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Förslag till beslut
Motionen avslås.
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Kommunfullmäktige

Sammanfattning
Annika Andersson Ribbing m.fl. (S) har i en motion föreslagit att en ny, modern
grundskola byggs i centrala Gustavsberg.
Renoveringen av Farstavikens skola/Kvarnberget tillsammans med de
förbättringsåtgärder och utvecklingsprojekt som genomförs, bland annat som resultat av
skoldialogen, innebär en ökad satsning på skolan. Syftet med åtgärderna och projekten
är att förbättra skolans kvalitet och verksamheter på alla plan. Satsningen inom skolan
innebär att det idag inte finns behov av att bygga en ny skola i Gustavsberg och
motionen föreslås därför avslås.

Bakgrund
Motionärerna menar bland annat att Värmdös skolor inte har prioriterats, att
lokalunderhållet är eftersatt, att kunskapsresultaten inte är tillräckligt goda och att den
uteblivna satsningen på skolan lett till elevflykt till andra kommuner.

Ärendebeskrivning
Som en reaktion på beslutet om en ny organisation av den kommunala grundskolan
2012, 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.
Slutrapporten om Värmdö skoldialog visar att såväl föräldrar som personal är relativt
nöjda med den nuvarande skolorganisationen. I rapporten redovisas förbättringsområden
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och utbildningsnämnden har därefter fattat en rad beslut för att utveckla skolan inom
bland annat dessa områden. Flera utvecklingsprojekt pågår och vissa av dem har startat
som resultat av skoldialogen.
Kommunfullmäktige beslutade 26 november 2014 att en renovering av Farstavikens
skola/Kvarnberget ska genomföras. Detta innebär att antalet platser utökas till ca 700 i
mellan- och högstadiet och att det eftersatta underhållet av skolan åtgärdas.

Bedömning
Renoveringen av Farstavikens skola/Kvarnberget tillsammans med de
förbättringsåtgärder och utvecklingsprojekt som genomförs, bland annat som resultat av
skoldialogen, innebär en ökad satsning på skolan. Syftet med åtgärderna och projekten
är att förbättra skolans kvalitet och verksamheter på alla plan. Satsningen inom skolan
innebär att det idag inte finns behov av att bygga en ny skola i Gustavsberg och
motionen föreslås därför avslås.
Ekonomiska konsekvenser

Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för miljön

Beslutet har inga konsekvenser för miljön
Konsekvenser för medborgarna

Beslutet har inga konsekvenser för medborgarna.
Konsekvenser för barn
Beslutet har inga konsekvenser för barn.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av kansli- och utredningsavdelningen.
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Motion från Annika Andersson Ribbing m.fl. (S)
Tjänsteskrivelse 2015-09-17 till utbildningsnämnden
Protokoll utbildningsnämnden 2015-10-08 § 77
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