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Kommunstyrelsens övergripande ansvar för beslut och remittering till andra nämnder 
gällande Svalnässkolan

Svalnässkolan blev aktuell 2019 eftersom det blivit för många elevplatser i förhållande till antal 
elever  i Djursholm.

Ett tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret (KLK) den 5 december 2019 till 
kommunstyrelsens arbetsutskott mot bakgrund av att kommunstyrelsen vid denna tidpunkt var 
huvudman inom skolväsendet, anger att utbildningsnämnden i egenskap av blivande 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
 beakta barnrättsperspektivet 

Frågan om alternativa driftsformer hade inte diskuterats tidigare. Det var först vid ett föräldramöte i 
Svalnässkolan den 2 oktober 2019 som förslaget att föräldrarna kunde ta över skolan framställdes 
och beslutet diskuterades med produktionsutskottets ordförande. Detta utan något beslut fattats i 
produktionsutskottet.  Alternativ driftsform omnämns första gången i produktionsutskottets protokoll
den 12 november 2019 och syftar då på föräldramötet 2 oktober 2019. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar inte ställning till lämpligheten i ovanstående punkter från KLK 
utan beslutar den 16 december  2019 att remittera ärendet till utbildningsnämnden. 
Utbildningsnämnden beslutar den 5 februari 2020 att avveckla den kommunala skolverksamheten 
vid Svalnässkolan men överlåter till kommunfullmäktige att ta ställning till alternativa driftsformer. 

Kommunfullmäktige beslutar den 30 mars 2020 om avveckling av Svalnässkolan i kommunal regi, 
att det ska ske från och med höstterminen 2021 och att en överlåtelse till fristående aktör ska ske 
under förutsättning att det totala antalet elevplatser ska minska i Djursholm. 

Svalnässkolan avvecklades och kommunen överlät den kommunala skolverksamheten från 1 
januari 2021 till en fristående aktör. Från det att Svalnässkolans fortsatta verksamhet hade börjat 
diskuteras 2 oktober 2019  och fram till överlåtelsen skedde, bytte många elever till annan skola 
och elevantalet vid Svalnässkolan sjönk markant. Anbudsprocessen satte igång direkt i april 2020 
varvid de kommunalt anställda lärarna sa upp sig till sommaren 2020. Eftersom kommunen 
behövde fortsätta att vara huvudman för skolan höstterminen 2020 blev kommunen tvungen att 
anställa två nya lärare och en halvtidsrektor för höstterminen 2020.  

Utbildningsnämnden blev fullt ut huvudman för skolväsendet i januari 2020 dvs tog över de 
uppgifter som tidigare legat på kommunstyrelsen tillsammans  produktionsutskottet. 
Kommunstyrelsen borde 2019 ha tagit ställning till en eventuell avveckling av Svalnässkolan och 
när en avveckling i så fall skulle kunna genomföras. Om hanteringen av Svalnässkolan hade skett i
lugn och ro hade fler elever kunnat gå kvar tills dess att en fristående aktör tagit över. Istället 
bredde oron ut sig. 

Därtill skedde ingen utredning av konsekvenserna för trafikmiljön i närområdet med anledning av 
fortsatt skolverksamhet och med betydligt utökat antal elever. Tekniska nämnden fick aldrig 
trafikfrågan remitterad trots att skolornas trafikmiljö är problematisk och i synnerhet den vid 
Svalnässkolan.



Vid ett ärende som Svalnässkolan ska alla aspekter analyseras och kostnadsberäknas. 
Kommunstyrelsen har inte redovisat beslutsunderlag och inte fullgjort sitt huvudmannaansvar 
gällande Svalnässkolan fram till januari 2020.

Miljöpartiet de gröna i Danderyd uppmanar kommunfullmäktige att uppdra åt 
kommunstyrelsen att

 tillse att ärenden som kommunstyrelsen råder över även beslutas av kommunstyrelsen 
 redovisa hur många elever som slutade innan överlåtelsen skedde från hösten 2019 till 

december 2020
 redovisa ekonomiska kostnader för kommunen av Svalnässkolans verksamhetsöverlåtelse
 redovisa beräknade kostnader för utredning och nödvändiga åtgärder av trafiksituationen 

runt Svalnässkolan
 redovisa hur antalet elevplatser ska minskas i Djursholm
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