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Barn- och utbildningsförvaltningen
Lena Ilhage
2018-02-282018-01-29
BUN 2018-17 041-2

Anpassningsåtgärder avseende lokaler
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden 2017-10-19, § 85 har gett förvaltningen i
uppdrag att ta fram förslag kring enheter som kan avvecklas helt eller delvis. Björketorpskolan 4–6, Fotskälskolan 4–6, Fritslaskolan 7–9, Habyskolan,
Karstorps förskola, Örbyskolan 7–9 och Öxabäckskolan 4–6 är enheter som
bedöms vara möjliga att avveckla. Dessutom skulle Ubbhults skola kunna
avvecklas temporärt under färdigställande av ny förskola och skola.

Beredning
Rapport anpassningsåtgärder avseende lokaler, 2018-02-28
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-01-25, § 10
Barn- och utbildningsnämnden, 2017-12-14, §§ 109–116
Barn- och utbildningsnämnden, 2017-06-15, § 60
Barn- och utbildningsnämnden, 2017-04-05, § 34
Barn- och utbildningsnämnden, 2015-05-27, § 52

Övervägande
Med syfte att få en budget i balans, utan generella neddragningar för samtliga verksamheter föreslås:
1. avveckling av Karstorps förskola
Förskolan bör kunna avvecklas hösten 2019. Definitivt beslut bör invänta beslut om statsbidrag för mindre barngrupper och ny befolkningsprognos. För
att kunna sätta statsbidragen i relation till förväntad besparing.
2. avveckling av Habyskolan
Eftersom skolan kan avvecklas relativt snabbt är alternativet att anpassa
3 500 tkr att föredra framför en generell neddragning. Anpassningsåtgärder
kan även få konsekvenser för andra nämnder. På Habyskolan finns idag lokalvårdare och måltidspersonal, 1,0 årsarbetare
3. avveckling av årskurs 4–6 på Öxabäckskolan
Eleverna i årskurs 4–6 kan få sin undervisning på Örbyskolan. De slipper då
de extra skolskjutsturerna för undervisning i moderna språk som tillkommer
från läsåret 2018/2019. De kan dessutom få en kvalitativ förbättring av
undervisning i naturorienterande ämnen genom tillgång till de specialsalar
som finns på Örbyskolan.
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4. avveckling av årskurs 4–6 på Fotskälskolan
För att undvika framtida kostnader för idrottshall och slöjdsalar bör eleverna
i årskurs 4–6 få sin undervisning på Sätilaskolan. De slipper då de extra
skolskjutsturerna för dessa ämnen, samt för undervisning i moderna språk
som tillkommer från läsåret 2018/2019. De kan dessutom få en kvalitativ
förbättring av undervisning i naturorienterande ämnen genom tillgång till de
specialsalar som finns på Sätilaskolan.
Eleverna i årskurs 4–6 på Hyssnaskolan bör på sikt också flytta till Sätilaskolan. På Sätilaskolan behöver man genomföra ett förändringsarbete vad gäller
organisation och användning av sina lokaler. Idag har högstadiet tillgång till
betydligt fler klassrum än övriga stadier. För att hinna planera verksamheten
så är det rimligt att förändringen vad gäller Hyssnaskolan genomförs tidigast
till läsåret 2019/2020.
5. avveckling av årskurs 4–6 på Björketorpskolan
Eleverna i årskurs 4–6 kan beredas plats på andra skolor och avvecklingen
kan därför ske relativt snabbt. Alternativet att anpassa 2 300 tkr att föredra
framför en generell neddragning. Hur upptagningsområdet ska förändras behöver förvaltningen återkomma med, det är också avhängigt övriga beslut
om avveckling.
6. avveckling av årskurs 7–9 på Fritslaskolan och Örbyskolan
Fritslaskolan och Örbyskolan högstadium är inte ekonomiskt bärkraftiga enheter. Det är svårigheter att få legitimerade lärare i samtliga ämnen. Lokalerna räcker inte för den nuvarande verksamheten och paviljonger har flyttats dit. Om årskurs 7–9 ska behållas på skolan krävs tillskott av lokaler.
Möjligheten att få legitimerade lärare i alla ämnen ökar med en större högstadieskola. Skolan kan bli en attraktiv arbetsplats med hög potential att utveckla arbetet genom att det finns kollegor som undervisar i samma ämnen.
Det är också mer ekonomiskt att bygga på ett ställe och inte på tre som behövs om högstadierna i Fritsla och Örby blir kvar som nuvarande.
7. avveckling temporärt av Ubbhultskolan
Eleverna på skolan kan beredas plats på Sätilaskolan och avvecklingen kan
därför ske relativt snabbt. Det skulle innebära att många föräldrar skulle få
förlängd resväg till och från arbetet därför bedömer förvaltningen att fritidshemmet bör behållas i nuvarande lokaler.
Att stänga Ubbhultskolan temporärt skulle kunna ge en effektivisering på
drygt 2 miljoner kronor. Men frågan är om arbetet med att bygga nya arbetslag för en begränsad tid är värt arbetet. Det finns också en risk att elever i stället söker sig till grannkommunerna.
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Förslag till beslut
•

Habyskolan avvecklas från och med läsåret 2018/2019.

•

Öxabäckskolans årskurs 4–6 flyttas till Örbyskolan från och med läsåret 2018/2019

•

Fotskälskolans årskurs 4–6 flyttas till Sätilaskolan från och med läsåret 2018/2019.

•

Årskurs 4–6 på Björketorpskolan avvecklas från och med läsåret
2018/2019.

•

Fritslaskolans årskurs 7–9 flyttas till Lyckeskolan från och med läsåret 2018/2019

•

Örbyskolan årskurs 7–9 flyttas till Lyckeskolan när den nya skolan
finns på plats.

•

Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag på förändrade
upptagningsområden.

Dennis Reinhold
Förvaltningschef

