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  Motion från Kristdemokraterna angåendeutökning av årskurs på 

Ekebyskolan. 

 

Vi ser en ökning av antalet elever på Olandsskolan, vilket ger ett högre tryck på lärare och på lokaler. 

Det kommer att påverka elevernas rätt till studiero och en acceptabel arbetsmiljö. Detta i en tid av 

sämre skolresultat och där antalet elever med godkänt i alla ämnen sjunker.  

Då anser vi att det skulle vara fullt möjligt att låta ytterligare en årskurs vara kvar på Ekebyskolan från 

och med HT -19. På Ekebyskolan kan eleverna erbjudas att arbeta i en lugnare miljö och ett mindre 

sammanhang. Vilket många elever gagnas av. 

 Detta skulle öka valfriheten för elever och föräldrar. En valfrihet som kan öka elevers trivsel och på 

sikt elevernas kunskapsnivåer. 

Det går skolskjuts som möjliggör för elever att även åka till Ekebyskolan från Alunda och närområdet 

på ett tryggt och säkert sätt, detta redan från förskoleklass om så önskas. 

Vi Kristdemokrater yrkar: 

-att Ekebyskolan behåller ytterligare en årskurs från HT-19. 

-att  de elever som önskar gå på Ekebyskolan får skolbusskort. 

-att Östhammars kommun arbetar aktivt med att utveckla våra byskolor och möjliggör för en 

utökning av årskurser. 
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Motion angående utökning av årskurs på Ekebyskolan 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden avslår motionen. 

Barn- och utbildningsnämnden bedömer att elevunderlaget kommer att vara för litet för att ge 
budgettäckning för de lärartjänster som behövs för att driva en kvalitativ undervisning i den 
föreslagna utökade årskursen på Ekeby skola. Ekeby skola har också ett stort 
renoveringsbehov och innan beslut är fattat om den långsiktiga planen för skolan är det inte 
aktuellt att utöka årskurserna. 
 
Barn- och utbildningsnämnden konstaterar att det inte är möjligt att ge vissa elever i 
kommunen kostnadsfri skolskjuts till två skolor i kommunen eftersom alla kommunens 
medborgare, enligt kommunallagen, ska behandlas lika. Fri skolskjuts till alla skolor i 
kommunen måste i så fall erbjudas till alla elever, vilket skulle bli mycket kostsamt. Att 
utvidga skolupptagningsområdet för Ekeby skola planeras inte. 
 
Barn- och utbildningsnämnden arbetar för att utveckla alla kommunens skolor pedagogiskt. 
 
 

Ärendebeskrivning 
Det har kommit in en motion från Kristdemokraterna angående utökning av årskurs på 
Ekebyskolan. I motionen yrkas: 
 

 att Ekebyskolan behåller ytterligare en årskurs från HT-19. 
 att de elever som önskar gå på Ekebyskolan får skolbusskort. 
 att Östhammars kommun arbetar aktivt med att utveckla våra byskolor och möjliggör 

för en utökning av årskurser. 
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Beslutsunderlag 
 
Elevunderlag 

Ekeby skola har i dagsläget ca 30 elever i årskurser Förskoleklass till 3. Det föds/flyttar in i 
genomsnitt 8 barn per år i upptagningsområdet. Något eller några elever i varje årskurs väljer 
annan skola än Ekeby skola, framförallt Olandsskolan, Tuna skola och Stavby skola, vilket 
minskar elevunderlaget. De sista åren har dock några elever från Olandsskolans 
upptagningsområde valt Ekeby skola vilket gjort att elevantalet bibehållits kring 30 elever. 
Barn- och utbildningsförvaltningens bedömning är att elevantalet kommer att ligga mellan 25-
35 elever kommande år om skolan har 4 årskurser (F-3) och 28-42 elever om skolan skulle ha 
5 årskurser (F-4) och skolupptagningsområdet är detsamma som idag. 
 
