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§ 14

Ansökan om godkännande som huvudman för fristående
förskoleklass, grundskola och fritidshem
Remiss från Skolinspektionen, SI 2022:3776
Beslut

1. Utbildningsnämnden godkänner utbildningsförvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till Skolinspektionen
som svar på remissen.
2. Beslutet justeras omedelbart.
Ärendet

Utbildningsförvaltningen anmälde ärendet i ett tjänsteutlåtande
från den 3 maj 2022, dnr 1.6.1–3467/2022.
Skolinspektionen har remitterat en ansökan om godkännande
som huvudman för en nyetablering av en fristående
förskoleklass, grundskola och fritidshem vid Jacobiskolan i
Stockholms kommun till utbildningsnämnden.
Lakegrove Invest AB har i sin ansökan beskrivit att överlåtelse
av verksamheten har kommunicerats till fastighetsägare SISAB
och att fastighetsägaren har accepterat ny huvudman.
SISAB har meddelat utbildningsförvaltningen att detta inte
stämmer. Dels hade varken Lakegrove Invest AB eller
nuvarande hyresgäst, vid tiden när ansökan lämnades in till
Skolinspektionen, varit i kontakt med SISAB. Dels har SISAB
inte godkänt någon överlåtelse av hyreskontraktet.
Utbildningsförvaltningen bedömer därmed att en etablering av
den sökta utbildningen skulle medföra påtagligt negativa
pedagogiska konsekvenser för de aktuella eleverna i det fall
lokal saknas för att bedriva skolverksamhet. I dagsläget är det
cirka 550 elever skrivna i Stockholms stad som går på
Jacobiskolan. Dessa elevers rätt till utbildning och en
skolplacering nära hemmet är redan säkerställda av
hemkommunen.

Utbildningsnämnden
stockholm.se

Om däremot Lakegrove Invest AB kan hitta en ny lokal inför
nyetableringen 1 juli 2022, anser förvaltningen att den aktuella
ansökan på lång sikt inte kommer att ha negativa ekonomiska,
organisatoriska eller pedagogiska konsekvenser för eleverna
eller för stadens skolväsende.
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Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom avdelningen för utveckling och
samordning i samverkan med grundskoleavdelningen och
avdelningen för ekonomi och styrning.
Förvaltningens förslag till beslut

Utbildningsförvaltningen föreslår att utbildningsnämnden
godkänner utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande och
överlämnar det till Skolinspektionen som svar på remissen.
Beslutet föreslås också justeras omedelbart med anledning av
remissens svarstid.
Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut
och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med
detta.
Särskilt uttalande

Vice ordföranden Kadir Kasirga m.fl. (S) och Tina Kratz m.fl.
(V) anmälde ett särskilt uttalande enligt nedan:
Under våren beslutade Skolinspektionen att återkalla sitt
godkännande för Bildning för Sverige, tidigare kallad AlAzaharstiftelsen, som huvudman för förskoleklass, grundskola
årskurserna 1–9, grundsärskola samt fritidshem vid S:t
Jacobiskolan.
I kölvattnet av dessa händelser har Lakegrove Invest AB uppgett
att de avser att ta över verksamheten den 1 juli 2022 som
huvudman. S:t Jacobiskolan har för närvarande 672 elever i
årskurserna F-9 och 285 på fritidshem. Av dessa är runt 550
elever skrivna i Stockholms stad.
Enligt fastighetsägaren SISAB stämmer inte den sökandes
påstående att Lakegrove Invest AB av SISAB accepterats som
huvudman eller att de godkänt en överlåtelse av hyreskontraktet.
Således saknas lokal för den sökta utbildningsverksamheten.
Därför delar vi utbildningsförvaltningens bedömning, samt
utlåtande till Skolinspektionen.

Utbildningsnämnden
stockholm.se

I fråga om stadens nyttjande av S:t Jacobiskolan lokaler, anser
vi att staden bör omvandla lokalerna till en evakueringsskola.
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I dagsläget står fem skolor i stadsdelarna Hässelby-Vällingby
och Bromma inför omfattande renoveringsbehov. I maj 2020
fattade utbildningsnämnden ett beslut om att etablera en tillfällig
evakueringsskola intill Råckstarondellen för att möjliggöra för
det omfattande underhållsarbetet och ombyggnationerna.
I oktober förra året angav förvaltningen att det behövs ”En
gemensamt nyttjad skolbyggnad med kapacitet för 30 grupper i
årskurs F-9 och fullt utrustad med specialsalar uppfyller dock
behovet för samtliga fem skolors helevakueringar om deras
ombyggnationer förläggs inom en tioårsperiod.”
En uppdaterad kalkyl för det planerade projektet om ny
evakueringskola vid Råckstarondellen innebar ökade kostnader
för staden. Därför bör utbildningsförvaltningen utreda
möjligheten att etablera den planerade evakueringskolan i
västerort till lokalerna i S:t Jacobiskolan.
Jacobiskolan, som är lokaler för både F-9 och fritidsverksamhet,
motsvarar detta bedömda behov för en evakueringsskola i
området. Därmed anser vi att det också bör ses som ett alternativ
när utbildningsförvaltningen och SISAB planerar för lokalens
funktion och den framtida verksamhetens ändamål.

Utbildningsnämnden
stockholm.se

