
Svar på interpellation: ”Vad händer med skolan och demokratiprocessen på
Ålidhem” 2007-10-08 från Tamara Spiric vänsterpartiet

Tamara Spiric tar upp kritik som kommit från kontakt med medborgare boende på
Ålidhemsområdet och anställda på skolorna angående förankringsprocessen av uppbyggandet
av Kolbäcksskolan och nedläggningen av Ålidhemsskolan.

Beslutet angående Ålidhemsområdet togs i för- och grundskolenämnden 21 december, 2005,
beslutet togs av en majoritet bestående av socialdemokraterna och centerpartiet.
Processen hade då pågått under lång tid, de politiska signalerna var att en stor majoritet skulle
stå bakom förslaget. Samma dag som beslut skulle fattas hoppade vänsterpartiet av och
begärde återremittering av ärendet så gjorde även moderaterna, folkpartiet och
kristdemokraterna.
Redan när lokalutredningen drog igång hade jag som ambition att det skulle vara en öppen
och demokratisk process, något som nämnd och förvaltningsledning delade. Alla med intresse
av skolan i området skulle ha möjlighet att delta.
Att det fortsatta arbetet med planering av den nya skolan skulle förankras var vi överens om,
det som framkommit är att det varit otydligt vem som haft ansvaret för detta då flera
förvaltningar är involverade i arbetet.

Är du nöjd med hur arbetet hitintills har fortgått med uppbyggandet av den nya enheten på
Ålidhem?
Enligt skolområdeschef/rektor Ewa Gisselberg har personal, föräldrar (via föräldraråd) och
föreningar (via Alla Goda Krafter) fått aktuell information om vad som pågår. Ledarlaget på
Ålidhem har också under året haft frågan om ”Nya skolan” och ”Ett skolområde i samverkan”
som en stående punkt på ledarlagsträffarna och arbetat fram stommen till en vision för
skolområdet. Denna ska nu implementeras på alla enheter.
Utifrån den redogörelse jag fått från ansvarig rektor, projektledare Jan Brännvall och
förvaltare Karin Nylén är jag nöjd med arbetet. Dessutom kom nuvarande rektor in i bilden
för ett år sedan då processen var i full gång vilket försvårat arbetet, något vi måste ta hänsyn
till.

Om du delar mina invändningar: Är du beredd att arbeta för att de olika parterna:
eleverna, de boende, föräldrarna och lärarna skall ges förutsättningar och möjlighet att
vara med och påverka utformningen av den nya skolan och det nya mötescentrat?

Om ja: På vilket vis tänker du agera för att garantera ett gott demokratiskt deltagande för
alla berörda på Ålidhem?
När det blev känt att det fanns besvikelse och klagomål på hanteringen av frågan
vidarebefordrades synpunkterna direkt till förvaltningen. Man tog då genast kontakt med
skolan och de ansvariga för att reda ut vad som hänt. Arbetet med att bjuda in för synpunkter
och förankring kommer att ske, kulturen, skolan och fritid, alla med verksamhet i den nya
Kolbäckskolan funderar tillsammans på hur det ska gå till.
Vid ett extra förstärkt arbetsutskott fick alla partier en utförlig beskrivning av hur processen
sett ut, vad som beslutats och varför skolorna blivit dyrare än tidigare beräkningar.
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