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Kommunstyrelsen

Utbyggnad Sanduddens skola, återremitterat ärende
Dnr KS16/89
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta alternativ 3 för utbyggnad
av Sanduddens skola.
2. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att uppdra åt Kommunstyrelsen
att försälja fastigheten Sanduddens skola på marknadsmässiga villkor.
3. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att uppdra åt Barn- och
utbildningsnämnden att vid genomförande av alternativ 3 avveckla den kommunala
verksamheten vid Sanduddens skola.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyreslen beslutade 2016-11-29 § 144 att föreslå Kommunfullmäktige att
försälja fastigheten Sanduddens skola och att förorda att skolverksamheten drivs
vidare av en fristående aktör i enlighet med alternativ 3 som redovisas i
PM 2016-11-03.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-13 § 144 om minoritetsåterremiss av ärendet
enligt ett yrkande om att en grundlig risk- och konsekvensanalys av samtliga
alternativ för Sandudden skola ska göras utifrån pedagogisk, ekonomisk och
elevmässig synpunkt innan beslut fattas i ärendet.
Det är kommunens uttalade ambition att öka andelen fristående verksamheter inom
skolområdet i syfte att öka valfriheten och att en ökad sund konkurrens över tid även
gynnar den pedagogiska utvecklingen i de kommunala skolorna.
I Kommunfullmäktiges beslut om budget för 2017 med inriktning för driftbudget
2018 – 2019 och investeringsbudget 2018-2021 pekas på att kostnadsreduceringar är
nödvändiga för att klara kravet på ekonomiskt resultat och att överväganden om
nedprioriteringar i investeringarna är nödvändiga. Den höga investeringsnivån gör
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också att den av fullmäktige beslutade självfinansieringsgraden riskerar att inte nås.
Till Barn- och utbildningsnämndens yttrande bifogades en konsekvensanalys med
syftet att identifiera eventuella negativa konsekvenser. Tyngdpunkten i analysen är
att belysa eventuella svårigheter i processen kring avvecklingen av den kommunala
verksamheten och övergången till att en fristående aktör startar skola i Sandudden.
Som ett senare steg görs en konsekvensanalys på skolan. Den analysen pågår för
närvarande och en sammanställning av den kommer att redovisas till
Kommunstyrelsen.
Med hänvisning till det som anförts är det kommunledningskontorets bedömning att
tillräckliga underlag och analyser finns för ett ställningstagande.
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