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 Skolnämnden 

Sala kommun 

  

Utredning angående flytt av yrkesprogram till Ösby 
naturbruksgymnasium 

BAKGRUND 

Skolnämndens beslut 16 september 2015 

Nämnden beslutade 

att uppdra till skolchefen att till skolnämndens sammanträde i november 2015 

presentera en utredning kring förutsättningarna att lokalisera fordons- och 

transportprogrammet, el- och energiprogrammet och industriprogrammet till Ösby 

naturbruksgymnasium. 
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Förutsättningar 

KUNGSÄNGSGYMNASIETS YRKESPROGRAM 

I B-huset finns  

- El- och energiprogrammet,  

- Fordons- och transportprogrammet  

- Industriprogrammet.  Det är ett lärlingsprogram men hade inga sökande 

2015.  

På fordons- och industriprogrammet finns även några elever på 

introduktionsprogrammet IMPRO, (Programinriktat individuellt val) alltså elever 

som ännu inte nått behörighet för att söka nationella program i gymnasieskolan. I 

praktiken är dessa elever integrerade i vanliga programmet, men saknar något 

enstaka ämne för att ha formell behörighet. 

Det finns även IM-YRK-elever som står längre från behörighet, ibland saknar de helt 

betyg från grundskolan. Alla dessa elever har en individuell studieplan. Det kan 

exempelvis röra sig om att de bara läser karaktärsämnen under första året, för att 

senare kunna komplettera med teoretiska ämnen. 

Undervisningens verkstäder finns i B-huset men en del teoretisk undervisning sker i 

A-huset. 

Antalet antagna elever per årskull fördelar sig så här: 

2015 

Antal antagna 
elever 15/9 (=åk 1) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015  

ECI/EE 8 17 17 16 7 10  

FP/FT 15 15 9 9 9 8  

IP/IN 11 6 4 3 4 0  

        
Antal elever          
2015-10-13 

       

IMYRK-FT       5 4 2  

IMYRK-IN       6 0 0  

        
Antagna elever /år 2010 2011 2012 2013 2014 2015  

EE 8 17 17 16 7 10  

FT + IMYRK 15 15 9 14 13 10  

IN + IMYRK 11 6 4 9 4 0  

 

C-huset 

I C-huset finns Restaurangprogrammet. Inga nya antagningar gjordes 2014 och 

2015. Programmet kommer alltså att vara avvecklat från och med hösten 2017 då 

den sista kullen gått ut. En lösning på den avvecklingen är att programmet finns 
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kvar i C-huset under läsåret 2016/2017. En annan är att de fåtal elever som då finns 

kvar gör sista läsårets praktiska delar på arbetsplatser och de teoretiska delarna i 

samverkan med någon av gymnasieskolorna. 

I A-huset  

I A-huset finns barn- och fritidsprogrammet. Barn- och fritidsprogrammet beräknas 

få sin nya hemvist i Gysingegården vid Ekebyskolan om lokalväxlingen mellan 

högstadiet och gymnasieskolan genomförs. 

Handelsprogrammet är under avveckling och inne på sista året. Inom 

gymnasieskolans ledning finns tankar om att ge handelsprogrammet en nystart, 

något som i så fall beräknas rymmas i Kungsängsskolans eller i förekommande fall 

Ekebyskolans lokaler. 

Ett annat alternativ kan vara att nystarta programmet på Ösby, vilket är önskvärt 

inte minst ur ett genusperspektiv. Könsfördelningen på Ösby riskerar att bli mer 

ojämn om nuvarande struktur på berörda yrkesprogram flyttas dit.  

YRKESPROGRAM PÅ ÖSBY NATURBRUKSGYMNASIUM 

På Ösby finns Naturbruksprogrammet med inriktning skog, jord, djur och häst, bygg- 

och anläggningsprogrammet och tillhörande särskoleverksamhet. 

