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§ 34

Svar på remiss från skolinspektionen
gällande överklagan av beslut för
godkännande som huvudman för Raoul
Wallenbergskolorna AB

Sammanfattning

Raoul Wallenbergskolorna AB har hos Skolinspektionen ansökt om
godkännande som huvudman för en förskoleklass, grundskola
årskurserna 1-6 och fritidshem vid Raoul Wallenbergskolan Vega i
Haninge kommun från och med läsåret 2020.
Upplysning
I ansökan från Raoul Wallenbergskolorna AB står att ansökan även
avser årskurserna 7-9. Detta är dock inte fallet då Skolinspektionen
avskrivit ansökan i den del som avser grundskolan årskurserna 7-9.
Ansökan tillställdes Skolinspektionen 2017 och har sedan avslagits,
vilket sedan överklagats till förvaltningsrätten. Överklagandet
bifölls den 17 januari 2020 (mål nr 12281-19) för att sedan
återvisas till Skolinspektionen för vidare handläggning. Haninge
kommun yttrade sig över ansökan 2017 men då lång tid passerat
sedan dess ges kommunen återigen möjlighet att yttra sig.
Som en del av Skolinspektionens beslutsunderlag ges kommunen
möjlighet till ett yttrande över etableringen. Till detta yttrande skall
en konsekvensbeskrivning bifogas som ska beskriva vilka
ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser
etableringen innebär.
För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av
vilka följder en etablering kan medföra bör kommunen även bifoga
följande:
1. En befolkningsprognos över aktuell åldersgrupp (6-12 år) av
elever i kommunen. Prognosen ska minst sträcka sig fem år framåt,
men helst tio.
2. En sammanställning över samtliga kommunala och fristående
förskoleklasser, grundskolor årskurs 1-6 och fritidshem i
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kommunen. Observera att det ska framgå vilka skolor som är
fristående respektive kommunala. Av sammanställningen bör både
årskurser och elevantal per årskurs i varje skola framgå.
Förvaltningens synpunkter

Organisatoriska, ekonomiska och pedagogiska konsekvenser
Haninge kommun arbetar med löpande 10-åriga strategiska
lokalresursplaner när det gäller behovet av förskolor och
grundskolor i kommunen. Detta för att i så god tid som möjligt
kunna planera för och i tid kunna tillgodose eventuella
kapacitetsbehovsförändringar i de olika kommundelarna.
I Vega, som är den kommundel som Raoul Wallenbergskolans
(RWS) ansökan avser, är behovet av tillkommande kapacitet
tillgodosett och som framgår av den lokalresursplan som
utbildningsförvaltningen tog fram redan 2014.
Den senaste reviderade elevprognosen för i Vega i takt med den
pågående byggnationen av nya bostäder i den här kommundelen
visar på ett behov av cirka 7-8 klasser per årskurs inom F-6 och den
faktiska elevunderlagsutvecklingen följer så här långt väl den
planen. Behovet kommer långsiktigt att tillgodoses av nuvarande
Måsöskolan (3 klasser), Nakterhusskolan (3 klasser) som tas i drift
från och med läsåret 20/21 samt Vega skola (2 klasser) som just nu
projekteras och planeras att stå färdig att tas i drift från och med
läsåret 21/22. Samtliga dessa skolor är kommunala grundskolor.
Vega skola kommer dessutom att inrymma årskurserna 7-9 samt
utgöra del av ett s.k. ”allaktivitetshus” i centrala Vega. Se även
bifogat diagram Behovslösning år F-6 ”Stadsdel Vega”. (Bilaga 3).
Detta innebär att det inte finns något behov av ytterligare kapacitet
inom årskurserna F-6 i Vega utöver det som redovisas ovan. Att
tillföra ytterligare kapacitet skulle troligtvis innebära betydande
negativa konsekvenser för redan befintliga och/eller planerade F-6
skolor i den här kommundelen.
När det gäller behovet inom årskurserna F-6 i övriga kommundelar
visar den långsiktiga strategiska lokalresursplaneringen att detta är
tillgodosett de kommande tio åren i takt med den planerade
produktionen av nya bostäder i Haninge kommun, antingen genom
pågående projektering, produktion eller planering. Detta innebär att
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det i dagsläget inte heller finns något behov av ytterligare kapacitet
inom årskurserna F-6 i de övriga kommundelarna de kommande tio
åren. Dessutom visar de senast reviderade nybyggnadsplanerna i
Haninge kommun på en viss avmattning, som innebär att de nya
bostäderna i kommunen kommer att byggas ut under en längre
tidsperiod, vilket i viss utsträckning också kommer att minska
behovet av nya förskolor och grundskolor i kommunen.
I princip hela den nordöstra kommundelen i Haninge kommun har
de senaste åren haft påtagligt minskade årskullar i de lägre åldrarna
vilket har inneburit ett överskott av kommunala förskole- och
skollokaler i den här kommundelen. Volymprognoserna pekar på
att överskottet av förskole- och grundskolelokaler kommer att
fortsätta att öka ytterligare under ett antal år framöver innan det
planar ut och stabiliseras, ett överskott som kommunen behöver
hantera både ekonomiskt och lokalresursmässigt.
På en kommunövergripande nivå gör Haninge kommun även
bedömningen utifrån senast uppdaterade elev- och
lokalbehovsprognoser att det i dagsläget inte finns förutsättningar
att tillföra ytterligare kapacitet inom årskurs F-6 i någon större
omfattning de kommande 5-10 år utöver vad som det redan har
planerats för utan att det skulle riskera att få betydande negativa
konsekvenser för befintliga och/eller planerade F-6 skolor i stora
delar av kommunen.
Haninge kommun har tillräcklig kapacitet och ser i dagsläget inte
något behov av ytterligare etableringar.
De redan befintliga skolorna skulle få försämrade förutsättningar
att fullfölja sitt pedagogiska uppdrag eftersom en nyetablering
skulle skapa en överetablering som skulle konkurrera om det
begränsade antal elever som kan vara aktuella i området. De
pedagogiska konsekvenserna är avhängiga av att det finns
tillräckligt med elever och personal som kan bedriva undervisning.
Underlag för beslut

Ansökan från Raoul Wallenbergskolorna AB. Komplett ansökan
finns hos registrator.
Bilaga 1 - Befolkningsprognos 6-12 år ( uppdaterad februari 2020)
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Bilaga 2 - Antal elever per årskurs F-6 i grundskolor i Haninge
kommun (2019-11-19)
Bilaga 3 - Behovslösning år F-6 ”Stadsdel Vega”.
Förslag till beslut

1. Grund- och förskolenämnden antar utbildningsförvaltningens
förslag till yttrande. Yttrandet lämnas till Skolinspektionen.
Arbetsutskottets förslag till grund- och förskolenämnden

Utan eget ställningstagande.
Överläggningar i grund- och förskolenämnden

Alexandra Anstrell (M) yrkar på att ärendet ska återremitteras. Om
ärendet avgörs idag deltar Alexandra Anstrell (M) och Jerry
Andersson (M) inte i beslutet.
Särskilda yttranden

Alexandra Anstrell (M) lämnar ett särskilt yttrande. Yttrandet
biläggs protokollet.
Propositionsordning

Ordföranden frågar nämnden om ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden finner att nämnden vill avgöra ärendet idag.
Grund- och förskolenämndens beslut

1. Grund- och förskolenämnden antar utbildningsförvaltningens
förslag till yttrande. Yttrandet lämnas till Skolinspektionen.
Alexandra Anstrell (M) och Jerry Andersson (M) deltar inte i
beslutet.
__________
Expedieras: Akt, Skolinspektionen
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