Till ordförande i Barn- och utbildningsnämnden
Patrik Isestad
Västerby 2016-05-01

Interpellation angående avveckling av skolor i Sorunda
Bakgrund
Den 20 april fick alla föräldrar i Sorunda, som har barn som ska börja i Förskoleklass till hösten, ett
brev om att alla barn ska flyttas till Kyrkskolan till hösten. Detta berör föräldrar till 60 barn och blev
en chock för många föräldrar, som nu inte förstår hur de ska få sitt dagliga liv att gå ihop, när
barnen plötsligt ska få mycket längre resväg och de ska åka långt för att hämta och lämna barn,
dessutom i många fall åt motsatt håll i förhållande till deras arbetsplats. Det ryktas nu också om
nedläggning av Fagerviks skola och Vika skola, samt att det bara ska bli två högstadieskolor i
kommunen och ingen av dem ska ligga i Sorunda.
Samtidigt som man tydligen planerar för avveckling av skolorna, byggs och planeras det för många
nya bostäder i Sorunda nu, även om en del av dessa planer saknas på kommunens hemsida. Till
exempel har man precis byggt eller håller på att bygga totalt drygt femtio fristående villor i Grödby,
ett tjugotal villor planeras i anslutning till Fagervik skola, ca fyrtio friliggande villor och parhus
planeras i Norr Enby, ett tjugotal bostäder ska byggas i Hoxla, ca trettio villor ska byggas i Gudby
och det finns planer på ca etthundra bostäder i Sunnerby. Det är också rimligt att anta att nu när
Fagervik får kommunalt vatten och avlopp, kommer fler att flytta dit permanent.
Mot bakgrund av ovanstående önskar jag ställa följande frågor till ordförande i Barn- och
utbildningsnämnden Patrik Isestad:
1. När så många som ca 270 nya bostäder byggs, de flesta villor, innebär det att fr.a.
barnfamiljer flyttar in.
a. Var planerar Barn- och utbildningsnämnden att de ca 500 nya barn som beräknas
flytta in till Sorunda ska gå i Förskoleklass och i skolan?
2. Är det korrekt att det planeras för nedläggning av Fagerviks och Vika skola och när kommer
detta i så fall att ske?
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3. På kommunens hemsida står det: ”Barnet går i förskoleklass 15 timmar i veckan på samma
1
skola där han eller hon sedan börjar årskurs ett.”
a. Vad innebär det för barnen som nu ska gå i Kyrkskolan?
b. Ska de också gå i årskurs 1 i Kyrkskolan eller ska de flytta till Fagervik, Vika skola
och Sunnerbyskolan i årskurs 1?
4. Arbetsfördelningen mellan politikers och tjänstemäns uppdrag är att uppdrag delegeras till
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tjänstemännen från den politiska nivån, men att allt ansvar stannar på den politiska nivån.
Det har framförts att beslutet att alla elever i Förskoleklass ska gå i Kyrkskolan till hösten är
ett rektorsbeslut. Det innebär att uppgiften att flytta eleverna har delegerats till rektor, men
att ansvaret för beslutet finns kvar hos politikerna. Eftersom skolan är en av de
viktigaste kärnverksamheterna i kommunen och man nu säger att det är rektor som fattar
beslut om att eleverna ska flyttas till Kyrkskolan, undrar jag:
a. Har politikerna i Barn- och utbildningsnämnden någon strategi för skolan i Sorunda
rektorsområde och för skolan i hela vår kommun?
b. Om det finns en strategi, hur ser den ut?

5. En orsak till att 60 elever i Förskoleklass ska flyttas till en skola, uppges vara
pensionsavgångar och svårigheter att rekrytera lärare till just Sorunda rektorsområde. Det
kommer att vara många lärare som går i pension framöver och att lärare pensioneras är ju
något som man kan planera för. Normalt söker man en ersättare för den som går i pension.
a. Är detta en strategi som kommunen kommer att använda sig av framöver att när en
lärare går i pension, flyttas eleverna till andra skolor?
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6. Enligt en rapport från SKL (Sveriges kommuner och landsting) finns det mycket som
kommunerna själva kan göra för att både påverka behovet av att rekrytera nya lärare och
möjligheterna att rekrytera rätt personer. I rapporten förs fram att t.ex. åtgärder som att
utveckla arbetsmiljö och arbetsorganisation samt skapa bättre löne- och karriärmöjligheter
har mycket goda effekter.
a. Hur har Barn- och utbildningsnämnden arbetat för att utveckla arbetsmiljön och
arbetsorganisationen i skolorna för att öka intresset för att arbeta med barn och
ungdomar i Sorunda?
b. På vilket sätt har Barn- och utbildningsnämnden skapat bättre löne- och
karriärmöjligheter i Sorunda rektorsområde?
c. Hur många förstelärare finns i Sorunda rektorsområde jämfört med övriga
rektorsområden?
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7. Jag vet flera legitimerade lärare, som har flyttat till kommunen, t.ex. till Segersäng och sökt
tjänster, bl.a. en specialpedagog och en träslöjdslärare, men kommunen har inte ens svarat
på ansökan och därför pendlar dessa lärare och arbetar kvar i sin gamla kommun.
a. Varför är man så ointresserad av legitimerade lärare som vill jobba i kommunen att
man inte ens svarar på ansökan?
b. Hur kommer det sig att man har haft tjänster utlysta till både Ösmo och
Nynäshamns rektorsområde, men inga i Sorunda?
c. Är tillgången på legitimerade lärare så god i Sorunda att man inte behöver utlysa
tjänster där?
8. När man anställs som lärare i en kommun, då är kommunen arbetsgivare. Detta innebär att
kommunen bestämmer var läraren ska arbeta.
a. Får lärarna välja på vilken skola de ska arbeta eller är det vår kommun, som
arbetsgivare, som bestämmer vid vilken skola man är placerad?
9. För att kommunen ska följa den nya skollagen, som kom 2010, måste kommunen
genomföra ett resursfördelningssystem, som ger alla elever möjlighet till likvärdig utbildning.
a.

Kommer den nya resursfördelningsmodellen som ska införas att innebära att
resurserna omfördelas inom ett rektorsområde eller kommer resurserna att
omfördelas inom hela kommunen, så att de skolor och elever som behöver mer
resurser får det, oavsett rektorsområde?

Lena Dafgård
Partiledare och
fullmäktigeledamot
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