 
Antal elever per årskurs: 

 2012 2013 2014 2015  

Bygg- och anläggning  18 17 22  

Bygg- och anläggning, yrk   3 3  

Naturbruk Djur 1 13 17 22  

Naturbruk Djur yrk   1 6  

Naturbruk Häst  1 3 0  

Naturbruk Häst yrk    1  

Naturbruk Lantbruk  8 6 7  

Naturbruk Lantbruk yrk   2   

Naturbruk Skog  9 7 16  

Naturbruk Lantbruk/Skog  yrk   4 2  

Särskolans nationella program 4 1 6 9  

IV sär 1 3 1 2  
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Byggprogrammet 

Byggprogrammet flyttades till Ösby 2005. Det fanns inför flytten flera farhågor om 

att lokalerna inte skulle vara lämpliga och att eleverna skulle bli färre. Idag bedöms 

lokalerna vara mycket bra enligt berörda lärare. Byggprogrammet har själv svarat 

för en del om- och tillbyggnader. Söktalen till byggprogrammet har behållits på en 

hög nivå. Programmet har fullt, det vill säga cirka 25 elever per årskull. 

Särgymnasiet 
På Ösby finns även särskoleverksamhet; Förutom de nationella programmen med 
skog, mark och djur, fordon och godshantering, fastighet, anläggning och byggnation 
så finns individuellt program. 

Möjlighet till samverkan 

Elprogrammet och byggprogrammet är som ”tvillingprogram” – med mycket 

gemensamt. Viss utbyggnad behöver göras av den huskropp där byggprogrammet är 

förlagt.  En sådan utbyggnad kan förhoppningsvis ske i samverkan mellan 

entreprenör och byggprogram. Nuvarande byggprogram-lokal bedöms behöva 

förlängas med cirka 10 m, vilket ger drygt 100 m2 ny byggyta, delvis i två plan. 

Fordonsprogrammet kan samverka med Ösbys relativt nya maskinhall där den 

befintliga maskinparken med tunga fordon och arbetsredskap hanteras. En sådan 

flytt kan kräva omflyttningar i befintlig maskinhall. En åtgärd som skulle lösa detta 

är att tvätthallen flyttas. En sådan tillbyggnad kan vara en enkel lösning, men kan 

lika gärna leda till att nya miljökrav måste uppfyllas när det gäller exempelvis 

vattenrening. En sådan investering kan samtidigt vara i linje med skolans strävan att 

bli ett grönt kunskapscentrum. 

Ett annat alternativ – som kan vara billigare – är att verkstadsytorna utökas något 

för att rymma en av årskurserna. 

Industriprogrammet (lärling) har idag kapacitet för 10-12 programelever och 4-8 

övriga obehöriga elever. I praktiken är det idag 7 elever, plus 6 IM-yrk-elever. Från 

Ösbys ledning ser man inga som helst hinder för att rymma den verksamheten, som 

en inkluderad del av övrig verksamhet men även egna lokaler. För 

verkstadsändamål finns ett stort överflöd av utrymda lokaler, bland annat i det 

gamla svinhuset. Beroende på vad en anpassning av dessa lokaler skulle kosta, kan 

ett alternativ vara att samordna en verkstadsdel tillsammans med 

fordonsprogrammet. Det finns även andra lämpliga lokaler på området, exempelvis 

för svetsarbeten och liknande. 

Ösby har i sitt skolhus, A-huset, aula, kök, matsal, kontor och undervisningssalar och 

grupprum och teorilektionssalar. I området finns teorisalar som skulle räcka till en 

viss utökning, men önskemål finns om att på sikt samla teoridelarna till A-huset. 

Bland annat för att kunna göra en satsning på högskoleförberedande 

utbildningsinriktningar. Det skulle kräva åtminstone tre lektionssalar och något 

grupprum. Det finns heller inget café eller kapprum. 
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TILLGÄNGLIGA LOKALER PÅ ÖSBY 

Teorisalar. 

Rektor Börje Andersson på Ösby bedömer att det finns, ur ett teoretiskt resonemang 

tillräckligt med lärosalar på hela Ösby för att klara behoven tillfälligt. Men lokalerna 

ligger utspridda på flera byggnader och undervisningen blir svårorganiserad. 

