Sammansträdesprotokoll
2016-02-11

Barn- o utbildningsnämnden

Plats och tid

Debatten kl. 18:00-18:30

Beslutande ledamöter

Lena Gerby (M) (ordförande)
Camilla Wallhed (M)
Gunnar Mossberg (M)
Göran Hellmalm (L) (vice ordförande)
Thomas Swenson (KD)
Johan Hammarström (S) (2:e vice ordförande)
Ulrika Sandin (MP)
Anders Gustafsson (Ö)
Magnus Danielsson (M) ersätter Patrik Gadler (M)
Michael Tranell (M) ersätter Marzena Waligorska (M)
Charlotte Woge (M) ersätter Ulla-Britt Lundgren (M)
Ove Wallin (C) ersätter Jimmy Sjölund (C)
Jennie Forsberg (S) ersätter Jan Finnerman (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Johan Werner (KD)
Ulla Melin (MP)

Övriga närvarande

Johannes Pålsson
Anders Anagrius
Caroline Glantz, Lärarförbundet
Åsa Lindqvist Rodell, Lärarnas riksförbund
Margit Hammarström, Kommunal

Justeringens plats och tid
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Ann-Cathrine Bergström
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……………………………………….

Justerande

……………………………………….
Johan Hammarström (S)

………………………………….......
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§ 17

Organisationsförändring och utbyggnad av skolor i centrala Ekerö
(BUN15/154)
Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att Ekebyhovskolan från och med
höstterminen 2016 ska vara en F-6 skola.
2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att elever i Ekebyhovskolans nuvarande år
6, 7 och 8 flyttas till Tappströmskolan till höstterminen 2016.
3. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att uppdra åt kontoret att göra en
förstudie av ombyggnad av Ekebyhovskolan samt om- och utbyggnad av Sanduddens
skola.
4. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att förstudien finansieras av
investeringsmedel i nämndens investeringsbudget för 2016 avsatta att möta behov av
skollokaler i centrala Ekerö.
5. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna inriktningen i PM
Organisationsförändring och utbyggnad av skolor i centrala Ekerö.
6. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att grundsärskolan och autismspårets
lokalisering ska utredas ytterligare innan beslut fattas.
7. Barn och Utbildningsförvaltningen verkar för att i möjligaste mån hålla samman
klasserna vid flytten av årskurs 7-9 samt verka för att lärare/pedagoger i möjligaste
mån följer med sina klasser till Tappströmsskolan.
8. Nämnden ger kontoret i uppdrag att till nästa arbetsutskott presentera en
processplan för hur kontoret ska implementera beslutet i dialog med berörda parter.
Reservation
Johan Hammarström (S), Ulrika Sandin (MP) och Anders Gustafsson (Ö) reserverar
sig mot punkterna 1, 2 och 5.
Johan Hammarström (S) och Ulrika Sandin (MP) inkommer med gemensam skriftlig
reservation.
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Yrkanden
Johan Hammarström (S) och Ulrika Sandin (MP yrkar att ärendet ska återremitteras.
Ove Wallin (C) yrkar att ärendet ska avgöras idag.
Propositionsordning
Ordförande (M) ställer yrkande under proposition och finner att nämnden beslutat
att ärendet ska avgöras idag.
Omröstning
Omröstning begärs och ska verkställas
Omröstningsproposition
Den som vill att ärendet ska avgöras idag röstar JA. Den som vill att ärendet ska
återremitteras röstar NEJ.
Omröstningsresultat
9 ledamöter röstar JA och 4 ledamöter röstar NEJ. Ordförande (M) finner därmed att
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Tilläggsyrkande
Lena Gerby (M) Ove Wallin (C) Göran Hellmalm (L) Thomas Swenson (KD) yrkar på
följande tillägg till beslutet:
- Barn och Utbildningsförvaltningen verkar för att i möjligaste mån hålla samman
klasserna vid flytten av årskurs 7-9 samt verka för att lärare/pedagoger i möjligaste
mån följer med sina klasser till Tappströmsskolan.
- Nämnden ger kontoret i uppdrag att till nästa arbetsutskott presentera en
processplan för hur kontoret ska implementera beslutet i dialog med berörda parter.
Övriga ledamöter i nämnden ställer sig bakom yrkandet.

