åkt hem, inte ska påverka möjligheterna till 
deltagande. Detta påpekas även av flera elever i fokusgruppsintervjuerna. Eleverna uppger att 
de önskar fler busstider ute i orterna för att kunna röra sig fritt i kommunen.  

Vidare berättar en respondent från kommunen om medborgardialoger som kommunen genom-
förde under 2019 inför arbetet med översiktsplan 2050. Där framkom det bland annat att barn 
och unga som yttrade sig om Tierps utveckling inom ramen för Kultur och fritid önskade att ett 
badhus skulle byggas i centrala Tierp. De vuxna som kommunen talade med önskade att badhu-
set skulle byggas i sina respektive tätorter. Detta är en bild som även bekräftas i Swecos samtal 
med elever i grundskolan. Unga betraktar Tierps centrum som en förlängning av sina hemorter, 
och ser det därmed inte som ett problem att ta sig till de centrala delarna i Tierp för att nyttja 
aktiviteter. Vuxna medborgare är däremot mer måna om att utveckla sina hemorter.  

Samverkan  

Enligt respondenter från kommunen finns det en god samverkan mellan Individ- och familje-
omsorgen, Vård och omsorg samt Kultur och fritid i kommunen. En respondent lyfter dock att 
samverkan sker i större utsträckning gällande äldre barn (exempelvis kring UVAS), men att det 
ofta sker för sent när situationen redan är problematisk. Respondenten önskar ett mer förebyg-
gande arbete med samverkan redan i förskolan, för att fånga upp unga som riskerar att hamna 
i utanförskap eller mellan stolarna.  

Det finns en samverkan i kommunen vid namn SambaT (Samverkan kring barn i Tierp) som syftar 
till att stärka och förbättra samverkan mellan Individ- och familjeomsorg och Utbildning. Insat-
sen kritiseras i viss mån och behovet av en utvärdering tas upp.  

Kommunens verksamhet inom Kultur och fritid har god samverkan med föreningslivet inom ra-
men för de föreningsstöd som erbjuds.  

3.3 EKONOMISK UTSATTHET 

Tierps kommun har ett starkt civilsamhälle med bland annat flertalet arbetsintegrerande sociala 
företag (ASF) som stödjer personer långt utanför arbetsmarknaden. Individer som arbetar på de 
arbetsintegrerade sociala företagen Kretsloppet eller Spektra stod tidigare av olika anledningar 
utanför arbetsmarknaden. En respondent berättar att det exempelvis kunde bero på en bak-
grund av psykisk ohälsa, funktionsnedsättning/-variationer, drogproblematik eller för att utrikes 
födda individer redan står långt från arbetsmarknaden.  
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Samma respondent berättar att de anställda jobbar på verksamheten mellan tre månader och 
tre år. En del av lönen finansieras med hjälp av lönebidrag från Arbetsförmedlingen. En respon-
dent från ett ASF berättar att lönebidraget ligger på 60 till 80 procent, varav resten av lönen 
finansieras av inkomster från verksamhetens försäljning av tjänster och produkter. Detta kan 
innefatta second hand-försäljning, städtjänster, att hämta upp dödsbon och genom avtal om 
arbetsträningsplatser till kommunen. När lönebidraget från Arbetsförmedlingen är slut återgår 
flera av de tidigare anställda till arbetslöshet och isolation. Respondenten menar att isolationen 
är ett resultat av arbetslösheten, och önskar att personerna som får slut på lönebidrag får arbeta 
kvar på verksamheten så länge de behöver. Detta skulle inte enbart innebära en vinst för perso-
nens välmående, men även en vinst ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.  

Kretsloppet har även ett samarbete med Borgenkyrkan samt ett antal livsmedelsbutiker i kom-
munen. Genom att ta hand om matavfall från livsmedelsbutikerna ska civilsamhällesaktörerna 
leverera matkassar till personer med låg inkomst. Eftersom matkassarna planeras att levereras 
regelbundet genom ett abonnemang, ges verksamheterna löpande direktkontakt med personer 
som har det tufft. Detta innebär att aktörerna parallellt med leveranserna även kan fånga upp 
personerna med hjälp av olika insatser.   

Borgenkyrkan erbjuder även verksamheter som syftar till att integrera människor som av olika 
anledningar hamnat utanför samhället. Ett sådant initiativ är scouterna, där barn med föräldrar 
som exempelvis ej kan bekosta ridskola får möjlighet att delta i föreningslivet. Borgenkyrkan har 
även en så kallad omsorgsgrupp som tar kontakt med människor som faller mellan stolarna och 
ett språkcafé för nyanlända, där ideellt engagerade personer även hjälper nyanlända med admi-
nistrativa sysslor som kan vara svåra att förstå som ny i Sverige.  

Samverkan  

Tierps kommun arbetar för närvarande med en lokal överenskommelse (LÖK) som enligt en re-
spondent förutspås vara klar under våren 2022. Syftet med LÖK:en är att underlätta samverkan 
mellan kommunen och civilsamhället. En annan respondent berättar att kommunen samverkar 
med delar av det civila samhället genom Idéburet offentligt partnerskap (IOP). Riktlinjerna för 
IOP i kommunen fastställdes under 2020. Kommunen har enligt en respondent ingått i IOP med 
kvinnojouren, brottsofferjouren och sociala företag i kommunen. Syftet är att tillvarata de re-
surser som finns i det lokala samhället och samverka med dessa.  

Vidare lyfter en respondent från kommunen att samverkan med Arbetsförmedlingen påverkats 
av omorganiseringen inom myndigheten. Med omorganisationen har de lokala handläggarna 
tagits bort. Respondenten upplever att den Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag innebär 
ett ökat ansvar för den arbetssökande individen. Kommunen tycker sig redan se effekter av detta 
genom en ökning av unga vuxna med försörjningsstöd och inskrivna på arbetsmarknadsenhet-
ens verksamhet Arken.  

Även de arbetsintegrerade sociala företagen uppger att deras arbete har försvårats i och med 
Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag. En respondent menar att lokala kontaktpersoner är 
avgörande för deras typ av verksamhet, vilket påverkats i negativ bemärkning på grund av myn-
dighetens omorganisering. En respondent berättar dock att deras ASF har god kontakt med 
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Arken, som har cirka hundra inskrivna enligt respondenten. Platserna på deras ASF skulle dock 
behöva fördubblas för att kunna möta Arkens behov, enligt samma respondent.  

I detta avseende önskar de arbetsintegrerade sociala företagen ytterligare samverkan med kom-
munen gällande de lokala tjänster som verksamheterna erbjuder. En respondent berättar att 
deras ASF skulle kunna utföra fler städtjänster, men att de har svårt att ta plats i kommunens 
upphandlingar. Vidare menar respondenten att en systematisk uppföljning av personer som ar-
betstränar på ett ASF kunna påvisa de besparingar som verksamheten innebär för kommunen 
och det sociala stöd som gemenskapen bidrar till. 

Slutligen lyfter också Borgenkyrkan att de önskar en närmre dialog med kommunen om hur de-
ras verksamhet kan komplettera kommunens verksamhet. Exempelvis vill Borgenkyrkan sam-
verka mer med skolan. Hos Borgenkyrkan finns engagerade som vill hjälpa till att inkludera ex-
empelvis genom att erbjuda en ”mormor” till barn som skulle behöva någon att prata med. Re-
presentanter för civilsamhället uttrycker att deras breda kontaktnät och goda lokalkännedomen 
genom en stärkt samverkan med kommunen kan nyttjas i större utsträckning och på så sätt både 
arbeta förebyggande och stödja och hjälpa personer i behov.  

3.4 HÄLSA 

Pandemin som nu pågått under ett år har, liksom rapporterats från övriga landet, drabbat so-
cioekonomiskt svaga grupper i Tierp i högre utsträckning. Vid en intervju beskrivs att de som bor 
nära en testcentral i allmänhet testar sig, men att invånare som bor nära vårdcentralen, belägen 
i det socioekonomiskt mer utsatta Södra Tierp, inte testade sig trots att många såg tältet. Ett 
annat exempel som lyfts är personer boende på en namngiven, mer socioekonomiskt utsatt, 
gata som inte testar sig. Respondenten menar att det, vid den typ av händelser som pandemin 
utgör, blir tydligt vilka grupper som inte nås eller av andra skäl inte kommer till vården och att 
den kunskapen är viktig att ha med sig vid planering av insatser framöver.  

En respondent lyfter frågan kring äldreomsorgen likt skolfrågan som en fråga om decentrali-
sering/centralisering. Dels framkommer upplevelsen av att en decentraliserad skola kostar 
pengar, medel som hade behövts inom vården, dels upplevs motsvarande problem i omsorgen 
om de äldre. Decentraliserade boenden och att många äldre bor kvar hemma gör att det är svårt 
för personalen att ta sig till de äldre och respondenten efterlyser en centralisering eller åt-
minstone boenden i flera orter.  

I en intervju beskrivs att gruppen med psykisk ohälsa fått en mer utsatt situation liksom individer 
med neuropsykiatriska funktionshinder, NPF. Det beskrivs att gruppen tidigare exempelvis 
kunde söka jobb själva men att startsträckan nu är mycket längre. Det beskrivs också att utlands-
födda kan vara långt från arbetsmarknaden och att det är svårare att nå gruppen utlandsfödda 
med missbruk.   

Gruppen med NPF återkommer i en annan intervju där det lyfts att det ges ett gott stöd till barn 
men att det blir svårt när personerna närmar sig arbetslivet. Framför allt beskrivs i intervjun en 
problematik kring kvinnor med NPF. De lyckas oftare dölja sina svårigheter och har mer sällan 
en diagnos. Det upplevs också som har psykiatrin har lägre kunskaper kring dessa kvinnors 
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problembild. Intervjupersonen beskriver det som att det finns både ett upplevt och faktiskt ut-
anförskap och ofta en diskriminering som grundar sig på okunskap.  

En annan aspekt på hälsa är befolkningens eget hälsofrämjande arbete form av rörelse. Forsk-
ning visar idag att barn är alltför stillasittande och att 44 % av pojkarna och 22 % av flickorna 
idag når den rekommenderade nivån på 60 minuters fysisk aktivitet om dagen. RF-SISU Uppland 
vill att rörelse blir en naturlig del av lärandet och lärmiljön och att skolledare och skolpersonal 
bidrar till att uppmuntra rörelseaktiviteter och utforma skolgårdar som inbjuder till rörelse och 
har i samarbete med Tierps kommun startat upp projektet Rörelsesatsning i skolan som genom-
förts på kommunens alla grundskolor. Målet är att de insatser som görs är hållbara och långsik-
tiga och att de med tiden blir en del av den ordinarie verksamheten. Med enkla medel som att 
måla upp rörelsebanor på skolgården eller ordna hopprepsvecka ökas barnens aktivitet. Från 
årsskiftet deltar fler skolor i andra kommuner i Uppland i rörelsesatsningen.  

 Samverkan  

Det uppges i intervju finnas en nära samverkan mellan socialpsykiatri, boendestöd, kuratorer 
och gula villan men att det finns ett behov av att utveckla samarbetet. Det sker också mycket 
samarbete i att få ut individer i arbete men att det är svårt vad gäller gruppen med neuropsyki-
atriska funktionshinder och utrikesfödda. Det upplevs som att företagen har brist på tid och är 
alltför resultatinriktade och att det inte finns tid att ta emot dessa individer. Det uppges behövas 
ett större arbete i riktning mot socialt ansvarstagande.  

Andra sätt att samverka är att locka in familjer via föreningsliv eller kyrkan. Ett barn som spelar 
fotboll kan vara en väg att nå familjen.  

Generellt upplevs kommunen arbeta på ett bra sätt men att vissa verksamheter kan vara lite var 
och en i sin bubbla och att samarbetsformer behöver utvecklas.  

Det finns också en god samverkan mellan RF-SISU Uppland, kommunen och idrottsföreningarna. 
RF-SISU Uppland har en utsedd föreningskonsulent som arbetar specifikt med Tierp som an-
svarsområde och stöttar föreningarna i kommunen, bland annat i att söka LOK-stöd.  

3.5 DEMOKRATI 

Delegationen mot segregation, Delmos, publicerade i mars 2020 rapporten En demokrati för 
alla11. Rapporten sammanfattas på Delmos hemsida på följande sätt:  

 

 
11 https://www.delmos.se/wp-content/uploads/2020/03/en_demokrati_for_alla_tillganglig.pdf 

Demokratin i Sverige står på en stark grund, med ett högt valdeltagande och många som deltar 
i det demokratiska samhället. Samtidigt visar Delegationen mot segregations rapport att det 
finns skillnader mellan områden utifrån deras olika socioekonomiska förutsättningar, det vill 
säga att det verkar finnas en koppling till segregation.  
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Som beskrivits i den kvantitativa delen i rapporten skiljer sig valdeltagande i Tierp åt på samma 
sätt som beskrivs i Delmos rapport för riket.  Invånare som inte är svenska medborgare är inte 
röstberättigade i riksdagsvalen men väl i landstings- och kommunalvalen om de varit folkbok-
förda i landet i tre år och är folkbokförda i den aktuella regionen och kommunen. I Skärplinge, 
Söderfors och Västland har utrikes födda ett deltagande i kommunalval kring 50 %. Högst delta-
gande i kommunalval har inrikes födda i Vendel, en ort med närhet till Uppsala, fler välutbildade 
invånare och få arbetslösa. I figur 43 i den kvantitativa delen beskrivs också att andel utrikes 
födda bland nominerade och valda i allmänna val är betydligt lägre än i befolkningen i sin helhet.  

Demokrati och segregation är, som Delmos beskriver, tätt sammanflätade. Individer som upple-
ver utanförskap tar i lägre utsträckning tillvara sina demokratiska rättigheter. Det kan i sin tur 
leda till att de områden där det demokratiska deltagandet är högre också gynnas av politiska 
beslut.  och att de invånare som i högre grad upplever utanförskap saknar tilltro till samhället 
och skapar egna lösningar utanför rättsstatens kontroll.  

Resultaten visar att även när hänsyn tas till exempelvis kön, utbildningsnivå och födelseland, 
kvarstår det en demokratisk ojämlikhet mellan olika områden. Det kanske mest alarmerande 
resultatet rör valdeltagandet. Deltagande i valen är särskilt viktiga i en demokrati och är på ett 
sätt det mest jämlika: en människa, en röst. Det finns dock stora skillnader. Valdeltagandet i 
riksdagsvalet är närmare 19 procentenheter lägre i områden med socioekonomiska utmaningar 
än i områden med goda socioekonomiska förutsättningar. I valen till landstings- och kommun-
fullmäktige är skillnaden ännu högre; 23 procentenheter. 

Fler i områden med socioekonomiska utmaningar har dessutom avstått från att delta politiskt 
av rädsla för hot, trakasserier och våld och det finns också skillnader när det kommer till intresset 
för politik samt tillit till människor och till samhällsinstitutioner. Cirka 61 procent av de boende i 
områden med socioekonomiska utmaningar är medlemmar i minst en förening medan motsva-
rande siffra för riket i stort är cirka 76 procent. 

Även skillnader mellan stad och land kan urskiljas i rapporten, då områden på exempelvis lands-
bygden i många fall liknar områden med socioekonomiska utmaningar, bland annat när det gäl-
ler intresset för politik och den egna upplevelsen av att vara delaktig samt av att känna sig be-
hövd i samhället. 

– Skillnader i demokratisk delaktighet mellan olika områden kan riskera att leda till att politiska 
beslut gynnar områden där delaktigheten är högre och missgynnar områden där den är lägre. 
Dessutom förlorar samhället viktiga röster och perspektiv och har sämre förutsättningar att bli 
ett samhälle för alla. 

Samtidigt visar rapporten att det finns en outnyttjad potential till demokratisk utveckling. Bo-
ende i områden med socioekonomiska utmaningar anger visserligen att de är mindre intresse-
rade av politik än boende i andra områden, men de är lika intresserade av samhällsfrågor gene-
rellt och i många fall mer intresserade av det som händer ute i världen. Det är ett intresse som 
samhället måste ta tillvara. 
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I Regeringens långsiktiga strategi för att minska och motverka segregation12 lyfts civilsamhället 
som en central del av demokratin. De föreningar som är verksamma i socioekonomiskt utsatta 
områden lyckas i större utsträckning fånga upp underrepresenterade grupper och erbjuda dem 
mötesplatser och utrymme att förändra sin situation. Sådana föreningar har ofta svårare ekono-
miska förutsättningar och sämre möjligheter att utveckla sin verksamhet. Även i de intervjuer 
som gjorts i Tierp har framkommit föreningslivets betydelse. För ungdomar ger det andra kon-
taktytor och möjlighet att träffas, ett barn som idrottar kan skapa en kontaktväg och så vidare.  
  

 

 
12 Regeringskansliet 2018 
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4. SAMMANFATTANDE ANALYS OCH UTVECKLINGS-
OMRÅDEN 

I detta avslutande avsnitt ges en sammanfattande analys av segregationen i Tierps kommun. 
Sweco lämnar även kommentarer på utvecklingsområden som underlag för kommunens fort-
satta arbete.  

4.1 BEGRÄNSAT UTRYMME FÖR BEGREPPET SEGREGATION I KOMMUNENS STYR-
DOKUMENT 

Baserat på intervjuerna och dokumentstudierna visar kartläggningen på att begreppet segregat-
ion ges ett relativt begränsat utrymme i strategier och planer. Segregation används inte genom-
gående som intern problemformulering, vilket kan få konsekvenser för Tierps prioritering av frå-
gorna samt inriktningen för arbetet. En respondent från kommunen lyfter att begreppet ej an-
vänds internt, utan att man istället pratar om människor i utanförskap. Att koppla kommunens 
utmaningar till trygghet, utanförskap och utsatthet kan anses vara mer verksamhetsnära och 
innebära operativa insatser, samtidigt som segregation istället betraktas som en strategisk ut-
maning. Det finns dock en risk med att begreppen trygghet, utanförskap och utsatthet ersätter 
begreppet segregation. Dessa begrepp signalerar att segregation är ensidigt och enbart kan för-
klaras av utsatta områden och människor i utanförskap.  

Detta är inte hela sanningen då segregation är ett relationellt fenomen. Om det finns segrege-
rade områden med exempelvis en överrepresenterad andel invånare som har låg utbildnings-
nivå, är utomeuropiskt födda och bor i hyresrätt, finns det även segregerade områden med en 
överrepresenterad andel invånare som har hög utbildningsnivå, är födda i Sverige och bor i villor. 
Eftersom segregation är relationellt kräver det därför att insatser genomförs åt båda håll, exem-
pelvis genom att bygga hyresrätter i villaområden och bygga bostadsrätter i hyresrättsområden. 
Ett första steg är dock att begreppet segregation får ta plats i kommunens problemformule-
ringar. 