Dessutom finns en ambition om att fördjupa vissa inslag i främst 

naturbruksprogrammet för att ge tillräckliga teorikunskaper så att eleverna är 

behöriga att läsa vidare till veterinärer, hippologer, jägmästare och liknande 

eftergymnasiala 

utbildningar. För en 

sådan satsning behövs 

ytterligare cirka 3 

teorisalar och några 

grupprum. Om detta 

skulle göras idag, 

skulle det krävas 

samverkan med 

Kungsängsgymnasiet. Det motverkar tankarna om att Ösby skall kunna erbjuda 

särskild behörighet, likvärdig studieförberedande program inom den egna skolans 

ram. Ösbys rektor ser det som en stor fördel för skolan att ha en mer 

mångfacetterad utbildning med större eget utbud för de elever som har ambitioner 

att fortsätta studier på högskole- och universitetsnivå. 

Det finns också önskemål om att Ösby själv kan svara för svenska som andraspråk – 

så att elever med utländsk bakgrund ges samma förutsättningar som övriga elever 

på den egna skolan. 
  



 6 (16)  
2015-11-03 

 

Skolnämnden   

 

 

 

Elprogrammet 

Elprogrammet bör ligga i direkt 

anslutning till byggprogrammet. Dessa 

båda program har stort utbyte av 

varandra. En relativt enkel lösning är att 

byggprogrammets lokaler förlängs med 

cirka 10 

meter. 

Därmed 

tillskapas cirka 100 kvadratmeter yta, varav en del i 

två plan. 

 

 

En sådan utbyggnad behöver troligen utföras 

av en entreprenör, men det kan 

förhoppningsvis ske i samverkan med 

byggprogrammet. 

 

 

Fordonsprogrammet  

Fordonsprogrammets lärare bedömer att undervisningen ryms i den stora 

maskinhallen om 

tvättutrymmet för fordon 

kan tas i anspråk. En ny 

tvätthall behöver i så fall 

uppföras, vilket är önskvärt 

även av miljöskäl. Nuvarande 

anläggning har inte 

reningsverk, vilket ett 

”grönt” 

naturbruksgymnasium 

självklart bör ha. 

Ett alternativ är att 

verkstadslokalerna byggs ut 

för att rymma en årskurs på 

fordon och kanske även industri-lärlingsprogrammet. 
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Kungsängsskolans lokaler 

Flera kommunala verksamheter har visat intresse för B-husets lokaler. För 

närvarande är det främst arbetsmarknadsenhetens verksamhet. Den hyr idag 

externa lokaler för pall-projektet och Karlagatans snickeri. 

Kulturskolan finns idag i merparten av 

teorilokalerna i B-huset. 

Arbetsmarknadsenheten finns idag i C-

huset, där flera lokaler är byggda för 

undervisningsverksamhet, bland annat 

för bild och musik. Genom att 

kulturskolan flyttar till C-huset kan 

teorilokalerna i B-huset upplåtas till 

arbetsmarknadsenheten som därmed 

skulle få sin verksamhet samlad i ett 

hus. 

Beroende på hur övriga frågor om lokalväxling mellan gymnasieskolan och 

grundskolan utvecklas, kan C-

hus-lokaler användas i 

samverkan mellan praktisk-

estetiska ämnen och 

kulturskolan. Det är också 

möjligt att delar av B-husets 

verkstadslokaler eller liknande 

kan behövas för exempelvis 

slöjd.  

 

SKOLSKJUTSAR 

Transportenheten på samhällsbyggnadskontoret ansvarar för utförande och 

kostnader av skolskjuts till F-klass och grundskoleelever, sär/gy. särelever , 

busskortskostnader för gymnasieelever samt bad och slöjdtransporter framförallt 

för ytterskolorna. 800 grund/särskoleelever åker skolskjuts, ofta utförd av 

linjetrafiken. 550 gymnasieelever har busskort. Totalt åker 950 elever linjetrafik. 

Kostnaderna ligger alltså inte på skolnämnden, men har givetvis betydelse för 

kommunens totala ekonomi. 

