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Servicenämnden
Datum

2021-10-04

Yttrande

Adress

Henrik Smithsgatan 13
Diarienummer

Till

SN-2021-1006

Kommunfullmäktige

Remiss om Motion av John Eklöf (M) och Josefin Anselmsson (M) om
tillgänglig skolgång och rätten till skolgård
STK-2021-807

Servicenämnden föreslås besluta att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Motionärerna beskriver skolan som en plats för alla elever och servicenämnden instämmer
självfallet i detta. Däremot konstaterar servicenämnden att mycket av det som motionärerna
efterfrågar redan tillgodoses.
Servicenämnden är avgiftsfinansierad, vilket innebär att den är beroende av en beställning
för att kunna genomföra olika uppdrag.
Yttrande

Servicenämnden ansvarar bland annat för förvaltning och byggproduktion av kommunala
fastigheter för skola, barn-, äldre- och socialomsorg, kultur och fritid. Nämnden har valt att
strukturera sitt svar utifrån de två att-satserna i motionen.
1. att grundskolenämnden och servicenämnden ges i uppdrag att genomföra en
genomlysning av grundsärskolans nuvarande lokaler och utemiljöer och att
uppdraget återrapporteras till kommunstyrelsen.
Servicenämnden är avgiftsfinansierad, vilket innebär att den är beroende av en beställning
för att kunna genomföra olika uppdrag. Serviceförvaltningen är väl rustad för uppdraget.
Nätverk, kompetens, ramavtal och förmåga att upprätta preliminära kostnadskalkyler är
exempel på relevanta kompetenser som serviceförvaltningen besitter.
Däremot pågår det redan i dagsläget ett omfattande arbete mellan grundskoleförvaltningen
och serviceförvaltningen med utgångspunkt i grundskolenämndens lokalbehov. Se nedan.
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2. att grundskolenämnden och servicenämnden ges i uppdrag att ta fram en särskild
lokalbehovsplan för grundsärskolan.
Servicenämnden har ett gott samarbete med grundskolenämnden och har dialog nästan
dagligen om bland annat lokalbehov.
Även lokalprocessenheten på serviceförvaltningen, stadsfastigheter (LOPE) stödjer
beställande förvaltningar, upprätthåller kontakt och presenterar förslag på hur olika
lokalbehov kan lösas.
Serviceförvaltningen har vidare en investeringsavstämning med beställande förvaltningar,
däribland grundskoleförvaltningen två gånger per år där planerade, pågående och kommande
projekt genomlyses.
Dialog förs med beställande förvaltningar årligen vid framtagande av den så kallade
lokalbehovsplanen. Förvaltningen, LOPE, representanter för verksamheten med flera
försöker göra en prognos över kommande lokalbehov.
Servicenämnden och grundskolenämnden har tidigare tagit fram ett lokalprogram för
verksamheten. I programmet specificeras olika egenskaper som ska vara tillgodosedda i den
fysiska miljön. Programmet uppdateras vid behov och är ytterligare ett exempel på den
levande dialog som finns mellan förvaltningarna.
Grundskolenämnden är servicenämndens hyresgäster. I den dagliga relationen mellan
hyresvärd och hyresgäst diskuteras olika behov och hur dessa kan tillgodoses. De flesta
behoven tillgodoses genom befintligt hyresavtal, där det regleras vad som skall ingå eller inte.
Önskar hyresgästen något utöver befintligt hyresavtal så tecknas ett tilläggsavtal.
Servicenämnden konstaterar att den i många avseenden redan bedriver ett arbete för att
kvalitetssäkra grundskolenämndens lokalbehov, men att det ytterst är grundskolenämndens
ansvar att efterfråga de lokaler som verksamheten kräver.
Med det som redovisas i texten ovan föreslår servicenämnden kommunfullmäktige att anse
motionen besvarad.

Ordförande

Jan Olsson (S)
Nämndsekreterare

Johanna Beckmann
[Här anger du om det finns reservationer/särskilda yttranden]