Sammanfattning
Utifrån den byggbaserade befolkningsprognosen 2015 har en bedömning av
skolkapacitet gjorts som understryker behovet av utökad skolkapacitet inom 4- 5 år.
Möjligheterna att centralt i kommunen finna tomtmark lämplig att uppföra en ny
grundskola som kan möta det ökande kapacitetsbehovet i centrala Ekerö har
Justerandes sign
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undersökts. Någon lämplig mark som uppfyller kraven på yta, kommunikationer med
mera har varit svår att finna.
I stället har möjligheterna att utöka och omdisponera kapaciteten vid befintliga
skolor prövats. Mot den bakgrunden har kommunfullmäktige avsatt
investeringsmedel för åren 2016 – 2020 för att möta behov av skollokaler i centrala
Ekerö. För 2016 har avsatts 5 500 tkr, för 2017 38 000 tkr och 2018 244 000 tkr,
samt för 2019 4 000 tkr. Totalt 291 500 tkr. Investeringsbeslutet avser
Ekebyhovskolan, Tappströmskolan och Sanduddens skola. Ekebyhovskolan föreslås
att från och med höstterminen vara en F-6 skola samt grundsärskola. Elever i
nuvarande årskurserna 6,7 och 8 flyttas till Tappströmsskolan till höstterminen 2016.
Det möjliggör mottagande av 3 paralleller i förskoleklass till höstterminen 2016 och
underlättar inför de ombyggnader som är nödvändiga för att få ändamålsenliga
lokaler för såväl förskoleklass, grundskola år 1 – 6 och grundsärskola.
Tappströmskolan utökas från höstterminen med ca 165 elever från Ekebyhovskolan i
skolåren 7 – 9. Sanduddens skola föreslås byggas ut med permanenta lokaler för
förskoleklass och grundskolan 1 – 6 med 2 paralleller samt grundskola 7 – 9 med 3
paralleller. De förslagna lokalförändringarna av Ekebyhovsskolan och Sanduddens
skola som är beskrivna ovan bedöms kunna öka skolkapaciteten med omkring 500
platser. Förslagen behöver dock studeras vidare i en förstudie. Nämnden föreslås ge
kontoret i uppdrag att genomföra en förstudie av de förslagna lokalförändringarna i
dels Ekebyhovskolan och dels Sanduddens skola. Förstudien finansieras av
investeringsmedel i nämndens investeringsbudget för 2016, avsatta att möta behov av
skollokaler i centrala Ekerö.
Ärendet bordlades på Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2016-02-02.
Beslutsunderlag
 §12 BUN Organisationsförändring och utbyggnad av skolor i centrala Ekerö
 Tjänsteutlåtande - Organisationsförändring och utbyggnad av skolor i centrala
Ekerö
 PM - Organisationsförändring och utbyggnad av skolor i centrala Ekerö
 Beräkningar och underlag för budget Ekebyhovskolan
Expedieras till
Fastighetskontoret
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Voteringslista: § 17
Ärende: Organisationsförändring och utbyggnad av skolor i centrala Ekerö,
BUN15/154
Voteringslist(or)
Votering om återremiss

Ledamot
Lena Gerby(M), ordförande
Camilla Wallhed(M), ledamot
Gunnar Mossberg(M), ledamot
Göran Hellmalm(L), vice ordförande
Thomas Swenson(KD), ledamot
Johan Hammarström(S), 2:e vice ordförande
Ulrika Sandin(MP), ledamot
Anders Gustafsson(Ö), ledamot
Magnus Danielsson(M), ersättare
Michael Tranell(M), ersättare
Charlotte Woge(M), ersättare
Ove Wallin(C), ersättare
Jennie Forsberg(S), ersättare
Resultat
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X
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X
X
9

X
4

0

RESERVATION
(160211)