Transportenheten har beräknat att busskort till Ösby för 50 elever kostar 300 tkr.                                                        

Kapacitetsbrist på linje 60 om ytterligare 70-100 elever reser till Ösby. Förstärkning 

linje 60 fler bussar morgon och hemtur. Kostnad: 1,6 mkr. 
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Så här skriver transportstrateg Kristina Eriksson i sin rapport:  

”Om de praktiska gymnasieutbildningarna ska flyttas till Ösby och mellan 70-100 elever 

transporteras morgon och hemtur till/från skolan, kräver det förstärkning i fordon inom 

linjetrafiken. Efter kontakt med VL finns det inte tomma fordon som bara står i väntan att 

någon ska beställa ökad trafik. Ska Sala kommun öka trafikbeställningen from augusti 

2016, krävs det besked snarast. En upphandling och inköp av fordon tar ca 1 år. 

En differentierad starttid och sluttid mellan de olika klasserna på Ösbyskolan under 

veckan, skulle minska behovet av förstärkning i linjetrafik till 1 buss. I nuvarande tidtabell 

finns ankomsttider till Ösby 08:10-08:20-09:20-10:20-11:20- 12:20 -13:20-  14:20 och från 

skolan 07:32-08:40-09:40-10:40-11:40-12:40-13:52-14:52-15:40-15:47-16:47-17:40-18.40.  

Möjligheten till resor mellan Ösby och Kungsängsskolan på linje 60, ska de tas bort ur 

tidtabellen? I dag används de väldigt lite och blir det än färre resor om Kungsängsskolan 

blir grundskola? Är en produktionskostnad på helårsbasis trots att avståndet är litet.” 

PERSONALEN 

Elprogrammet 

Lärarna på Kungsängsgymnasiets elprogram har bedömt för- och nackdelar av en 

flytt. ”Om vi får nya och fräscha lokaler på Ösby som är ändamålsenligt anpassade är 

det positivt.” De bedömer också att närheten till byggprogrammet är positivt för 

samarbetet. 

Negativt är att flytt och uppbyggnad inkräktar på undervisningstid, att idrottshall 

och gym saknas och att teori- och yrkeselever segregeras. Att det behövs buss är en 

annan nackdel. ”Våra olika samarbetsprojekt med Fordons- och 

transportprogrammet, Industriprogrammet och delvis Teknikprogrammet blir 

också svårare om dessa program inte flyttar med till Ösby. 

Fordonsprogrammet 

Fordonsprogrammet har skissat, gjort överväganden, granskat bestämmelser, 

kursplaner, mm.  

”Om man flyttar (river) väggen mot tvätthallen skulle kraven på säkerhetsavstånd 

och utrymningsvägar vara uppfyllda, och golvyta frigöras för tex. arbetsstationer.” 

De betonar att lokalerna måste inredas av arkitekt och att det finns möjlighet till 

svets- och plåtarbeten. Industriprogrammet bör därför finnas i närheten. 

Fordonsprogrammet bedömer det också som onödigt att ha bråttom, eftersom ingen 

annan utbildningsverksamhet skall flytta in i de lokaler på Kungsängen som nu 

överges. ”Vi förutsätter därför att anpassningarna på Ösby helt färdigställes innan 

en programflytt blir aktuell”. 

”Vi är inte alls negativa till en flytt. Men för att utbildning och arbetsmiljö ska bli bra, 

med dagens elevantal, krävs större ytor” avslutar de sin inlaga. 

Fordonsprogrammet har fått erbjudande från ett företag som säljer 

verkstadsutrustning inom fordonsbranschen om hjälp att rita på befintlig lokal i 

Ösbys maskinhall. 
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Industriprogrammet 

”Ingen av de lokaler som undersöktes som alternativ inför Industriprogrammets 

eventuella flytt, kan möta programmets behov, utan stora ombyggnader.” 

Minimikravet anges till 230 m2. Det finns även en lista över all den utrustning som 

behövs, och baseras på fyra elever per årskurs. 

Industriprogrammet hade 2015 inga sökande. Däremot finns IM yrk som där 

personalen har förhoppningar om att det skall öka stadigt, med hänvisning till att 

antalet flyktingungdomar ökar, samtidigt som industrin behöver arbetskraft. 

Industriprogrammets lärare resonerar på samma sätt som fordonsprogrammet. 

