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Ärende 15 Inkomna frågor 
Inkommen fråga från Lars V Andersson (C) ställd till tekniska nämndens 
ordförande Emma Berginger (MP) angående arbetet med att få bort avloppslam 
från kommunens åkermark 
 
Inkommen fråga från Christer Wallin (M) ställd till tekniska nämndens 
ordförande Emma Berginger (MP) angående avstängning av E22:an 
 
Inkommen fråga från Inga-Kerstin Eriksson (C) ställd till servicenämndens 
ordförande Johan Lambreus Mattsson angående försäljning av Idalagården 
 
Inkommen fråga från Philip Sandberg (L) ställd till barn- och skolnämndens 
ordförande Monica Molin (S) angående nya högstadieskolan i Stångby 
 
 









Lund, 2018-01-24

Fråga till Monica Molin (S), barn- och skolnämndens ordförande, 
angående nya högstadieskolan i Stångby

I december 2016 beslutade en majoritet i dåvarande Barn- och skolnämnd 
Lunds Stad, där du var ordförande, att den nya högstadieskolan i Stångby 
skulle tidigareläggas och stå färdig 2019. Detta efter ett initiativ från oss 
liberaler. Anledningen till det är platsbrist på Lerbäckskolan, att Stångby 
är ett av kommunens största utbyggnadsområden och att tillfälliga 
paviljongslösningar är mycket kostsamma. 

Nu, mer än ett år senare, har ingenting hänt även om det visserligen planeras en 
beställning i samband med kommande nämndsammanträde. Från och med ht -18 
har Lerbäckskolan inte längre möjlighet att ta emot klasserna från 
Prästängsskolan, precis som vi befarade. Utifrån dessa förutsättningar, och för 
att hålla samman Stångbyeleverna, har bedömningen gjorts att det bästa för 
eleverna är att fortsätta sin skolgång på Prästängsskolan i åk 7 till åk 9 redan till 
hösten och att nya paviljonger ska beställas. Samtidigt tycks en del frågetecken 
höjas i de rödgröna leden om en ny högstadieskola i Stångby verkligen ska 
byggas. 

Mina frågor till dig är: 

- Kommer du och ditt parti att verka för att högstadieskolan 
(Centralskolan) i Stångby ska byggas inom en snar framtid? 

- Anser du att förseningen är försvarbar? 

Philip Sandberg (L)
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