
  
 

 

 
Initiativärende Delutredning 4, 7–9 skolorna 

 
Från Moderaternas och Socialdemokraternas sida har vi länge efterfrågat den så 
kallade ”delutredning 4”, men hela tiden fått mothugg att den inte är aktuell att göra. 
Eller att som vi upplever det, så försöker styret undvika att starta den för att man 
rädd för utfallet. I brist på ledning i frågan så känner vi nu att vi måste ta saken i 
egna händer och starta denna utredningen. 
 
Vi vill därför starta ”Delutredning 4” så snart som möjligt då vi inte ser någon 
anledning att vänta på den utredningen längre. Utan det uppdraget som 
förvaltningen fick av fullmäktige den 25 januari 2018 om att utreda vad som ska ske 
långsiktigt med byggnader vid Ätradalsskolan ska återrapporteras till 
kommunfullmäktige senast i januari 2021. Därefter ska kommunstyrelsen skyndsamt 
ta ett beslut om slutgiltig inriktning av ny högstadieskola. 
 
Beslutet som är taget i kommunfullmäktige den 25 januari 2018 lyder enligt följande: 
 
”Förvaltningen får i uppdrag att utreda vad som ska ske långsiktigt med byggnader 
vid Ätradalsskolan. I denna utredning ska en översyn av kommunens samlade 
verksamheter i Timmele göras som inkluderar förskola och F-6 skola och arbeta 
fram en helhetslösning. Utredningen ska även pröva om det är aktuellt att etablera 
någon annan verksamhet eller exempelvis skapa bostäder antingen genom att 
omvandla någon av de befintliga fastigheterna eller genom nybyggnation. 
 
Beslutet ska inte påverka vare sig struktur eller verksamhet för andra skolor i 
Ätradalen.” 
 
Därför anser vi att det inte krävs någon beredning i ärendet utan kommunstyrelsen 
kan ta beslutet i dag att starta utredningen. 
 
 
Med hänvisning till kommunfullmäktiges fattade beslut yrkar jag därför att:  
 

- Kommunstyrelsens förslag till beslut, Förvaltningen får i uppdrag att redovisa 
”delutredning 4” till kommunfullmäktige senast i januari 2021. Därefter ska 
kommunfullmäktige skyndsamt ta ett beslut om slutgiltig inriktning av ny 
högstadieskola. 

 
 
Wiktor Öberg (M) 


