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Plats och tid

Familjecentralen, Strängnäs, kl. 18:00- 21:00 med
ajournering 19:50-20:05

Paragrafer

§ 85

Beslutande

Se deltagarlista på nästa sida.

Närvarande ersättare

Se deltagarlista på nästa sida.

Övriga deltagande

Se deltagarlista på nästa sida.

Utses att justera

Annika Skogsmo (STRP) med Lena Scharp
Sandegren (MP) som ersättare

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, 2017-05-30

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerande

................................................................................
Evelina Fransson

................................................................................
Maria Antropowa Ehrnfeldt (M)

................................................................................
Annika Skogsmo (STRP)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat, justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2017-05-30

Datum för anslags uppsättande

2017-05-31

Datum för anslags nedtagande

2017-06-22

Förvaringsplats för protokollet

Utbildningskontoret

Underskrift

Utdragsbestyrkande

................................................................
Evelina Fransson
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Deltagarlista
Beslutande
Maria Antropowa Ehrnfeldt (M)
Mari-Anne Törnblom (M)
Bibbi von Schéele (M)
Wailith Edstein (S)
Lars-Göran Yeudakimchikov Malmqvist (S)
Pia Steensland (KD)
Lena Scharp Sandegren (MP)
Birgitta Elvingson (MFP)
Tjänstgörande ersättare
Eine Pekkala (S)
Annika Skogsmo (STRP)
Tiina Ihatsu Harder (L)

Notering

Ersättare för Torbjörn Johansson (S)
Ersättare för Håkan Bertilsson (STRP)
Ersättare för Linda Berg (SD)

Ersättare
Timo Oosterveld (M)
Per Hildebrand (M)
Gunbritt Fransson (S)
Cathrine Haglund (S)
Lena Rundberg (C)
Övriga
Tony Lööw, utbildningschef
Katarina Holmsten, verksamhetschef grundskolan
Carina Lindqvist, verksamhetschef förskolan
Evelina Fransson, sekreterare
Stefan Behrnetz, revisor
Ewa Axwallen, förskollärare
Johan Dunér, Lärarnas Riksförbund
Robert Christensen, Lärarförbundet
Antal åhörare: 2

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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BUN § 85

Dnr BUN/2017:176-019

Skolstruktur för inkluderande lärmiljö, uppdrag
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
1. under förutsättning att kommunstyrelsen fattar motsvarande beslut
under sitt sammanträde 2017-05-31, uppdra åt förvaltningen att
genomföra utredning om skolstruktur för inkluderande lärmiljö i
grundskolan, enligt föreslagen uppdragsbeskrivning,
2. utredningen ska bedrivas med delaktighet för professionen, elever,
föräldrar och allmänheten, samt resultera i minst två olika
konsekvensbeskrivna förslag,
3. uppdraget ersätter BUN § 49, 2015-05-26, p. 6,
4. resultat av utredningen ska redovisas vid nämndens sammanträde i
oktober detta år,
5. omedelbart justera beslutet.
Yrkanden
Pia Steensland (KD) yrkar bifall till liggande förslag.
Pia Steensland (KD) yrkar på tillägg av en ytterligare punkt 2. utredningen ska
bedrivas med delaktighet för professionen, elever, föräldrar och allmänheten,
samt resultera i minst två olika konsekvensbeskrivna förslag, så att resterande
beslutspunkter flyttas ned.
Maria Antropowa Ehrnfeldt (M), Lena Scharp Sandegren (MP), Birgitta
Elvingson (MFP), Bibbi von Scheele (M), Wailith Edstein (S), Annika Skogsmo
(STRP), Lars-Göran Yeudakimchikov Malmquist (S), Mari-Anne Thörnblom (M)
och Tiina Ihatsu Harder (L) yrkar bifall till Pia Steenslands (KD) tilläggsyrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer liggande förslag gentemot liggande förslag med Pia
Steenslands (KD) tilläggsyrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med
liggande förslag med Pia Steenslands (KD) tilläggsyrkande.
Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden beslutade genom BUN § 170, 2016-12-13, att anta
Skolutvecklingsprogram 2023, se dnr BUN/2016:382-011. I
skolutvecklingsprogrammet angavs lärmiljön som en avgörande förutsättning för
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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att lärare ska kunna arbeta tillsammans med elever för att nå målen. Att utveckla
skolan kommer dock innebära att medel läggs på rätt saker.
Kommunstyrelsen beslutade genom KS § 296, 2016-11-30, att ge förvaltningen i
uppdrag att ta fram en långsiktig ekonomisk plan. De analyser som gjorts inom
ramen för detta arbete visar på behov av att frigöra medel som idag är bundna i
lokaler och mindre effektiva strukturer, till elev- och brukarnära verksamheter
inom skola och vård- och omsorg. Detta ligger i linje med det framtagna
skolutvecklingsprogrammet.
Däremot beslutade barn- och utbildningsnämnden genom BUN § 49, 2015-0526, att föreslå kommunfullmäktige besluta att Lännaskolan, Härads skola och
Fogdö skola skulle bli F-3-skolor från och med höstterminen 2016, dnr
BUN/2014:514-649. Barn- och utbildningsnämnden beslutade då även att ge
utbildningskontoret i uppdrag att ta fram förslag på hur samtliga grundskolor i
kommunen ska organiseras för att anpassas till elevunderlaget och därmed
minimera antalet tomma elevplatser så att pengarna omfördelas från
lokalkostnader till satsning på kärnverksamheten inklusive stöd till barn med
behov av särskilt stöd, se p. 6 samma beslut.
För att samla de pågående uppdrag som finns bör man med anledning av
ovanstående göra samordnad utredning av skolstrukturen för inkluderande
lärmiljö i Strängnäs kommuns grundskolor. Detta uppdrag kommer därför att gå
istället för det beslutet som nämnden fattade 2015.
Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Medel för att genomföra utredningen är avsatt inom kommunstyrelsens
budgetram, se vidare i uppdragsbeskrivningen.
Övriga konsekvenser
Beslutet medför inga övriga konsekvenser.
Uppföljning
Uppföljning kommer att ske genom att uppdraget avrapporteras av barn- och
utbildningsnämnden till kommunstyrelsen senast i samband med
verksamhetsplanen för 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2017-05-11
Uppdragsbeskrivning, Lärmiljö- och skolstrukturutredning, 2017-05-05
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen, för kännedom
______________________
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