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Dnr BUN 2016/179

§ 133 Organisationsförändring Östraby 
Västerstad

Beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att ge i 
uppdrag till tekniska nämnden/samhällsbyggnadsförvaltningen att fortsätta 
med arbetet att genomföra en utbyggnad i Östraby utifrån förslag samt att 
renovera och optimera befintliga byggnader för sammanslagning och 
konsolidering av verksamheter beskrivet för respektive område.

Sammanfattning av ärendet
Elev- och barnperspektiv
Ur ett elev- och barnperspektiv kan man med god grund anta att det inte 
finns några negativa effekter av sammanslagning av skolorna respektive 
förskolorna. Fördelarna är desto fler och de mest tongivande är de 
pedagogiska och arbetsmiljörelaterade. Vi kommer att se effekter som höjer 
likvärdighet, måluppfyllelse, samarbete, gemenskap, sammanhållning och 
trygghet.

Vårdnadshavarperspektiv
Ur ett vårdnadshavarperspektiv kan man se att några kommer få lite längre till 
sin förskola/skola, ca 5 minuter (4,4 km mellan Östraby och Västerstad)

Arbetstagarperspektiv
Landsbygden kommer att ha uppdaterade och mer kompletta verksamheter 
både förskola och grundskola, som står redo och starka vid alla eventualiteter. 
Både grundskola, fritidshem och förskolan kommer troligen även bli mer 
attraktiva som arbetsplatser, genom inspirerande och moderna verksamheter i 
landsbygdsmiljö med     större möjligheter till kollegialt utbyte. 

Vi ser andra positiva aspekter med satsning på lokalerna i Östraby och 
Västerstad, lokaler kan användas som mötesplats på kvällar och helger, som 
kan främja en levande landsbygd.

 

Bakgrund

Förvaltningen har fått i uppdrag att följa upp utredningarna som är gjorda 
gällande sammanslagning av förskole- och grundskoleverksamheterna i 
Östraby och Västerstad. Vi har tagit vid och gått igenom materialet samt 
undersökt vidare möjligheter för att sammanföra De la Gardie skola årskurs 
F-3 och Östraby skola årskurs 4-6 till en samlad grundskola med fritidshem 
samt möjligheterna att sammanföra Östanvindens och Västanvindens 
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förskolor till en samlad förskola.

Målsättningen är att satsa på förskola och skola på landsbygden i Hörby 
genom att  skapa förutsättning till väl sammansatta verksamheter som skapar 
trygghet och stabilitet, som med säkrar kompetens och likvärdighet för barn, 
elever och personal. Vi ser en trygg befolkningskurva i upptagningsområdet 
för Östraby och Västerstad.

Ett av kommunens mål är att vara en attraktiv arbetsgivare, och genom att 
erbjuda en inspirerande modern skola i landsbygdsmiljö kan det understödja 
att medarbetare väljer denna arbetsplats framför andra; vilket bidrar till en 
levande landsbygd.

Detta gynnar i hög grad en god lärandemiljö för eleverna, även det kollegiala 
samarbetet kommer det kunna ges bättre möjlighet för.

 

Analys och förslag

Grundskola
I Östraby ser vi med fördel placeringen av en samlad grundskola. Dels på 
grund av den befintliga skolbyggnaden som är av gedigen art med potential 
genom sin utformning, men också för att ta tillvara värdefulla tillgångar så 
som salar för slöjd och lokal för idrott. Genom att ge förutsättningar till en 
samlad grundskola med fritidshem för ca 130-145 elever i årskurserna 
förskoleklass till årskurs 6 kan den storlek på skolenhet som då skulle erbjudas 
i Östraby kunna ge positiva effekter så som ökad likvärdighet, gemenskap, 
sammanhållning och trygghet. Det uppdrag som skolan har i dag enligt de 
styrdokument som gäller för de olika skolformerna kommer 
sammanslagningen att gynna den pedagogiska verksamheten genom att man 
kan samverka mellan de olika skolformerna och ger möjlighet att sätta 
samman elevgrupper för olika inlärningssituationer både från 
utvecklingsperspektiv och ålder.

Effekter kommer kunna ses i ökad måluppfyllelse, ökade förutsättningarna att 
samordna resurser mer kostnadseffektivt och även i högre grad samordna 
insatser för elever som är i behov av särskilt stöd. Ökad närvaro av 
stödfunktioner så som skolsköterska, kurator, skoladministratör och rektor 
kommer kunna erbjudas på grund av skolenhetens då lite större storlek. 
Eleverna kommer även att få tillgång till de praktiskt/estetiska salarna på ett 
mer effektivt och miljösäkert sätt vid en sammanslagning. Verksamheterna ger 
således en ökad flexibilitet och stabilitet för förändrade omständigheter så 
som personalfrånvaro, befolkningsfluktuation samt kunna i högre grad stabilt 
möta andra oförutsedda förändringar i samhället både nationellt och lokalt. 
Dessa effekter ger förutsättningar för en kvalitativ och mer kostnadseffektiv 
verksamhet.