4.2 SKOLSEGREGATIONEN FÖLJER BOENDESEGREGATIONEN  

Elever i Tierp går i stor utsträckning i de skolor de tillhör, där kommunen delats upp i fyra rek-
torsområden med vardera en högstadieskola.  Detta leder till att boendesegregation och skol-
segregation ofta följer och förstärker varandra. Skolsegregation och boendesegregation är svår 
att skilja åt när en kommun är så pass geografiskt utspridd. Mindre skolor kan slås samman om 
de ligger geografiskt på rimliga avstånd och gränser för rektorsområden kan ses över under 
samma förutsättningar. Den gräns som delar in centrala Tierps högstadieelever på de två sko-
lorna Aspenskolan och Centralskolan är en sådan gräns som skulle kunna ändras.  

I tidigare avsnitt har de mindre skolorna diskuterats. Det gäller generellt i alla kommuner att få 
elever per lärare och lokaler som inte utnyttjas helt, innebär stora kostnader per elev. Detta är 
resurser som tas från den gemensamma budgeten för utbildning. Ett litet antal elever med höga 
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skolkostnader innebär mindre medel till övriga elever. Med detta som utgångspunkt, och då 
resurser till skola aldrig är obegränsade, är ett ställningstagande kring resursfördelning på ett 
övergripande plan nödvändigt. Både utifrån ett likvärdighetsperspektiv, utifrån prioriteringar för 
att öka måluppfyllelsen i skolan och utifrån ett kommungemensamt perspektiv.  

Vid sidan av arbetet med att uppnå en större integration mellan elever är resursfördelning viktig. 
Arbetet här omfattar inte bara hur medel fördelas, utan i än högre utsträckning hur fördelade 
medel kan användas och vilka centrala resurser som behövs för att minska skillnaderna och lyfta 
måluppfyllelsen totalt sett. Medlen i sig leder inte till att fler elever når målen, det är hur medlen 
används som är avgörande.  

Skolverket genomför årligen enkäter till elever i landets kommuner. Våren 2020 genomfördes 
enkäten bland annat i Tierp. 5 % av eleverna i årskurs 9 svarade ”stämmer helt och hållet” på 
frågan om de kan rekommendera sin skola, att jämföra med rikets 19 %. I gymnasiet är eleverna 
mer nöjda generellt men Tierps elever ligger under riket. 16 % av de svarande på Högbergsgym-
nasiet svarar att det stämmer helt och hållet att jämföra med rikets 38 %. Vid en genomgång av 
enkäterna, som ställs från förskoleklass och upp till gymnasiet, framkommer en känsla av låg 
förväntan och bristande intresse.  Det är inte främst de praktiska frågorna som bedöms lågt, 
utan mer vad lärarna förväntar sig av eleverna och vilket intresse som eleverna har för skolar-
betet.  Här behövs ett arbete göras.  

I avsnittet Utbildning samt Kultur och fritid påpekades att elever främst umgås med varandra 
inom dina respektive skolor. De elever som har vänner och bekanta utanför skolan möts genom 
gemensamma fritidsaktiviteter. Detta är självklart positivt ur en segregationsbrytande bemär-
kelse, men förutsätter att alla elever har lika möjligheter att ta del av fritidsaktiviteter utanför 
hemorten. Eleverna i fokusgrupperna beskriver att det inte alltid är möjligt på grund av avstånd, 
bristande kommunikationer och varierande möjligheter för elever att få skjuts till sina aktivite-
ter.  

Baserat på denna kartläggning kan det konstateras att det finns en segregation inom skolan som 
går hand i hand med boendesegregationen. Där behöver ett arbete göras. Men segregationsfrå-
gan kan inte separeras från Tierps generella utmaningar inom skolan, det behövs en helhetssyn 
på hur skolan kan utvecklas och bli bättre. Två skolor i kommunen ingår i Skolverkets satsning 
”Samverkan för bästa skola” och det pågår även i övrigt ett hårt arbete i kommunen för att lyfta 
Tierp som skolkommun. Skolan har en central funktion i arbetet för att bryta utsatthet. En jämlik 
skola av god kvalitet är en nyckelfaktor för att bryta utsattheten och stärka individers möjlig-
heter, vilket stärker bilden av Tierp som en attraktiv kommun att leva och verka i.   

4.3 BOENDESEGREGATIONEN 

Som konstaterats i tidigare avsnitt underblåser boendesegregationen skolsegregationen. Kart-
läggningen pekar på att Tierp har en boendesegregation som förstärker den geografiska uppdel-
ningen av invånare utifrån socioekonomiska faktorer och etnicitet. Detta bidrar bland annat till 
att elever som till större andel har vårdnadshavare med högre utbildning och lägre andel arbets-
lösa koncentreras till vissa skolor och tvärtom (se figur 16–18). 
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I Tierps kommun bor flest utrikes födda i Tierp Södra följt av Söderfors. Bland dessa bor flest 
nyanlända i Söderfors medan invandrare som varit i Sverige 4 – 9 år eller mer än 10 år oftare bor 
i Tierp Södra. I områdena Hållnäs, Vendel och Västland bor få utrikesfödda oavsett vistelsetid i 
Sverige. Majoriteten av Tierps invånare, hela 68 %, bor i småhus med äganderätt. Flest invånare 
som bor i småhus med äganderätt bor i Vendel, Västland och Mehedeby, i samtliga fall kring 90 
%. 5 % av Tierps invånare bor i bostadsrätter och 21 % i hyresrätter i flerbostadshus, där hyres-
rätterna dominerar områdena Tierp Södra och Söderfors.  

Bostadssegmenteringen, alltså koncentrationen av en viss bostadstyp eller upplåtelseform i 
olika områden, försvårar för individer att flytta inom kommunen vid förändrad ekonomi eller 
livsstil. I Vendel finns nästan uteslutande småhus. Om det av olika skäl inte längre är möjligt att 
bo i ett småhus finns små möjligheter att bo kvar på orten. Det samma gäller Månkarbo och 
Västland. Bostadssegmenteringen försvårar därmed att den socioekonomiska sammansätt-
ningen förändras inom kommunens olika områden. Forskning visar på att blandade upplåtelse-
former och ett områdes socioekonomiska sammansättning påverkar barns studieresultat. Ge-
nom blandade upplåtelseformer kan barn från socioekonomiskt svaga familjer finna arbetsföra 
och välutbildade förebilder i sitt närliggande område13.  

Baserat på Swecos intervjuer uppfattas Tierps kommuns arbete med blandade upplåtelseformer 
främst fokusera på att bygga bostadsrätter i områden med stor andel hyresrätter. Kommunen 
bör även rikta insatser mot socioekonomiskt starka områden genom exempelvis hyresrätter i 
områden som domineras av småhus och bostadsrätter. Som tidigare konstaterats är segregat-
ionen relationell, varför insatser för att minska bostadssegmenteringen behöver göras inom 
både de socioekonomiskt svaga och de socioekonomiskt starka segregerade områdena. 

4.4 LÅNGSIKTIG OCH FÖREBYGGANDE SAMVERKAN INOM KOMMUNEN 

Tierps kommuns implementering av målsättningarna för Agenda 2030 vittnar om ett ambitiöst 
omtag gällande den sociala, ekonomiska och miljömässiga hållbarheten i kommunen. En respon-
dent som Sweco har intervjuat lyfter att Agenda 2030 uppmuntrar till samverkan eftersom mål-
strukturen är övergripande för kommunens verksamheter. Målsättningarna är höga, långsiktiga 
och integrerade i verksamheterna, vilket uppges vara en nyckel i ett framgångsrikt arbete mot 
segregation. Det finns däremot skäl att vara uppmärksam på ägandeskapet i frågan, eftersom 
kommunens tillitsbaserade styrmodell innebär att ansvaret för att styra och samverka kring frå-
gorna i stor utsträckning ligger på utskottsnivå. En respondent menar exempelvis att det finns 
brister i implementeringen av målstrukturen eftersom dokumentet saknar ett ägandeskap.  

Vidare lyfter respondenter i Swecos intervjuer önskan om en kontinuerlig förvaltningsövergri-
pande samverkan. Detta torde förenklas av den gemensamma målstrukturen och förhindra ar-
bete i stuprör. Sweco uppfattar att kontinuerlig samverkan innebär långsiktighet och uthållighet, 
vilket saknas i de insatser kommunen genomför i projektform. Insatser i projektform saknar ofta 

 

 
13 Bergsten, Z. 2010 och Sundlöf, P. 2008.  
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dessa nycklar som krävs för att skapa förändring, och det är inte sällan som implementering 
försvåras av det faktum att projektverksamheten genomförts vid sidan av ordinarie verksamhet. 
Det integrationsprojekt som lyftes i avsnittet Kultur och fritid, och som hjälpte samla unga från 
flera delar av kommunen, ser Sweco som värdefullt i arbetet mot segregation. Bristen på lång-
siktighet och uthållighet leder dock till att resultaten blir avgränsade och effekterna små ur ett 
större perspektiv.  

Samtidigt uppfattas kommunens insatser brista i det förebyggande arbetet, enligt flera respon-
denter. Det finns tydliga indikationer på att barn och unga som kommer från socioekonomiskt 
utsatta familjer löper högre risk att hamna snett jämfört med barn och unga från socioekono-
miskt starka familjer. Det finns därför goda skäl till att i tidig ålder skapa beredskap och förebyg-
gande stödja unga i dessa grupper. Flera respondenter påpekar att kommunen skulle behöva 
fånga upp exempelvis UVAS i tidigare ålder eller redan i förskolan att ha möjlighet att hjälpa 
individer som riskerar att få det svårt i skolan.  

4.5 STÄRKT SAMVERKAN MELLAN KOMMUN OCH CIVILSAMHÄLLE EFTERFRÅGAS 

Civilsamhället är, som tidigare konstaterats, en viktig kraft i att förebygga och motverka segre-
gation. I kartläggningen lyfts flera insatser inom bland annat kommunens arbetsintegrerade so-
ciala företag, Borgenkyrkan och landsbygdsföreningen Utveckla Örbyhus Tobo Vendel.  

Tierps civilsamhälle besitter stor kunskap genom sina kontaktytor med kommunens invånare. 
Flera organisationer har direktkontakt med invånarna och kan genom sin löpande direktkontakt 
urskilja individer som hamnat snett eller som riskerar att komma i kläm. Kommunen kan genom 
stärkt samverkan komplettera civilsamhällets kontaktytor med insatser och effektivt fånga upp 
individer som annars är svåra att nå.  

Borgenkyrkan lyfter exempelvis att de önskar samverka mer med skolan genom att erbjuda en 
”mormor” till barn som önskar prata med någon. Detta kan exempelvis vara den typ av förebyg-
gande insats som i tidigare avsnitt bedöms som viktigt för att fånga upp barn i riskzonen. Flera 
arbetsintegrerade sociala företag önskar tätare samarbete med kommunen, där båda aktörer i 
slutändan ämnar till att stödja individer utanför arbetsmarknaden.  

Samtliga verksamheter efterfrågar därmed en förebyggande och strategisk samverkan med 
kommunen. Det finns stor tilltro i att det pågående arbetet med LÖK:en kommer utmynna i just 
detta.  

4.6 TIERPS VISION OCH GEMENSAMMA NÄMNARE 

Tierps kommun har bruksorter med starka identiteter och invånare som värnar om sin bygd. 
Detta är positivt i den bemärkelse att kommunens invånare har ett engagemang för sina respek-
tive orter vilket skapar ett levande lokalsamhälle. Tierps kommun har dock, som tidigare konsta-
terats, utmaningar med en jämlik skola och äldreomsorg, vilket försvåras av den nuvarande de-
centraliseringen. Genom att centralisera skolan och äldreomsorgen kan kommunens resurser 
mer effektivt komma till nytta för invånarna. Detta kräver dock att invånarna betraktar 
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satsningarna i Tierp ur ett gemensamt helhetsperspektiv, snarare än att kommunen förbiser 
satsningar i bruksorterna. 

För att nå denna helhetssyn bland kommunens invånare krävs att kommunen stärker den ge-
mensamma visionen, stoltheten och identiteten för Tierps invånare. Detta behöver dock inte 
ske på bekostnad av bruksorternas identiteter. Arbetet med att skapa en gemensam identitet 
syftar snarare till att Tierps invånare ska betrakta kommunens satsningar som gemensamma för 
att nå en jämlik skola, äldreomsorg och välfärd i helhet.  

Ett steg i den riktningen är ökade kommunikationsmöjligheter som tillgängliggör kommunens 
orter och minskar upplevelsen av stora avstånd i kommunen. Med god kollektivtrafik kan invå-
narna i högre utsträckning tillgodogöra sig det Tierp har att erbjuda. En respondent lyfter exem-
pelvis att det saknas god kollektivtrafik till Wesslandia, ett särskilt boende för äldre i Karlholms-
bruk, vilket dels påverkar kompetensförsörjningen, dels skapar en hög tröskel för inflytt hos 
äldre som inte är från området då det är svårt för anhöriga att besöka sina närstående. Även 
ungas behov av god kollektivtrafik har nämnts. Deltagande i föreningar och aktiviteter bryter 
barriärer och segregation. Också i dialogcaféerna som genomfördes under 2019 inför översikts-
plan 2050 återkom det stora flertalet grupper till behovet av en bättre kollektivtrafik mellan 
orterna.  

Sweco uppfattar att det finns goda förutsättningar att påbörja arbetet med en gemensam iden-
titet bland kommunens yngre invånare, givet att kommunikationerna utvecklas. Baserat på den 
medborgardialog som genomfördes under 2019 inför ÖP 2050 finns det bland unga inga mot-
sättningar i att bygga ett badhus i centrum trots att de själva bor i andra orter. Förutsatt att det 
finns goda möjligheter att förflytta sig i kommunen, som inte är avhängig föräldrarnas möjlig-
heter att skjutsa de unga, betraktar redan många unga Tierp som helhet som sin hemort. Även 
elever från Swecos fokusgruppsintervjuer lyfter att de önskar mer tillgänglig kollektivtrafik för 
att kunna röra sig fritt i kommunen. Som konstaterat i tidigare kapitel berättar flera elever att 
de umgås med unga som inte går i deras skola genom gemensamma fritidsaktiviteter. Detta är 
positivt i den mån att elever betraktar Tierp i helhet som utgångspunkt för fritidsaktiviteter och 
umgänge.  

Flera respondenter lyfter att kommunen saknar en vision för kommunen. Vad kan Tierp erbjuda 
och hur kan kommunen vara attraktiv? Detta diskuterades också i dialogcaféerna där goda kom-
munikationer, bra skola och utbildning, god vård, äldreboenden, turism och närhet till natur och 
lokala producenter var återkommande visioner i grupperna.  

 

 

 

  



60 

 

    Sweco     

 

5. SLUTSATSER AVSLUTANDE REFLEKTIONER 
I följande avslutande kapitel lyfter Sweco centrala slutsatser och reflektioner som rapporten gett 
upphov till.  

Kartläggningen visar på att segregationen i Tierps kommun är en relationell företeelse. Det in-
nebär att segregation inte är isolerat till socioekonomiskt svaga områden, utan är sammankopp-
lad med segregationen i socioekonomiskt starka områden. Detta gäller även för boendesegre-
gationen och skolsegregationen, båda företeelser påverkar varandra. För att bryta segregat-
ionen krävs samordnade insatser på flera områden i kommunen. Att exempelvis enbart lägga 
resurser på skolan på att bryta skolsegregationen kommer inte ge full effekt eftersom även det 
påverkas även av elevernas boendeort och upptagningsområde.  

Samtidigt krävs det, förutom samordnade insatser, en långsiktig vilja att bryta segregationen i 
Tierp. På kort sikt är det svårt att se effekter av genomförda insatser, vilket kräver uthållighet i 
frågan om utbildning, boende och jämlika livsvillkor. Flera respondenter som Sweco intervjuat 
lyfter exempelvis vikten av tidig samverkan hos barn i riskzonen. Att redan i förskolan samordna 
insatser ger inte direkta resultat men kan på lång sikt vara avgörande för att förhindra utanför-
skap och utsatthet hos kommunens unga. Här är exempelvis civilsamhället och deras nära dialog 
med invånarna en viktig resurs i det förebyggande arbetet. 

Tierps kommun bör även bygga vidare på visionen om Tierp, dels för att samla invånarna kring 
en gemensam identitet, dels för att locka potentiella företagare och barnfamiljer. För att skapa 
en gemensam identitet behöver bland annat de geografiska och mentala avstånden försvinna, 
och som flera respondenter lyft innan krävs bättre kommunikationer och en mer attraktiv stads-
kärna. Samtidigt kan kommunens geografiska placering, som efter pandemin kan tyckas ideal 
med närhet till kommunikationer och grönska, komma att ses med nya ögon av potentiella in-
flyttare.  Den pågående pandemin och den utflyttning från städer som vi nu ser tendenser till 
torde kunna gagna en kommun som Tierp. Att tillskapa lokala kontorshubbar i de olika orterna, 
goda kommunikationer mot närliggande städer och en ökande lokal arbetsmarknad skulle kunna 
vara ett sätt att locka nya invånare till kommunen.    

Sweco råder Tierps kommun att ta ett brett grepp i arbetet mot segregation. Ett första steg är, 
som tidigare nämnt, att gemensamt landa i begreppet segregation om problemformulering. Där-
efter kan kommunen påbörja arbetet med att ta fram en gemensam handlingsplan som verk-
ställs genom en verksamhetsövergripande samverkan.   
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Arbetsmaterial för arbetsgruppen om skolsituationen i Hållnäs och Skärplinge 

Tierps kommun, våren 2021 

4 Scenarier för skolsituationen i Hållnäs och Skärplinge 2024 

Detta dokument utgör ett arbetsmaterial för arbetsgruppen inom medborgardialogen om 

skolsituationen i Hållnäs och Skärplinge. Dokumentet sammanfattar ståndpunkter och argument för 

de olika scenarierna som framkom under arbetsgruppens arbete. Arbetsgruppen bestod av 

tjänstepersoner, förtroendevalda och medborgare. Syftet med scenarierna var att utforska olika 

framtidsbilder utifrån vilka risker och möjligheter de för med sig, och därmed vidga samtalet i 

arbetsgruppen. Scenarierna är fiktiva och utgör inga förslag eller förslagsunderlag. De ståndpunkter 

som uttrycks i relation till risker och möjligheter är inte granskade och ska inte läsas som fakta, utan 

som sammanfattningar av åsikter och ståndpunkter som framkom i diskussionerna. 

 

Scenario A – ”Vi kör på”  
Skolor och förskolor i Hållnäs och Skärplinge drivs vidare enligt nuvarande format.  

I detta scenario drivs Hållnäs skola och Ol Andersskola vidare som F-6 respektive F-9 skolor. Även 

förskolorna i Hållnäs och Skärplinge bedrivs fortsatt vidare i nuvarande form. Under de senaste åren 

har skolorna utvecklats inom digitalisering, tack vare ett tydligt uppdrag till skolledningen. Idag, 2026, 

har därför både lärare och elever på Hållnäs skola ett närmare utbyte och samarbete med lärare och 

elever på Ol Andersskola. Genom att lärare och elever fått ett större lärandemässigt, socialt och 

kollegialt utbyte har en hög lärarkompetens och en likvärdig skola kunnat stärkas. Digitaliseringen 

har dock inte haft till syfte att minska kostnaderna och Hållnäs skola är fortsättningsvis dyrare att 

driva än andra skolor i kommunen eftersom elevunderlaget är fortsatt relativt lågt. Kommunen och 

bygden har tillsammans arbetat de senaste åren med att attrahera fler elever till Hållnäs skola. Även 

om det haft viss positiv effekt är Hållnäs skola fortsättningsvis en liten skola med åldersblandad 

undervisning. För att dra nytta av det har ett samarbete med akademin initierats där just 

åldersblandad undervisning studeras.  

