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Protokollsanteckning angående Upphävande av kommunfullmäktiges beslut gällande Rånäs
skolas avveckling - ärende 8
Vänsterpartiet deltog inte i Norrtälje Kommunfullmäktiges beslut om upphävande av
kommunfullmäktiges beslut gällande Rånäs skolas avveckling.
Vi föreslog i stället att ärendet skulle återremitteras för att beslutsunderlaget skulle
kompletteras. När vårt förslag avvisades av kommunfullmäktige deltog vi inte i det vidare
beslutet p.g.a. bristande beslutsunderlag. Vi motiverar vårt ställningstagande nedan.
Under fullmäktigemötet framkom tydligt att ändringen av beslutet inte berodde på ändrade
sakförhållanden. Någon hållbar motivering till ändringen gavs inte i underlaget eller under
mötet, bara att kommunen bytt styre.
Koppling till de kriterier för likvärdig skola med bra kvalitet som presenterades i utredningen
inför beslutet 2016 saknades inför kvällens möte, liksom den saknades redan 2016. Det fanns
ingen analys i underlaget om vad som behöver utvecklas i Rånäs skola för att stärka
likvärdigheten. Det handlar bl.a. om hur verksamheten kan fungera enligt skollag, läroplan
och skolförordning. Det handlar om gränser för upptagningsområden och hur man kan erbjuda
elever från närliggande stora skolor plats i små skolor. Det handlar därmed om skolskjutsar.
Men också om samverkan med fritidshem och andra skolor, skolbibliotek, läromedel och
utrustning, studiehandledning, modersmålsundervisning, pedagogisk ledning, personalens
arbetsmiljö, kollegialt lärande. Det kan handla om hur man ska lösa frågor om behörig
personal, specialundervisning och elevhälsa, lokaler, fritidshemsverksamheten, ekonomin,
sårbarheten då personalen är så fåtalig, det begränsade sociala samspelet mellan eleverna
m.m.
Verksamheten för elever på små skolor kräver mer pengar än för elever vid stora skolor, och
så måste det få vara om vi vill ha en likvärdig skola. I underlaget inför det nya beslutet
konstaterades också att en fortsatt drift av Rånäs skola förutsätter särskild finansiering utöver
elevpeng. Och fastän budgetunderskottet är 19 miljoner kronor saknades i beslutsunderlaget
en beskrivning om hur Rånäs skola ska klara av att ha en likvärdig kvalitet i fortsättningen i
förhållanden till andra skolor.
Vänsterpartiet vill bl.a. att de skolor i kommunen som har färre än 100 elever får extra stöd
inom ett antal områden, t.ex. det som ovan nämns, för att stärka likvärdigheten. Åtgärder för
att säkerställa likvärdighet och framtida kvalitet i kommunens alla skolor är nödvändigt, vilket
också kommunens översiktliga planering är inne på när de nämner höjd kunskapsnivå och
ökade kunskapsresultat som ett särskilt fokusområde. Då detta saknades i beslutsunderlaget
fann vi att upphävandet av beslutet vilade på lösan grund.
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Vi kunde alltså inte läsa något i underlaget om hur alliansen tänkte lösa ovanstående specifika
problem. Det saknades. Och när det dessutom saknades en pedagogisk motivering till
förslaget fanns inte förutsättningar för Vänsterpartiet att deltaga i beslutet.

Norrtälje 2019-02-18
Britt-Mari Bardon
Vänsterpartiet Norrtälje

2

