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§ 44/22 BUN/2022/0040/619 

Remissyttrande till Skolinspektionen avseende ansökan om 
godkännande som huvudman - Raoul Wallenbergskolorna AB 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och översända 
det till Skolinspektionen. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Gill Lagerberg, (S), meddelar att Socialdemokraterna inkommer med ett särskilt, skriftligt yttrande. 
Yttrandet biläggs protokollet som bilaga A.  

Lena Dafgård, (SN), meddelar att Sorundanet inkommer med ett särskilt, skriftligt yttrande. 
Yttrandet biläggs som protokollet som bilaga B. Emma Solander, (MP), meddelar att Miljöpartiet 
ställer sig bakom Lena Dafgårds, (SN), yttrande.  

Ärendet 
Raoul Wallenbergskolorna AB (RWS) har hos Skolinspektionen i ärende med dnr. 2022:860, ansökt 
om godkännande som huvudman för en förskoleklass, fritidshem och grundskola till och med 
årskurs 9 kallad Raoul Wallenbergskolan Källberga i Nynäshamns kommun från och med läsåret 
2023/24. Som en del av Skolinspektionens beslutsunderlag och i enlighet med 2 kap. 5 § Skollagen 
(2010:800) ges Nynäshamns kommun möjlighet att yttra sig över ansökan. Yttrandet ska ha 
inkommit till Skolinspektionen senast den 22 april 2022.  
Kommunens yttrande är ett viktigt underlag för att Skolinspektionen ska kunna bedöma om en 
etablering av den sökta utbildningen skulle kunna medföra påtagliga negativa följder för den del av 
skolväsendet som anordnas av det allmänna i kommunen (kommunal verksamhet). Till yttrandet bör 
en konsekvensbeskrivning bifogas. Av konsekvensbeskrivningen bör framgå vilka ekonomiska, 
organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på lång sikt vid start av sökandens 
planerade utbildning. Med lång sikt menar Skolinspektionen i det här fallet ett perspektiv på 5 till 10 
år. För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av vilka följder en etablering kan 
medföra bör kommunen även bifoga en befolkningsprognos, en sammanställning över de nuvarande 
kommunala och fristående förskoleklasser, grundskolor och fritidshem i kommunen samt en karta 
som visar placeringen av de kommunala och fristående grundskolorna i kommunen. Förvaltningen 
har förberett ett yttrande, tillsammans med ovan nämnda bilagor samt lokalförsörjningsplan 2022–
2029. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och översända 
det till Skolinspektionen. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. Arbetsutskottet uppdrar förvaltningen att förtydliga yttrandets avsnitt om utpendling från 

Ösmo, Segersäng och Sorunda till dess att ärendet ska behandlas i nämnd. 
 

2. Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens 
yttrande som sitt eget och översända det till Skolinspektionen. 
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Yrkanden 
Gill Lagerberg, (S), yrkar att ärendet ska återremitteras, med hänvisning till sitt särskilda, skriftliga 
yttrande.  

Bengt-Göran Petersson, (KD), Lena Dafgård, (SN), Jimmy Norell, (M) och Marcus Svinhufvud, (M), 
yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Propositionsordning 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande propositionsordning: 

Bifall till att ärendet ska avgöras idag eller bifall till att ärendet ska återremitteras.  

Proposition 
Ordförande ställer proposition enligt fastslagen propositionsordning och finner att ärendet ska 
avgöras idag och att barn- och utbildningsnämnden därmed bifaller förvaltningens förslag till beslut.  

Gill Lagerberg, (S), Johan Forsman, (S) och Ingrid Bergander, (S), reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande BUN/2022/0040/619-5 Remissyttrande till Skolinspektionen avseende ansökan om 
godkännande som huvudman– Raoul Wallenbergskolorna AB 
Bilaga 1, Nynäshamns kommuns yttrande över ansökan om godkännande av huvudman 
Bilaga 2 - Befolkningsprognos 6-15 år. 
Bilaga 3 - Antal elever per förskoleklass samt årskurs 1-9 i Nynäshamns kommun 
Bilaga 4 - Karta över kommunala och fristående grundskolor i Nynäshamns kommun. 
Bilaga 5 – Lokalförsörjningsplan 2022-2029. 
Bilaga 6, Ansökan från Raoul Wallenbergskolan AB (komplett ansökan finns hos registrator). 
 
 

Skickas till 
Skolinspektionen 
Akt 

 
 



  
 
 
 

Nynäshamn, 2022.04.20 
Barn-och utbildningsnämndens  
Ärendenummer 44/22 

 

 
 

 

Yttrande över förvaltningens yttrande avseende ansökan om 
godkännande av huvudman- Raoul Wallenbergskolorna AB  
 
 
Vi socialdemokrater har idag yrkat återremiss gällande förvaltningens 
yttrande över ansökan till Skolinspektionen gällande godkännande av 
huvudman Raoul Wallenbergskolorna AB. 
Detta då vi finner det märkligt att i detta skede ta ställning till ansökan då 
 

1. Detaljplan för området där skolan ska byggas inte finns färdig.  
 

2. Bygglov kan inte beviljas innan detaljplanen vunnit laga kraft. 
 

3. Uppgifter i samband med bygglovsansökan inte stämmer överens 
med ansökan till Skolinspektionen när det gäller, elevantal, 
årskurser och stadier, antal elever/lärare, samt förväntade intäkter. 

