Dnr 2015UTN/0433

Utbildningsnämnden 2015-10-08 § 77
Återrapportering utifrån Skoldialogen
Utbildningsnämndens beslut

1. Föreslår att redovisningen godkänns.
2. Utvidgar Kyrkskolan till årskurs 4 höstterminen 2016 för att därefter gradvis byggas
upp till en F-6-skola under förutsättning att det finns ett tillräckligt elevunderlag för
att bedriva en undervisning av hög kvalitet.
3. Workshops ska genomföras under läsåret 2015/2016, där tjänstemän, rektorer och
politiker träffas för att gemensamt diskutera aktuella kommunövergripande
utvecklingsfrågor.
Beslutsnivå

1. Kommunstyrelsen
2. Utbildningsnämnden
3. Utbildningsnämnden
Ärendebeskrivning
Efter folkomröstningen om den nya skolorganisationen har två externa konsulter på
kommunens uppdrag genomfört en dialogprocess med bland annat föräldrar och
skolpersonal. Processen har redovisats i en slutrapport med ett antal
rekommendationer om fortsatt utvecklingsarbete och åtgärder. Kommunstyrelsen
överlämnade rapporten till utbildningsnämnden för ställningstagande.
Yrkanden
Henrik Paulsen (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag p.1 och p.3.
Henrik Paulsen (S) yrkar vidare att punkten 2 ersätts av: ”att utöka Kyrkskolan från
dagens F-3 till F-6 under en treårsperiod, dvs F-4 läsåret 16/17, F-5 17/18, F-6
18/19.”
Henrik Paulsen (S) yrkar vidare på följande tillägg:
1. Att återinföra kontinuerligt återkommande dialogmöten mellan föräldraföreningar
samt föräldraråd och presidiet i nämnden samt representanter från förvaltningen.
2. Att förvaltningen ges i uppdrag att utreda hur skolgången i centrala Gustavsberg kan
förbättras för en mer sammanhållen skolgång med kontinuitet och hög kvalitet.
3. Att den kommande kostutredningen kompletteras med att även utreda måltidsmiljöns
förbättringsmöjligeter.
4. Att förvaltningen ges i uppdrag att komplettera översynen av tilläggsbelopp med ett
utvecklingsprojekt kring arbetet med barn i behov av särskilt stöd inom ramarna för
undervisningen.
Siv Strömbäck (MP) yrkar på att punkten 2 ersätts av” utöka Kyrkskolan från dagens
F-3 till F-6 under en treårsperiod med start från ht 2016, genom att utöka skolan med
ett år i taget. Beslutet bygger på att vi uppdrar till förvaltningen att utreda MPs

förslag om extra medel för små enheter inom förskola och grundskola och att
Utbildningsnämnden senast mars 2016 beslutar om en finansiering av detta, samt att
frågan om att göra Kyrkskolan till en kommunal friskola utreds och redovisas i
Kommunfullmäktige senast juni 2016.”
Allan Sooman (FP) och Lars- Erik Wåhlström (FP) yrkar avslag på samtliga
yrkanden från Paulsen och Strömbäck.
Beslutsgång

Ordföranden frågar om nämnden beslutar att bifalla p.1 och p.3. Ordföranden finner
att nämnden beslutar att bifalla p.1 och p.3.
Ordföranden frågar om nämnden beslutar att bifalla förvaltningsförslag till p.2,
Paulsens yrkande till p.2 eller Strömbäcks yrkande till p.2 och finner att nämnden
bifaller förvaltningens förslag. Voterings begärs.
Ordföranden finner att förvaltningens förslag är huvudförslag. Paulsens yrkande
ställs mot Strömbäcks yrkande för att finna ett motförslag. Ordförande finner att
Paulesens yrkande blir motförslag.
Följande beslutsgång uppläses och godkänns: ”Den som beslutar enligt
förvaltningens förslag p.2 röstar ja, den som beslutar enligt Paulsens yrkande till p.2
röstar nej.
Marie Bladholm (M), Allan Sooman (FP), Cecilia Lindberg (M), Lars-Erik
Wåhlström (FP), Ulrik Lindgren (KD) och Johan Lilander (C) röstar ja.
Linda Nygren (S), Henrik Paulsen (S), Susanne Forslund (S) och Helena Valentin
(V) röstar nej.
Siv Strömbäck (MP) avstår från att rösta.
Ordföranden finner att nämnden beslutar att bifalla förvaltningens förslag till beslut i
punkten 2 med 6 ja-röster, 4 nej-röster och 1 avstår från att rösta.
Ordföranden frågar sedan om nämnden beslutar att avslå eller bifalla Paulsens
tilläggsyrkanden och finner att de avslås.
Reservationer och protokollsanteckningar

S-gruppen lämnar följande reservation:
Vänsterpartiet lämnar följande protokollsanteckning:
Miljöpartiet lämnar följande reservation:
Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse Återrapportering utifrån Skoldialogen
Rapport: Återrapportering utifrån Skoldialogen
Sändlista

KS
_______

