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FÖRVALTNINGSAVDELNINGEN

Handläggare: Thomas Eriksson
Telefon: 08-508 339 39

Till
Utbildningsnämnden 30 maj 2007

Svar på skrivelse från Roger Mogert (s) ang
avveckling av skolor, skrivelsen från Anna
Fredriksson (mp) och Inger Stark (v) ang att
inkludera föräldrar och elever i s kollokalplaneringen
och Inger Stark (v) och Susanna Brolin (v) ang
nedläggning av kommunala skolor
Förslag till beslut
Skrivelse från Roger Mogert (s) ang avveckling av skolor och Anna Fredriksson (mp),
skrivelse från Inger Stark (v) ang att inkludera föräldrar och elever i skollokalplaneringen
anses besvarade och skrivelse från Inger Stark (v) och Susanna Brolin (v) ang
nedläggning av kommunala skolor anses besvarade.

Thomas Persson
Direktör

Göran Isberg

Avdelningschef
Sammanfattning
Skrivelser har inkommit från Roger Mogert (s), Anna Fredriksson (mp) och Inger Stark
(v) respektive Inger Stark och Susanna Brolin (v) med anledning av beslut om avveckling
av skollokaler och pågående skollokalplanering. Med hänvisning till förvaltningens svar
och bl a förslag till justerad verksamhetsplan för 2007 föreslår förvaltningen att
skrivelserna ska anses besvarade.

Ärendets beredning
Ärendet är berett inom förvaltningsavdelningens stab.

Bakgrund
Skrivelser har inkommit från Roger Mogert (s), Anna Fredriksson (mp) och Inger Stark
(v) respektive Inger Stark och Susanna Brolin (v) med anledning av beslut om avveckling
av skollokaler och pågående skollokalplanering.
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Förvaltningens förslag
Skrivelserna har sin grund i Bohlin & Strömbergs rapport ”Lokaleffektivisering av
grundskolan”, mars 2007. Utbildningsförvaltningen har mottagit rapporten från
stadsledningskontoret som är beställare av rapporten. Den ligger som bilaga till den
justerade lokalförsörjningsplan (bilaga till VP) som föreläggs nämnden 2007-05-30. Den
fortsatta hanteringen av utredningen och nämndens ekonomiska förutsättningar redovisas
i verksamhetsplanen. I verksamhetsplanen fattas även beslut om att avveckla Dalskolan
med anledning av att stadsdelen överfört skolans elever till Solbergaskolan. Förvaltningen
har startat ett projekt med ansvar för att komplettera utredningen med såväl ytterligare
ekonomiska fakta, exempelvis följdinvesteringar, investeringsbehov och restvärden, som
verksamhetsrelaterade fakta, exempelvis elevers sökmönster och eventuella konsekvenser
för elever med särskilda behov. I VP 08 avser förvaltningen att inarbeta rapportens förslag
och/eller reviderade förslag med anledning av projektgruppens arbete.
Nedan redovisas förslag och frågor i skrivelserna och förvaltningens kommentarer.
Förslag om att gemensamt med SDF bjuda in föräldrar till elever till dialogmöte.
Hur kommer brukarnas synpunkter att tas tillvara i det fortsatta arbetet?
Respektive stadsdelsförvaltning har ansvaret fram till 1 juli. Utbildningsförvaltningen har
ansvaret för dialogen därefter. I uppdraget till det projekt förvaltningen startat ligger att
svara för kommunikation med respektive skolas ledning och brukare. Förvaltningen avser
att återkomma med ytterligare information om projektgruppens arbete och då även om
formerna för dialog.
Vilka fristående skolor kommer att etablera sig i lokalerna (Västbodaskolan)?
De skollokaler som avvecklas återlämnas till fastighetsägaren. Förvaltningen är inte
delaktig i SISAB prioritering av framtida hyresgäster och har därför inte möjlighet att
svara på frågan om vilken fristående skola som kommer att etablera sig i lokalerna. I det
fall SISAB önskar avveckla en skollokal ska samråd ske med stadsledningskontoret.
Syftet är att säkerställa att staden inte avvecklar kapacitet som behövs i framtiden.
Hur ska nämnden verka för att det blir samma spelregler för kommunala och fristående
grundskolor?
I vilken omfattning olika spelregler accepteras är i grunden en politisk fråga. Möjligheten
till samma spelregler begränsas till viss del genom lagstiftningen. Ett exempel är
skolpliktbevakningsansvaret där olika regler gäller för kommunala och fristående skolor.
Hur ska nämnden verka för att närhetsprincipen upprätthålls? Vem ska ha
skolpliktsansvaret?
Skolpliktsbevakningsansvaret tillhör alltid den skola som eleven skulle ha blivit placerad i
om man inte gjort något aktivt val av en annan kommunal skola eller en fristående skola.
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Utgångspunkten är att en kommunal skola ska ta emot elever tills skolans fulla kapacitet
är utnyttjad. De elever som bor i upptagningsområdet har företräde om fler elever söker
sig till skolan än det finns plats för.
Förslag om att räkna ut hur mycket pengar som saknas för att de nedläggningshotade
skolorna ska kunna räddas, att begära extra pengar och att föra frågan till ett extra
fullmäktige.
I den justerade verksamhetsplanen för 2007 föreslås att förvaltningen ges i uppdrag att
återkomma med ett förslag kring lokaleffektivisering i verksamhetsplanen för 2008. I den
av SLK framtagna rapporten om grundskolans lokaler framgår att staden kan minska sina
kostnader. Förvaltningen bedömer att rapportens förslag avseende lokalavvecklingar och
uteblivna hyror för nybyggnation uppgår till totalt ca 100 mnkr.
Vad gäller möjligheten att begära extra pengar och föra frågan till extra fullmäktige
konstaterar förvaltningen att det är en fråga som nämnden och inte förvaltningen har att
bedöma och då i samband med beslut om verksamhetsplan.