Barnens bästa / Likvärdig skola 

Risker Möjligheter 
 Är det en bra miljö för barnen att gå i 

en liten skola? 
 Det finns möjlighet att tillföra extra 

resurser för att stärka likvärdigheten 

 Bland de yngre åk är det mer gynnsamt 
med en liten skola 

 Kan ge en trygghet för barnen 

 En liten skola gör att barnen leker och 
umgås med alla, gemenskapen blir 
större 

 Olika typer av skolor ger en större frihet 
och flexibilitet att välja mellan 
kommunens skolor, det kan 
komplettera varandra 

 Samarbete med förskola skulle kunna 
genomföras även här 

 Det finns argument både för större och mindre skola 

 Likvärdig skola handlar inte främst om storlek 
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Levande landsbygd 

Risker Möjligheter 
 Lever kvar under återkommande 

hotbild om nedläggning, vilket skapar 
osäkerhet för både lärare och föräldrar 

 Hotbilden stannar upp möjligheter att 
utveckla 

 Det är en dragningskraft för bygden att 
ha en skola 

 Skolan stödjer engagemanget och 
drivkraften i bygden 

 Det finns många olika idéer att bygga 
vidare på 

 

Realism och genomförbarhet 

Hinder Möjligheter 

 Samma hotbild om nedläggning som 
idag finns kan kvarstå 

 4 skolchefer i rad har föreslagit 
nedläggning, det ekonomiska 
underlaget räcker inte till 

 Lokaler och skolmat äter upp kostnader 
för undervisningen 

 Hållnäs är en mini-skola, det finns plats i 
Skärplinge, vilket gör det till en 
realistisk möjlighet att stänga den 

 Lokalkostnaderna kvarstår som väldigt 
höga 

 Har fungerat hittills, bör fungera vidare 

 Är ytterst en fråga om att tillföra 
resurser 

 Lokalkostnaderna kan eventuellt ändras 
framåt med en ny lokalhyresmodell 

 

 Ger en möjlighet att expandera vid 
framtida ökning av elever i kommunen 

 Kan profilera kommunen inom 
småskolor 

 

 Det kan finnas möjlighet att frigöra 
lokaler även i detta scenariot och hyra 
ut till externa aktörer 
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Scenario B – ”Mindre och bättre?”  
Hållnäs skola blir en F-3 skola och Ol Andersskola är fortsatt F-9. 

I detta scenario har åk 4-6 flyttats från Hållnäs skola till Ol Andersskola. Hållnäs skola har därmed 

blivit en F-3 skola och Ol Andersskola är liksom tidigare en F-9 skola. Förskolorna på båda orterna 

drivs fortsatt vidare. Under de senaste åren har Hållnäs skola utvecklat ett närmare samarbete med 

förskolan, vilket har lett till flera positiva synergieffekter. Flytten av åk 4-6 frigjorde dessutom lokaler 

i skolbyggnaden som nu en annan aktör hyr, vilket har minskat kostnaden för Hållnäs skola. Skolan är 

dock fortsättningsvis dyrare att driva än andra skolor i kommunen eftersom elevunderlaget är 

fortsatt relativt lågt, trots att kommunen och bygden tillsammans de senaste åren har arbetat med 

att attrahera fler elever till Hållnäs skola. 

Barnens bästa / Likvärdig skola 

Risker Möjligheter 
 Att elevantalet minskar ytterligare när 

den blir en mindre skola 

 Om skolan är för liten nu för barnens 
bästa och den pedagogiska kvalitén, 
varför är det här scenariot bättre? Det 
blir ännu färre barn och lärare.  

 Är detta bara ett steg mot nedläggning? 

 Tufft att vara eleven som sticker ut i 
”miniskolan”. Är svårt även i större 
grupper.  

 Du kan haft en kompis som är ett år 
äldre försvinner till nästa stadie, du blir 
ensam kvar.  

 Blir en skola som funkar för vissa barn, 
men inte alla, det blir en exkludering. 

 Yngre barn behöver ett mindre 
sammanhang, därför kan Hållnäs passa 
för F-3 

 Utökat samarbete med förskolan 
kommer att vara framförallt med fritids. 
De har olika chefer men behöver ett 
tydligt uppdrag att samarbeta.  

 Samverkan skola / förskola är positivt 

 Samarbetet med förskolan skulle kunna 
genomföras även i scenario A 

 Tryggt med närhet – inte så stort steg 
att börja förskoleklass 

 Stimulansen ökar med att ha fler möten 
– ju äldre de blir – desto mer 
önskan/vilja rörelse.  

Levande landsbygd 

Risker Möjligheter 
 Är det början på total nedläggning? 

 Samma hotbild om nedläggning som 
idag finns kan kvarstå 

 Det fria skolvalet är framförallt dåligt 
för mindre skolor – det är skört när man 
inte kan ha en prognos framåt 

 Skolan finns kvar och kan expandera om 
elevunderlaget ökar, ger en flexibilitet 
framåt om inflyttningen ökar 

 Rätt hyresgäst kan ge energi och energi 
i bygden 

 Positivt att skolan finns kvar i bygden, 
även om den är mindre 

Realism och genomförbarhet 

Hinder Möjligheter 
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 Hur skulle den faktiska positiva 
ekonomiska skillnaden vara? 

 Lokalkostnaderna finns kvar ändå till 
viss del 

 Otrolig skörhet – när elevkullarna dalar 
– ännu större.  

 Rekrytering – lärarkollegiet blir så litet 
och risk för navelskådande, kommer 
sakna stimulans och utmaning. 

 En folkhögskola skulle kunna ta plats i 
lokalerna, skulle kunna minska 
kostnaderna. Eventuellt driven av 
Region Uppsala med en tydlig inriktning 
som passar Hållnäs. 

 Kan också finnas näringslivs- och 
civilsamhällesaktörer som är 
intresserade, men där sätter 
hyressystemet stopp.   

 Det blir en kompromiss som fler kan 
hålla med om 

 Kan tweakas med att offensivt jobba 
med tillsammans i samverkan. Gäller 
både A och B scenarierna! 

 Verkligen satsa på naturskolan – där 
skulle Hållnäs vara ett centrum för att 
inspirera lokalt och andra.  

 Emma Crawley – hennes analys visar på 
möjligheter och utveckling bortom 
nedläggning och kostnader.  
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Scenario C – ”Vi delar upp oss”  
Hållnäs skola blir en F-3 skola och Ol Andersskola en 4-9 skola. 

I detta scenario har F-3 i Ol Andersskola stängts och samtliga elever i F-3 går i Hållnäs skola som är en 

renodlad F-3 skola. Åren innan omläggningen av årskurserna innebar flera utredningar och processer 

för att få till en så bra lösning som möjligt gällande två praktiska knäckfrågor: fritids i Skärplinge och 

skolskjuts till Hållnäs. Hållnäs skola har nu ett högre elevunderlag vilket möjliggör för flera lärare 

inom åk F-3. Det i sin tur bidrar till större kollegialt utbyte och mindre sårbarhet för verksamheten. 

Med ett större elevunderlag minskar även kostnaderna per elev och Hållnäs skola är, per elev, nu 

mer kostnadseffektiv att driva. Skärplinge skola har kunnat fokusera mer på den pedagogiska 

utvecklingen inom de högre årskurserna och de frigjorda lokalerna från åk F-3 har frigjorts för annan 

verksamhet. Förskolorna i båda orterna drivs fortsatt vidare. 

Barnens bästa / Likvärdig skola 

Risker Möjligheter 
 Längre skoldag för barnen som måste 

åka till Hållnäs skola 

 Skoldagen för många barn skull bli 
väldigt långa – schema för hur barnen 
skulle resa. 

 Schema för hur medarbetare skulle resa 
– och arbeta helt orealistiskt.  

 Fritidsmedarbetare – scheman skulle bli 
otroligt komplexa att lägga 

 Man delar upp åldrarna, det kan finnas 
något lugnande i att blanda olika åldrar 

 Svårigheten att få tillgång till ishallen  
 

 Hållnäs skola skulle kunna anpassas fullt 
ut till F-3 

 Ol Andersskola skulle kunna anpassa sin 
skolgård till 4-9 

 Lärarna i Hållnäs får mer kollegialt 
utbyte och det blir mindre sårbart 

 Det skulle göra det möjligt för föräldrar 
och barn i Skärplinge att välja Hållnäs 

Levande landsbygd 

Risker Möjligheter 
  Det är en tydlig politisk symbol att man 

prioriterar landsbygden, att skjutsa utåt 
i kommunen istället för inåt som man 
’alltid’ gjort 

 Fler får vara i gröna områden, fler får 
tillgång till stimulerande områden 
(naturskolan) 

 Närheten till den unika miljön så som 
kulturhistoriska värden. 

Realism och genomförbarhet 

Hinder Möjligheter 
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 Skulle kräva mer skolskjuts: högre 
kostnader och krångligare 

 Kommer skapa mycket diskussion i 
bygden, kan ses som ett radikalt förslag 

 Det är inte läge för detta förslaget nu 
när Skärplinge har lovats en ny förskola 

 Svårt att få föräldrarna i Skärplinge att 
gå med på detta förslaget  

 Negativitet bland föräldrar och personal 

 Eventuell konflikt i föräldragrupper 
smittar av sig på föräldrar. Så själva 
processen blir omöjliggörande och 
uppslitande. 

 Skärplingeföräldrar är så långt många 
fler och har mer makt än 
Hållnäsföräldrar 

 Troligtvis orealistiskt att genomföra 

 Om Ol Andersskolan behöver byggas 
om, då kanske detta kan genomföras i 
den processen (när det ändå blir 
stökigt) 
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Scenario D – ”Vi stänger ner”  
Hållnäs skola stängs och Ol Andersskola är F-9 skola 

I detta scenario har Hållnäs skola stängts och samtliga elever i åk F-6 erbjudits plats i Ol Andersskola. 

Förskola i Hållnäs och Skärplinge drivs fortsatt vidare som tidigare. Stängningen av Hållnäs skola 

öppnade upp för andra aktörer att hyra skollokalen. Eftersom skollokalerna dock fortsatt inhyser 

förskola och skolkök kvarstår kostnader för dessa för kommunen. Vilken aktör som kommer hyra 

skollokalerna står inte klart utan flertalet olika alternativ med olika inriktningar diskuteras. Inför 

stängningen krävdes även utredningar och processer kring hur Ol Andersskola skulle kunna inhysa de 

nya eleverna. 

Barnens bästa / Likvärdig skola 

Risker Möjligheter 
 Längre skoldagar för barnen i Hållnäs 

 Föräldrar och barn får inte längre 
möjlighet att välja en mindre skola  

 Säkerställa transportvägar till 
Skärplinge blir effektiva. (Den som 
kliver på först får åka väldigt länge)  

 Närhetsprincipen – de som idag kan gå 
till skola skulle ev behöva åka buss.  

 Risk att nedläggning är det första steget 
i möjliga ytterligare nedläggning av 
förskola i Hållnäs.  

 Mer resurser till Ol Andersskola (vilket 
ev är marginellt sett till hela budgeten, 
2milj i relation till 290milj) 

 Alla eleverna skulle få plats som det ser 
ut nu 

 Rikare social samvaro för barnen. 
Lättare att få en närmare vän och 
samtidigt få uppleva olikhet 

 Bättre ruttplanering för bussar – hitta 
kombinationslösningar buss/taxi – med 
målet att korta skoldagar för alla. 

 Sårbarheten i skolorganisationen 
minskar i en större skola, så som fler 
lärare vid sjukdom 

 Kompetensförsörjning underlättas i en 
större skola. 

 Närheten till särskilt stöd för elever 
med dessa behov ökar  

 Det kan vara möjligt att etablera 
Hållnäs skola som en friskola om 
kommunen stänger den 

Levande landsbygd 

Risker Möjligheter 
 Det blir ett minus för de som vill flytta 

till Hållnäs att det inte finns en skola där 

 Levande landbyggd försvinner  

 Blir lätt att stänga ner andra skolor i 
kommunen, kan bli ringa på vattnet 
som blir ohållbart i kommunen 

 Det kan skapa en ökad utflytt från 
Hållnäs 

 Vad kan egentligen mäta sig med 
närvaron av en skola? 

 Är det verkligen genomförbart med 
folkhögskola? 

 Skolan och barnen ska inte behöva ta 
ansvar för en levande landbyggd  

 Vad behövs för att satsa på bygden? 
”Vad var det som försvann när skolan 
försvann som vi behöver bevara?” – så 
som aktivitets/fritidsmöjligheter – här 
skulle det satsas! 

 Hållnäs skola skulle kunna vara ett nytt 
möjligt center för andra verksamheter, 
företag och kommunförvaltning – fokus 
på befintlig lokal. 

 Folkhögskolan har mkt resurser idag 
och är i ett flow. Politiskt prioriterat 
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 Kan en tom skola vara en möjlighet för 
föreningslivet? Skeptisk, finns det nog 
med mänskliga resurser att klara av 
det? 

 Om etablering av folkhögskola – 
kringliggande villkor och resurser för 
boende transport mm – är de avvägda? 

idag, men kräver en väldigt driven/ande 
entreprenör – är ingen quickfix.  

 Skolan skulle kunna bli seniorboende – 
som skulle kunna skapa positiva 
flyttkedjor. Gårdar där äldre ensamma 
bor, skulle bli tillgängliga. 

 Fanns en likadan skola som byggdes om 
till lägenheter (har gjorts tidigare) det 
finns intressenter som vill det.  

 Inflyttning skulle öka – föräldrars bild av 
att behöva gå i samma byskola man 
själv gick i. 

Realism och genomförbarhet 

Hinder Möjligheter 

 Högre kostnader med skolskjuts för 
barnen i Hållnäs 

 Kostnader kvarstår, osäkert om 
lokalerna blir uthyrda 

 Vad händer när kommunen växer? Om 
man växer ur Skärplinge, vad gör man 
då? 

 Hur många elever är max? 

 Prognoser för inflyttning (Ev Forsmark) 
fortfarande på idéplanet – dessa idéer 
har funnits över tid, men är långa 
processer. SKB och prognoser där vi 
skriver guldscenarier.  

 Var bor Forsmarks personal egentligen: 
i Uppsala, Gävle och Tierps köping? Inte 
säkert att de vill bo i närområdet.  

 Finns det risk att elever behöver slussas 
vidare till Tierp? 

 Friskola som tar över skollokalen – kan 
vara en risk om kostnaden ökar eller 
kvarstår för kommunen 

 

 Det går, skolor i kommunen har lagts 
ner tidigare 

 Inflyttningen till Hållnäs har inte ökat på 
länge, varför skulle det vända? 

 Det är långt kvar till att de andra 
skolorna blir för små 

 Förskola behöver Ol Andersskolans 
lokaler. En ständig kampfråga.  

 Det går bra när förskolan flyttas ut att 
härbärgera tillkommande elever. 

 Pandemin har förändrat attityder och 
beteendemönster har förändrats! Vad 
kommer att hålla i sig? 
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Medborgardialog 

Tierps kommun genomför medborgardialog om situationen med skola och 

förskola i Hållnäs och Skärplinge. Medborgardialog innebär att involvera och 

föra samtal med människor i frågor och förändringar som berör dem i rollen som 

medborgare i Tierps kommun.  
 

Medborgares möjlighet till inflytande och delaktighet i det lokala samhällets utveckling 

är en viktig fråga för kommuner, både för att skapa tillit till det demokratiska systemet 

och för att utveckla ett hållbart samhälle. Medborgardialog är ett verktyg för politiker att 

få insikt om hur medborgarna i kommunen tänker i olika frågor. Det handlar om att 

samla in och ta tillvara på medborgarnas kunskaper och idéer. Det som kommer fram i 

medborgardialogen blir en del av underlaget när politikerna sedan ska fatta beslut.  
 

Medborgare har, enligt undersökningar, en stark tilltro till sin egen förmåga att fatta 

beslut och de vill delta i samhällsutvecklingen. Det medför att det ställs höga krav på 

inflytande och anpassning av den kommunala servicen. Medborgardialog är ett sätt att 

möta detta, samtidigt som det skapar större förståelse för de demokratiska processerna.  

Perspektivsammanställningen 

I steg ett av medborgardialogen i Tierps kommun har 34 personer djupintervjuats; 

medborgare, företagare, förtroendevalda och tjänstepersoner med verksamhet kopplat till 

Skärplinge och Hållnäs. Frågan det samtalats om är: Vad ska vi göra åt situationen med 

skola och förskola i Hållnäs och Skärplinge? Intervjuerna genomfördes under december 

2020 till januari 2021. 
 

Även om huvudfrågan handlade om situationen i skola och förskola i Hållnäs och 

Skärplinge var det tydligt under intervjuerna att den fråga som väldigt ofta kom upp var 

”Ska Hållnäs skola finnas kvar eller läggas ner?”. Det kom att bli en framträdande fråga 

under intervjuerna.  
 

Perspektivsammanställningen har delats in i sju temaområden. Inom varje temaområde 

finns olika perspektiv som de tillfrågade har beskrivit som viktiga för dem. Perspektiven 

kan likna varandra, gå in i flera områden, men också stå helt i kontrast till varandra. Det 

blir tydligt i sammanställningen att det finns en stor spännvidd av åsikter, tankar och 

känslor. Ingenting av det som uttrycks i perspektivsammanställningen är att betrakta 

som den enda sanningen. Allt är underlag för fortsatta samtal i arbetsgruppen. 
 

I bilden nedan finns teman, under respektive tema kan du läsa citat och vad som sagts.  
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Befolkningsutveckling och elevunderlag 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ökat befolkningsunderlag   Minskat befolkningsunderlag 

 

 Det är en trend att yngre vill bosätta sig på 

landsbygden. Hållnäs har förutsättningar för 

att locka barnfamiljer.  

 

 Förskola och skola i Hållnäs är avgörande 

för om barnfamiljer ska vilja flytta till 

bygden.  

 

 Inflyttningen till Hållnäshalvön ökar, men 

den hade varit större om det funnits mer 

bostäder. Det är brist på bostäder för yngre 

som vill flytta ut och bilda familj. Det finns 

mark där det skulle gå att bygga villor. 

 

 Det bor många äldre i Hållnäs och det är låg 

omsättning på bostäder. Det finns inga bra 

boendealternativ för äldre som vill flytta 

från sitt hus och samtidigt bo kvar i Hållnäs.  

 

 Det är fler barn i förskolan i Hållnäs än vad 

det varit på länge.  

