
Interpellation från Miljöpartiet de gröna 2020-12-07
till kommunstyrelsens ordförande Hanna Bocander

Avveckling av Svalnässkolan
Produktionsutskottet  (PU) 2019-09-26 hade två ärenden som båda berörde 
Svalnässkolan. Ärende 3 redovisade en kapacitet på 1172 elever. PU 2019/193 
Ärende 4 redovisade en kapacitet på 1325 elever. PU 2019/194   
I PU 2019/194 bilaga 2 ger bildningsförvaltningen konkreta förslag på åtgärder som antal 
klasser och antal elever på Vasaskolan, Ekebyskolan och Svalnässkolan under läsåret 
2019/2020. Skolan ska fortsätta vara kommunal. 
Fråga 1: Varför används olika beräkningsunderlag 1172 respektive 1325 elever?

Utbildningsnämnden (UN) sammanträdde 2019-10-02. På eftermiddagen samma dag 
innan UNs möte träffade bildningsdirektören föräldrarna på Svalnässkolan för att informera
om de konkreta förslagen enligt punkt 1 bilaga 2. Det var det enda förslag till åtgärder som
PU tagit del av. Då gav PUs ordförande föräldrarna erbjudandet att ta över Svalnässkolan 
och informerade att skolan skulle avyttras. Bildningsdirektörens kände inte till detta. UN 
var heller inte informerad. Förutom de 11 elever som slutat vid starten av höstterminen 
2019 börjar allt fler elever, föräldrar och lärare känna oro. 
Fråga 2: Hur kom det sig att PUs ordförande erbjöd föräldrarna att ta över Svalnässkolan 
2019-02-10 innan något beslut fattats?  
 
Vid UN 2019-11-06 är fortfarande Svalnässkolan inget ärende på dagordningen.
Fråga 3: Varför är Svalnässkolan fortfarande inget ärende för huvudmannen UN då?

Vid PU 2019-11-12, 2019/194, beslutas att föreslå  att kommunfullmäktige beslutar att 
avveckla den kommunalt bedrivna skolverksamheten på Svalnässkolan från och med 
höstterminen 2021. PU fattar beslut först vid detta sammanträde.
Fråga 4:  Varför hade UN 2019-12-11 inte Svalnässkolan som ett ärende efter PUs beslut?

UN 2020-02-05, UN 2020/0039
”Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 5 december 2019 angivit att UN, i 
egenskap av huvudman inom skolväsendet, ska 

 yttra sig om avveckling av Svalnässkolan
 yttra sig om eventuella alternativa driftsformer av Svalnässkolan med beaktande av 

juridiska och ekonomiska konsekvenser om en fristående aktör tar över verksamheten
samt att

 barnrättsperspektiv ska beaktas
 uppdraget ska redovisas senast den 17 februari 2020”

”Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt 2019-12-16 att remittera till UN om avvecklingen av 
Svalnässkolan utifrån dess uppdrag.” Uppdraget är att UN fullgör kommunens uppgifter som 
huvudman inom skolväsendet enligt skollagen. Det har åsidosatts i detta ärende.
Fråga 5: Krävs det att kommunledningskontoret ska behöva påpeka att UN är huvudman för 
att UN ska ta upp Svalnässkolan till beslut?
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