Elevpeng 

För att driva en grundskola i Östhammars kommun tilldelas skolan en elevpeng per barn. 
Elevpengen, som ska täcka undervisning och läromedel, är 2019 i genomsnitt 32 000 kr per år 
för en elev i åk F-3. Ekeby skola tilldelas en budgetram om 925 000 kr år 2019. En lärarlön 
kostar i genomsnitt 570 000 kr per år, budgettilldelningen räcker till 1,6 tjänster. Det är 
mycket svårt att genomföra en kvalitativ undervisning för 30 elever som är 6-9 år med den 
bemanningen, elevantalet är för litet för att ge täckning för tillräckligt många lärartjänster.  
För att de minsta grundskolorna i Östhammars kommun ska kunna lägga en fungerande 
budget har barn- och utbildningsnämnden beslutat om en extra budgettilldelning till dem, 
totalt 1 023 000 kr 2019 kr varav Ekeby skola tilldelas 550 000 kr extra (19 300 kr i extra 
elevpeng per elev och år). Den extra budgeten kommer av att övriga skolor får en lägre 
tilldelning, dvs eleverna på övriga grundskolor i kommunen har fått en lägre elevpeng på 
grund av driften av de minsta grundskolorna. Detta kan vara problematiskt i perspektivet att 
alla medborgare ska ha behandlas lika1 och diskuteras därför regelbundet av nämnden. 
 
Skulle Ekeby skola utökas med åk 4, ytterligare ca 8 elever, skulle budgeten öka med drygt 
350 000 kr (en elev i åk 4 i genomsnitt 44 000 kr år 2019), detta skulle inte ens räcka till en 
tjänst. Skolan skulle fortfarande behöva extra budget för att kunna lägga en fungerande 
organisation, troligtvis även i större omfattning än idag. Detta beroende på hur klasserna kan 
slås samman och organiseras och eftersom undervisning i andra ämnen än kärnämnena ökar i 
mellanstadiet och skolan måste ha legitimerade lärare även i dessa ämnen. 
  

                                                 

 

1 Kommunallagen 2 kap § 3, ”Likställighetsprincipen. Kommuner och landsting ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga 

skäl för något annat.” 
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Kompetensförsörjning 

En liten skola har en mycket sårbar och personberoende organisation. Lärarnas möjlighet till 
hela tjänster, kollegialt utbyte och lärande, karriärsmöjligheter och möjligheter till särskilda 
uppdrag minskar vilket kan göra tjänsterna på en liten skola mindre attraktiva.  
När elever börjar i mellanstadiet (åk 4-6) ökar undervisningstimmarna inom ämnena idrott, 
musik, slöjd och bild förutom kärnämnena. Det innebär större krav på att skolan har 
legitimerad personal även inom dessa ämnen. På en liten skola kan det vara svårt att hitta 
personal som har exakt rätt ämnesbehörighet för att de tillsammans ska kunna undervisa i alla 
ämnen. 
 
Övriga kostnader 

Förutom kostnaden för undervisning och läromedel så kostar också en skola pengar i form av 
skolledning (rektor) och elevhälsa (skolsköterska, specialpedagog, kurator och studie- och 
yrkesvägledare), hyra, måltider och skolskjuts med mera. Barn- och utbildningsnämnden 
tillämpar metoden att dessa kostnader betalas från en central budgetpost, oavsett hur många 
elever en skola har.  
 
Skolledning och elevhälsa 

Ekeby skola delar elevhälsa och skolledning med Olandsskolan vilket innebär restid mellan 
de båda skolorna för dessa medarbetare. Vid en ev utökning av årskurser på Ekeby skola så 
kan man anta att resorna blir fler då fler elever och personal behöver stöd och ledning. Fler 
resor innebär att mindre tid kan läggas på faktiskt arbete med eleverna på Ekeby skola och 
Olandsskolan. 
 
Lokalkostnader 
Hyran, inklusive städ och underhåll, för Ekeby skola är för närvarande ca 1,1 mkr per år 
(Ekeby skola och förskola kostar 1,5 mkr varav barn- och utbildningsförvaltningen tillämpar 
schablonen att skola och fritids kostar 1,1 mkr), dvs ca 37 000 kr per elev och år. 
Hyreskostnaden kan jämföras med genomsnittet i kommunen som ligger på ca 22 200 kr per 
elev och år.  
Ekeby skola har ett stort renoveringsbehov, tekniska förvaltningen kommer att genomföra en 
statusbesiktning av skolan våren 2019. Något av det som måste åtgärdas är fuktskador i 
källaren, styrsystem, värme och ventilation, ytskikt och belysning. En skadedjursutredning 
behöver göras. Vidare är skolan inte tillgänglighetsanpassad och dricksvattenkapaciteten 
behöver utredas. En första bedömning från tekniska förvaltningen är att renoveringskostnaden 
kan komma att uppgå till 15 mkr under en 10-årsperiod. När renoveringar, om kommunen 
beslutar om detta, är genomförda kommer hyran att öka vilket ger en ökad kostnad per elev 
om inte elevantalet ökar. 
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Måltidskostnad 

