Utlåtande Rotel IV (Dnr KS 2019/849)

Satsa på F-9-skolor i Rinkeby
Motion av Olle Burell (S)
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
Motionen anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.

Föredragande borgarrådet Isabel Smedberg-Palmqvist anför
följande.
Ärendet
I en motion av Olle Burell (S) om att satsa på F-9-skolor i Rinkeby, framförs
att organisera skolor som F-9 skapar större trygghet och långsiktighet i
elevernas skolgång och det blir lättare för professionen att utforma och göra
insatser under en längre tid. Motionären vill därmed uppdra åt
utbildningsförvaltningen att snarast bygga om skolstrukturen i Rinkeby så att
alla kommunala grundskolor erbjuder sina elever en sammanhållen skolgång
från och med förskoleklass till och med nian.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, utbildningsnämnden,
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd och Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB).
Stadsledningskontoret konstaterar att det med anledning av redan pågående
arbete inte finns anledning att ge ytterligare uppdrag åt
utbildningsförvaltningen avseende skolor i Rinkeby.
Utbildningsnämnden avstyrker förslaget om att kommunfullmäktige ger ett
nytt uppdrag om att snarast bygga om skolstrukturen i Rinkeby. Inom
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utbildningsförvaltningen pågår redan ett arbete som syftar till att elever i
Rinkeby ska få en mer sammanhållen skolgång.
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd avstyrker, med hänvisning till det pågående
arbetet inom utbildningsförvaltningen, förslaget om att kommunfullmäktige
ger utbildningsförvaltningen ett nytt uppdrag om att snarast bygga om
skolstrukturen i Rinkeby.
SISAB har inga särskilda synpunkter att lyfta.
Mina synpunkter
En sammanhållen skolgång kan ge förutsättningar för större trygghet och
långsiktighet för eleverna och skolans uppdrag är särskilt viktigt i särskilt
utsatta områden. Utbildningsförvaltningen har under 2019 påbörjat ett arbete
som syftar till att elever i Rinkeby ska få en mer sammanhållen skolgång och
kommer under våren att återkomma till utbildningsnämnden med ett
beslutsunderlag. I övrigt hänvisar jag till stadsledningskontorets och
utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtanden.
Bilaga
1. Reservationer m.m.
2. Motion om satsa på F-9-skolor i Rinkeby
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
Särskilt uttalande gjordes av borgarråden Karin Wanngård, Jan Valeskog och
Kadir Kasirga (alla S) enligt följande.
Alla barn har rätt till en likvärdig utbildning av hög kvalitet, oavsett var man bor eller i
vilken skola man går i. Att organisera skolor som F-9 skapar större trygghet och
långsiktighet i elevernas skolgång och det blir lättare för professionen att utforma och
göra insatser under en längre tid. Fördelen med F-9-skolor är en sammanhållen
skolgång för eleverna och för lärarna att kunna följa elevernas kunskapsutveckling
hela vägen.
Det är ett välkommet besked att skolborgarrådet ställer sig bakom motionens
intentioner och att utbildningsförvaltningen under 2019 har påbörjat ett arbete som
syftar till att elever i Rinkeby ska få en mer sammanhållen skolgång. Vi ser med
tillförsikt fram emot att det arbetet presenteras inom kort.
Vi vill påpeka att motionen lades den 22 maj 2019 och att det vid den tidpunkten
inte fanns ett särskilt uppdrag kring skolstrukturen i Rinkeby. Att det har tillkommit
efter att motionen lades är naturligtvis bra. Dock är det anmärkningsvärt att motionen
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remitterades ut först den 27 november 2019, ett halvår efter att den inkom roteln. Det
är oacceptabelt lång tid för hantering av ett ärende. Det hade varit mer transparent och
demokratiskt att behandla motionen i rimlig tid och ha en öppen dialog kring att man
planerar att förverkliga motionens intentioner, istället för att avstyrka motionens
uppdrag i efterhand.

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att
kommunfullmäktige beslutar följande.
Motionen anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.