 
4. Beroende på vilka uppgifter som anges i ansökan till 

Skolinspektionen och i bygglovsansökan påverkas ett yttrande från 
kommunen/förvaltningen föränderligt då olika faktorer för 
påverkan uppstår.  
 

Några byggnader för högstadiet finns inte med i bygglovsansökan, och 
en skola för högstadieelever har heller inte varit aktuellt i tidigare 
diskussioner och möten. 
 
Både i tidigare möten och i det kompletterande underlag av 
bygglovsansökan som inkommit till samhällsbyggnadsnämnden, 
Nynäshamns kommun 21.09.02 har en verksamhet med ett elevantal på 
ca. 350 elever i årskurs F-6 varit aktuellt. 
När det gäller elevantalet i ansökan till Skolinspektionen beskrivs skolan 
ha en kapacitet av 572 elever redan efter tre år i årskurserna F-9 istället 
för det tidigare aktuella antalet på ca. 350 elever i åren F-6. 
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Antalet lärare i grundskolan efter tre år anges till ca. 30 och antal elever 
348 vilket skulle ge ett mått på antal elever per lärare till ca. 11 elever 
/lärare. I texten i ansökan till Skolinspektionen nämns siffran 15,1 
elever/lärare, men om det är 572 elever och 50 lärare totalt till 
förskoleklass och grundskolan blir siffran helt annorlunda. 
Vilken siffra gäller, och hur många elever och lärare kommer finnas? 
( detta kan jämföras med riket där antalet elever/lärare är ca. 12,5) 
 
Vid tidigare möten med markägaren har det även framkommit önskan 
och en vilja om att ha en skola mitt i byn där barnen i området Källberga 
hade en skola i närheten att gå till.  Närhetsprincipen skulle gälla utan en 
kö. 
 Det mest troliga är också att barnfamiljer med barn i de lägre åldrarna 
förväntas flytta in i Källberga. 
Vi ser därför med förvåning att det i ansökan framkommer en 
verksamhetsstart för elever i förskoleklass, år 4, och år 7. Då en 
inflyttning av just elever i dessa åldrar skulle flytta in i samband med 
skolans start verkar orealistisk, och visionen och löftet faller om en skola 
mitt i byn avsedd för barn boende i området.  
Även skrivningen kring skolans attraktiva läge längs väg 73 talar för att 
man ämnar fylla på skolan med elever från andra kommundelar, och 
främst med bilburna vårdnadshavare, då inga kommunikationer idag 
finns till Källberga. 
Ansökan skiljer sig från vad exploatören tidigare meddelat kommunen. 
 
Om skolan fylls med elever från andra kommundelar kommer skolan 
inte att kunna tillfredsställa behovet av skolplatser för inflyttade barn i 
Källberga, utan en stor del av barn boende i Källberga kommer helt 
enkelt att få söka en skolplacering i andra kommundelar.  
En negativ faktor uppstår då med turbulens i skolplaceringar och 
elevtapp för den kommunala skolan som genererar både organisatoriska 
och ekonomiska svårigheter med stora utmaningar att bemöta. Vi delar 
även förvaltningens oro för konkurrens av behöriga lärare.  
 
I ansökan till Skolinspektionen har även det av alliansen införda 
etableringsbidraget till fristående aktörer angivits som en inkomstkälla på 
över 6 miljoner de tre första året. Vi socialdemokrater har i möten och i 
flera samtal varit tydliga med att vi vid ett ev. maktskifte omedelbart 
kommer att avskaffa det bidraget, vilket gör etableringsbidraget som en 
högst osäker inkomstkälla i den ekonomiska redovisningen. 
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Socialdemokraterna i Nynäshamn 
 
e.u. Gill Lagerberg 



Barn- och utbildningsnämnden
Nynäshamns kommun

Västerby  2022-04-20

Särskilt yttrande gällande Remissyttrande till Skolinspektionen avseende
ansökan om godkännande som huvudman - Raoul Wallenbergskolorna AB

Bakgrund
Raoul Wallenbergskolorna AB (RWS) har hos Skolinspektionen i ärende med dnr. 2022:860,
ansökt om godkännande som huvudman för förskoleklass, fritidshem och grundskola till och
med årskurs 9, kallad Raoul Wallenbergskolan Källberga i Nynäshamns kommun från och
med läsåret 2023/24. Som en del av Skolinspektionens beslutsunderlag och i enlighet med
2 kap. 5 § Skollagen (2010:800) ges Nynäshamns kommun möjlighet att yttra sig över
ansökan.