Anpassningarna bör vara klara innan en eventuell flytt genomförs. 

Ösby 

Byggprogrammets personal ser fördelar med samarbetet med elprogrammet. Det 

blir mer verklighet när man får ta hänsyn till andra yrkesgrupper. Möjlighet till 

bättre omklädningsrum, bättre ekonomi med fler elever och förhoppningar om en 

idrottshall när eleverna blir fler, nämns också på pluskontot. 

På minussidan finns risk för att man tappar lokalytor, att det blir mindre plats i 

omklädningsrum, att elevärendena kan bli fler och att personal kan ha en negativ 

attityd vid en flytt. 

 

ELEVERNA 

Kungsängsgymnasiet 

Kungsängsgymnasiets elevråd har lämnat generella synpunkter på alla de 

flyttplaner som aviserats under hösten. 

Skolnämndens ordförande har också besökt en elevgrupp för en dialog. 

Överlag uppfattar eleverna att lokalväxlingen mellan grundskolan och 

gymnasieskolan får negativa konsekvenser för dem. En eventuell flytt av 

yrkesprogram till Ösby har inte berörts specifikt. 

Ösby naturbruksgymnasium 
Fördelar 

- Programmen tar med sig sina maskiner/utrustning som eventuellt fler 

program kan använda. 

- Nya lokaler behövs i så fall, och dessa kanske alla program kan använda.  

- Det blir ökat behov av lärare på Ösby, fler arbetstillfällen på Ösby. 

- Ösby får fler elever och fler ”elevpengar” som kan användas till allmänna 

förbättringar. 

- Möjlighet att få kontakter inom fler hantverkaryrken ex elektriker. Det kan 

vara bra inför arbetslivet.  

- Kunna samarbeta med fler yrken när man arbetar i karaktären, 

ex gemensamma byggprojekt för byggprogrammet – elprogrammet. 
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- Vi vill ha en idrottshall på Ösby. Det kanske kan byggas om Ösby har fler 

elever?  

- Fler elever, lättare att mixa grupper, fler som delar på kostnader, mer 

kompetens på maskinmek om fordonsprogrammet kommer. 

  
Nackdelar 

- Dyrt för kommunen att bygga ut Ösby, exempel fler klassrum, större 

maskinhall till fordonsprogrammet, större lokal till elprogrammet, 

uppehållsrum.  

- Det kan bli trångt på Ösby. 

- Det finns inga lediga platser på internatet i fall fler elever skulle vilja bo på 

Ösby.  

- Vi tycker att det är en ganska dålig idé, vi trivs bra med Ösby som det är nu! 

- Risk för mer konflikter med fler elever, ”mysfaktorn” kan försvinna och det 

saknas småoch tysta studieplatser. 

  
Tänk på 

- VL behöver sätta in flera bussar så att alla elever får sittplats. 

En grupp anställda vid Ösby betonar att flytten inte får bli ett hafsverk. Nu finns 

”möjlighet att bygga bort de dåliga sidorna av skolan och skapa en framtidens skola”. 

Ledord är trygghet, säkerhet, trivsel, mångfald. Lokaler ska vara anpassade för både 

gymnasiegemensamma ämnen och karaktärsämnen. Genustänk där alla känner sig 

hemma och ingen är mera värd än någon annan. Arbetsplatsen och miljön skall locka 

kompetent personal. Skolan skall även präglas av god stetik med färg, form, skulptur 

och lugnande musik.  

”Sveriges till ytan största skola (dessutom på landet) ska väl kunna erbjuda en 

utemiljö för en kopp kaffe”. 

KOSTNADER 

Förvaltarenheten vill inte specificera beräknade kostnader. Enskilda poster kan vara 

mycket svåra att beräkna och kommunens handlingar är offentliga vilket gör att 

specificerade objekt kan ge vägledning vid entreprenörernas budgivning. 

Men grovt kan man säga att det som behöver göras och som kräver investeringar är: 

- Teorisalar, 3 klassrum och 2 grupprum; 4-6 mkr, beräknat på 20-30 tkr/m2. 