 

 Om det blir slutförvar för använt 

kärnbränsle vid Forsmarks kärnkraftverk 

kan det generera många nya arbetstillfällen 

och innebära en ökad inflyttning till 

Hållnäshalvön.  

 

 Många hus används som fritidshus och 

sommarboende. Det finns en oro för att alla 

hus på Hållnäshalvön ska bli fritidshus.  

 Det är naivt att tro att folk ska flytta till 

Hållnäs. 

 

 Föräldrar har krav på en skola utifrån 

variation, pedagogik och intellektuell 

stimulans. Hållnäs skola uppfyller inte 

inflyttarnas krav. 

 

 Inflyttningen är för liten för att det ska 

finnas underlag för att bedriva skola i 

Hållnäs.  

 

 De som flyttar till Hållnäshalvön är 

främst pensionärer eller äldre utan barn.  

 

 Under många år har man hoppats på 

ökande födelsetal. Det föds cirka 8-10 

barn i varje årskull, men inför skolstart är 

det cirka 5-6 barn kvar.  

 

 Det går inte att hänga upp allt på ökad 

inflyttning till följd av fler arbetstillfällen 

vid Forsmarks kärnkraftverk. Det är 

större sannolikhet att de väljer att bosätta 

sig i Skärplinge än på Hållnäshalvön.  

 

 Hållnäs kommer förbli en sommarort, att 

tro på ökad inflyttning av året-om-

boende till följd av fler arbetstillfällen 

vid Forsmarks kärnkraftverk är naivt. 

 

”Det hade varit mer 

inflyttning om det 

funnits bostäder.” 

 

”Man borde ha stängt skolan 

långt tidigare. Det behöver 

flytta in många för att man ska 

få ett bra underlag.” 

ar 

”För att få barnfamiljer att 

flytta till Hållnäs är skola 

och förskola viktigt.” 

”Ska Hållnäs vara till för 

turisterna eller de som bor 

här? Idag är det nästan 

mer till för turisterna.” 
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Levande landsbygd 

 

 

 

 

 

 

 

Levande landsbygd med skola 
 

Levande landsbygd utan skola 
 

 Det finns en stark känsla för bygden och det 

lokala samhället i Hållnäs. Skolan är en 

viktig plats för människor och en stolthet 

för bygden.  
 

 För varje bit som plockas bort försvagas 

Hållnäs. Försvinner skolan kommer annat 

också försvinna.  
 

 Skolan, affären och kyrkan är navet på 

Hållnäshalvön. Skolan har ett stort 

symbolvärde och är det närmaste ett 

centrum man kan komma i Hållnäs. 
 

 Föräldrar i Hållnäs borde inte ha sina barn i 

andra skolor, de borde ha känsla för bygden. 
 

 Det måste finnas service om människor ska 

vilja bo på en plats. Några måste bo året om 

för att det ska finnas service även för 

sommargästerna.  
 

 Det finns många eldsjälar i bygden med 

idéer och stort engagemang. Det står dock 

många hinder i vägen för att Hållnäs ska 

kunna växa. Till exempel alla reservat längs 

kusten. Att stänga skolan väcker inte halvön 

till liv. Det behövs utveckling, inte 

avveckling.  
 

 En stor del av kulturskolans verksamhet 

bedrivs på landsbygden i nära anknytning 

till skolan. 

 

 Kommunen behöver satsa på landsbygden, 

inte bara på centralorten Tierp. 

 De som strider för att ha kvar Hållnäs 

skola är främst de äldre. Den äldre 

generationen har svårt att se att det blir 

sommarort av deras hembygd.  
 

 Skolan var fantastisk med fin miljö och 

cirka 100 elever, men det är inte längre 

den skolan det var. Tiderna förändras.  
 

 Den stora utmaningen är att invånarna i 

Hållnäs ska känna sig trygga med att de 

klarar sig utan skolan. 
 

 Att skolan försvinner leder inte till 

minskad service. Skolbyggnaden kan 

komma till användning ändå för andra 

aktörer och annan verksamhet. Det finns 

möjlighet att bygga om skolan, till 

exempel till trygghetsboende, bibliotek, 

företagsverksamhet eller folkhögskola. 
 

 Det är viktigt att utgå från vad som är 

bäst för barnen och inte låta känslorna 

för bygden styra. 

”Skola och affär är 

viktiga för att utveckla 

landsbygden.” 

 

”Det finns sedan tidigare ett 

otroligt tryck på att skolan ska 

finnas kvar, men man måste förstå 

att saker och ting förändras.” 

”Tar man bort 

skolan ”dödar” man 

Hållnäs-halvön” ”Barnen ska inte 

behöva få ansvar för 

att hålla liv i bygden.” 
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Barnens bästa  

 

 

 

 

 

 

Barnens bästa är en mindre skola 
 

Barnens bästa är en större skola 
 

 Hållnäs skola erbjuder en trygg och lugn 

skolmiljö, speciellt för de yngre barnen. 
 

 Hållnäs skola har en fin skolgård och en 

fantastisk närmiljö.  
 

 En mindre skola innebär mycket lärartid 

per elev, mer uppmärksamhet, lugn och 

stöd. Det är bra för eleverna, speciellt för 

de med särskilda behov eller inlärnings-

svårigheter. 
 

 Eleverna i Hållnäs skola når kunskaps-

målen. De får bättre utbildning i en mindre 

skola. 
 

 Det krävs pedagogiskt trixande för att 

undervisa i en liten skola, men det 

fungerar väldigt bra i Hållnäs.  
 

 Det är bra med mindre barngrupper, 

gruppdynamiken blir inte lidande. 
 

 Det är barnen som ska stå i fokus. De lider 

inte av att det är en liten skola. Det är inte 

bra med F-9 skolor där för många barn i 

olika åldrar klumpas ihop i samma skola. 

 
 

 Små skolor innebär inte automatiskt 

trygghet och bra miljö. Barn i utsatta 

situationer har det bättre på en större 

skola.  
 

 Det är svårt att bedriva undervisning och 

tillgodogöra alla barns behov i små 

klasser med blandade åldrar. Barn med 

särskilda behov får sina behov bättre 

tillgodosedda på en större skola. 
 

 Kunskapsresultaten i Hållnäs skola är 

bra/okej, men elever får bättre utbildning 

i större och åldershomogena grupper. 
 

 Ur ett pedagogiskt perspektiv får inte 

elever i små klasser den utmaning och 

den kvalitet som behövs. 
 

 Det är inte lätt att ha små barngrupper, 

gruppdynamiken blir lidande. 

 

 Utemiljön vid Hållnäs skola är inte 

ändamålsenlig. 
 

 Urvalet av kompisar är litet i en mindre 

skola. Barnen får bättre social tillväxt i 

en större skola med fler klasskamrater. 
 

 Det är viktigt att utgå från det bästa för 

barnen och inte låta känslorna för bygden 

styra. Barn mår bra av att vara 

tillsammans i större grupp. Hållnäs skola 

är inte det bästa alternativet för barnen. 
 

 Eleverna från Hållnäs skola skulle redan 

nu få plats i Ol Anderskolan i 

Skärplinge.  

”Skolan är navet i Hållnäs, 

men den ska inte vara kvar 

om det inte är bra för barnen.” 
”Det kan vara så att man 

väljer att ha sitt barn i Hållnäs 

för att stödmöjligheter finns.” 

”Det är inte schysst mot barnen som 

går i Hållnäs skola. Det är alldeles för 

få för att det ska vara bra pedagogisk 

undervisning och en bra social miljö.” 
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Fördelning av elever mellan skolor 

 

 

 

 

 

 

 
Köra elever från Skärplinge till Hållnäs 
 

Köra elever från Hållnäs till Skärplinge 
 

 Hållnäs skola kan bli lågstadieskola med 

elever från förskoleklass till årskurs 3.  
 

 Flytta lågstadiet från Skärplinge till 

Hållnäs och bussa eleverna.  
 

 Om elever bussas till Hållnäs skola är det 

bra om föräldrarna kan lämna och hämta 

på fritids i Skärplinge.  
 

 Det är tramsigt att föräldrar i Skärplinge 

inte vill skjutsa sina barn till Hållnäs. 

Oavsett kommer elever behöva bussas.  
 

 Ett alternativ är att bussa äldre barn med 

lärare till Hållnäs skola. Det får dock inte 

bli massa ställtider. 
 

 Hållnäs skola kan nyttjas mer för tema-

dagar. Elever kan åka mellan Skärplinge 

och Hållnäs för olika ämnen. 
 

 Elever skulle kunna åka klassvis för att ha 

undervisning i Hållnäs, till exempel en dag 

i veckan i samarbete med naturskolan.  
 

 Det är trångt på Ol Andersskolan och vissa 

årskurser är stora. Det är inte bra om det 

blir överfullt i Skärplinge och högstadiet 

måste flytta till Tierp.  
 

 Att profilera Hållnäs skola gör den mer 

attraktivt, det får föräldrar att skjutsa 

frivilligt.  
 

 Det går att få fler elever till Hållnäs skola. 
 

 Lärarna i Skärplinge har större motstånd 

att åka till Hållnäs än vad eleverna har.  

 Att bussa barn skapar otrygghet. Det ska 

inte bussas fler barn än nödvändigt. 
 

 Att flytta lågstadiet till Hållnäs håller 

inte när man räknar på det. Det blir för 

mycket transportlogistik. Lågstadie-

barnen får längre skoldagar än 

högstadieeleverna.  
 

 Att bussa elever innebär missad 

undervisningstid om restiden är skoltid. 
 

 Det är svårt att få föräldrar i Skärplinge 

att gå med på att bussa elever till Hållnäs 

skola. 
 

 Föräldrar väljer att sätta sina barn i 

skolan i Skärplinge istället för i Hållnäs. 

En anledning är att de passerar 

Skärplinge på väg till jobbet.  
 

 Det finns plats för eleverna från Hållnäs i 

Skärplinge. På sikt är det är inte trångt i 

Ol Andersskolan.  
 

 Det går inte att rekrytera fler elever till 

Hållnäs skola. En naturskoleprofilerad 

skola som attrahera elever genom fritt 

val fungerar i en storstad, men inte i 

landsorten.  
 

 Det föds cirka 8-10 barn i varje årskull, 

vid skolstart är det 5-6 barn kvar.  
 

 Naturskolan ligger inte optimalt med 

tanke på att den ska finnas till för alla 

skolor i kommunen.  

 

”Skärplinges yngsta barn 

ska bussas till Hållnäs, som 

blir en renodlad F-3 skola.” 

”Att flytta lågstadiet till Hållnäs håller inte 

när man räknar på det. Det blir för mycket 

transportlogistik. Lågstadiebarnen får 

längre skoldagar än högstadieeleverna.” 

”Profilera Hållnäs skola inom 

natur/kultur/utomhuspedagogik 

 - det skulle göra skolan attraktivt.” 
”En naturskoleprofilerad skola som 

attrahera elever genom fritt val funkar 

i en storstad, inte i landsorten.” 
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Lärartillgång och arbetssituation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hållbar arbetssituation på Hållnäs skola Ohållbar arbetssituation på Hållnäs skola 

 

 Det är viktigt att få till en meningsfull 

undervisning. Det fungerar med bra och 

välutbildade lärare. 

 

 Bra lärare ger ett bra rykte för en skola. 

 

 Det har varit svårt att hitta lärare som vill 

arbeta i Hållnäs, men det har alltid löst sig 

hittills. Det går att lösa även i framtiden. 

 

 Det borde vara enklare att rekrytera lärare 

till Hållnäs om kommunen ger bra lön, 

lyfter fördelarna med en liten skola, samt 

möjligheterna med kusten och naturen. 

 

 Det skulle vara bra att samarbeta mer med 

kollegor på andra skolor. Även lärarna 

skulle kunna åka mellan skolorna för 

utbyte av kompetenser och arbetssätt. 

 

 En möjlighet är att ha lärare på ett ställe 

och bedriva undervisning digitalt med 

lokala hjälplärare. Digitaliseringen gör det 

möjligt att använda resurser mer effektivt. 

 På en liten skola är det få i personalen 

som ska hantera allt. Mycket hänger på 

en enskild lärare och det blir för sårbart. 

 

 Yrkesmässigt vinner man på F-3 med 

samlad kompetens och fler kollegor som 

jobbar med samma årskullar. Det blir 

väldigt tungrott med ett litet kollegium. 

 

 Det är svårt att bedriva undervisning i 

blandade och små klasser. Det är svårt 

för både elever och lärare med det 

sociala perspektivet, gruppdynamiken 

försvinner.  

 

 Det krävs mer än några entusiastiska 

lärare för att kunna ha kvar Hållnäs 

skola.  

 

 Det har varit svårt att rekrytera lärare till 

Hållnäs skola eftersom det ligger 

avsides. Det är också svårt att få personal 

till köket i Hållnäs, speciellt vikarier. 

 

  

”Det borde inte vara svårt att 

rekrytera lärare till Hållnäs. Det 

borde vara trivsamt att vara 

lärare i en mindre skola.”  

”Det kanske inte måste vara en 

lärare på plats alla lektioner, man 

kan nyttja resurser mer effektivt 

tack vare digitaliseringen.” 

”Yrkesmässigt vinner man på 

F-3 med samlad kompetens 

och fler kollegor som jobbar 

med samma årskullar.” 

”Det har varit svårt att 

rekrytera lärare till 

Hållnäs eftersom det 

ligger avsides.” 
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Ekonomi och lokalanvändning  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Använda lokalerna i Hållnäs skola  

till skola 

 

Använda lokalerna i Hållnäs till annan 

verksamhet än skola 

 

 Det är ingen ekonomisk vinst för 

kommunen att ha kvar Hållnäs skola, men 

det är en samhällsservice som får kosta 

lite.  

 

 Det är viktigt att inte bara se enkla 

lösningar och försöka spara pengar på kort 

sikt. Kommunen behöver tänka långsiktigt. 

 

 Det är slöseri med pengar att lägga ner en 

skola i så fin och ändamålsenlig lokal som 

Hållnäs skola. 
 

 Kommunen kan hyra ut en del av skolan, 

om det är en ekonomisk fråga att ha kvar 

den. Lokalerna skulle kunna samutnyttjas 

med skola och någon mer verksamhet, till 

exempel folkhögskola eller äldreboende. 

Det är bättre att hyra ut än att sälja, 

kommunen kan behöva lokalerna igen. 

 

 

 En skolplats i Hållnäs kostar ungefär 

dubbelt så mycket som i Skärplinge. 

Situationen är inte ekonomiskt hållbar 

och det är inte försvarbart att ha kvar 

Hållnäs skola. 
 

 Kostnaden för varje portion mat är för 

stor i Hållnäs. Hade portionerna flyttats 

till Ol Andersskolan hade det inte 

märkts.  
 

 Köket i Hållnäs skola är funktionellt, 

men slitet. Det är svårt med livsmedels-

transporter, leverantörerna vill inte åka ut 

så ofta. 

 

 Lokalerna i Hållnäs skola är gamla med 

renoveringsbehov. Skolbyggnaden har 

ett litet värde.  
 

 Det är bra om kommunen säljer till 

någon som kan förvalta och utveckla 

lokalerna. 

 

 Skolans lokaler skulle kunna användas 

till exempel till teater, samlingslokal, co-

working space för entreprenörer, kultur-

skola, trygghetsbostäder, äldreboende, 

frisör, bibliotek, folkhögskola etc. 

 

  

”Det skulle vara slöseri med 

pengar att lägga ner en skola 

i så fin och ändamålsenlig 

lokal som Hållnäs skola.” 

”En skolplats i Hållnäs 

kostar ungefär dubbelt så 

mycket som i Skärplinge.” 

”Det vore bra att få in flera 

verksamheter i Hållnäs skola 

och nyttja lokalerna bättre.” 

”Kostnaden för varje portion mat är 

för stor i Hållnäs. Hade portionerna 

flyttats till Ol Andersskolan hade 

det inte märkts.” 
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Närhet till förskola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förskolan i Hållnäs Förskolan i Skärplinge 

 

 I Hållnäs är det tillväxt med fler barn i 

förskolan än tidigare. Det finns större 

underlag av barn i förskolan än skolan. 

 

 Det är ännu värre om förskolan försvinner 

än skolan. Förskolan behöver finnas kvar 

oavsett vad som händer med skolan.  

 

 Som förälder är det viktigt att ha nära till 

förskola. En förskola är viktigt för att 

barnfamiljer ska vilja flytta till Hållnäs. 

 

 Förskolans lokaler är inte optimala för 

förskolans verksamhet. 

 Det är trångt i förskolan i Skärplinge. 

 

 Det behöver byggas en ordentlig förskola 

i Skärplinge som är anpassad för 

verksamheten. 

 

 Det finns en beslutad budget för att 

bygga förskola i Skärplinge, men ingen 

tidplan som beslutet är kopplat till. 

 

 Det behöver byggas nu, det är bråttom. 

Förskolan behöver lämna Ol 

Andersskolans lokaler eftersom att 

skolan behöver dem. 
 

  

”Det är ännu värre om 

förskolan försvinner 

från Hållnäs än skolan.”  ”Det behöver byggas en 

ordentlig förskola i Skärplinge 

som är anpassad efter 

verksamheten.” 

”Förskola är bra och 

viktigt att ha nära till.” 

”Förskolan i Skärplinge 

behöver byggas NU! Så att 

skolan åter får tillgång till 

sina lokaler.” 
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Vad händer nu? 

Perspektivsammanställningen ligger till grund för det fortsatta arbetet. Nästa steg är att 

en arbetsgrupp bestående av medborgare, politiker och tjänstepersoner som representerar 

olika perspektiv möts och diskuterar tillsammans. Dialogen syftar till att tillsammans 

diskutera och fördjupa sig i vilka åtgärder och möjligheter som finns framåt. Förslagen 

som arbetsgruppen tar fram ska sedan ligga som grund för att politiken ska kunna ta 

hållbara beslut. 

 

Nedan finns medborgardialogens olika steg. 

 

 
 

 

 

Observera att ingenting av det som uttrycks i perspektivsammanställningen är att betrakta 

som den enda sanningen utan är underlag för de fortsatta samtalen i arbetsgruppen. 
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Sammanfattning 

Den här sammanställningen summerar innehåll och resultat från arbetsgruppens 

insats i medborgardialogen runt skolsituationen i Hållnäs och Skärplinge. 

Sammanställningen baserar sig på ståndpunkter, perspektiv och resonemang som 

varit framträdande i arbetsgruppen. Då deltagarna representerade olika perspektiv 

återspeglar resultaten en bredd av olika ståndpunkter, som ibland står i direkt 

motsättning. Arbetsgruppen kom inte till konsensus i frågan, men arbetet visar på 

både bredden och djupet av perspektiv som behöver inkluderas för att komma 

framåt gällande skolsituationen i Hållnäs och Skärplinge och kommer vara en del 

av det fortsatta arbetet i kommunen och i samarbete med lokala aktörer i Hållnäs. 