Vår bedömning
Vi i Sorundanet Nynäshamns kommunparti är positiva till att föräldrar och elever har
valmöjligheter när det gäller skola. Fristående skolor är ett viktigt komplement till de
kommunala verksamheterna. Konkurrens och olika pedagogiska modeller kan bidra till
utveckling och när fristående skolor arbetar med andra pedagogiska modeller än de som vår
kommun använder, kan de kommunala verksamheterna få inspiration och se nya perspektiv.
Elever är olika och därför är det viktigt att det finns alternativ, så att alla elever får möjligheter
att lyckas.

Vi ser dock ett större behov av elevplatser än vad förvaltningen har kommit fram till. Det beror
på flera faktorer. Vi anser att det inte är ekonomiskt försvarbart att försöka reparera
Tallbackskolan, som för närvarande har 211 elever i årskurserna F-3. Skolan behöver rivas
och en nybyggd skola behöver ersätta den. En annan faktor som gör behovet av elevplatser
större är den expansion som väntas både i Källberga och i södra-centrala Ösmo. Vi ser
också att det finns generationsväxlingar i såväl Ösmo som i Sorunda, eftersom äldre
villaägare säljer sina hus till barnfamiljer med ett eller flera barn. I Sorunda byggs framför allt
villor och där flyttar det också in barnfamiljer, vilket gör att vi ser ett ökat behov av såväl
förskoleplatser som elevplatser i grundskolan, även om förvaltningen anser att det inte
kommer att ske någon större förändring av elevantalet i Sorunda.

Med den nuvarande budgetramen för Barn- och utbildningsnämnden är det redan idag svårt
att bedriva en kvalitativ verksamhet, bland annat på grund av stora kostnader för platsköp
utanför kommunen. För 2022 är den budgeterade kostnaden för detta närmare
40 miljoner kronor.

Västerby byväg 1
137 94 NORRA SORUNDA

Tel 0708-92 17 50
www.sorundanet.se



Det som också kommer att bli särskilt ekonomiskt kännbart för Barn- och
utbildningsnämndens (BUN:s) budgetutrymme är det beslut om etableringsstöd, som
Kommunstyrelsen fattade 2020-12-17, § 313/20. Detta innebär att en annan huvudman än
kommunen, som startar en ny verksamhet i nybyggda/nyrenoverade lokaler i kommunen för
förskola och grundskola, får 6 000 kr per elev och år för elever i förskola och grundskola.
Detta tillägg betalas ut i fem år.1

Vi yrkade på återremiss i Kommunstyrelsen, eftersom viktiga fakta saknades i
beslutsunderlaget. Vi ville:

● att det skulle göras en risk- och konsekvensanalys beträffande hur BUN:s ekonomi
skulle påverkas av förslaget

● veta hur likabehandling och konkurrens mellan redan befintliga förskolor och skolor
och de som beviljas bidrag skulle säkerställas.

● ta reda på vilken handlingsplan vår kommun hade för att ta hand om de elever i
förskolor och grundskolor, som har fått bidraget beviljat, om de bestämmer sig för att
stänga verksamheten under de fem åren de får etableringsbidrag eller när bidraget
inte längre betalas ut.2

Inget av ovanstående har genomförts, då kommunstyrelsen beslutade att genomföra
etableringsstödet utan att undersöka ovanstående konsekvenser.

Förutom ordinarie skolpeng, innebär etableringsstödet ett tillskott på 1 032 000 kr för
172 elever år ett, 2 064 000 för 344 elever år två, 3 096 000 kr för 516 elever år tre och när
skolan är fullt utbyggd med 572 elever blir det 3 432 000 år fyra och fem. Totalt: 13 056 000
kr mer under fem år än vad vår kommuns kommunala skolor får.

Vi i Sorundanet Nynäshamns kommunparti anser att vår kommuns mål måste vara att
skolorna ska vara så bra att alla elever väljer att gå i skolorna i vår kommun. Så är inte fallet
idag, eftersom ca 20% av eleverna i Ösmo, Segersäng, Landfjärden och Sorunda pendlar ut
för att gå i skolor utanför kommunen. I tätorten är det ca 12% av grundskoleeleverna som
pendlar ut. För att eleverna som bor i Nynäshamns kommun ska kunna gå i skolan i vår
kommun, måste vi dimensionera skolorna så att även alla dessa elever ryms i våra skolor,
vilket är vårt ansvar. Detta blir mycket svårt att genomföra om skattemedel samtidigt ska gå
till etableringsstöd till fristående skolor som vill starta i vår kommun.

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Lena Dafgård
Ledamot i Barn- och utbildningsnämnden,
i Kommunstyrelsen och i Kommunfullmäktige
samt ersättare i Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

2 Länk till hela återremissyttrandet:
https://sorundanet.se/2020-12-17/Sorundanet-Nynashamns-kommunparti-KS-aterremiss-etableringser
sattning.pdf

1 Om kommunens genomsnittliga kostnad för egna lokaler inom respektive verksamhet ökar mer än
konsumentprisindex reduceras tillägget med motsvarande. Nya etableringsstöd som tillkommit under
verksamhetsåret och inte budgeterats regleras från kommunstyrelsens ofördelade medel till Barn- och
utbildningsnämnden i samband med delårsrapporteringen under verksamhetsåret.
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