
 

 

 

 

Reservation  

Med anledning av Kommunstyrelsens beslut 2023-03-21, ärende 26 på dagordningen ”Initiativärende 

– Frigör utrymme i Örbyhus skola genom att hitta tillfälliga lokaler åt förskolan”, anmäler vi 

reservation till förmån för eget yrkande   

 

Att  bifalla initiativärendet. 

 

I svaret framförs att det till höstterminen 2023 finns möjlighet att tillgodose behovet av klassrum i 

tillräcklig storlek. 

Vi socialdemokrater vill poängtera att ”tillgodose behovet av klassrum i tillräcklig storlek” inte 

innebär att det är en bra lärandemiljö eller arbetsmiljö för elever och personal. Det ändrar inte heller 

det faktum att det finns klassrum som saknar ljudisolering eller att till exempel mindre grupprum 

saknas vilket begränsar skolans möjlighet att ge extra anpassningar eller extra stöd till elever med 

särskilda behov. Sådana anpassningar som kommunen är skyldig att ge enligt Skollagens 3 kap.  

Både i svaret på vårt initiativärende och bilaga 1, Uppdaterad Fakta Örbyhus, anges att 

verksamheterna, det vill säga utbildning själva, varit och kollat på alternativa lokallösningar. Vi 

hoppas att detta gjorts tillsammans med vårt kommunala fastighetsbolag TKAB som är de som sitter 

på kompetens inom och ansvar för fastighetsfrågor och objektivt kan ta fram och utvärdera olika 

alternativ. Det finns också fler förslag att undersöka, till exempel kan uppförande av paviljonger på 

fastigheten Libbarbo 1:9 är också vara en potentiell lösning tills den nya förskolan finns på plats. 

Det är synnerligen märkligt att Alliansen inte vill fatta ett politiskt beslut om att ge ett uppdrag att 

försöka förbättra situationen på Örbyhus skola utan istället helt lämnar över övergripande 

lokalförsörjningsfrågor till tjänstemannaorganisationen. Något som är ännu märkligare är att de genom 

sin tidigare koalition ”Kvintetten” avskaffade den lokalförsörjningsgrupp som tidigare fanns. 

Märkligast av allt är att Alliansen verkar helt ovillig att förbättra för elever och lärare på Örbyhus 

skola till dess att en utbyggd skola och ny förskola finns på plats. 

 

För den socialdemokratiska gruppen 

Tierp 2023-03-21 

 

Matilda Svahn (S) 

Vikarierande oppositionsråd  