 

Utifrån en förståelse av situationen kring skola och förskola i Hållnäs och 

Skärplinge formulerades tre värden och kriterier som särskilt centrala: barnens 

bästa, levande landsbygd och genomförbarhet. Dessa tre värden är dock svåra, om 

inte omöjliga, att definiera objektivt eller med hjälp av forskning. Vad som utgör 

’barnens bästa’ och vad som krävs för en ’levande landsbygd’ är främst en 

värderingsmässig och politisk fråga. 

 

Arbetsgruppen diskuterade fram en översiktlig bild av det komplexa system som 

påverkar och påverkas av skolsituationen i Hållnäs och Skärplinge. Särskild 

uppmärksamhet ägnades åt Hållnäs skolas elevunderlag och fyra faktorer 

identifierades som påverkansfaktorer: skolans attraktivitet och dragkraft, narrativet 

om skolans framtid, möjligheten till inflyttning och kvarboende samt 

skolorganisationen. Detta visade att frågorna om kommunens landsbygdsskolor och 

levande landsbygd är tätt sammanknutna. 

 

För att blicka framåt diskuterade arbetsgruppen fyra olika scenarier för 

skolsituationen. Arbetsgruppen landade i att varken scenario B (Hållnäs F-3 och Ol 

Andersskola F-9) eller scenario C (Hållnäs F-3 och Ol Andersskola 4-9) är att se 

som realistiska eller önskvärda. Kvarstod gjorde då scenario A (Skolor och 

förskolor i Hållnäs och Skärplinge drivs vidare enligt nuvarande format) och 

scenario C (Hållnäs skola stängs och Ol Andersskola är F-9 skola). Utifrån 

diskussionerna framkom ett vägskäl mellan en progressiv utveckling eller 

avveckling av Hållnäs och kommunens andra mindre skolor. Det finns ett flertal 

frågor och dilemman att förhålla sig till gällande de olika vägvalen. Tydligt är att 

barnens bästa, levande landsbygd och genomförbarhet måste stå i fokus. 

 

Avslutningsvis framkom ett konkret förslag om en utvecklingsplan som kan 

formuleras tillsammans av lokalsamhället, skolan och kommunen. Flertalet 

deltagare i arbetsgruppen var positiva kring att gemensamt jobba vidare med den 

idén.  
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Bakgrund 

Tierps kommun genomför under 2020-2021 en medborgardialog om situationen 

med skola och förskola i Hållnäs och Skärplinge. Medborgardialog innebär att 

involvera och föra samtal med människor i frågor och förändringar som berör dem i 

rollen som medborgare i Tierps kommun. Den här medborgardialogen följer 

metodiken för ’Medborgardialog i komplexa frågor’. Tidigare i processen 

genomfördes en perspektivinsamling genom 34 djupintervjuer med medborgare, 

företagare, förtroendevalda och tjänstepersoner med verksamhet kopplat till 

Skärplinge och Hållnäs.  

 

Nästa steg i processen var att skapa en mindre arbetsgrupp bestående av 

medborgare, politiker och tjänstepersoner som intervjuats under 

perspektivinsamlingen. Arbetsgruppen bestod av nio deltagare: tre tjänstepersoner, 

tre förtroendevalda och tre medborgare. I flera fall hade deltagarna en kombination 

av olika typer av roller, till exempel genom att vara både tjänsteperson och 

medborgare i bygden. Alla berörda grupper var inte representerade i arbetsgruppen, 

på grund av begränsningar i gruppstorlek och tillgänglighet hos tillfrågade. Syftet 

med arbetsgruppen var att gemensamt hitta prioriteringar och ta fram förslag utifrån 

dialogens huvudfråga: Vad ska vi göra åt situationen med skola och förskola i 

Hållnäs och Skärplinge? Arbetsgruppen träffades under två heldagar i maj 2021.  

 

Den här sammanställningen summerar innehåll och resultat från arbetsgruppens två 

träffar och är del av resultatet från medborgardialogen. Resultaten baserar sig på 

ståndpunkter, perspektiv och resonemang som varit framträdande i arbetsgruppen. 

Då deltagarna representerade olika perspektiv återspeglar resultaten en bredd av 

olika ståndpunkter, som ibland står i direkt motsättning. Arbetsgruppen kom inte till 

konsensus i frågan, men arbetet visar på både bredden och djupet av perspektiv som 

behöver inkluderas för att komma framåt gällande skolsituationen i Hållnäs och 

Skärplinge och kommer vara en del av det fortsatta arbetet i kommunen och i 

samarbete med lokala aktörer i Hållnäs. 

Träff 1 – Förstå situation och problem 

Den första arbetsgruppsträffen genomfördes 20 maj 2021 under temat ”Förstå 

situation och problem”. Träffen innehöll både presentationer av bakgrundsmaterial 

och diskussioner i arbetsgruppen. 

Introduktion 

Dagens introducerades med en genomgång av processen där fem punkter skapade 

en gemensam inramning för arbetsgruppens uppdrag: 

1. Labyrint – det kommer vara svårt att hitta rätt, återvändsgränder, vilsenhet 

och möjliga tvärstopp 

2. Åsiktsmakt inte beslutsmakt – vi kan föreslå men inte besluta.  

3. Risk för gisslankänsla – alla röster som finns har plats. Inte kunna användas 

som gisslan ”nu har vi haft dialog – nu är alla överens” 
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4. Vi kanske inte kommer fram till någon gemensam slutsats, utan skiljelinjer 

förtydligas snarare. Vi kanske jobbar med scenarier mer än enskilda förslag 

för att ge bredd och djup i frågorna till fortsatt politisk process. 

5. Ingen önskebrunn eller trollstav – genomförbarhet på åtgärder – bär era 

perspektiv tydligt. 

 

Inför träffarna hade församtal med alla deltagare genomförts. Utifrån dem 

sammanfattades sex punkter som gruppen hoppades uppnå och skapa tillsammans: 

1. Ökad förståelse 

2. Bred och öppen ingång till frågan 

3. Konstruktiv och kreativ dialog 

4. Barnens bästa i fokus 

5. Långsiktiga förslag 

6. Realistiska förslag 

Vad vet vi? 

Introduktionen följdes av tre presentationer som bidrog med bakgrundsinformation 

som gav ett fakta- och diskussionsunderlag till arbetsgruppen.  

 

Inledningsvis höll Kristina Sennblad, Tierps kommun, en presentation. Den 

innefattade relevant statistikunderlag, såsom befolkningsutveckling och 

elevunderlag i de berörda skolorna, och en översikt av de politiska processer som 

berör och berörs av dialogen. Kristinas presentation visade att antalet födda barn i 

Hållnäs och Skärplinge varierar stort mellan åren, sett till den senaste 

tioårsperioden. Det får utslag i elevunderlaget som också det varierar kraftigt från år 

till år, en trend som troligtvis kommer kvarstå framöver. 

 

Därefter presenterade Peter Staland, Hållnäs Sockenråd, en lokalekonomisk analys 

som gjorts för Hållnäs. Den introducerade Hållnäs historik, resurser, behov och 

potential för utveckling. Peter poängterade att bygden har attraktionskraft inom 

turism, men att det saknas positiva flyttkedjor vilket skapar låsta fastigheter. 

 

Avslutningsvis presenterade Sanna Gunnarsson, Tierps kommun, den 

perspektivsammanställning som gjorts inom medborgardialogen. 

Perspektivsammanställningen visar på spännvidden av olika ståndpunkter och 

perspektiv i relation till skolsituationen i Hållnäs och Skärplinge. 

Vad handlar det här om? 

Träff 1 kom fortsättningsvis att fokusera på frågorna ”Vad tycker vi att ”det här” 

verkligen handlar om?” och ”Vilka 2-3 teman behöver/vill vi prioritera att fördjupa 

oss i för att komma vidare?”. 

 

När arbetsgruppen ombads ”zooma ut” och fundera på vad skolsituationen handlar 

om i ett större perspektiv framkom en bred bild som summeras i tabellen nedanför. 

För att avgränsa arbetsgruppens fokus sorterades den bredare bilden in i olika 

kategorier: Inom respektive Utom räckhåll för arbetsgruppens påverkan, samt Kort 

respektive Lång sikt. 
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 Inom räckhåll – vi kan 

påverka mer direkt  

Utom räckhåll – kan inte påverka 

direkt 
K

o
rt

 s
ik

t  Narrativet – bredda och 

fördjupa berättelsen om 

skolan 

 Jobba bort den krångliga 

hyresmodellen som ger höga 

kostnader och hindrar mer 

nyttjande av lokaler. Här pågår ett 

arbete inom kommunen. 

L
ä
n

g
re

 s
ik

t 

 Motverka rivalitet mellan 

Hållnäs och Skärplinge 

 Bygg vidare på och med det 

aktiva föreningslivet – men 

romantisera inte allas vilja att 

vara med 

 Det saknas bostäder, framförallt 

lägenheter, i Hållnäs 

 Öppna upp för kooperativa 

hyresrätter (möten initierade av 

Sockenrådet) 

 Nyttja tillgång till tomter 

 Var vaksamma på gentrifiering där 

fastboende flyttar till förmån för 

sommarboende 

 Säkra infrastruktur VA vid 

expansion 

 Digital infrastruktur – tillgång till 

fiber 

 

Nästa steg i dialogen innebar att fokusera diskussionen på just skolsituationen i 

Hållnäs och Skärplinge och att i det försöka identifiera 2-3 gemensamma teman att 

fortsätta med i arbetsgruppen. Genom diskussionerna framträdde en bild av det 

komplexa system som påverkar och påverkas av skolsituationen. Arbetsgruppen 

lyfte särskilt fram barnens bästa och levande landsbygd som centrala värden och 

teman i diskussionen som skolsituationen.  

 

 

Orsaker som påverkar elevunderlaget i Hållnäs skola som identifierades under 

träffen var: 

 Skolans attraktivitet och dragkraft. En attraktiv skola med hög kvalitet gör 

att fler föräldrar väljer skolan till sina barn.  

 Narrativet om skolans framtid. Ett återkommande nedläggningshot skapar 

osäkerhet hos föräldrar, lärare och barn och kan leda till att skolan väljs bort. 
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 Möjligheten till inflyttning och kvarboende. En variation av bostäder krävs 

för att unga vuxna och nya barnfamiljer ska kunna bo kvar eller flytta till 

Hållnäs. 

 Skolorganisationen. Hur upptagningsområden och fördelning av elever och 

klasser görs från kommunen påverkar skolans elevunderlag. 

 

Träff 1 avslutades med en utcheckning där arbetsgruppen uttryckte en önskan om 

att vid nästa träff få möjlighet att diskutera olika framtidsscenarier för 

skolsituationen. 

Sammanfattning Träff 1 

Första träffen innehöll många diskussioner genom vilka arbetsgruppen arbetade 

med att skapa en gemensam bild av situationen och problemen som finns i relation 

till skolsituationen i Hållnäs och Skärplinge. Följande punkter sammanfattar 

diskussionerna under den första träffen.  

 

1. Arbetsgruppen är överens om att ”barnens bästa” måste vara i fokus men ser 

svårigheter i att definiera objektivt vad det kan vara. Behålla småskolor kan 

vara önskvärt, särskilt för de yngre åldrarna. Men finns det ett minsta antal 

elever som ger mångfald, socialt utbyte och kollegialitet för lärare? De svar 

vi söker finns inte i en tabell som säger vad som är rätt eller fel. 

2. Frågorna om kommunens landsbygdsskolor och levande landsbygd är tätt 

sammanknutna. Om Hållnäs skola behöver ett större elevunderlag behövs en 

aktiv landsbygdsutveckling för att öka möjligheten för människor att bo 

kvar och flytta till Hållnäs. Huruvida Hållnäs skola är för liten är dock en 

fråga där ståndpunkterna i arbetsgruppen går isär.  

3. Arbetsgruppen är överens om att hela kommunen ska leva och att en 

levande landsbygd är viktigt och önskvärt. Skolan är en viktig service och 

fyller en funktion i en levande landsbygd, men är den funktionen oersättlig? 

På samma sätt som när det gäller ”barnens bästa” är en ”levande landsbygd” 

svårt att definiera objektivt och kommer innebära målkonflikter. 

4. Ett ständigt närvarande hot om nedläggning skapar både otrygghet och 

osäkerhet för såväl föräldrar, lärare och barnen. ”Vad händer nästa läsår?” 

skapar en slags självuppfyllande bild av nedläggningshot som påverkar 

föräldrar att välja bort Hållnäs.  

5. Vi behöver komma bortom invanda tankemönster, även om det är svårt, för 

det krävs en bred förståelse av varandras perspektiv.  
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Träff 2 – Scenarier och åtgärder 

Den andra träffen genomfördes den 27 maj och fokuserade på att diskutera möjliga 

vägar framåt gällande skolsituationen i Hållnäs och Skärplinge. 

4 Scenarier för skolsituationen 

Innan den andra träffen fick arbetsgruppen 4 scenarier utskickade till sig: 

 Scenario A – ”Vi kör på”  
Skolor och förskolor i Hållnäs och Skärplinge drivs vidare enligt nuvarande 

format. 

 Scenario B – ”Mindre och bättre?”  

Hållnäs skola blir en F-3 skola och Ol Andersskola är fortsatt F-9. 

 Scenario C – ”Vi delar upp oss”  
Hållnäs skola blir en F-3 skola och Ol Andersskola en 4-9 skola. 

 Scenario D – ”Vi stänger ner”  
Hållnäs skola stängs och Ol Andersskola är F-9 skola 

 

Scenarierna diskuterades utifrån möjligheter och risker sett till ”barnens bästa” och 

”levande landsbygd” samt utifrån möjligheter och hinder sett till deras 

genomförbarhet, det vill säga hur möjliga de är att genomföra. Genom diskussioner 

i smågrupper och i hela arbetsgruppen framkom olika frågor och ställningstaganden 

i relation till scenarierna. En fullständig sammanställning av ståndpunkter i relation 

till scenarierna finns som bilaga. 

 

FRÅGOR STÄLLNINGSTAGANDEN 

A: ”Vi kör 

på”  

• Är det möjligt att utveckla 

skolorna progressivt, offensivt 

och nytänkande istället för att 

lägga ned? 

• Hur kan idéer hos lärare, 

Sockenråd och föräldrar 

användas för att utveckla utan 

att glömma likvärdighet? 

• Kan lokaler i Hållnäs skola 

frigöras redan nu? Kan det i så 

fall vara en del av lösningen? 

• Kan vi utforska alternativa sätt 

att stödja rörlighet/skjutsar till 

Hållnäs? 

• Det finns en risk att hotet om 

nedläggning kvarstår 

• Olika typer/storlek på skola ger 

frihet att välja 

• Detta scenario kräver en 

förändrad 

resursfördelningsmodell för att 

säkra mindre skolors villkor 

• Det krävs ett progressivt 

uppdrag att utveckla skolorna.    

• Skolan skall inte vara beroende 

av vilka föräldrar man har, utan 

våra skolor skall säkra 

likvärdighet oavsett.  

B: 

”Mindre 

och 

bättre?”  

• Positivt: lokaler frigörs, men vad 

blir faktiska ekonomiska 

konsekvenser? 

• På vilket sätt är en F-3 skola 

bättre än en F-6 skola i Hållnäs? 

• Positivt: Kan vara bra tajming 

med ökad vilja att förflytta sig 

bland 4-6 ÅK och uppåt 

• Detta verkar endast vara ett 

steg mot stängning av Hållnäs 

skola 

• Inte ett önskvärt scenario 
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Ett vägskäl mot framtiden 

Arbetet med scenarierna synliggjorde en konfliktlinje och ett vägskäl illustrerad i 

bilden nedanför: ska Hållnäs skola och andra landsbygdsskolor i kommunen 

utvecklas offensivt eller avvecklas till förmån för större skolor?  

 

 

 
 

Arbetsgruppen uttryckte en enighet kring att en offensiv utveckling kräver tydliga 

uppdrag till skolledningen och att resurser allokeras för utvecklingen. Tierps 

kommun och Hållnäs skola skulle kunna vara en föregångare i hur svenska 

kommuner kan arbeta för att stärka upp sina småskolor, med hjälp av nytänkande 

och bland annat digitalisering. Om kommunen vill satsa på Hållnäs skola så vill 

lokalsamhället gärna vara med och bidra till den satsningen. Deltagarna var dock 

inte samstämmiga kring huruvida det skulle vara önskvärt att driva en offensiv 

utveckling. I diskussionerna lyftes även kritik mot att praktiska lösningar och 

förslag inte finns på bordet, något som gör det svårt att diskutera vad en offensiv 

C: ”Vi 

delar upp 

oss” 

 
• Ej realistisk att genomföra  

D: ”Vi 

stänger 

ner”  

• Hur skulle det påverka Hållnäs 

om skolan stängs ned? Ett steg i 

avveckling av bygden, eller en 

möjlighet för ny utveckling? 

• Vilka argument eller belägg 

finns för att Hållnäs skola är 

sämre ur ett ”barnens bästa”-

perspektiv? 

• Hållnäs skola kommer 

fortsättningsvis vara en liten 

skola, om det inte är önskvärt 

så är detta scenario det mest 

pragmatiska och realistiska 

• Vad händer i bygden om skolan 

stänger? Var aktsamma på 

gentrifieringsrisk i samband 

med flyttkedjor där fastboende 

blir sommarboenden 
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satsning skulle innebära och vilken effekt det skulle få. Utifrån det diskuterades 

möjligheten att ta fram ett utvecklingsprogram där lokalsamhället, skolan och 

kommunen tillsammans formulerar möjliga åtgärder för en offensiv satsning på 

kommunens landsbygdsskolor. Det skulle kunna ge skolan och bygden en tidsfrist 

att arbeta med utveckling utan ”hot om nedläggning”. Det är dock viktigt att det inte 

läggs på föräldrar och lokalsamhället att ”fixa skolsituationen”, det är till sist 

kommunens ansvar att bistå med samhällsservice.  

 

Ett parallellt alternativ till en offensiv utveckling skulle kunna vara att Hållnäs 

skola drivs som friskola istället för kommunal skola, mest realistiskt genom ett 

föräldrakooperativ eller liknande. Det skulle innebära att osäkerheten till följd av 

skifte i politiskt styre skulle minska. Det finns dock en risk att de ekonomiska 

kostnaderna för kommunen kvarstår eller ökar om en friskola tar över driften. Vad 

det alternativet innebär för möjligheter och risker behöver dock utvärderas.  

