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Barn- och
utbildningsnämnden

Tjänsteutlåtande – utredning skolområde Munsö och Sundby
Dnr BUN20/73
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att från och med läsåret 2020/2021 organisera
resultatenhet Munsö och Sundby skolor till Sundby skolas lokaler.

Sammanfattning av ärendet
Ekerö växer och förtätas, främst i huvudorterna i och med planerade bostadsbyggen och
framväxande infrastruktur i regionen. Samtidigt har elevunderlaget minskat de senaste åren
på Munsö och Sundby skolor med organisatoriska utmaningar, viss svårighet att rekrytera
behörig personal samt stora ekonomiska underskott som följd. Med två relativt små enheter
som Munsö och Sundby skolor utgör finns idag svårigheter med att säkerställa de krav som
ställs utifrån skollag och läroplaner samt tillgodose en utvecklande skolkultur.
Mot denna bakgrund har Barn- och utbildningsförvaltningen utrett hur framtida
befolkningsutveckling och skolbyggen inom Ekerö tätort kommer att påverka skolorna i
Munsö och Sundby. Syftet är att skapa bästa möjliga skolorganisation för enheten med hög
kvalitet i undervisningen, väl utvecklade kollegiala strukturer, en god och tillgänglig lärmiljö
tillsammans med en långsiktig ekonomisk stabilitet. Utredningen har också genomförts med
anledning av det uppdrag som förvaltningen fick i samband med Barn- och
utbildningsnämnden driftbudget 2020 (med inriktning 2021-2022) där en översyn av de
kommunala enheternas organisation för att eventuellt möjliggöra stordriftsfördelar skulle
genomföras 2020.
Utredningen beskriver ett antal alternativa scenarier för hur enheten Munsö och Sundby
skolor kan organiseras. Varje scenario omfattar en analys av vilka konsekvenserna blir med
varje förslag avseende bland annat elever, personal, undervisning, ekonomi och skolskjuts.
Utredningen visar bland annat att det idag finna vissa svårigheter med att nå de lagstadgade
kraven på en god undervisning av hög kvalitet. Det kräver behöriga lärare, vilket redan idag
till viss del saknas och troligen kommer att bli än svårare att rekrytera framöver. Bristande
elevunderlag skapar både organisatoriska och ekonomiska svårigheter idag, men på längre
sikt riskerar situationen att förvärras om inga åtgärder vidtas. Framtida minskade
budgetramar, ökade personalkostnader, hyror och andra fasta kostnader samtidigt som
elevunderlaget inte ökar i den utsträckning som krävs medför också att skolorganisationen
måste förändras.
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Sammantaget gör Barn- och utbildningsförvaltningen bedömningen att genom att
samorganisera Munsö och Sundby skolor enligt scenario 1 i utredningen kan Ekerö kommun
skapa en stark och hållbar skola utifrån både kvalitet och ekonomi.
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Barnkonsekvensanalys
En barnkonsekvensanalys har gjorts, se bilaga.
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