Stockholm den 22 april 2020
På kommunstyrelsens vägnar:
ANNA KÖNIG JERLMYR
Isabel Smedberg-Palmqvist
Mats Larsson
Reservation anfördes av Peter Wallmark (SD) enligt följande.
Jag föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
1. Att motionen ska anses besvarad
2. Att utreda möjligheterna i alla stadsdelar för en sammanhållen F-9 skola
3. Därutöver vill vi anföra följande:
Att alla barn har rätt till en likvärdig utbildning av hög kvalitet, oavsett var man bor
eller i vilken skola man går i är något som Sverigedemoktatena ser som självklart. Om
det skapar större trygghet och långsiktighet i elevernas skolgång och det är en fördel
för professionen att organisera skolgången i en sammanhållen F-9 skola, är det positivt
att arbetet med organisation av skolorna i den riktningen har startat.
Vad som är problematiskt i nuläget är att arbetet med en sammanhållen skolgång
inte har startat i alla stadsdelar om det innebär så många fördelar både för elever och
personal. Det borde vara alla elevers rätt att få en så optimal skolgång som möjligt,
inte bara elever i vissa stadsdelar. Utbildningsförvaltningen borde initiera utredningar i
alla stadsdelar så att alla skolor där det finns försutsättningar kan erbjuda sina elever
en sammanhållen F-9 skola.
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Särskilt uttalande gjordes av Kadir Kasirga, Jan Valeskog och Karin
Gustafsson (alla S) och Torun Boucher och Rashid Mohammed (båda V) med
hänvisning till Socialdemokraternas särskilda uttalande i
borgarrådsberedningen.
Ersättaryttrande gjordes av Sissela Nordling Blanco (Fi) med hänvisning till
Socialdemokraternas särskilda uttalande i borgarrådsberedningen.
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Remissammanställning
Ärendet
I en motion av Olle Burell (S) om att satsa på F-9-skolor i Rinkeby, framförs
att organisera skolor som F-9 skapar större trygghet och långsiktighet i
elevernas skolgång och det blir lättare för professionen att utforma och göra
insatser under en längre tid. Motionären vill därmed uppdra åt
utbildningsförvaltningen att snarast bygga om skolstrukturen i Rinkeby så att
alla kommunala grundskolor erbjuder sina elever en sammanhållen skolgång
från och med förskoleklass till och med nian.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, utbildningsnämnden,
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd och SISAB.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 16 mars 2020 har i
huvudsak följande lydelse.
I stadens Budget 2020 står det att skolans uppdrag är särskilt viktigt i områden med
sämre socioekonomiska förutsättningar. Särskilt fokus ska därför vara på
kunskapsresultaten i särskilt utsatta områden.
Utbildningsförvaltningen har under 2019 påbörjat ett arbete som syftar till att
elever i Rinkeby ska få en mer sammanhållen skolgång. Utbildningsförvaltningen
kommer att arbeta vidare med detta och kommer under våren att återkomma till
utbildningsnämnden med ett beslutsunderlag. Att bygga om skolstrukturen i Rinkeby
är ett arbete som måste utredas och göras med hänsyn till pågående översyner av
underhållsplaner och beräkning av kostnader samt verkställas utifrån de resursramar
som möjliggör ombyggnationer. Det är nödvändigt att ha hela bilden utredd, både
gällande kostnader och förutsättningar, innan beslut fattas om hur skolorna i Rinkeby
ska organiseras.
Stadsledningskontoret kan utifrån ovan konstatera att det inte finns anledning att ge
ytterligare uppdrag till utbildningsförvaltningen avseende skolor i Rinkeby.
Stadsledningskontorets föreslår att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att motion om att satsa på F-9-skolor i Rinkeby av Olle
Burell (S) besvaras med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets
tjänsteutlåtande
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Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 12 mars 2020
följande.
4. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och
överlämnar det till kommunstyrelsen som svar på remissen.
5. Beslutet justeras omedelbart.
Särskilt uttalande gjordes av Kadir Kasirga m.fl. (S) och Tina Kratz m.fl. (V),
bilaga 1.
Utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 24 februari 2020 har i
huvudsak följande lydelse.
Utbildningsförvaltningen ställer sig positiv till inriktningen att bygga om
skolstrukturen i Rinkeby så att alla kommunala grundskolor erbjuder sina elever en
sammanhållen skolgång från och med förskoleklass till och med åk 9. Förvaltningen
avstyrker samtidigt förslaget om att kommunfullmäktige ger ett nytt uppdrag om att
snarast bygga om skolstrukturen i Rinkeby eftersom arbete redan pågår. Att bygga om
skolstrukturen i Rinkeby är ett arbete som måste utredas och göras med hänsyn till
pågående översyner av underhållsplaner och beräkning av kostnader samt verkställas
utifrån de resursramar som möjliggör ombyggnationer. Förvaltningen har under 2019
påbörjat ett arbete som syftar till att elever i Rinkeby ska få en mer sammanhållen
skolgång. Utbildningsförvaltningen kommer att arbeta vidare med detta och kommer
under våren att återkomma till utbildningsnämnden med ett beslutsunderlag.
Utbildningsförvaltningen föreslår att utbildningsnämnden godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar på remissen.
Därtill föreslås att beslutet justeras omedelbart med anledning av remissens svarstid.
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Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 26 mars
2020 följande.
1. Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
2. Omedelbar justering.
Reservation anfördes av Elvir Kazinic m.fl. (S) samt Ahmed Sharaf Abdi m.fl.
(V) bilaga 1.
Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 1 mars
2020 har i huvudsak följande lydelse.
Grundskoleverksamheten ligger utanför stadsdelsförvaltningarnas kärnuppdrag men
förvaltningen anser att det är av stor vikt att grundskolorna i Rinkeby håller en hög
kvalitet så att de på bästa sätt kan stödja varje elevs utveckling och lärande.
Kontinuitet i förskole- och skolgång är en av flera faktorer som gynnar barns
utveckling och lärande och förvaltningens ställer sig därför positiva till inriktningen
att bygga om skolstrukturen i Rinkeby.
Inom utbildningsförvaltningen pågår dock redan ett arbete med att bygga om
skolstrukturen i Rinkeby för att erbjuda eleverna i de kommunala grundskolorna en
mer sammanhållen skolgång. Förvaltningen avstyrker därför förslaget om att
kommunfullmäktige ger utbildningsförvaltningen ett nytt uppdrag om att snarast
bygga om skolstrukturen i Rinkeby.
Förvaltningen föreslår att Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar på remissen.

