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Initiativ till ett Hälsopedagogogiskt centrum i Mörby
Bakgrund
Karsten Inde m fl, IFK Stocksund Intressenter AB, har i skrivelse daterad
2011-05-24 till kommunen framfört förslag om inrättande av ett Hälsopedagogiskt centrum omfattande en sammanhållen utbildning bestående av en
grundskola från skolår 6 och en gymnasieskola. Bakgrund och projektbeskrivning biläggs.
Av projektbeskrivningen framgår att Mörbyskolan, från och med skolår 6
till 9, ingår i projektet. Därtill kommer en nyuppförd gymnasieskola samt ett
campusområde.
Av skrivelsen framgår att initiativtagarna vill att skolan fortsatt skall vara en
kommunal skola men att den skall drivas av en extern entreprenör. Förslaget
går ut på att IFK Stocksund Intressenter AB tillsammans med skolans ledning och medarbetare skall driva verksamheten.
Kommunledningskontorets synpunkter
Kommunledningskontoret konstaterar att det inte enligt Skollagen 23 kap. 3
§ (2010:800) är möjligt att bedriva undervisning vare sig grundskola eller
gymnasieskola genom entreprenad. Entreprenad får endast förekomma i
uppgifter som inte är hänförliga till undervisning till exempel skolskjuts,
skolmåltider och elevhälsa. Inom gymnasieskolan ges dock, enligt Skollagen 23 kap 4 § (2010:800), möjlighet för verksamhet i entreprenad om de
uppgifter som skall genomföras avser karaktärsämnen som har yrkesinriktad
eller estetisk profil.
Av bifogad rättsutredning, som hänvisar till prop. 2009/10:165, s. 507 ff,
framgår dessutom att det vid entreprenad fortsatt är kommunen som är huvudman. För verksamhet som bedrivs av friskola, som godkänts av Skolinspektionen, är friskolan huvudman.
Kommunledningskontoret konstaterar att förslag om en sammanhållen
grund- och gymnasieskola i entreprenadform inte är förenligt med skollagen. Kommunledningskontoret föreslår därför att initiativet i sin nuvarande
form avvisas.
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Kommunledningskontorets förslag till beslut
Arbetsutskottets beslut
1. Med hänvisning till att förslaget i sin nuvarande form inte är förenligt med skollagen avvisas detsamma.
Johan Haesert
Kommundirektör
Bilagor:
1. Skrivelse från IFK Stocksund Intressenter AB, daterad 2011-05-24
2. Bakgrund och projektbeskrivning: Hälsopedagogiskt centrum i Mörbu, daterad 2011-03-02
3. Rättsutredning, daterad 2011-05-26
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