 

Att avveckla och lägga ner Hållnäs skola sågs av majoriteten av arbetsgruppen inte 

som ett önskvärt alternativ. Däremot poängterades att detta föreslagits av flera 

ledande personer inom skolledningen under de senaste åren, med hänvisning till att 

skolan har ett för litet elevunderlag. Deltagare i arbetsgruppen lyfte fram olika 

forskningsrapporter som påvisar argument både för och emot en mindre 

elevsammansättning. Det tycks finnas forskning som visar på både styrkor och 

utmaningar med en mindre skola. En forskningsöversikt från 2014 sammanfattar 

dilemmat: 
”Avslutningsvis går det därmed att tänka sig att det finns både ett nedre golv och ett 

övre tak med avseende på vad som kan sägas utgöra en optimal skolstorlek. Som 

forskningen visar är det mycket som tyder på att den mindre skolan besitter vissa 

fördelar, inte minst när det handlar om elevernas sociala situation. Samtidigt går det 

att peka mot ett antal tänkbara pedagogiska dilemman som kan uppkomma om en 

skola är alltför liten. Var gränsen för detta golv respektive tak går är däremot svårt att 

säga i exakta tal. Det beror i stor utsträckning på det sammanhang som skolan verkar 

i och kanske i synnerhet på vilka elevgrupper men också vilka lärare som finns på 

den aktuella skolan.” (Adolfsson, 2014) 

Sammanfattning Träff 2 

Andra träffen fokuserade på scenarier, vägar och åtgärder framåt för skolsituationen 

i Hållnäs och Skärplinge. Följande punkter sammanfattar diskussionerna.  

 

1. Varken scenario B (Hållnäs F-3 och Ol Andersskola F-9) eller scenario C 

(Hållnäs F-3 och Ol Andersskola 4-9) ses som realistiska eller önskvärda 

enligt arbetsgruppen. 

2. Ett vägskäl tydliggjordes mellan en progressiv utveckling eller avveckling 

av Hållnäs och kommunens andra mindre skolor. Arbetsgruppen ansåg det 

inte önskvärt att fortsätta enligt nuvarande modell utan nya insatser. 

3. Ett konkret förslag om en utvecklingsplan som formuleras tillsammans av 

lokalsamhället, skolan och kommunen framkom. 

4. Det finns ett flertal frågor och dilemman att förhålla sig till gällande de olika 

scenarierna. Tydligt är att barnens bästa, levande landsbygd och 

genomförbarhet måste stå i fokus. Utmaningen ligger dock i att dessa värden 

är svåra, om inte omöjliga, att definiera objektivt samt att det finns flera 

målkonflikter.  
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Bilagor 

Till sammanställningen bifogas två bilagor: 

1. Fullständig dokumentation av scenarioarbetet i arbetsgruppen 

2. Perspektivsammanställning från medborgardialogen 
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1 Sammanfattning 

Vi har av Tierps kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunstyrelsens 
styrning av grundskolan. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021. 

Enligt kommunfullmäktiges reglemente fullgör kommunstyrelsen kommunens uppgifter 
enligt skollag och förordningar. Skolverksamheten styrs genom mål utifrån Agenda 
2030 och budget. Några specifika mål inom olika verksamhetsområden, till exempel 
grundskolan, sätts inte upp. Intervjuade rektorer och skolchef menar att det finns en 
tydlig fördelning av ansvar och befogenheter från kommunstyrelse genom skolchef till 
rektor. Rektorerna upplever statens styrning genom mål i lag och förordningar som 
mest styrande. 

Den genomsnittliga kostnaden per elev i grundskolan, 114 664 kronor, ligger under 
genomsnittskostnaden per elev i kommungrupp och rike. Kostnaderna för lokaler och 
inventarier är betydligt högre än snittet i kommungrupp och rike. Att den totala 
genomsnittskostnaden ändå är lägre i Tierps kommun beror på låga kostnader för 
undervisning och elevhälsa. 

Kommunstyrelsen har inte beslutat om hur resurser ska fördelas. Grundskolan tilldelas 
en budgetram som, enligt skolchefen, fördelas till skolenheterna med ”ett belopp per 
elev, därefter justerat utifrån varje skolenhets behov för att uppfylla lagkrav och vidare 
med hänsyn till skolenhetens behov utifrån socioekonomiska förutsättningar och 
resultat”. Ekonomistyrningen har varit bristfällig, menar rektorerna. Det finns en bild av 
att alla redan från början ha vetat att verksamheten inte kan bedrivas inom ram och 
därför är budgetunderskott ingen stor sak. Under innevarande läsår har 
ekonomistyrningen blivit tydligare, menar rektorerna. 

Det systematiska kvalitetsarbetet i Tierps kommun följer, enligt skolchef, ett framtaget 
årshjul där grundprincipen är att fokus varje månad ligger på ett valt område. Årshjulet 
är framtaget utifrån läroplansmålen, uppnådda resultat samt elevers, vårdnadshavares 
och medarbetares upplevda kvalitet. För läsåret 2019/2020 finns ingen dokumentation 
över huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. Skolchefen menar att ett 
kvalitetsarbete har bedrivits och att det finns dokumenterat på enhetsnivå. Att det 
saknas dokumentation på huvudmannanivå beror på förändring på skolchefsposten 
och ny modell för kvalitetsarbete. 

Intervjuade rektorer upplever att de leder det pedagogiska arbetet, men att det finns 
förutsättningar att utveckla det. En rektor menar att rektor får sitta med många 
detaljfrågor och lösa akut uppkomna situationer. Det finns en kultur att rektor ska vara 
inblandad i allt. Intervjuade lärare menar överlag att de har bra rektorer som gör så gott 
de kan. 
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Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsen 
brister i styrning och uppföljning av grundskolan. Kommunens skolstruktur med många 
små skolenheter är kostnadskrävande. Kommunen bestämmer själv om sin 
skolstruktur, men ska genom resurstilldelning och systematiskt kvalitetsarbete 
säkerställa att resurstilldelning och resursfördelning ger varje skolenhet likvärdiga 
förutsättningar att verka för hög måluppfyllelse. Kommunstyrelsen har inte beslutat om 
resursfördelningsmodell eller på annat sätt säkerställt att resurser fördelas efter elevers 
olika förutsättningar och behov. Kommunstyrelsen bedriver ett systematiskt 
kvalitetsarbete, men arbetet ska årligen dokumenteras och ligga till grund för utveckling 
av verksamheten. Åtgärder ska vidtas om brister har identifierats, vilket det interna 
kvalitetsarbetet har visat att det har.  

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

⎯ säkerställa att uppsatta mål korrelerar med avsatta resurser. 

⎯ besluta om resursfördelning och fördela resurser efter elevernas olika 
förutsättningar och behov. (2 kap. 8 b § SkolL) 

⎯ systematiskt och kontinuerligt, planera, följa upp och utveckla utbildningen. (4 
kap. 3, 5-7 SkolL) och som en del i sin styrning, besluta om särskilda områden 
att följa upp, till exempel rektors förutsättningar att verka i enlighet med skollag. 

⎯ tydliggöra styrkedjan från kommunstyrelse till skolenhet, till exempel genom 
stärkt dialog inte minst inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. 
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2 Inledning/bakgrund 

Vi har av Tierps kommuns revisorer fått i uppdrag att granska styrningen av 
grundskolan.  

Huvudmannen är ansvarig för utbildningen och ska se till att verksamheten bedrivs 
enligt lag. Kommunen ska också fördela resurser så att elevernas olika förutsättningar 
och behov tillgodoses. På huvudmanna- och enhetsnivå ska ett systematiskt kvalitets-
arbete bedrivas. Rektor har en nyckelroll inom skolan, med avgörande inflytande över 
sådant som direkt kan påverka den enskilde elevens förutsättningar att utvecklas. Det 
gäller primärt det pedagogiska ledarskapet och utvecklingen av utbildningen på 
enhetsnivå. För att klara uppdraget krävs att huvudmannen ger rektor rätt 
förutsättningar.  

Det handlar om att utarbeta och tillämpa väl fungerande uppföljningssystem av 
verksamhetens resultat för att nå ett optimalt utnyttjande av tilldelade resurser.  

Vid revisorernas riskbedömning framkom att brister i styrning och uppföljning av 
skolans verksamhet kan leda till att tilldelade resurser inte används optimalt och att 
verksamheten inte når uppställda mål. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 2021. 

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 

Det övergripande syftet har varit att bedöma om kommunstyrelsens styrning och 
uppföljning av verksamheten är ändamålsenlig. Utifrån syftet har följande 
revisionsfrågor besvarats: 

⎯ Finns en tydlig fördelning av ansvar och befogenhet från kommunstyrelse till 
rektor? 

⎯ Är nämndens resursfördelningsmodell utformad enligt lag, ändamålsenlig och 
fungerar den som ett styrinstrument?  

⎯ Har nämnden ett uppföljningssystem för kvalitetsarbete, sina egna mål och 
måluppfyllelse avseende de nationella målen, som överensstämmer med lag och 
fungerar styrande?  

⎯ Leder rektor det pedagogiska arbetet och utvecklar utbildningen i enlighet med lag? 

Granskningen har avgränsats till grundskolan och avser kommunstyrelsen. 

2.2 Revisionskriterier 

Vi har bedömt om rutinerna uppfyller    

⎯ kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6 § 

⎯ skollagen (2010:800) 2 kap. 8 – 9 §§ och 4 kap. 3, 5-7 §§ 

⎯ tillämpbara interna regelverk, policyer och beslut. 
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2.3 Metod 

Granskningen har genomförts genom studier av Skolinspektionens beslut, skolenkät, 
kommunens interna beslut och dokument samt intervjuer med kommunstyrelsens 
ordförande och vice ordförande, ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsens 
utskott för barn och ungdom, skolchef samt urval av rektorer och lärare.   

Rapporten är faktakontrollerad av kommunstyrelsens ordförande, ordförande i i 
utskottet barn och ungdom samt skolchef. 

3 Om styrning och ledning av grundskola 

Kommunfullmäktige är huvudman för skolan och avgör i reglemente vilken styrelse 
eller nämnd som ska ansvara för att skolverksamheten bedrivs enligt lag och andra 
styrdokument. Huvudmannen bestämmer i stort om sin egen organisation, men sedan 
den 1 juli 2018 ska huvudmannen utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med 
att tillse att verksamheten bedrivs enligt gällande föreskrifter.1 

För varje skolenhet ska det finnas en rektor.2 Någon annan titel får inte användas; ej 
heller får rektors titel användas av andra tjänstepersoner i organisationen som inte 
leder en skolenhet. Samma person kan vara rektor vid flera skolenheter, men det får 
bara finns en rektor vid varje skolenhet. Hur det inre arbetet på skolenheten 
organiseras beslutar rektor.3 

4 Resultat av granskningen 

I Skolinspektionens senaste regelbundna tillsyn, 2018, framkom inte annat än att 
kommunen uppfyllde författningarnas krav på förutsättningar för och utveckling av 
utbildningen vid skolenheterna.4 

Kunskapsresultaten efter läsåret 2019/2020 var överlag lägre än rikssnittet. 61 procent 
av eleverna uppnådde efter årskurs 9 kunskapskraven i alla ämnen och 84 procent 
uppnådde behörighet till gymnasieskolan. Motsvarande genomsnittliga måluppfyllelse i 
riket var 77 procent respektive 88 procent. 

 

 

 

 

 
1 2 kap. 8 a § SkolL 
2 2 kap. 9 § SkolL 
3 2 kap. 10 § SkolL 
4 Skolinspektionen dnr 43-2016:10376, 2018-01-15 
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4.1 Styrning – ansvar och befogenheter 

Enligt kommunfullmäktiges reglemente fullgör kommunstyrelsen kommunens uppgifter 
enligt skollag och förordningar.5 Därmed är kommunstyrelsen att betrakta som huvud-
man för grundskolan i kommunen. I kommunstyrelsen verkar fyra utskott varav ett har 
särskilt ansvar för att förbereda ärenden kopplade till barn och ungdom. Utskott har inte 
delegation på att fatta beslut inom områden som är föremål för denna granskning.6  

Kommunstyrelsens ordförande redogör för de politiska styrsystemen. Skolan styrs, 
liksom annan kommunal verksamhet, genom mål utifrån Agenda 2030 och budget. 
Några specifika mål inom olika verksamhetsområden, till exempel grundskolan, sätts 
inte upp. Kommunstyrelsen kan också genom särskilda uppdrag riktade till 
kommundirektören få ärenden belysta. Även internkontrollplanen är en del av 
styrningen av grundskolan.  

I Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2021-2023 konstaterar kommun-
styrelsen att kunskapsresultaten i grundskolan är låga.7 Av planen framgår att ”Tierps 
kommun arbetar med en modell som initierats av Skolverket och som kallas 
Samverkan för bästa förskola/skola och som syftar till att förbättra elevers resultat och 
öka likvärdighet inom och mellan förskolor/skolor. Samtliga förskolor och grundskolor i 
kommunen ingår i arbetet som engagerar all personal i utvecklingsarbetet”.89 I våra 
intervjuer framgår att två skolor har blivit utvalda för Skolverkets insatser, men att all 
verksamhet berörs. I dokumentet lyfts också frågan om insatser för elever med låg 
skolfrånvaro samt totalkostnad och kostnad per kostnadsslag per elev.10  

Uppföljningen av kommunens verksamhet kommer från och med innevarande budgetår 
att göras mot bland annat nyckeltal i Kolada11, enligt kommunstyrelsens ordförande. 
Utskottet får information från skolchefen vid varje sammanträde och uppföljningen följer 
ett beslutat årshjul, enligt utskottets ordförande. 

Tjänstepersonsorganisationen, som består av tre huvudområden, leds av kommun-
direktören. Under delområdet Produktion finns verksamheten Utbildning. Utbildnings-
kontoret leds av utbildningschefen som tillika är skolchef. Förutom av utbildningschefen 
består kontoret av: skolformschef förskola, skolformschef grundskola12, skolformschef 
gymnasium13, utvecklingschef samt verksamhetschef elevhälsa. Utöver det finns 
stödfunktionerna arbetslivs- och utbildningsstrateg, IKT- och utvecklingssamordnare, 
systemförvaltare och administratör.  

 
5 Reglemente för kommunstyrelsen, 2020-05-12, Kommunfullmäktige  
6 Delegationsordningen är under revision. 
7 Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2021-2023, sid. 21 
8 Samverkan för bästa skola är en statlig satsning riktad till ”förskolor med svåra förutsättningar och skolor 
med låga kunskapsresultat och som har särskilt svåra förutsättningar att förbättra elevernas resultat på 
egen hand”. Skolverkets ”uppdrag är att genom riktade insatser stärka förskolan, skolan och 
huvudmannen (kommunen eller skolans styrelse om det är en fristående skola) i arbetet med att planera, 
följa upp och utveckla utbildningen efter deras unika mål och behov”. 
9 Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2021-2023, sid. 20 
10 Det sistnämnda tas upp nedan under rubriken resurser. 
11 Kolada är en tjänst från Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). RKA är en ideell förening 
med svenska staten och Sveriges Kommuner och Regioner som medlemmar.  
12 Vid tiden för granskningen låg denna roll på skolchef som tillförordnad. 
13 Vid tiden för granskningen låg denna roll på skolchef som tillförordnad. 
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Rektorerna konstaterar att antalet tjänstepersoner på kontorsnivå har ökat betydligt 
under de senaste åren, vilket har fått till konsekvens att avståndet mellan skolchef och 
rektor upplevs ha växt. Skolchefen framför att utbildningskontoret har minskat sin 
personal med 1,7 tjänst till 6,9 heltidstjänster under det senaste året. Skolchefen är 
tillika tillförordnad verksamhetschef för grundskolan, vilket har minskat avståndet 
mellan skolchef och rektor, enligt skolchefen. 

I Tierps kommun finns det elva grundskolor fördelade på tio orter. Örbyhus skola består 
av två skolenheter, F-6 respektive 7-9. De tolv skolenheterna är uppdelade på fyra 
geografiskt betingade skolområden. I varje skolområde arbetar 1-2 rektorer och mellan 
0-2 biträdande rektorer. Av kommunens sju rektorer ansvarar fem för två skolenheter 
och två för en vardera. Hösten 2019 förändrades rektorsorganisation genom att antalet 
rektorer ökade och antalet biträdande rektorer minskade. Skolenheterna fick på detta 
sätt en bättre och närmare tillgång till rektor, enligt skolchef. Kommunens skolstruktur 
kännetecknas av många små skolor. Endast fyra skolenheter har fler än 200 elever. 

Den 19 december 2019 beslutade kommunfullmäktige ”att ge verksamheten i uppdrag 
att se över grundskolans organisation och lokalutnyttjande i syfte att organisationen 
följer lagen och att våra lokaler nyttjas på ett optimalt sätt”.14 Av utskottets protokoll 
framgår att det pågår en kartläggning av segregationen i kommunen och att en 
planering av medborgardialog kring skolans organisation i Skärplinge och Hållnäs har 
inletts. Det innebär, enligt utskottet, att något förslag i en översyn inte kan vara klart att 
överlämna till fullmäktige förrän tidigast i september 2021.15  

I oktober 2020 genomförde Skolinspektionen intervjuer med politiker och tjänste-
personer i en kvalitetsgranskning av ”huvudmannens styrning genom tydlighet i dele-
gering och uppföljning”.16 Granskningen ger bilden av en organisation som präglas av 
”dialog och förtroende för professionen”. Historiskt upplevs rektorerna ha haft ett starkt 
självstyre till förfång för likvärdigheten. Regelbundna möten, i vilka styrkedjans olika 
nivåer möts, ”används som metod för att förbättra likvärdigheten”. Skolinspektionen 
bedömer ”att skolchefen fungerar som en tydlig länk mellan rektorer och huvudman, 
vilket bidrar till att signalerna går till den som är ytterst ansvarig för frågan”. Två 
utvecklingsområden identifieras dock. Det gäller dels att ”huvudmannen behöver 
säkerställa att förväntningar, ansvar och återrapportering för de delegerade uppgifterna 
är tydliggjorda” dels att ”huvudmannen behöver förankra arbetsuppgifter så att det blir 
tydligt vad arbetet innebär”.17 

Respondenter från kommunstyrelsen menar att åtgärder har vidtagits för att stärka 
styrningen och uppföljningen av statliga och kommunala mål. Verksamhetssystemet 
Stratsys har införskaffats och är under implementering. Genom systemet ska uppgifter 
om mål och resultat tydliggöras och finnas tillgängliga på både politisk nivå och 
verksamhetsnivå. Detta stärker styrkedjan. 

Intervjuade rektorer och skolchef menar att fördelningen av ansvar och befogenheter 
från kommunstyrelse genom skolchef till rektor är tydlig.  

 
14 Kommunstyrelsens utskott för barn och unga, 2020-10-06 § 206 
15 Kommunstyrelsens utskott för barn och unga, 2020-10-06 § 206 
16 Skolinspektionen dnr 2019:9157, 2020-12-18 
17 Skolinspektionen dnr 2019:9157, 2020-12-18 
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Rektorerna upplever statens styrning genom mål i lag och förordningar som mest 
styrande. Det finns en delegationsordning, som är under revidering. Varken rektorer 
eller skolchef upplever att den politiska nivån detaljstyr verksamheten. Rektorerna 
upplever snarare att avståndet till den politiska nivån under de senaste åren har blivit 
längre och längre. En rektor menar att kontakten mellan parterna har gått förlorad. 
Intervjuade lärare upplever inte att styrkedjan från kommunstyrelse till klassrum är 
tydlig. De ser sig själva tillsammans med rektorerna som en del och skolchef och 
politiker som en annan del, till viss del avskärmad från verksamheten med eleverna. 
Skolchefen påpekar att det pågår ett arbete med att förtydliga och följa styrkedjan, 
vilket leder till att direktkontakten mellan rektorer och politik eller mellan lärare och 
politik minskar. Verksamhetsbesök och den typen av kontakt är bra, menar skolchefen, 
men dessa har inte kunnat genomföras under pandemin.  

