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Komplettering av effektiviseringsförslag av skolor i södra Farsta 
 
 
Totala driften för skolorna   Hyra per kvadratmeter 
(kallhyra vatten och el ) 2006 
 
  
Västbodaskolan 4 600 000 kr  Västbodaskolan          802 kr/m2 

Skola, skolbarnsomsorg, förskola  
 
Hästhagen  5 700 000 kr   Hästhagsskolan            844 kr/m2 

( 6 600 000 kr totalt Hästens ab hyr för 900 000 kr )  
 
Kvickenstorpsskolan 8 800 000 kr  Kvickenstorpsskolan    880 kr/m2 

 
 
 
Kvadratmeteryta per enhet 
 
Västbodaskolan 5193 m2 

Skola 3655 m2 Skolbarnsomsorg 1298 m2 Förskola 240 m2 

 
Hästhagsskolan  6626 m2 

Skola ca 5826 m2 Hästen ab ca 800 m2 

 
Kvickenstorpsskolan  8309 m2 

Skola 8309 m2  
 
 
Lokalyta per elev vid avläsning 31 /3 2007 
 
Västbodaskolan 11,25 m2 ( 325 elever samt 171 barn i skolbarnsomsorg och 16 barn i 
förskola för femåringar ) 
Exkl. skolbarnsomsorg och förskola 15,98 m2  
 
Hästhagsskolan 19,04 m2 ( 306 elever ) 
Inkl. Hästens ab 21,65 m2 

 
Kvickenstorpsskolan 25,49 m2 ( 326 elever ) 
 
 
Lokalkostnad per elev vid avräkning 31/3 2007 
 
Västbodaskolan ca 10 000 kr  
Inklusive skolbarnsomsorg och förskola ca 15 000 kr 
 
Hästhagsskolan ca 18 500 kr 
 
Kvickenstorpsskolan ca 27 000 kr 
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Västbodaskolan är den mest lokaleffektiva och kostnadseffektiva skolan i hela Farsta. 
Skolan har inte alls den överkapacitet som anges i utredningsmaterialet. Se ovan. 
Det finns inga myndighetskrav på att skolan behöver investera i ombyggnad av kök till 
tillagningskök. Skolan kan fortsätta att köpa mat från någon annan skola eller från Farsta 
sjukhem. 
 
 
Kvickenstorpsskolan måste anpassas för elever i år 4 – 6 och det framgår inte att endast  
2 - 3 klassrum är byggda för yngre elever.  
Omfattande ombyggnader för att anpassa skolan till den nya verksamheten krävs. 
Kostnader? 
Anpassning av skolgården för yngre elever utlovades av ordförande i nämnden. 
Kostnader? 
Kostnader för att göra elevernas skolväg säker ? 
 
Fritidsklubbar för elever i år 4 – 6 
De fördelade medlen för denna verksamhet gör det inte möjligt att ha fritidsklubbar på flera 
ställen. Ska stadsdelförvaltningen subventionera Västboda fritidsklubbs verksamhet? 
Kostnader? 
 
 
Hästhagsskolan har inte lokaler för skolbarnsomsorg för yngre elever. Anpassning av 
lokalerna kräver omfattande ombyggnader. 
Kostnader? 
Kostnader för säker skolväg utan skolpoliser? 
 
 
Många familjer kommer att flytta sina barn och de kvarvarande skolornas intäkter kommer att 
minska kraftigt. 
 
De planerade besparingarna kommer därmed att utebli. 
 
De allra viktigaste, barnen och deras föräldrar, ska offras med detta kortsiktiga förslag. 
Deras välbefinnande går inte att mäta i pengar. Hur ni kan offra de yngsta barnen är helt 
ofattbart. 
 
Beslut om södra Farsta framtid kan inte avgöras på detta sätt.  
 
Nytänkande och förändringar behövs och att göra en ”lågstadieskola” är att gå tillbaka till  
60-talet. Är ni som beslutar helt okunniga om de nya lärarutbildningarna? 
 
Södra Farsta är värd en långsiktig plan för att inte bli en segregerad stadsdel. 
Skolor som föräldrarna själva söker och väljer för sina barn gör att alla samhällsklasser vill 
stanna kvar här.  
 
Ann-Mari Crona  
rektor 


