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Yttrande över medborgarförslag rörande föreslagen flytt av Solanderskolans  

åk 7-9 till Christinaskolan, Dnr. 14 KS 411. 

 

Medborgarförslaget från föräldragruppen i Öjebyn innebär i korthet att man vill att förslaget 

om en flytt av Solanderskolans högstadium dras tillbaka och att vidare utredningar läggs ner. 

 

Barn och utbildningsnämnden beslutade 2014-02-26 om strukturen för förskola och åk f-9 

fram till år 2020. Därtill beslutade man om en logistik för förändringarna samt att begära 

investeringsmedel kopplat till detta. I beslutet låg också att årligen, i samband med VEP, se 

över och vid behov revidera beslut i anslutning till strukturplanen. 

En del i förslaget till ny strukturplan innebar att åk 7-9 från Solanderskolan skulle flyttas till 

Christinaskolan hösten 2018. Orsaken till att flytten var föreslagen att ske 2018 var att 

Christinaskolan, fram till dess, då kan erbjuda ersättningslokaler i samband med den 

planerade renoveringen av Norrmalmskolan. 

I samband med beslutet om ny strukturplan gavs Utbildningsförvaltningen i uppdrag att göra 

en djupare utredning av konsekvenserna av den föreslagna flytten av Solanderskolans åk 7-9.  

Utredningen skulle vara slutförd senast under november 2014.  

Med hänsyn till att en eventuell flytt av Solanderskolans åk 7-9 ligger långt fram i tiden, och 

att förutsättningar därför kan förändras, har Barn och utbildningsnämnden, 2014-11-26,  

beslutat att senarelägga en djupare analys av konsekvenserna kring föreslagen flytt till maj 

2016. Kommunfullmäktiges beslut, 2014-11-17, om investeringsbudget för 2015 och 

Verksamhetsplan för 2016-2017 indikerar också att planerade investeringar vid 

Norrmalmskolan måste senareläggas minst ett år, varför en flytt av Solanderskolans åk 7-9 

kan bli aktuell tidigast hösten 2019. 

 

De grundläggande skälen för en flytt av Solanderskolans åk 7-9 till Christinaskolan kvarstår 

dock. Det handlar om att minska på antalet (små) högstadieskolor för att därigenom förbättra 

elevernas valmöjligheter och det handlar också om att skapa bättre underlag för hela och  

attraktiva lärartjänster. I Öjebyn kan också angelägna investeringar minskas (beräknat till ca 7 

mkr) genom att ytor avvecklas. Men det finns skäl som talar mot en flytt av högstadiet från 

Öjebyn och därför bör Barn och utbildningsnämndens beslut om en fördjupad utredning kring 

konsekvenserna kvarstå. 

   

 

Lars Nilsson 

 

Utredare 

Utbildningsförvaltningen 

 

 

 

 

 

 

 