SISAB
SISAB:s yttrande daterat den 24 januari 2020 har i huvudsak följande lydelse.
SISAB vill tacka för möjligheten att inlämna remissvar men efter beredning av
motionen har SISAB inga särskilda synpunkter att lyfta.
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Bilaga 1

Reservationer m.m.
Utbildningsnämnden
Särskilt uttalande gjordes av Kadir Kasirga m.fl. (S) samt Tina Kratz m.fl. (V)
enligt följande.
Alla barn har rätt till en likvärdig utbildning av hög kvalitet, oavsett var man bor eller i
vilken skola man går i. Att organisera skolor som F-9 skapar större trygghet och
långsiktighet i elevernas skolgång och det blir lättare för professionen att utforma och
göra insatser under en längre tid. Fördelen med F-9-skolor är en sammanhållen
skolgång för eleverna och för lärarna att kunna följa elevernas kunskapsutveckling
hela vägen.
Det är ett välkommet besked att tjänsteutlåtandet ställer sig bakom motionens
intentioner och att förvaltningen under 2019 har påbörjat ett arbete som syftar till att
elever i Rinkeby ska få en mer sammanhållen skolgång. Vi ser med tillförsikt fram
emot att det arbetet presenteras för nämnden inom kort.
Vi vill påpeka att motionen lades den 22 maj 2019 och att det vid den tidpunkten
inte fanns ett särskilt uppdrag kring skolstrukturen i Rinkeby. Att det har tillkommit
efter att motionen lades är naturligtvis bra. Dock är det anmärkningsvärt att motionen
remitterades ut först den 27 november 2019, ett halvår efter att den inkom roteln. Det
är oacceptabelt lång tid för hantering av ett ärende. Det hade varit mer transparent och
demokratiskt att behandla motionen i rimlig tid och ha en öppen dialog kring att man
planerar att förverkliga motionens intentioner, istället för att avstyrka motionens
uppdrag i efterhand.

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd
Reservation anfördes av Elvir Kazinic m.fl. (S) samt Ahmed Sharaf Abdi m.fl.
(V) enligt följande.
Förslag till beslut
1. Att stadsdelsnämnden tillstyrker motionen
2. Att därutöver anföra
Det är viktigt att de skolor som erbjuds invånarna i Rinkeby är av högsta kvalitet och
upplevs som intressanta för föräldrar och barn. Vi tror att en viktig del i detta är att
kunna erbjuda en sammanhållen skolgång utan att eleverna behöver byta skola endast
för att de blir äldre. Därför är förslaget att satsa på F-9-skolor i Rinkeby intressant och
bör utredas.
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