
 
Obegriplig nedläggning av kommunal skola 
Under våren har Stockholms stad beställt en utredning om lokaleffektivitet i Stockholms 
grundskolor. Utredningen föreslår nedläggning av 14 grundskolor i Stockholm. Först ut kan 
Västbodaskolan i Farsta bli. Hotet om nedläggning har upprört såväl elever, personal, föräldrar 
som de boende i Farsta. Majoriteten i Farsta stadsdelsnämnd har lagt förslag om att 
Västbodaskolan (förskoleklass till årskurs 6) ska läggas ner redan i augusti i år. Beslut kommer 
att fattas på ett extra nämndsammanträde 26 april. De yngre barnen (förskoleklass upp till 
årskurs 3) ska enligt förslaget gå till Hästhagsskolan, som ska ombildas till en renodlad  f-3-
skola, de äldre barnen (årskurs 4-6) ska gå till Kvickenstorpsskolan, som nu är en skola för 
årskurs 7-9. 
 
Kritiken har varit massiv och framförallt gällt tre punkter: 
 
1. Den demokratiska processen och valfriheten är satt ur spel. Den 13 april, 13 dagar innan 
nämndens sammanträde, fick elever, föräldrar och personal besked om förslaget gällande 
nedläggning av skolan. För att på ett korrekt sätt genomföra ett beslut som detta krävs en lång 
process där alla berörda får säga sitt. I detta fall har beslutsprocessen tvärtemot kantats av 
mörkläggning och stor brådska att få till ett beslut. De som varit mest berörda har inte haft 
några som helst möjligheter till insyn eller till att presentera alternativa lösningar. 
 
2. Både utredningen ”Lokaleffektivisering av grundskolan” och Tjänsteutlåtandet (DNR: 303-
137/2007) uppvisar grava brister. De är så allvarliga att vi ifrågasätter huruvida det är möjligt 
för nämndens ledamöter att utifrån detta material över huvud taget kunna ta ställning i en fråga 
som kan få så djupgående konsekvenser om ett beslut fattas på otillräckliga grunder. Det är 
omöjligt att förstå sig på analysen av befolkningstillväxten i Farsta. Vad grundar den sig på? 
Underlaget saknar helt en konsekvensanalys vad gäller till exempel miljöpåverkan, ekonomi 
och integration. Något barnperspektiv står inte att finna. Utredningen duger som 
diskussionsunderlag, inte som beslutsunderlag. Beslut av den här digniteten ska man förbereda. 
De berörda ska få säga sitt och en demokratisk beslutsprocess där alla instanser har fått delta 
tar betydligt längre tid än två veckor. 
 
3.  Förslaget saknar ekonomisk relevans/bäring. Anledningarna till att lägga ner skolor i 
Stockholm är överkapacitet vad gäller lokaler och sviktande elevunderlag. Inget av detta gäller 
för Västbodaskolan. Västbodaskolan är en av få skolor i Farsta, och den enda i södra Farsta, 
som klarar budget. Skolans budget för andra halvåret visar att den även fortsättningsvis skulle 
klara sig mycket bra. Västbodaskolan är dessutom den mest lokaleffektiva skolan i hela Farsta 
och den näst största F-6 skolan i hela Farstaområdet inklusive friskolorna.  
 
Detta har hänt 
• 29 mars får Västbodaskolans rektor beskedet om förslaget om nedläggning. 
Hon blir belagd med sekretess.  
• Fredag 13 april, 13 dagar innan beslut, informeras föräldrar och personal via brev att  
stadsdelsnämnden avser att stänga Västbodaskolan från hösten 2007.  
• Torsdag 19 april. Under eftermiddagen lägger staden ut Tjänsteutlåtandet offentligt. 
Exakt en vecka innan nämndmötet.  



• Stadsdelnämnden fattar beslut den 26 april. 
 
 
Bifogad fil: En kritisk granskning om nedläggningen av Västbodaskolan och förändring av 
skolstrukturen i Farstaområdet. Av Britt Hedberg, Kommunförbundet Jämtland. 
 
Aktionsgruppen Bevara Västbodaskolan 
Diana Reybekiel, samordnare  
diana@reybekiel.com 
Gunilla Dahl, samordnare 
gunilla_dahl11@hotmail.com 
 
3f (Föreningen För Främjande av hälsa i Västbodaskolan) 
Franz Larsson, ordförande 
franz.larsson@farsta.stockholm.se 
 
För mer information se: www.vastbodaskolan.stockholm.se 


