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Svar på motion (-) om att riva upp beslutet om
skolorganisation och tillsätta en utredning
Förslag till beslut
Motionen avslås.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning
Henrik Paulsen (-) har i en motion föreslagit att:




beslutet (om ny skolorganisation) rivs upp och att kommunstyrelsen ges i
uppdrag att presentera en utredning i vilken alla intressen har haft möjlighet att
framföra och argumentera för sina respektive ståndpunkter,
utredningen ska vara klar i så god tid att den nya organisationen kan sjösättas
inom av berörda organ bestämd tid,
beslut om den nya organisationen sedan fattas av kommunfullmäktige.

Den dialogprocess som genomförts kring skolorganisationen sedan motionen
framställdes ligger i linje med motionärens förslag. Beslut är även fattat i
utbildningsnämnden i den riktning Henrik Paulsen (-) föreslog i sin motion. Motionen
föreslås därför avslås.

Ärendebeskrivning
Beslut om skolans organisation fattades i oktober 2012. Beslutet föregicks av en
utredning av tre tänkbara alternativ för skolans organisation. Som en reaktion på beslutet
om en ny organisation av den kommunala grundskolan bildades Folkinitiativet i
Värmdö. Folkinitiativet samlade in så många namnteckningar att en folkomröstning
kunde genomföras.
I maj 2014 genomfördes folkomröstningen om skolorganisationen och utifrån resultatet
av denna beslutade kommunstyrelsen i juni 2014 att ”en handlingsplan/beskrivning för
processen och brett göra en utvärdering/översyn av gällande skolorganisation för att får
fram en långsiktigt hållbar organisation” skulle utarbetas. Uppdraget att genomföra en
dialogprocess kring skolorganisationen gick till ett konsultföretag som redovisade sin
slutrapport för kommunstyrelsen 2015-06-03.
Återrapporteringen från skoldialogen godkändes av utbildningsnämnden i oktober 2015.
Nämnden beslutade även att utvidga Kyrkskolan till årskurs 4 höstterminen 2016 för att
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därefter gradvis byggas upp till en F-6-skola under förutsättning att det finns ett
tillräckligt elevunderlag för att bedriva undervisning av hög kvalitet. Workshops ska
genomföras under läsåret 2015/2016, där tjänstemän, rektorer och politiker träffas för att
diskutera aktuella kommunövergripande utvecklingsfrågor.
Ekonomiska konsekvenser

Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för miljön

Förslaget till beslut har inga konsekvenser för miljön.
Konsekvenser för medborgarna

Förslaget till beslut innebär inte några konsekvenser för medborgarna.
Konsekvenser för barn
Förslaget till beslut innebär inte några konsekvenser för barn.

Bedömning
Den dialogprocess som genomförts kring skolorganisationen sedan motionen
framställdes ligger i linje med motionärens förslag. Beslut är även fattat i
utbildningsnämnden i den riktning Henrik Paulsen (-) föreslog i sin motion. Motionen
föreslås därför avslås.
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