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Enkel fråga till Kommunstyrelsens ordförande Ingela Gardner Sundström

I början av november månad 2007 besökte kommunalråden Ingela Gardner 
Sundström (m) och Bengt Svensson (fp) Röllingby Gymnasium för en 
informationsträff med rektor och övrig personal.

Rektor och personal fick då ett erbjudande om att få flytta med till John 
Baurgymnasiet när Röllingby Gymnasium skulle läggas ner.

En stor oro uppstod hos personalen och eleverna efter detta möte där alla var 
övertygade om att det fanns ett politiskt beslut om rivning av gymnasiet och 
flyttning av verksamheten till John Bauergymnasiet.

Röllingby Gymnasiums rektor Leif Hermansson berättade nyheten om flytten 
till de nya lokalerna i samband med ett öppet hus för elever och föräldrar den 15 
november. Rektorn sa att beslutet är politiskt.

Jag kontaktade kommunalrådet Svensson (fp) via e-post och ställde frågan i 
vilket forum ett sådant beslut var fattat och om jag uppfattat allting riktigtsaken 
rätt.

Bengt Svensson svarade följandevia e-post på mina frågor via e-postenmin fråga 
den 4 december:  

Nej det har inte fattats något formellt beslut om att flytta hela Röllingby till 
"Allgon". Enligt planen kommer frågan upp till beslut i KSAU nu i december. 

Däremot har vi från majoritetens sida informerat KSAU om att vi avser att flytta 
de yrkesförberedande programmen till Allgonlokalerna.
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Vi har också haft en information till Röllingbys personal om förslagen i 
detaljplaneprogrammet och vår avsikt med att flytta den yrkesförberedande 
utbildningen. 

Vid denna information tillfrågades/erbjöds personalen att flytta ner även den 
studieförberedande utbildningen under tiden tills att nya lokaler finns 
färdigställda. Det talades även om möjligheten med att få stanna kvar vid Allgon 
med de studieförberedande programmen men detta är en fråga som ska 
diskuteras med personalen vid ett senare tillfälle och först därefter kunna 
beslutas.

3 kapitlet 9 paragrafen i kommunallagen är otvetydig, 
kommunfullmäktige ska besluta i ärenden av principiell betydelse 
eller av större vikt för kommunen.

Mina frågor till kommunstyrelsens ordförande är följande:

1. Vilka är ”vi” från majoritetens sida som informerat KSAU om att ”vi” 
avser att flytta den yrkesförberedande programmen till 
Allgonlokalerna”?

2. Varför har ni informerat personalen om er avsikt att flytta den 
yrkesförberedande utbildningen och erbjuit personalen att flytta ner 
tills nya lokaler färdigställts när inga korrekta politiska beslut har 
fattats?

3. Varför har inte Produktionsnämnden fått hantera detta ärende?
4. Tänker ”ni” låta kommunfullmäktige fatta beslut i denna viktiga 

fråga?

Björn Molin
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