4.1.1 Bedömning 

Vi bedömer att fördelningen av ansvar och befogenheter från skolchef till rektorer är 
tillfredsställande. Vi bedömer emellertid att kommunstyrelsen inte fullt ut tar ansvar för 
styrningen av grundskolan. Vi ser brister i uppföljning av förutsättningar för 
verksamheten och måluppfyllelse samt resursfördelning. Uppsatta mål till exempel vad 
gäller skolstrukturen förefaller inte vara kopplade till avsatta resurser för verksamheten. 

4.2 Resursfördelning 

”Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom 
fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas” enligt skollagen 1 kap. 9 §. Detta 
betyder att eleverna ska ges förutsättningar att nå så långt som möjligt och att de 
elever som av olika skäl har det svårt att nå målen i skolan, till exempel av socio-
ekonomiska skäl eller för att de har ett annat modersmål än svenska, ska 
kompenseras. Likvärdig utbildning handlar alltså inte om att resurserna ska fördelas 
lika, utan att ”hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov”. (Lgr11, p1) 
Detta är skolans kompensatoriska uppdrag. Sedan den 1 juli 2014 ska kommuner 
enligt 2 kap. 8 b § SkolL ”fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter 
barnens och elevernas olika förutsättningar och behov”. 

”I samband med resursfördelningen är det av vikt att huvudmannen tar hänsyn till 
behoven på de olika skolorna, bland annat genom att föra en dialog med rektorerna. 
Att resurser viktas och fördelas utifrån elevernas olika förutsättningar och behov är ett 
mycket betydelsefullt instrument för att kunna uppnå likvärdighet i utbildningen.” 
(SKOLFS 2014:40, sid. 19) 

I Skolverkets statistik (Siris), som bygger på uppgifter som kommunerna lämnar till 
SCB, framgår att genomsnittskostnaden för en grundskoleelev i Tierps kommun år 
2019 var 114 664 kronor, vilket var 9 000 kronor högre än 2018 då 
genomsnittskostnaden låg på 105 663 kronor per elev. 

 

 

 



 

 9 

© 2021 KPMG AB. All rights reserved. 
 

Document classification: KPMG Public 

Tierps kommun 

 Granskning av grundskolans styrning 

 

 2021-05-19 

Nedan görs en jämförelse med genomsnittlig kostnad i kommungruppen 
(pendlingskommun nära större stad) och för rikets samtliga huvudmän. 

2019 Totalt (kr) Lokaler 
och inv. 

Under-
visn. 

Skolmål
-tider 

Lärverk
tyg, utr 

mm 

Elev-
hälsa 

Övr.18 

Tierp 114 664 28 163 54 722 7 193 4 580 2 910 17 097 

Kommungrp. 116 680 18 714 64 560 6 739 4 853 4 182 17 634 

Riket19 116 553 18 794 66 228 6 513 5 087 3 735 16 195 

Kolada, SKR 

Den genomsnittliga kostnaden per elev i grundskolan ligger alltså under genomsnitts-
kostnaden per elev i kommungrupp och rike. Kostnaderna för lokaler och inventarier är 
betydligt högre än snittet i kommungrupp och rike. Att den totala genomsnittskostnaden 
ändå är lägre i Tierps kommun beror på låga kostnader för undervisning och elevhälsa. 
Undervisningskostnaden är den fjärde lägsta i riket 2019. I Plan för Tierps kommuns 
ekonomi och verksamhet 2021-2023 konstaterar kommunstyrelsen att ”de totala 
elevkostnaderna samt de andelar som utgör undervisnings-kostnader och kostnader 
för elevhälsa ligger under rikssnitt inom grundskolan. Den största skillnaden sett i en 
riksjämförelse finns att hitta i den del som berör undervisning. Under plan-perioden är 
ambitionen att vända denna trend i syfte att nå en likvärdig skola”20. Kommunstyrelsens 
och utskottets ordförande konstaterar att lokalkostnaderna är höga och att det bland 
annat beror på befintlig modell för internhyressättning, många skollokaler och 
ineffektiva lokaler med stora korridorsytor. De höga lokalkostnaderna måste 
kommunen komma till rätta med, menar kommunstyrelsens ordförande, inte minst 
därför att de dränerar kommunen på pengar genom interkommunala ersättningar (IKE). 

Representanter för kommunstyrelsen och skolchefen menar att resurser avsätts för 
grundskolans verksamhet som möjliggör en verksamhet enligt lag och förordning. 
Kommunstyrelsens ordförande framför dock att det är tufft att hålla budget och 
skolchefen framför att mer resurser krävs för ökad måluppfyllelse. Det går inte heller att 
inom befintlig budget möta de behov av extraordinära stödinsatser som under läsåret 
tillkommande elever kan behöva.  Rektorerna konstaterar att de har svårt att hålla 
budget och ge eleverna det särskilda stöd som de behöver, även om de gör sitt bästa 
och prioriterar utifrån befintliga resurser. Även intervjuade lärare menar att bristande 
resurser gör att elever inte får det särskilda stöd som de behöver eller att stödet inte 
sätts in så tidigt som det borde.  

I samtal med kommunstyrelsen representanter konstateras att kommunstyrelsens inte 
beslutat om hur resurser ska fördelas.  

 
18 I övrigt ingår allt som inte ingår i andra kostnadsslag. Det handlar t.ex. om studie- och yrkesvägledning 
och administration. 
19 Tierp och kommungrupp inkluderar endast kommunala huvudmän medan riket inkluderar samtliga 
huvudmän.  
20 Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2021-2023, sid. 21 
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Grundskolan tilldelas en budgetram som, enligt skolchefen, efter att medel för centrala 
medel kostnader tagits bort fördelas till skolenheterna med ”ett belopp per elev, 
därefter justerat utifrån varje skolenhets behov för att uppfylla lagkrav och vidare med 
hänsyn till skolenhetens behov utifrån socioekonomiska förutsättningar och resultat”. 
Centralt bekostas förutom central administration även skolledning, måltider och lokaler. 
Skolchefen menar att ekonomistyrningen har blivit tydligare, men att det finns behov av 
att utveckla en tydligare resursfördelningsmodell. Intervjuade rektorer har ingen klar 
bild över på vilka grunder de tilldelas medel. De äskar medel hos skolchefen, som 
sedan bedömer äskandet och beslutar om tilldelning. 

Ekonomistyrningen har varit bristfällig, menar rektorerna. Det finns en bild av att alla 
redan från början ha vetat att verksamheten inte kan bedrivas inom ram och därför är 
budgetunderskott ingen stor sak. Under innevarande läsår har ekonomistyrningen blivit 
tydligare, menar rektorerna. De menar att den nye skolchefen har stärkt 
ekonomistyrningen, men fortfarande framför ett par rektorer att kostnaderna för deras 
verksamheter inte kommer att kunna rymmas inom budget. Skolchefen framför att 
personalneddragningar har gjorts av icke utbildad personal. Intervjuade lärare menar 
att det för övrigt är en betydande orsak till låg måluppfyllelse att en så stor andel av 
personalen saknar legitimation och behörighet samt att elever med stora stödbehov i 
många fall får en insats av personal helt utan pedagogisk utbildning. Kommunen 
annonserar inte ut tjänster som de borde, menar lärarna. Även skolchefen har 
konstaterat detta. 

4.2.1 Bedömning 

Vi bedömer att kommunstyrelsens fördelning av resurser till grundskolan är behäftad 
med påtagliga brister. För det första har kommunstyrelsen inte beslutat om fördelning 
av resurser i enlighet med skollagens skrivning om att kommunen ska fördela resurser 
efter elevers olika förutsättningar och behov. För det andra är det inte säkerställt att 
resurser fördelas efter elevers olika förutsättningar och behov. För det tredje är 
ekonomistyrningen bristfällig. Vi bedömer inte att resurstilldelningen korrelerar med 
uppdragets omfattning. Det vill säga verksamheten ges inte ekonomiska förutsättningar 
att bedriva grundskola så att elever kan utvecklas så långt som möjligt och få det 
särskilda stöd som de behöver. Kommunstyrelsens beslut om skolstruktur är 
kostnadskrävande, inte minst vad gäller lokalkostnader. Det är en brist att inte detta 
tydliggörs i resursfördelningsmodellen. 

4.3 Systematiskt kvalitetsarbete 

Bestämmelser om systematiskt kvalitetsarbete i förskola och skola finns i 4 kap. 
skollagen. I lagen framgår att arbetet ska bedrivas på huvudmanna- och enhetsnivå 
och bestå av planering, uppföljning och utveckling. Arbetet ska utgå från målen för 
verksamheten som formuleras i lag, förordningar och andra styrdokument. Fokus får 
alltså inte bara ligga på kunskapsmålen. Det systematiska kvalitetsarbetet på 
huvudmannanivå ska bygga på verksamheternas kvalitetsarbete. Det systematiska 
kvalitetsarbetet ska dokumenteras. 

Det systematiska kvalitetsarbetet i Tierps kommun följer, enligt skolchef, ett framtaget 
årshjul där grundprincipen är att fokus varje månad ligger på ett valt område.  
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Årshjulet är framtaget utifrån läroplansmålen, uppnådda resultat samt elevers, 
vårdnadshavares och medarbetares upplevda kvalitet. Enkäter genomförs en gång per 
termin som utgår från Skolinspektionens enkäter för att möjliggöra nationella 
jämförelser. Enkäterna kompletteras varje enkätomgång med valda fokusfrågor som 
kontoret vill få närmare belysta. En typisk arbetsgång kan, enligt skolchefen, vara att 
vid rektorsmötet sinsemellan diskutera och analysera insamlade data, både i större och 
mindre grupper. Därefter sker arbetet på skolorna med rektor och arbetslag innan 
området i slutet av månaden åter lyfts in på rektorsmöte för fortsatt utbyte.  

Det systematiska kvalitetsarbetet bedrivs på varje enhet utifrån enhetsspecifika 
strukturer. Intervjuade rektorer menar att varje ny skolchef har infört ny modell eller nya 
modeller för systematiskt kvalitetsarbete som de har tvingats att anpassa sig till, men 
det interna arbetet har fredats. Intervjuade lärare verifierar den bilden. Mål för arbetet 
sätts upp inför varje nytt läsår och målen följs upp efter varje termin. Uppgifter lämnas 
in till rektor som skriver en rapport för hela enheten. Det framgår också att 
kvalitetsarbetet har olika stor betydelse för utvecklingsarbetet. En lärare påpekar vikten 
av att kvalitetsarbetet leder till samsyn en annan upplever kvalitetsarbetet som något 
som måste göras.  

Hur enheternas kvalitetsrapporter har använts som underlag för utbildningens 
utveckling har förändrats under åren. Ett år gick rektor i dialog med skolchef igenom 
rapporten. Ett annat år diskuterade rektorer varandras kvalitetsrapporter utan 
medverkan från skolchefen. Rektorerna upplever inte att den politiska nivån har varit 
involverad och de saknar för övrigt en återkoppling. Förutom en insats på kollegialt 
lärande mellan lärare (Bravo Lesson21) kan de inte se att huvudmannen vidtagit några 
åtgärder för att stärka förutsättningar för högre måluppfyllelse. 

Under 2020/2021 införs Stratsys, ett systemstöd för det systematiska kvalitetsarbetet. 
Systemet är anpassat utifrån kommunens behov. Det är under uppbyggnad och 
beräknas kunna börja användas till pedagogiskt bokslut vårterminen 2021, enligt 
skolchef.  

För läsåret 2019/2020 finns ingen dokumentation över huvudmannens systematiska 
kvalitetsarbete. Skolchefen menar att ett kvalitetsarbete har bedrivits och att det finns 
dokumenterat på enhetsnivå. Att det saknas dokumentation på huvudmannanivå beror 
på förändring på skolchefsposten och ny modell för kvalitetsarbete. 

Av huvudmannarapporten för läsåret dessförinnan, 2018/2019, framgår att det har 
genomförts två utredningar/uppföljningar av verksamheten, Den ena inom ramen för 
Skolverkets stöd Samverkan för bästa skola. I båda utredningarna konstateras brister 
vad gäller det systematiska kvalitetsarbetet. Det handlar primärt om behov av att stärka 
analysen. Andra områden som har identifierats som utvecklingsområden berör styrning 
och ledning samt förutsättningar för likvärdig skola.  
 
 

 
21 BRAVOLesson är en del av företaget Successful Schools Sverige som baserar hela sin verksamhet på 
svensk och internationell forskning kring framgångsrika skolor. https://www.bravolesson.se/, 20210407 kl. 
12:15 
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I intervjuer med rektorer framgår att det fortfarande är ett utvecklingsområde att stärka 
analysförmågan och det gäller både för rektorer och lärare. Skolchefen påtalar att 
rektorerna ska serveras statistiskt material i Stratsys och att deras fokus ska ligga på 
analys och åtgärder att vidta. 

Måluppfyllelsen redovisas i huvudmannarapporten 2018/2019 utifrån uppgifter på 
enhets- och huvudmannanivå. Uppgifterna analyseras och bland annat kommer 
huvudmannen fram till att ”utbildningen i kommunen inte är likvärdig” och att ”andelen 
elever som uppnår alla kunskapskrav i alla ämnen i åk 9 särskiljer sig mycket i negativ 
bemärkelse ur ett kommunperspektiv”. Huvudmannen identifierar också åtgärder att 
vidta. Det handlar till exempel om att stärka både det systematiska kvalitetsarbetet och 
det pedagogiska ledarskapet. Ansvar, tidsram, resursbehov och dokumentationskrav 
anges för vissa insatser i kvalitetsrapporten. 

4.3.1 Bedömning 

Vi bedömer att huvudmannens kvalitetsarbete för läsåret 2018/2019 motsvarar lagens 
krav på planering och uppföljning av grundskolan. Påtagliga brister i elevernas 
måluppfyllelse och åtgärder att vidta för att skapa bättre förutsättningar har 
identifierats. Adekvata åtgärder ska dock vidtas så att utbildningen utvecklas. Vi 
bedömer att det är av betydande vikt att kommunstyrelsen i sin styrning av 
verksamheten tillser att det finns förutsättningar för att vidta adekvata åtgärder och att 
åtgärder vidtas samt att åtgärdernas konsekvenser följs upp. Vi ser brister i dialog 
mellan huvudman och verksamhet. Det är också en brist att motsvarande arbete inte 
har gjorts för läsåret 2019/2020. 

Att ett nytt digitalt verksamhetssystem införs kan stärka styrningen och uppföljningen. 
Det är viktigt att systemet i sig inte blir målet utan att det stödjer ett ändamålsenligt och 
effektivt kvalitetsarbete.  

4.4 Rektors pedagogiska ledarskap 

Av skollagen framgår att det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ska ledas och 
samordnas av en rektor. Rektorn ska också verka för att utbildningen utvecklas.22 För 
att få anställas som rektor krävs att personen genom utbildning och erfarenhet har 
pedagogisk insikt.23 

Skolinspektionen skickar vartannat år ut en enkät till elever i årskurs fem och nio, 
samtliga vårdnadshavare och pedagogisk personal hos samtliga huvudmän i riket. I 
enkäten till pedagogisk personal ställs bland annat frågor om rektors pedagogiska 
ledarskap och utvecklingen av utbildningen. Nedan följer i två tabeller 
grundskolelärarnas i Tierps kommun svar på påståenden inom aktuellt område. Svaren 
gäller 2018 års enkät. 2020 års enkät besvarades bara av 60 procent av personalen, 
vilket innebär att Skolinspektionen inte redovisar svaren. 

 
22 2 kap. 9 § SkolL 
23 2 kap. 11 § SkolL 
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Pedagogiskt ledarskap 

grundskolan Tierp 

Andel som 
instämmer24 

Medelvärde25 

 

Enkätgenom
-snitt26 

Diff. 

Rektor har god kunskap om det 
dagliga arbetet i skolan. 

74 % 6,6 7,1 -0,5 

Rektor arbetar för att främja 
elevernas kunskapsutveckling. 

85 % 7,6 7,9 -0,3 

Rektor tar ansvar för det 
pedagogiska arbetet på skolan. 

78 % 7,2 7,4 -0,2 

Index  7,1 7,5 -0,4 

Skolenkäten, våren 2018, Skolinspektionen 

Av enkäten framgår att grundskolelärarna i Tierps kommun i lägre grad än enkät-
genomsnittet instämmer i de positiva påståendena om rektors pedagogiska ledarskap. 
I högre grad upplevs rektorerna främja elevernas kunskapsutveckling än de har 
kunskap om det dagliga arbetet i skolan och tar ansvar för det pedagogiska arbetet. 

Utveckling av utbildningen 

 

Andel som 
instämmer 

 

Medelvärde 

 

Enkät-
genomsnitt 

Diff. 

Rektor ser till att utvärderingen av 
elevernas kunskapsutveckling 
ligger till grund för utveckling av 
utbildningen. 

87 % 7,7 7,4 +0,3 

Rektor ser till att arbetssätt 
förändras om eleverna inte 
uppnår kunskapskraven. 

50 % 6,2 6,6 -0,4 

Rektor ser till att uppföljningen av 
mitt och mina kollegers arbete 
leder till relevanta förändringar i 
arbetssätt. 

65 % 6,6 6,5 +0,1 

Index  6,8 6,9 -0,1 

Skolenkäten, våren 2018, Skolinspektionen 

 
24 För varje påstående finns fem svarsalternativ, två positiva, två negativa och vet ej. Med andel som 
instämmer avses att personalen tycker att påståendet stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra. 
25 Medelvärdet och indexvärdet hamnar på en skala mellan 0-10, där 10 innebär att respondenterna anger 
att påståendet ”stämmer helt och hållet” och 0 att påstående inte alls stämmer, däremellan finns 
alternativen ”stämmer ganska bra” och ”stämmer ganska dåligt”. 
26 Med enkätgenomsnitt avses genomsnittet av svaren vid enkäten som genomfördes våren 2018 vid 
grundskolor. Totalt medverkade 1 412 skolenheter på grundskole- och gymnasienivå. Svarsfrekvens i 
Tierps kommun var 70 %.  
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Överlag svarar både lärarna i Tierps kommun och alla lärare i enkätomgången mindre 
positivt på frågor om rektors ansvar för utvecklingen av utbildningen än om rektors 
ansvar för den pedagogiska ledningen. Bara hälften av lärarna i Tierps kommun menar 
att ”rektor ser till att arbetssätt förändras om eleverna inte uppnår kunskapskraven”.  

Enligt skolchef leder rektor det pedagogiska arbetet och utvecklar utbildningen i 
enlighet med skollag. Med utgångspunkt i kommunens verksamhetsplan tar rektor 
tillsammans med sina medarbetare fram en verksamhetsplan för respektive enhet. 
Planen utgår från prioriterade utvecklingsområden för respektive enhet och beslutas i 
samråd med skolchef och utvecklingschef. Rektor driver sedan utvecklingsarbetet 
tillsammans med biträdande rektor, utvecklings-/arbetslagsledare, processledare och 
karriärlärare. 