- Ombyggnad av tvätthall med reningsverk, av skolan grovt uppskattat till 2-3 

mkr. Ett alternativ är utbyggnad av verkstadslokalerna. 

- Tillbyggnad av byggprogrammet, för att rymma elprogrammet; 2,5 mkr. 

- Investeringar för att rymma lärling industri – av skolan grovt uppskattat till 

1 mkr. 
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Sammanfattning 

Hyreskostnadsförändringen, netto, cirka 1 mkr per år. 

Själva flytten beräknas kosta 0,25 mkr – en engångskostnad. 

Förändrade kostnader för transportenheten, 1,6 + 0,3 mkr, vilket dock kan påverkas 

genom differentierad start- och sluttid för eleverna. 

Ekonomisk stabilitet 

Ett tillskott av 70-100 elever skulle motsvara åtminstone 10-13 miljoner kronor, 

vilket skulle ge skolan ett betydligt stabilare ekonomiskt underlag. Idag är skolan 

mycket känslig för svängningar av exempelvis pris på mjölk och spannmål. De fasta 

kostnaderna för skolans verksamhet kan delas på fler, utan att utökning alltid 

behöver göras. 
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Okt/nov -15

 

Vår 2016

 

Sommar 2016

 

Höst 2016

 

Årsskift 16/17

 

 

Beslut 
yrkesprogram till 
Ösby 

Projektering 
anpassning/ 
byggen Ösby 

Större 
lokalförändringar och 
byggen 

Fortsatta 
anpassningar av 
verksamhet och 
lokaler 

Överflyttning av El- 
energiprogrammet, 
fordonsprogrammet 
och resterande 
industriprogrammet 
(lärling) senast 
årsskiftet 2016/2017 

Detaljplanering av verksamheten i 
samverkan med personal och elever 

 Flytt  
– externt stöd 
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Barnkonsekvensanalys 

Kommunstyrelsen beslutade 16 oktober 2012 om hur barnperspektivet skall 

implementeras i kommunens styrnings- och ledningssystem. 

Då beslutades också att Sala kommun har följande värdegrund beträffande barn: 

”Sala kommun tar ett gemensamt ansvar för barn och unga. Sala kommun sätter 

barnets bästa i främsta rummet, barnet ska komma till tals och få respekt i frågor 

som berör dem”. 

Det beslutades också att Barnkonventionen skall genomsyra all verksamhet och alla 

beslut i kommunen. 

Varje styrelse och nämnd ska redovisa hur man uppmärksammar barnkonventionen 

vid beslut med tydlig påverkan på barn, genom barncheckslista. 

ANVISNINGAR TILL BARNCHECKLISTAN 

Barbchecklistan används för att klargöra vilka beslut som kan beröra barn och 

ungdomar och därför behöver få en särskild barnkonsekvensanalys.  

Barnkonventionen tar upp barnets situation ur många synvinklar och ska 

naturligtvis främja helhetssynen på barnen. Enligt FN är alla under 18 år att 

betrakta som barn. 

1. Barnets bästa i främsta rummet (artikel 3, 4 och 6) 

Beaktas barnets rättigheter, främst rätten till trygghet och rätten till liv och utveckling, i 

beslutsfattandet? 

Har en sammanvägning gjorts av olika intressen? 

– FN:s barnkommitté har uttalat att principen om barnets bästa alltid ska beaktas och väga 

mycket tungt. Det kan dock finnas situationer då andra intressen kan väga tyngre, t.ex. 

samhällsekonomiska eller säkerhetspolitiska. 

– principen om barnets bästa ska ges absolut prioritet när det gäller adoption och rätt till 

skydd mot missförhållanden och övergrepp. 

– beslutsfattare ska enligt barnkonventionen anstränga sig till det yttersta av tillgängliga 

resurser för att tillgodose barnets bästa, detta innebär t.ex. att när ett enskilt barns bästa 

eller en grupp barns bästa måste ge vika för andra intressen bör kompenserande åtgärder 

övervägas. 

– till prioriterade rättigheter hör utveckling/utbildning 

2. Beslutet belyst ur barnets perspektiv 

Vilka konsekvenser har beslutet för barnet/barnen och hur kan barn själva tänkas värdera 

beslutet? 