Organisationsförändring och utbyggnad av skolor i centrala Ekerö.
DNR BUN15/154
Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverar sig mot beslutspunkterna 1, 2 och 5
Efter år av eftersatt underhåll är Ekebyhovskolan i behov av renovering. Ett arbete som enligt
kapacitetsutredningen från 2013 redan borde vara påbörjat. Frågan vi måste kunna svara på är
om vi vill flytta Ekebyhovskolan för att det på lång sikt är den bästa lösningen för Ekerö eller
om detta bara är ett sätt för Moderaterna att komma billigare undan.
Beslutspunkt 1
Vi anser inte att det finns något i underlaget som motiverar en så hastigt påkommen
organisationsförändring. Det finns inga indikationer på att lärare, elever eller föräldrar har
efterfrågat en sådan förändring. Kvalitetsmätningar, skolresultat och inspektioner av skolan
visar snarare en välfungerande F-9 skola. Ekebyhovskolan har utvecklat en modell som
bygger på en ”röd tråd” genom hela grundskolan. Det är just detta som är skälet till att många
elever och lärare har valt denna skola. Denna kvalitet tar lång tid att bygga upp och kommer
att gå förlorad vid en flytt. Det enda skäl som anges är av ekonomisk natur, utan tydligt
underlag som visar att så är fallet, vilket vi anser vara otillräckligt.
Beslutspunkt 2
Vi motsätter oss en flytt av eleverna i nuvarande år 6, 7 och 8 då de själva inte har efterfrågat
denna flytt och att deras val av skola i enlighet med det fria skolvalet bör respekteras. En
ofrivillig flytt under skoltiden riskerar att påverka eleverna negativt både vad gäller
psykosocial hälsa men också vad gäller skolresultat. Detta är extra alarmerande vad gäller de
elever som ska börja år 9 till hösten. Det är också beklagligt att lärarna inte har givits tillfälle
att yttra sig i frågan då de bäst kan redogöra för vilka konsekvenser de tror att detta kan få för
elevernas fortsatta kunskapsutveckling.
Beslutspunkt 5
Vi anser inte att PM Organisationsförändring och utbyggnad av skolor i centrala Ekerö
uppfyller de krav som bör ställas på en demokratisk beslutsprocess. För att förankra ett beslut
som får så stora konsekvenser som denna krävs en ordentlig konsekvensanalys inom flera
områden. Det är viktigt att se vilken konsekvens detta kan få gällande lärarnas förtroende för
Ekerö kommun som arbetsgivare och vilka konsekvenser det kan få för att rekrytera lärare i
en situation som redan är ansträngd. Ekerö kommun ligger redan idag på en bekymmersamt
låg nivå vad gäller andel behöriga lärare1. På kort sikt kan det bli ett rent akut läge om många
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lärare på Ekebyhovskolan kommer att säga upp sig. En förändring av detta slag riskerar att ge
signaler om att styrande politiker i Ekerö kommun inte har någon framförhållning i sin
planering och därmed riskerar att fatta beslut som uppfattas som ”brandkårsutryckningar”.
Detta skapar oro i hela den kommunala skolorganisationen och riskerar att få effekter bland
personal även på andra skolenheter. Andra konsekvenser som bör utredas är hur elever och
föräldrar kan förväntas agera och påverkas. Kortsiktigt handlar det om frågor som; Hur många
kan förväntas byta skola till en annan kommun? Hur kommer det att påverka elevernas
psykosociala hälsa och skolresultat? Hur påverkar det ungdomarnas förtroende för
vuxenvärlden? Hur påverkas personalens sammansättning och organisering av en hopslagning
av två stycken högstadier till en?
Således saknas det konkreta underlag för att idag kunna fatta ett rättssäkert beslut.
Som politiker vill vi även påpeka att det är otillfredsställande att inte få del av hur
arbetsprocessen kring förändring av skolkapaciteten har sett ut. Vi anser att vi bör få fler
alternativ att ta ställning till för att kunna fatta ett väl underbyggt beslut. Denna typ av process
riskerar att leda till dåligt förankrade beslut som skadar förtroendet för demokratin.

För Socialdemokraterna

För Miljöpartiet de Gröna

Johan Hammarström

Ulrika Sandin

1

I SKLs Öppna jämförelser 2015 ligger Ekerö kommun på plats 260 av 290 i andel behöriga lärare.
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