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Externa aktörer kopplat till grundskoleutredning
centrumområde
§ 3. Barn- och utbildningsnämnden

I januari 2019 lades uppdraget i kommunstyrelsen att: c) Arbeta fram
förslag till helhetslösning för att utöka antalet grundskoleplatser i centrumområdet. Utredningen ska innehålla ett samlat övervägande om möjlighet
till ombyggnad/tillbyggnad av befintliga skolor, inklusive gymnasiet, samt
möjligheter till flytt och samordning av verksamheter som exempelvis
särskolan, förskolor och fritidsgårdar i skollokaler. Alternativet är att
reservera tomt för nybyggnation av en grundskola i centrumområdet.
I slutet av augusti 2020, ett och ett halvt år efter uppdragets lades fick
oppositionen en genomgång av Centrumutredningen som styret (S, MP och
L) har arbetat med under en lång tid. Under september kom Centrumutredningen upp för beslut i Barn- och utbildningsnämnden.
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Oppositionspartierna i nämnden har inte givits en chans att komma med
något inspel eller kunnat ifrågasätta delar i utredningen som helhet.
Eftersom behovet är akut och frågan är väldigt viktig gick vi med på att
utreda förslag A och B.
Styret har inte velat haft breda överenskommelser kring denna viktiga
skolsatsning. Nu utreds förslagen A och B mer noggrant och den
utredningen är inte klar men denna ”sidoutredning” kring just
Moderaternas yrkande i kommunstyrelsen är klar.
Moderaternas yrkande i kommunstyrelsen: Förstudierna ska även utreda
att låta externa aktörer bygga och förvalta nya verksamhetslokaler och låta
fristående alternativ driva verksamheten för att skapa balans i kommunens
ekonomi och minska investeringskostnaderna.
Yrkandet som lades i kommunstyrelsen gick ut på att man skulle utreda
möjligheten att bygga en ny skola, på ny mark (inte nödvändigtvis kommunal) i annan regi. Inte att Stimmet skola eller Njupkärrsskolan ska bli privatskolor.
Det här är ett bevis på att styrets samverkan med näringslivet inte existerar,
inte ens lokalt. Ingen tar initiativet att samtala med företagare eller markägare i kommunen för att kunna hitta lösningar till fler skolplatser.
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