3. Barns och ungdomars rätt till likvärdiga villkor (artikel 2) 

Diskrimineras barnet eller dess föräldrar p.g.a. kön, etniska ursprung, funktionshinder, tro,  

ställning, etcetera? 
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Har hänsyn tagits till barns särskilda behov på grund av psykiskt/fysiskt funktionshinder? 

(artikel 23) 

– all olikhet behöver inte innebära diskriminering, det avgörande är om de kriterier som 

ligger till grund för olik behandling är rimliga och objektiva 

– barn får inte diskrimineras i förhållande till vuxna och inte i förhållande till andra grupper 

av barn. 

– ojämlikheten i hälsa vad gäller pojkar/flickor, socioekonomisk och etnisk tillhörighet ökar 

bland barn och ungdomar och detta måste hejdas 

Överväg effekterna vad gäller fysisk hälsa, psykisk hälsa, social hälsa (artikel 24). Var särskilt 

uppmärksam på följande: 

– allergier drabbar många barn och ökar, idag är ca 40% av alla barn och ungdomar  

drabbade 

– skador (olycksfall, självmord) - orsakar den högsta dödligheten bland barn 

– självförtroende 

– droger och tobak - tobak ökar bland flickor, viss tendens att också drogbruket ökar 

4. Barns och ungdomars rätt att uttrycka sin mening - (artikel 12) 

Barnets rätt att komma till tals måste ytterst vara underställt principen om barnets bästa, 

bedömningen om vad som kan ses vara ett barns eller en grupp barns bästa i en viss 

situation ska alltid göras av de vuxna som har ansvaret för besluten. 

FN-kommittén framhåller att det är särskilt viktigt att barn får delta i beslutsfattande på den 

lokala nivån. 

– ange här på vilket sätt ungdomars röst har inhämtats, t ex enkät i en skolklass, remiss till 

ungdomsrådet, samråd med ungdomsorganisationer osv. 

– i fall där beslut berör barn på ett personligt plan – har barnet fått säga sin mening? 
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BARNCHECKLISTA 

ÄRENDE: 

Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar, nu eller i framtiden? 
Svar: Ja. 

På vilket sätt? / Varför inte? 

Cira 70-100 gymnasieelever flyttas till nya lokaler. De flesta berörs av ökade 

resetider. Utbildningen bedöms kunna bli bättre genom samverkan med befintliga 

program på Ösby. 

Fordon får tillgång till ”tunga fordonssidan” och kan fortsätta samverkan med 

industriprogrammet. 

Elprogrammet kan fördjupa samverkan med byggprogrammet – som är naturliga 

partners. 

Vid –JA- ska denna barnkonsekvensanalys fyllas i: 

2. Är beslutet belyst ur barnets perspektiv? 

Ja. 

På vilket sätt? / Varför inte? 

Flytten görs för att förstärka och förbättra utbildningen. 

3. Innebär beslutet att barnets rätt till likvärdiga villkor beaktas med tanke på 
bl a kön, etniskt ursprung, hälsa, funktionshinder, tro eller social ställning? 

Ja. 

På vilket sätt? / Varför inte? 

En följd av flytten är att Ösby som skola blir mindre segregerad, eftersom 

blandningen av olika elevgrupper blir större. Det behövs dock ytterligare åtgärder 

för att öka andelen flickor och med annan etnisk bakgrund. 

4. Har barn och ungdomar fått uttrycka sin mening? 

Ja.  

På vilket sätt? / Varför inte? 

Elevrådet på Kungsängsgymnasiet har uttryckt sin mening och elever på Ösby har 

tillfrågats klass för klass. 

Övrigt som bör tas hänsyn till: 

KONSEKVENSER FÖR LANDSBYGDEN 

Enligt kommunstyrelsens beslut skall nämnderna alltid pröva hur beslut påverkar 

landsbygden. 
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Flytten skapar fler arbetstillfällen på landsbygden och kollektivtrafiken förstärks. 

Naturbrukseleverna är ofta uppväxta på landsbygden och får genom flytten en 

vidgad krets av kamrater med olika bakgrund. 

 


