
                   

Reservation kommunfullmäktige 2020-06-07

Ärende 12 Motion Danderyd faller i Lärarförbundets ranking Bästa skolkommun 2020

Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet att avslå motionen samt mot beslutet att avslå Siv 
Sahlström (C) tilläggsyrkande till motionen.

Ruby Rosén (MP) yrkande:                                                                                                                  
1. ge ökade resurser till utbildningsnämnden så att budgeten kommer i balans
2. förbättra lärartätheten i Danderyds förskolor
3. tillse att kommunen är en attraktiv arbetsgivare även för lärare så att förutsättningarna ges för ett
hållbart arbetsliv, minskat sjuktal och lägre personalomsättning
                                                          
Siv Sahlström (C) tilläggsyrkande:                                                                                                       
1. Pengbeloppet för förskolor och skolor höjs med en procent.
2. 500 000 kr anslås för barn med särskilda behov.
3. Under förutsättning att fullmäktige beslutar enligt förslaget ska de höjda beloppen utbetalas från 
och med den första dagen i månaden efter att fullmäktiges beslut vunnit laga kraft. Inga retroaktiva 
utbetalningar ska göras.
4. Kostnaden, ca 3750 000 kr, ska belasta det höga prognostiserade överskottet för år 2021.

Skolan i Danderyd är i kris och behöver ökade resurser, lärartätheten behöver förbättras i 
Danderyds förskolor och kommunen behöver vara en attraktiv arbetsgivare.

Lärarförbundets undersökning Bästa skolkommun bygger på uppgifter och statistik från Kolada och
SCB som lämnats av kommunen. I Danderyd har eleverna höga betyg, hög andel godkända elever
och höga lärarlöner i undersökningen Bästa skolkommun 2020 och placerar sig högst i Stockholms
län men på plats 54 av 290 kommuner i hela Sverige vilket är en försämring sedan 2019 då 
Danderyd var på plats 9, ett kraftigt fall. Tanken med undersökningen Bästa skolkommun är att den
ska bidra till de samtal och satsningar som krävs för att säkra lärares och skolledares 
förutsättningar.                                                                                                                                     

Hur är det då i Danderyd? Bidrar undersökningen Bästa skolkommun till de samtal och satsningar 
som krävs för att säkra lärares och skolledares förutsättningar?

1.Ge ökade resurser till utbildningsnämnden 

Danderyd hamnar på plats 269 av 290 kommuner när det gäller resurser till undervisningen.
Utbildningsnämndens budget är inte i balans. Den visar ständiga underskott. Skolpengen har inte 
höjts som den borde vilket även svaret från majoriteten (M, KD och L) bekräftar. 
                                                                                                                         
Konkurrensneutralitet ska råda mellan kommunala och privata utförare. Så är inte fallet när en stor 
del av resurserna som utbildningsnämnden får via skolpeng går till tomställda lokaler och höga 
hyror enligt ett hyresavtal från 2001. Utbildningsnämnden sitter på två stolar, dels den kommunala 
skolverksamheten dels beställarenheten som är huvudmannens ansvar. Lika förutsättningar ska 
råda mellan de kommunala och privata utförarna.  



2.Förbättra lärartätheten. 

Danderyd hamnar på plats 286 av 290 kommuner när det gäller lärartäthet.                                      
Svaret säger att stora avdelningar ger organisatoriska fördelar men svaret säger inget om att det är
förskollärare som har ansvaret och hur förskollärare ska kunna ta det ansvaret. Lärartäthet 
behöver förbättras för förskolelärare med förskollärarexamen, lärare i förskoleklass, antal elever 
per lärare i grundskola och antal barn per årsarbetare på fritidshem. 
                                                                       
Varje barns möjlighet till utveckling och lärande ska tillgodoses enligt skollagen. Majoriteten i 
Danderyd tar inte till sig resultatet av undersökningen Bästa skolkommun och genomför inte de 
samtal och satsningar som krävs för att säkra lärares och skolledares förutsättningar. Därmed får 
inte heller eleverna de förutsättningar som behövs genom mer resurser till undervisningen och 
ökad lärartäthet. 
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