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Sammanfattning
Till utbildningsnämnden har inkommit en skrivelse, från Ingegerd
Akselsson Le Douaron och Per Olsson (MP), om kommunikation
kring evakuering av elever på Kungsholmens grundskola. I
skrivelsen efterfrågas en handlingsplan för kommunikation mellan
alla berörda parter när en skola står inför genomgripande
förändringar, utöver den övergripande kommunikationspolicy som
gäller för staden.
Förvaltningen anser att en fungerande handlingsplan för
kommunikation mellan berörda parter finns.
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Bakgrund/Ärendet
Miljöpartiet har blivit kontaktat av en föräldragrupp från
Kungsholmens grundskola angående evakueringen av skolan med
ett antal frågor angående i vilken mån de nya lokalerna är i skick att
ta emot eleverna.
Att en skola läggs ned, flyttas, eller i det här fallet evakueras för att
den ska byggas om föranleder alltid oro i en rad frågor från elever
och deras vårdnadshavare. Att kommunikationen mellan
förvaltning, skolledning, personal, elever och vårdnadshavare
fungerar tillfredsställande är i sådana lägen extra viktigt.
Miljöpartiet efterlyser därför en fungerande handlingsplan för
kommunikation mellan berörda parter när en skola står inför
genomgripande förändringar, utöver den övergripande
kommunikationspolicy som gäller för staden.
Förvaltningens synpunkter
Det finns stadsövergripande en kommunikationspolicy och en
kommunikationsplan för ett växande Stockholm.
Utbildningsförvaltningen har tagit fram checklistor för evakuering
finns, där kommunikation med berörda säkerställs. En
kommunikationsstrateg knuten till lokalenheten finns tillgänglig
som stöd i kommunikationsfrågor för handläggare och andra
berörda i projekten. Underlag för kommunikation, och
kommunikationsplaner utarbetas för varje specifikt objekt.
Förutsättningarna i ett byggprojekt kan ibland ändras under tidens
gång vilket inträffat när det gäller evakuering av eleverna från
Kungsholmens grundskola. Många förvaltningar, till exempel
SISAB, stadsdelsförvaltningar och stadsbyggnadskontoret, kan vara
berörda och allt är inte förutsägbart. Detta gör att kommunikationen
kan bli en utmaning i vissa lägen. Förvaltningen använder det
kommunikationstöd som finns och informerar även på hemsidor
med mera. Förvaltningen anser därför att en fungerande
handlingsplan för kommunikation mellan berörda parter finns.
Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden godkänner
förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.
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