Interpellation
Till barn- och utbildningsnämndens ordförande Ann-Christine Svensson
”Försening” av ombyggnad av Sofiebergsskolans kök
Samtliga skolor, förutom Sofiebergsskolan och Gymnasiet har fått sina mottagningskök
ombyggda till kök för egen tillagning av elevernas mat. Gymnasiets ombyggnad av köket
avvaktas med tills skolans framtida placering är klar, men Sofiebergsskolan har länge stått
på tur.
Redan i nämndplanen för Trollbäckens förskolor och skolor 2013 fanns skolans kök med i
planeringen. Av någon anledning blev det inte av, och nästa besked var att under senare
delen av 2014 skulle det bli aktuellt. Moderaterna lovade också i valrörelsen 2014 att
ombyggnad skulle ske inom kort.
Kostnaden för ombyggnad av Hanvikens och Fornuddens skolor blev ca16- 17 miljoner
kronor per skola, ombyggnationer som kan liknas med den som Sofiebergsskolans kök
kräver. Kvar av ramanslaget när enbart Sofiebergsskolans kök återstår att bygga om är
cirka 8-9 miljoner kronor. Att detta inte skulle räcka till har länge varit uppenbart och har
framkommit på ett flertal möten med politiker och tjänstemän. Trots det intygade barn- och
utbildningsnämndens ordförande så sent som i november 2015 att arbetet skulle påbörjas
omgående.
Idag 2016 beräknas kostnaden bli 7 miljoner kronor dyrare att bygga om, då taket måste
höjas, och då måste beslut först tas i kommunfullmäktige om att eventuellt skjuta till mer
pengar.
Vid sidan om denna försening som berör Sofiebergsskolan, förs en debatt om en ny stor
skola i Fornuddsparken, där vi har en motsatt uppfattning än alliansen. Vi befarar, att
Sofiebergsskolan som grundskola är nedläggningshotad och det är tydligt att det förs
diskussioner om att omvandla Sofiebergsskolan till förskola. Om så är fallet så behöver
Sofiebergsskolan byggas om för att anpassas till förskoleverksamhet och då stannar inte
kostnaden vid 7 miljoner kronor.
Vi behöver få upp korten på bordet en gång för alla när det gäller Sofiebergsskolans framtid
och vill därför ställa följande frågor till barn- och utbildningsnämndens ordförande:
-

Hur kan ombyggnationen av Sofiebergsskolans kök utlovas i både vallöften och
föräldrabrev, trots att tillräckliga budgetmedel saknas?
Finns det andra orsaker till att inte påbörja ombyggnaden till tillagningskök i
Sofiebergsskolan?
Beslut om ombyggnad är redan taget. Vad menar ni med att eventuellt tillskjuta
pengar?
Vad är den moderatstyrda alliansens planer för Sofieberg, när det gäller försörjning av
förskole- och grundskoleplatser?
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