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2011-04-05 - Motion 2011:7 till Kungsbacka kommunfullmäktige angående:  
Stoppa nedläggningen av Kyrkbyskolan och ta fram en ny beräkning av elevunderlaget. 
Om det nuvarande nedläggningsbeslutet redan trätt i kraft skall undervisningen 
skyndsamt återupptas på skolan. 
 

Sverigedemokraterna kan inte förstå att man väljer att lägga ned den mycket populära 
Kyrkbyskolan. Det har nu framkommit att det sviktande elevunderlaget i Onsala inte stämmer 
överens med verkligheten. Det kommer fortsättningsvis att bli problem med ”trångboddhet” 
och för stora klasser. Kyrkbyskolan är en av de äldsta skolorna i vår kommun och den ger en 
trivsam miljö och en stor trygghet för såväl elever som personal. Skolan kan framförallt ses 
som en motvikt till de stora förvuxna anläggningarna som ständigt byggs ut i vår kommun. 
 
Man kan konstatera att Kungsbacka har Hallands högsta kommunalskatt på 21,53 kr per 
intjänad hundralapp. Halmstad ligger på 20,78 kr och Varberg på 20,53 kr i skatt per intjänad 
hundralapp. Varför har vi högre kommunalskatt än vår granne Varberg? Med denna höga 
skatt borde Kungsbacka kommun ha råd att bevara Kyrkbyskolan och kunna undvika stora 
skolklasser i trånga klassrum. Varför göra sig av med en välfungerande skola? Elevpengen 
ligger 6 000 kr under riksgenomsnittet och Kungsbacka har Hallands högsta kommunalskatt 
på 21,53 kr. Vi befinner oss i den sämsta av världar – både en hög kommunalskatt och en 
delvis eftersatt välfärd. Varför? Antagligen kommer alliansen att tillskjuta mera pengar till 
skolan i budgeten för 2012 men nedläggningsbeslutet av Kyrkbyskolan verkar ligga fast.  
 
Sverigedemokraterna är vidare oroliga över att Fjordskolan, dit många av Kyrkbyskolans 
skolbarn skall flyttas under höstterminen 2011, kommer att få alltför stora klasser i överfulla 
klassrum. Kyrkbyskolan står för närhet och trygghet för eleverna och deras föräldrar samt 
lärare. Kyrkbyskolan bör bevaras för nutida och framtida generationer av skolbarn.  
 
Sverigedemokraterna yrkar att Kungsbacka kommunfullmäktige beslutar att: 
- Kungsbacka kommun beslutar att nedläggningen av Kyrkbyskolan i Onsala omedelbart 
stoppas samt att en ny beräkning på elevunderlaget tas fram. Om det nuvarande nedläggnings-
beslutet redan trätt i kraft skall undervisningen skyndsamt återupptas på Kyrkbyskolan. 
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