Ny Kevingeskola vid Jungfrun 2 m.fl.
Siv Sahlström (C) och Patrik Nimmerstam (C)
reserverar sig till förmån för Siv Sahlströms
yrkande:
1. Ärendet skall föras till kommunfullmäktige för beslut.
2. Den ekonomiska kalkyl som ligger till grund för den enligt
start-PM beräknade kostnaden om ca 300 miljoner kronor skall
redovisas och sändas ut till kommunfullmäktige inför beslutet
den 1 februari. Även eventuella tillkommande kostnader skall
redovisas.

Grunder för ovanstående yrkanden och reservation
2014-02-03 § 4 behandlade kommunfullmäktige ärendet
Jungfrun 2 Kevingeskolan – programarbete och
investeringsanslag
Kommunfullmäktige beslutade
1. Kommunfullmäktige godkänner tekniska kontorets
programarbete inklusive kapacitetsbestämning avseende
Jungfrun 2, Kevingeskolan.
2. Kommunfullmäktige godkänner fastighetsnämndens förslag
om en om- och tillbyggnad och uppdrar till fastighetsnämnden att
genomföra om- och tillbyggnad enligt alternativ 2.
3. Kommunfullmäktige anvisar projektet 49 miljoner kronor
utöver de 67 miljoner kronor som sedan tidigare är tilldelade
fastighetsnämnden.

Kommunstyrelsen överskrider sina befogenheter
Det kommunstyrelsen i dag har att ta ställning till är ett helt annat
förslag. Man bedömer att skolan kommer att kosta ca 300
miljoner kronor. Det finns inte någon ekonomisk kalkyl med i
underlaget. Det betyder ökade kostnader med minst 184 miljoner

kronor (300 - tidigare beviljade 116 miljoner kronor). Det är
endast kommunfullmäktige som kan anvisa pengar till detta.

Beslutet strider mot tidigare fullmäktigebeslut
Beslutet innebär dessutom att kommunstyrelsen fattar ett beslut
och ger ett uppdrag till nämnderna som direkt strider mot det
tidigare fullmäktigebeslutet. Styrelsen beslutar att Kevingeskolan
ska rivas, ger byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram ett förslag
till detaljplan för att bygga en ny skola. Fastighetsnämnden får i
uppdrag att ta fram en programhandling för en ny Kevingeskola.
Kommunstyrelsen har med det inte bara överskridit sina
befogenheter; man har fattat ett beslut som direkt strider mot
fullmäktiges beslut 2014-02-03 § 4.
På kommunstyrelsens sammanträde framhöll kommunstyrelsens
andra vice ordförande att ärendet skulle överklagas, om det inte
gick vidare till fullmäktige. Kommunstyrelsens majoritet beslöt
ändå att ärendet inte skulle föras vidare till fullmäktige för beslut.
Ett överklagande till förvaltningsrätten av kommunstyrelsens
beslut skulle med 100 procents sannolikhet bifallas.
Brist på kompetens och förmåga att lyssna på andra
Uppgiften för ordföranden är att se till att han leder styrelsen i
lagliga beslut. Till sin hjälp har han två vice ordförande. Det är
anmärkningsvärt att ordföranden driver igenom beslutet trots
andra vice ordförandens starka invändningar. Utöver kompetens
saknas dessvärre också förmågan att lyssna på andra.
Danderyd den 11 januari 2016
Siv Sahlström (C)
Kommunstyrelsens andra vice ordförande
Oppositionsråd