En utbyggnad i anslutning till befintlig byggnad med fyra nya klassrum 
kommer att fungera som en arbetsenhet för årskurserna förskoleklass, 1, 2 
och 3. I förslaget som tagits fram tillsammans med fastighetsavdelningen, 
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rektorer och personalen på enheterna har det noga övervägts att säkerställa 
god arbetsmiljö för elever och personal, med fokus på nytänk och positiva 
flöden i lokalerna. Fokus på miljöer som bidrar till en god samverkan med 
förskoleklass och årskurs 1 samt att se till att det finns grupprum i anslutning 
till varje klassrum. I förslaget finns också en önskan om att så långt det är 
möjligt välja lågemitterande material i nybyggnationen.

De befintliga lokalerna på Östraby skola har goda förutsättningar och 
kommer ses över för den mest optimala planlösning och renovering. 
Byggnaden där Östanvindens förskola finns idag kommer med relativt små 
medel kunna göras om till matsal för eleverna på skolan, vilket kommer bli en 
besparing jämfört med nuvarande lösning. Denna del kommer även anpassas 
till att delvis fungera som fritidshem. Utemiljön kommer göras åldersadekvat 
och inspirerande. Planering och anordnandet görs med Boverkets allmänna 
råd (2015:1) om friyta för lek och utevistelse vid fritidshem, förskolor, skolor 
eller liknande verksamhet.

 

Förskola
En samlad förskola på landsbygden kommer även den på liknande sätt genom 
sammanslagningen säkerställa kvalitet och stabilitet. I Västerstad finner vi de 
bästa förutsättningar för en helhetslösning för förskola med inriktning på 
miljö och lärande. På förskolan i Västerstad kommer det att finnas plats för ca 
85 barn med 5 avdelningar. Vi ser även här ökade förutsättningar för det 
kollegiala utbytet, vilket gynnar pedagogisk utveckling och bidrar till en god 
och attraktiv arbetsplats. För barn i förskola är utemiljön en viktig faktor, den 
har stor betydelse för barns utveckling och kan på flera sätt främja barns 
hälsa, utveckling och lärande. Genom sammanslagningen av förskolorna 
kommer det ges möjlighet att utveckla en bra utemiljö där lusten, spänningen 
och nyfikenheten får spelrum. Planering och anordnandet görs med 
Boverkets allmänna råd (2015:1) om friyta för lek och utevistelse vid 
fritidshem, förskolor, skolor eller liknande verksamhet.

Skolbyggnaden (De la Gardie) kan med relativt små justeringar och 
uppfräschning av ytskikt göras om till två avdelningar för ca 20 barn i vardera. 
På ovanvåningen kommer det att finnas plats för personalarbetsplatser och en 
konferenslokal vilket är ett stort behov i de nuvarande lokaler förskolan 
förfogar över. Västanvindens lokaler behålls som de är med uppfräschning av 
ytskikt.

Utemiljön görs ändamålsenlig för förskola med staket runt hela 
förskoleområdet. En bättre lösning kommer vara möjlig för avlämning- och 
hämtningszon samt parkeringsplatser efter behov.

Yrkanden
Stefan Borg (SD) yrkar på att Barn- och utbildningsnämnden ska besluta 
enligt förvaltningens förslag.
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Alling Svensson (C) yrkar på att Barn- och utbildningsnämnden ska besluta att 
avslå förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsordning
Efter avslutad överläggning konstaterar ordföranden att det finns två förslag 
till beslut och redovisar förvaltningens förslag till beslut samt yrkandet från 
Alling Svensson (C). Ordförande informerar att dessa två förslag kommer att 
ställas mot varandra.

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner majoritet för beslut i 
enlighet med förvaltningens förslag.

Reservation mot beslutet
Alling Svensson (C) reserverar sig muntligt mot beslutet.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2017-03-28 § 
44
Förstudie 2019 - Sammanfattn åtgärder 190404 Planör
Förslag till rumsbeskrivning förskola Västerstad 2020-10-28
Förslag till rumsbeskrivning grundskola Östraby 2020-10-11
Förslag till anpassningar befintliga byggnader Östraby skola 2020-11-19
Förslag ritning nybyggnation Östraby skola 2020-11-19 med ändringar
Prognos elevunderlag landsbygd 2020-08-12
Anteckningar möte skyddsombud 2020-11-12
Rapport från KPMG
Förvaltningens tjänsteskrivelse - komplettering av skolutredning med 
förskoleutredning
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-09 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-19
_____