Intervjuade rektorer upplever att de leder det pedagogiska arbetet, men att det finns 
förutsättningar att utveckla det. En rektor menar att rektor får sitta med många 
detaljfrågor och lösa akut uppkomna situationer. Det finns en kultur att rektor ska vara 
inblandad i allt. Intervjuade lärare menar överlag att de har bra rektorer som gör så gott 
de kan. Rektorerna delegerar till arbetslagen, vilket uppskattas. Rektorerna sitter 
mycket på möten och ”springer på en massa bollar”. Lektionsbesök görs aldrig eller 
sällan, menar lärarna. Huvudmannen har köpt in ett material för att stärka det kollegiala 
lärandet lärare emellan. Att denna insats har skapat irritation i lärarleden framgår i 
intervjuer med rektorer och lärare. Det handlar främst om att resurser har satsats på ett 
sätt som inte efterfrågats varken av rektorer eller lärare. Överlag menar rektorerna att 
de borde göras mer delaktiga i skolkontorets utvecklingsprojekt. 

Skolchefen informerar om att grundskolans rektorer varje vecka har tre timmar 
gemensam mötestid med skolchef och utvecklingschef där fokus ligger på kollegialt 
lärande och utveckling av den pedagogiska verksamheten. Vid dessa träffar involveras 
på flera punkter såväl karriärlärare som externa aktörer från till exempel universitet och 
högskola. Rektorerna menar att det finns förutsättningar att ytterligare stärka 
samverkan mellan rektorerna. Skolenheterna kan fortfarande vara som skilda ”öar”.  

Vid utskottets sammanträde den 3 mars 2020 informerades ledamöterna av rektor vid 
Bruksskolan och Mehedeby skola om bland annat ledning, styrning och nära rektors 
pedagogiska ledarskap. Skolchefen redogör också för en utbildningsdag som 
genomfördes med utskottet den 11 mars 2021, där såväl rektorer som lärare från olika 
verksamheter fanns representerade. Verksamheten redovisade resultat, utvecklings-
arbete och systematiskt kvalitetsarbete. Utbildningschef och skolformschefer redovisar 
löpande resultat och kvalitetsarbetet på utskottet, enligt skolchefen. 

4.4.1 Bedömning 

Skolinspektionens enkäter är ett viktigt underlag för uppföljning av skolverksamhet inte 
bara för Skolinspektionen utan också för huvudmannen. Det är därför beklagligt att inte 
all grundskolans pedagogiska personal har bedömt det angeläget att besvara 
skolenkäten våren 2020.  
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Rektors pedagogiska ledarskap och ansvar för utveckling av utbildningen är av stor 
betydelse för god måluppfyllelse. Vi har inte sett några uppenbara brister vad gäller 
rektors förutsättningar, men inte heller att huvudmannen säkerställt att rektor har goda 
förutsättningar för det pedagogiska ledarskapet eller leder det pedagogiska arbetet mot 
hög måluppfyllelse. 

5 Slutsats och rekommendationer  

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsen 
brister i styrning och uppföljning av grundskolan. Kommunens skolstruktur med många 
små skolenheter är kostnadskrävande. Kommunen bestämmer själv om sin 
skolstruktur, men ska genom resurstilldelning och systematiskt kvalitetsarbete 
säkerställa att resurstilldelning och resursfördelning ger varje skolenhet likvärdiga 
förutsättningar att verka för hög måluppfyllelse. Kommunstyrelsen har inte beslutat om 
resursfördelningsmodell eller på annat sätt säkerställt att resurser fördelas efter elevers 
olika förutsättningar och behov. Kommunstyrelsen bedriver ett systematiskt 
kvalitetsarbete, men arbetet ska årligen dokumenteras och ligga till grund för utveckling 
av verksamheten. Åtgärder ska vidtas om brister har identifierats, vilket det interna 
kvalitetsarbetet har visat att det har.  

5.1 Rekommendationer 

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

⎯ säkerställa att uppsatta mål korrelerar med avsatta resurser. 

⎯ besluta om resursfördelning och fördela resurser efter elevernas olika 
förutsättningar och behov. (2 kap. 8 b § SkolL) 

⎯ systematiskt och kontinuerligt, planera, följa upp och utveckla utbildningen. (4 
kap. 3, 5-7 SkolL) och som en del i sin styrning, besluta om särskilda områden 
att följa upp, till exempel rektors förutsättningar att verka i enlighet med skollag. 

⎯ tydliggöra styrkedjan från kommunstyrelse till skolenhet, till exempel genom 
stärkt dialog inte minst inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. 
 

Datum som ovan 

KPMG AB 

Joakim Nertyk        

Joakim Nertyk  Micaela Hedin  

Certifierad kommunal revisor  
Certifierad kommunal revisor och 
kundansvarig 



 

 16 

© 2021 KPMG AB. All rights reserved. 
 

Document classification: KPMG Public 

Tierps kommun 

 Granskning av grundskolans styrning 

 

 2021-05-19 

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat 
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och 
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta 
dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i 
tryckfrihetsförordningen. 

 







Bästa skolkommun:
Tierps resultat
En rapport från Lärarförbundet om skolans förutsättningar i kommunen.



Vi vill att vår rankning ska 
bidra till de samtal och 
satsningar som krävs för att 
säkra lärares och 
skolledares förutsättningar.
Johanna Jaara Åstrand, 
förbundsordförande Lärarförbundet



Bästa skolkommun är en rankning som jämför alla 290 
kommuner efter 10 kriterier.

Syftet är att synliggöra och förstå skolans 
förutsättningar utifrån ett lokalt perspektiv.

Tierps kommun placerar sig i år som nummer 
290 av 290 kommuner. Övertorneå toppar årets 
rankning.

Med den här rapporten vill vi visa vilka styrkor och 
utmaningar Tierp har som skolkommun.

Det här är Tierps 
förutsättningar som 
skolkommun

https://www.lararforbundet.se/basta-skolkommun/2020/overtornea


Tierp en skolkommun med 
stor utvecklingspotential

Topp- och bottenrankade kommuner i Uppsala län

Kommun Placering i länet Placering i riket

Uppsala 1/8 216/290

Knivsta 2/8 235/290

Älvkarleby 3/8 239/290

Håbo 4/8 263/290

Håbo 4/8 263/290

Östhammar 5/8 264/290

Östhammar 5/8 264/290

Enköping 6/8 267/290

Heby 7/8 285/290

Tierp 8/8 290/290

Tierp ligger sämre till än samtliga fem 
grannkommuner:  Gävle (206), Uppsala (216), Älvkarleby 
(239), Östhammar (264) och Heby (285).

I hela Uppsala län är Tierp rankad som nummer åtta av 
åtta kommuner. Uppsala lägger sig bäst i länet (216).

Snittplaceringen för kommunerna i Uppsala är 257 (av 
290). Jämfört med resten av landet står länet med andra 
ord inför utmaningar.

https://www.lararforbundet.se/basta-skolkommun/2020/uppsala
https://www.lararforbundet.se/basta-skolkommun/2020/knivsta
https://www.lararforbundet.se/basta-skolkommun/2020/alvkarleby
https://www.lararforbundet.se/basta-skolkommun/2020/habo
https://www.lararforbundet.se/basta-skolkommun/2020/habo
https://www.lararforbundet.se/basta-skolkommun/2020/osthammar
https://www.lararforbundet.se/basta-skolkommun/2020/osthammar
https://www.lararforbundet.se/basta-skolkommun/2020/enkoping
https://www.lararforbundet.se/basta-skolkommun/2020/heby
https://www.lararforbundet.se/basta-skolkommun/2020/gavle
https://www.lararforbundet.se/basta-skolkommun/2020/uppsala
https://www.lararforbundet.se/basta-skolkommun/2020/alvkarleby
https://www.lararforbundet.se/basta-skolkommun/2020/osthammar
https://www.lararforbundet.se/basta-skolkommun/2020/heby
https://www.lararforbundet.se/basta-skolkommun/2020/uppsala


Rankningen Bästa skolkommun jämför alla kommuner utifrån tio kriterier.  Det här är Tierps relativa styrkor och svagheter 
som skolkommun.

Styrkor och svagheter

Svagheter

• Friska lärare (279/290)

• Fullföljd gymnasieutbildning (261/290)

• Andel godkända elever (260/290)

• Lärarlöner (245/290)

Styrkor

• Tierp har i årets rankning inget kriterium där 
man ligger på en placering bättre än 145.

Till styrkor räknar vi de kriterier där Tierps kommun har bäst rankning, relativt sett, och där placeringen inte är sämre än 145.
Till svagheter räknas på motsvarande sätt de lägst rankade kriterierna.



Utveckling



Rankning och utveckling
Bästa skolkommun mäter kommunens resultat i förhållande till 
andra kommuner (rankning) men också kommunens egen 
utveckling. 

Utvecklingen är baserad på en jämförelse med förra årets 
resultat (ett index). 

• Pil upp betyder att det sker en positiv utveckling. 

• Pil ner betyder att det sker en negativ utveckling.

• Om det inte sker någon större utveckling pekar pilen åt 
sidan.

Hypotetiskt exempel: lärarbehörigheten har ökat i kommunen 
och därför visas en pil upp. Jämfört med andra kommuner så 
placerar sig kommunen på 277:e plats. 

277 / 290

Visar på positiv 
utveckling

Rankningsplacering



Varken upp- eller nedgång 
i Tierp

290 / 290

Sammantaget visar de kriterier, som Bästa skolkommun 
analyserar, inte på någon tydlig utveckling i vare sig 
positiv eller negativ riktning i Tierps kommun.

I följande bilder kommer vi att titta närmare på 
utveckling och rankning för varje enskilt kriterium.



165/290 244/290 240/290 279/290 245/290

238/290 196/290 241/290 260/290 261/290

Resurser till 
undervisning Utbildade lärare Lärartäthet Friska lärare Lärarlöner

Kommunen som 
huvudman

Andel barn i 
förskola

Meritvärde 
årskurs 9

Andel godkända 
elever

Fullföljd 
gymnasie- 
utbildning



Resurser till undervisning

165 / 290

Tierps kommun är medelrankad när vi jämför resurser 
till undervisning med andra kommuner.

Det här kriteriet bygger på hur mycket resurser 
kommunen satsar på skolan (i förhållande till 
kostnadsnivån i kommunen).



Utbildade lärare

244 / 290

Tierps kommun rankas förhållandevis lågt när vi jämför 
utbildade lärare med andra kommuner.

Det här kriteriet bygger på andelen behöriga lärare i 
förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola.

I Tierp är 61 procent av lärarna i grundskolan behöriga. 
Det kan jämföras med Uppsala som har högst 
behörighet i Uppsala län (76 procent).



Lärartäthet

240 / 290

Tierps kommun rankas förhållandevis lågt när vi jämför 
lärartäthet med andra kommuner.

Det här kriteriet bygger på antalet elever per lärare i 
grundskolan och förskoleklass, samt inskrivna barn per 
årsarbete i förskolan och fritidshem.

I Tierp går det 12,0 elever per lärare i grundskolan. Det 
kan jämföras med Heby som har det lägsta antalet i hela 
Uppsala län (11,7 elever per lärare).



Friska lärare

279 / 290

Tierps kommun rankas väldigt lågt när vi jämför friska 
lärare med andra kommuner.

Det här kriteriet bygger på hur många dagars 
sjukfrånvaro lärarna i kommunen hade i snitt under en 
specifik period.

I Tierp var 6,6 procent av Lärarförbundets medlemmar 
sjukskrivna under den här perioden. Det kan jämföras 
med Håbo som lägst sjuktal i hela Uppsala län (2,8 
procents frånvaro).



Lärarlöner

245 / 290

Tierps kommun rankas förhållandevis lågt när vi jämför 
lärarlöner med andra kommuner.

Det här kriteriet bygger på nivån på lärarlönerna i 
relation till den generella lönenivån i kommunen.



Kommunen som huvudman

238 / 290

Tierps kommun rankas förhållandevis lågt när vi jämför 
kommunen som huvudman med andra kommuner.

Det här kriteriet bygger på en enkät till Lärarförbundets 
avdelningar om hur samarbetet med kommunen 
fungerar.



Andel barn i förskola

196 / 290

Tierps kommun är medelrankad när vi jämför andel 
barn i förskola med andra kommuner.

Det här kriteriet bygger på hur stor andel av 1-5-åriga 
barn i kommunen som är inskrivna på förskola.

I Tierp går 84 procent av barnen mellan ett och fem år i 
förskola. Det kan jämföras med Håbo som har den 
högsta andelen i Uppsala län (88 procent).



Meritvärde årskurs 9

241 / 290

Tierps kommun rankas förhållandevis lågt när vi jämför 
meritvärde årskurs 9 med andra kommuner.

Den senaste statistiken visar även på en försämrad 
utveckling jämfört med förra året.

Det här kriteriet bygger på elevernas genomsnittliga 
meritvärde justerat för socioekonomiska förutsättningar.



Andel godkända elever

260 / 290

Tierps kommun rankas väldigt lågt när vi jämför andel 
godkända elever med andra kommuner.

Det här kriteriet bygger på hur stor andel elever i 
årskurs 9 som får godkänt i alla ämnen.



Fullföljd gymnasie- 
utbildning

261 / 290

Tierps kommun rankas väldigt lågt när vi jämför fullföljd 
gymnasieutbildning med andra kommuner.

Det här kriteriet bygger på hur stor andel av eleverna 
som klarar gymnasiet på tre år.

I Tierp tog 58 procent av eleverna gymnasieexamen inom 
tre år. Det kan jämföras med Knivsta som har den 
högsta andelen i Uppsala län (75 procent).



Alla kommuner brottas 
med bristen på lärare och 
svåra ekonomiska 
prognoser. Vi kräver ett 
statligt huvudansvar för 
likvärdighet, resurser och 
kvalitet.
Johanna Jaara Åstrand, 
förbundsordförande Lärarförbundet



Om rankingen



Om Bästa skolkommun

Lärarförbundet utser Sveriges bästa skolkommun för att sätta fokus på kommunernas viktiga roll som skolans 
huvudmän.

Undersökningen är den största i sitt slag. Till grund för rankningen ligger tio kriterier som vi bedömer som viktiga 
för att mäta skolans arbetsförutsättningar och resultat.

Från 2019 kan kommunen både jämföra sig med andra kommuner men också följa sin egen utveckling oberoende 
av hur det går för andra kommuner.

Läs mer på Lärarförbundets webb.

https://www.lararforbundet.se/basta-skolkommun


Kontaktuppgifter

Om du har frågor om rapporten kan du ringa Lärarförbundets pressekreterare på 08 737 96 02 eller mejla 
press@lararforbundet.se.

Du kan även kontakt din lokala Lärarförbundet-avdelning på https://www.lararforbundet.se/tierp

mailto:press@lararforbundet.se
https://www.lararforbundet.se/tierp


Rapporter för samtliga kommmuner i länet 

Enköping (267/290)

Heby (285/290)

Håbo (263/290)

Knivsta (235/290)

Uppsala (216/290)

Älvkarleby (239/290)

Östhammar (264/290)

https://www.lararforbundet.se/basta-skolkommun/2020/enkoping
https://www.lararforbundet.se/basta-skolkommun/2020/heby
https://www.lararforbundet.se/basta-skolkommun/2020/habo
https://www.lararforbundet.se/basta-skolkommun/2020/knivsta
https://www.lararforbundet.se/basta-skolkommun/2020/uppsala
https://www.lararforbundet.se/basta-skolkommun/2020/alvkarleby
https://www.lararforbundet.se/basta-skolkommun/2020/osthammar




Status Skolenhet Skolform Årskurs Totals 1 2 3 4 5 6
Totals Klassplacering 2021-08-10 2107 245 242 252 227 243 223

Totals 2101 245 242 252 225 243 222
467 36 39 35 39 53 48
467 36 39 35 39 53 48
112 21 22 21 11 21 16
112 21 22 21 11 21 16
130 24 23 24 20 17 22
130 24 23 24 20 17 22
451 46 46 51 47 46 47
451 46 46 51 47 46 47

19 3 7 3 3 3 -
19 3 7 3 3 3 -
43 19 11 13 - - -
43 19 11 13 - - -
43 6 10 7 11 6 3
43 6 10 7 11 6 3

170 10 23 25 23 19 18
170 10 23 25 23 19 18
221 22 13 19 25 20 17
221 22 13 19 25 20 17

86 16 18 16 10 13 13
86 16 18 16 10 13 13
56 10 8 17 10 11 -
56 10 8 17 10 11 -

181 - - - - - -
181 - - - - - -
292 42 46 46 49 53 56
292 42 46 46 49 53 56

Totals 6 - - - 2 - 1
1 - - - - - 1
1 - - - - - 1
5 - - - 2 - -
5 - - - 2 - -

Aktiv

Avbrott

Aspenskolan

Björkängsskolan

Bruksskolan

Centralskolan

Hållnäs skola

Kyrkskolan

Mehede skola

Modersmålsundervisning

Ol Andersskolan

Tallbacksskolan

Vendels skola

Örbyhus skola 7-9

Örbyhus skola F-6

Bruksskolan

Modersmålsundervisning

6 st avbrott 
2101

Totals
Grundskola
Totals
Grundskola
Totals
Grundskola
Totals
Grundskola
Totals
Grundskola
Totals
Grundskola
Totals
Grundskola
Totals
Grundskola
Totals
Grundskola
Totals
Grundskola
Totals
Grundskola
Totals

Grundskola
Totals
Grundskola

Grundskola
Totals
Grundskola

Totals



7 8 9
239 210 226
239 208 225

82 67 68
82 67 68

- - -
- - -
- - -
- - -

53 57 58
53 57 58

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

17 22 13
17 22 13
38 26 41
38 26 41

- - -
- - -
- - -
- - -

66 57 58
66 57 58

- - -
- - -
- 2 1
- - -
- - -
- 2 1
- 2 1



Status Skolenhet Grundskola Totals
Totals Klassplacering 2021-08-10 Årskurs 0 293

Totals 292
Aspenskolan Totals 59
Björkängsskolan Totals 20
Bruksskolan Totals 25
Centralskolan Totals 49
Hållnäs skola Totals 6
Kyrkskolan Totals 18
Mehede skola Totals 9
Ol Andersskolan Totals 19
Tallbacksskolan Totals 18
Vendels skola Totals 14
Örbyhus skola F-6 Totals 58
Totals 1

Totals 1
Grundskola 1

Aktiv

Avbrott Aspenskolan



* 9 barn ligger under skolpliktsbevakningen födda 2015



Status Skolenhet Årskurs Totals 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Totals 29 2 4 6 5 5 6 8 7 8

Totals 23 2 4 6 5 5 6 8 7 2
Grundsärskolan Tierp 23 2 4 6 5 5 6 8 7 2

Slutat 6 - - - - - - - - 6
Aktiv
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