Svar på interpellation från Ruby Rosén (MP) angående avveckling av
Svalnässkolan
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 7 december 2020 ställdes en interpellation av
Miljöpartiet till kommunstyrelsens ordförande gällande avvecklingen av Svalnässkolan.
Interpellationen utmynnar i fyra frågor.
Då jag inte är eller har varit ordförande i Kommunstyrelsens produktionsutskott och då jag inte heller
är ledamot i Utbildningsnämnden vilka är de nämnder som frågorna berör har jag bett Ulla Hurtig
Nilsen (tidigare ordförande KSPU) samt Monica Renstig (ordförande UN) bistå med svar. Det är
således deras svar som redogörs för nedan:
Fråga 1 – Varför används olika beräkningsunderlag 1172 respektive 1325 elever?
(Ordförande UN)
Den huvudsakliga orsaken till att antalet skolplatser varierar är att tidigare uppskattades antalet
skolplatser på olika skolor genom att rektor uppskattade detta. Ofta genom att räkna antalet
elevsittplatser i varje klassrum. Dessa uppgifter ingår då i Lokalförsörjningsprognosen för år 2018. I
samband med att förvaltningen såg över hela skolorganisationen i Djursholm 2018–2019 så gick
förvaltningarna ut och såg över samtliga ytor. Då upptäckte man att det fanns flera tomma ytor där
det exempelvis fanns biljardbord i, men som lätt kunde omvandlas till riktiga klassrum. Det ledde till
fler skolplatser än tidigare. Den andra förklaringen är att antalet möjliga skolplatser alltid också
varierar med de elever man för tillfället har. Elever med diagnoser inom autismspektra som går i
särskilda undervisningsgrupper kräver mycket mer yta per elev än ordinarie elever. Dessa två
förklaringsfaktorer ligger bakom de olika uppgifterna om skolplatser. Förvaltningen beklagar att de
inte tydligare redogjort för detta tidigare.
Fråga 2: Hur kom det sig att PUs ordförande erbjöd föräldrarna att ta över Svalnässkolan 2019-0210 innan något beslut fattats?
(Ordförande KSPU)
Felaktigt datum skrivet i frågan av interpellanten?
Tidslinje:
18 september skickades ut inbjudningar till träff med tjänstemän och politiker angående
skolsituationen i Djursholm. En av inbjudningarna gick till alla vårdnadshavare med barn i
Svalnässkolan och det mötet var 2 oktober kl. 16-17.30 i matsalen på Svalnässkolan. De som bjöd in
till mötet var bildningsdirektören, verksamhetschefen skola, rektorn Svalnässkolan och ordföranden i
KSPU.
26 september sammanträde i KSPU där ärendet om Utjämning av tillgång och efterfrågan på
skolplatser i Djursholm redovisades, PU 20197194 redovisades. Ordföranden yrkade och KSPU
beslutade att inget beslut skulle tas om ändrad organisation innan en dialog har tagits med berörda
parter.
2 oktober genomfördes träffen och dialogen i Svalnässkolan. Vid mötet presenterades det
tjänsteutlåtande som förvaltningen tagit fram till sammanträdet den 26 september. Det framkom
tydligt vid träffen att många föräldrar var intresserade av att skolan skulle drivas vidare i privat regi
istället. Något erbjudande att ta över skolan erbjöds inte utan ordföranden lyssnade på föräldrarna
och ville genom dialogen ta in så mycket information som möjligt innan beslut togs på nästa
sammanträde i KSPU.

12 november sammanträde i KSPU, där ärendet om Tillgång och efterfrågan på skolplatser i
Djursholm togs upp till beslut. I tjänsteutlåtandet föreslår förvaltningen produktionsutskottet att
kommunfullmäktige ska ta beslutet att avveckla kommunalt bedriven skolverksamhet i Svalnässkolan
från och med höstterminen 2021. Detta blev också KSPUs beslut i ärendet.
Av tjänsteutlåtandet framgår också att önskemål framkommit om att fortsatt driva Svalnässkolan i
egen regi. Detta är inget beslut som kan tas av KSPU utan frågan hänskjuts till Kommunstyrelsen.
Fråga 3 – Varför är Svalnässkolan fortfarande inget ärende för huvudmannen UN då (2019-11-06)?
(Ordförande UN)
2019 var utbildningsnämnden, enligt dåvarande reglemente, huvudman inom skolväsendet, dock
inte för drift, ledning och styrning av förskola, förskoleklass grundskola, grundsärskola,
gymnasieskola och gymnasiesärskola för de kommunala resultatenheterna. Dessa uppgifter
fullgjordes av kommunstyrelsen och kommunstyrelsens produktionsutskott. Därmed fanns ingen
möjlighet för utbildningsnämnden att själva lägga ett ärende om Svalnässkolan på dagordningen.
Däremot framgår av protokoll från utbildningsnämnden att information har lämnats om bland annat
Svalnässkolan vid sammanträde den 6 november 2019.
Fråga 4 – Varför hade UN 2019-12-11 inte Svalnässkolan som ett ärende efter PU:s beslut?
(Ordförande UN)
Då ärendet ansågs vara av principiell beskaffenhet/av större vikt enligt kommunallagen 5:1 var det
kommunfullmäktige som skulle fatta beslutet om avveckling av Svalnässkolan. Bildningsförvaltningen
påpekade att även utbildningsnämnden borde höras via remiss i egenskap av huvudman för
skolväsendet i Danderyds kommun (precis som om en ansökan om etablering kommer från
Skolinspektionen). Det låg inte inom utbildningsnämndens ansvarsområde att ta upp ett ärende på
dagordningen innan remiss kommit från kommunstyrelsen.
(Ordförande KSPU)
I det beslut KSPU tog 191112 står tydligt att beslutet var att föreslå Kommunfullmäktige att den
kommunala driften ska avvecklas för Svalnässkolan från och med höstterminen 2021. Detta innebär
att ärendet skickades till Kommunstyrelsen för beredning före Kommunfullmäktige. Ett ärende kan
inte skickas direkt från KSPU till UN.
Fråga 5 – Krävs det att kommunledningskontoret ska behöva påpeka att UN är huvudman för att
UN sa ta upp Svalnässkolan till beslut?
(Ordförande UN)
Ja. Se ovanstående kring ansvarsfördelning.
(Ordförande KSPU)
Enligt beslut som togs i KSAU 191216 som fått ärendet från KSPU vid beslut 191112 remitterades
ärendet från KSAU till UN att senast 200217 yttra sig i frågan om avveckling eller alternativ driftform
för Svalnässkolan. I skrivelsen från KSAU står det att UN som huvudman för skolväsendet ska yttra
sig. Eftersom yttrandet skulle lämnas 200217 var UN då huvudman för även de kommunala skolor. Så
det är inget påpekande utan helt korrekt att huvudmannaskapet övergick vid årsskiftet 19/20 från
KSPU till UN.
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