Ekeby skola och förskola har ett tillagningskök, dvs maten lagas på plats till ca 30 
förskolebarn, 30 skolbarn och personal. Måltidsorganisationen inom tekniska förvaltningen 
har fått ett uppdrag att redovisa vad varje kök kostar i fast kostnad och rörlig kostnad, per idag 
har inte barn- och utbildningsförvaltningen dessa uppgifter. Måltidskostnaden betalas idag 
med en summa för alla måltider under ett år (26,5 mkr under 2019 för samtliga förskolor, 
grundskolor och gymnasieskola). Ett tillagningskök kräver i stort sett samma köksutrustning 
och till viss del bemanning oavsett hur många portioner som tillagas varför man kan anta att 
kostnaden per portion inkl fast kostnad i form av köksutrustning är dyrare vid en liten 
skolenhet än en större. Skulle årskurserna utökas på Ekeby skola så skulle måltidskostnaden 
sannolikt inte öka markant då köket har kapacitet att laga mer mat utan att behöva mer 
utrustning och personal.  
 
Skolskjuts 

Alla elever i Sverige har rätt att fritt välja den grundskola de önskar, kommunal skola eller 
friskola2. Blir eleven mottagen ska hemkommunen, den kommun där eleven är folkbokförd 
stå för kostnaden för utbildningen, elevpengen3. Det fria skolvalet betyder dock inte att alla 
elever har rätt till fri skolskjuts till den skola de önskar utan eleven har rätt till fri skolskjuts 
till den skola där kommunen placerar honom eller henne, vanligtvis den närmaste skolan. Om 
det inte innebär en ekonomisk eller organisatorisk svårighet ska kommunen bevilja fri 
skolskjuts även till andra skolor än den där kommunen annars skulle ha placerat eleven.4  
Lagstiftningen innebär att kommunen planerar sin skolskjutsorganisation så kostnadseffektivt 
som möjligt med buss eller taxi till den för eleven närmaste skolan. Kommunen har ingen 
skyldighet att planera så att alla elever kan ta sig till alla skolor i kommunen eller utanför 
kommunen. Detta skulle bli mycket kostsamt. Man kan inte enbart låta vissa elever, t ex de i 
Ekeby skolas och Olandsskolans upptagningsområden, välja skola och ge fri skolskjuts till 
båda skolorna, då detta är problematiskt i perspektivet att alla medborgare ska behandlas lika.  
Ekeby skola och Olandsskolan ligger geografiskt för långt ifrån varandra för att kunna anses 
vara samma skolenhet5 och en elev kan inte placeras vid två skolenheter. Skolorna måste 
därför ha varsitt upptagningsområde. Att förändra ett upptagningsområde för en skola är 
möjligt men kräver ett stort förarbete, inte minst en undersökning kring vad alla 
vårdnadshavare har för inställning till en eventuell förändring. 

                                                 

 

2 Skollagen 10 kap §§ 25-36. Olika regler finns för vilka rättigheter en elev har att bli mottagen i kommunal skola, annan kommuns 
kommunala skola och friskolor 

3 Skollagen 10 kap §§ 34, 37-39 

4 Skollagen 10 kap §§32-33, 40 

5 Skollagen 1 kap § 3 
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Med nuvarande skolskjutsavtal så är det ingen ekonomisk svårighet för kommunen att låta en 
elev som är beviljad busskort använda detta busskort för att ta sig till annan skola än den som 
kommunen annars skulle ha placerat honom eller henne vid. För Ekeby skola betyder detta att 
om en elev i Olandsskolans upptagningsområde, eller annans skolas upptagningsområde, är 
beviljad busskort, då kan eleven istället välja att använda busskortet för att ta sig till Ekeby 
skola med befintlig busstrafik. Ingen annan särskild skolskjuts sätts dock in. 
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