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UNAU § 37

KLK.2012.172

041

Uppdrag i samband med budgetberedningens möte
2012 - Utredning om en framtida grundskola i
Örkelljunga (Skolutredning)
Kommunstyrelsen har beslutat
att

utbildningsnämnden skall genomföra en utredning om
framtida grundskola i Örkelljunga. Utredningen ska
beakta elevernas kunskapsutveckling, lärarkompetens
och barnperspektiv. Utredningen har att förhålla sig till
befintliga lokaler. Redovisningen skall lämnas senast i
december 2012, samt

att

uppdra åt utbildningsnämnden att diskutera
konsekvenserna av minskade statsbidrag kopplade till
gymnasieskolan. Under 2013 skall uppdraget redovisas

Lejonet & Partners AB har efter upphandlingsförfarande
erhållit utredningsuppdraget.
Utredningen har presenterats för kommunstyrelsen och
utbildningsnämnden vid kommunstyrelsen sammanträde
2013-02-06. Härefter har kommunstyrelsen och
utbildningsnämnden diskuterat ärendet tillsammans 201302-13.
Utbildningsnämnden har 2013-03-07, § 31 beslutat att till
kommunstyrelsen översända följande förslag
till ny grundskoleorganisation utifrån
grundskoleutredningen:

Justerandes signatur

att

Bokelundaskolan, von Reisers skola, Beringskolan,
Mårdenskolan och Ekets skola organiseras som F-6
skolor samt att Kungsskolan organiseras som en 7-9
skola,

att

Tockarps skola därmed läggs ner och att högstadiet på
Bokelundaskolan flyttas till Kungsskolan,

att

organisationsförändringen skall gälla från höstterminen-13,
Utdragsbestyrkande
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att

Kungsskolans aula och specialsalarna på Beringskolan
byggs om
till moderna flexibla lärmiljöer,

att

en fortsatt studie – utredning görs när det gäller
alternativa
möjligheter att använda de lokaler som inte längre
skall vara skollokaler,

att

en fortsatt studie – utredning görs gällande förändringar –
anpassningar på de skolor som skall vara kvar i
organisationen,

att

grundsärskolan organiseras så att F-6 finns på
Beringskolan och 7-9 på Kungsskolan.

Utbildningsnämnden har dessutom beslutat att en fortsatt
analys skall göras gällande måluppfyllelsen, orsaker till
skillnader mellan åren och de olika ämnena samt att åtgärder
för att förbättra elevresultaten – måluppfyllelsen, skall utarbetas,
att

upprätta en kompetensförsörjningsplan utifrån den
redovisning som finns i grundskoleutredningen.

Kommunstyrelsen har vid behandling av ärendet 201303-13, § 34 föreslagit att kommunfullmäktige beslutar
att

Bokelundaskolan, von Reisers skola, Beringskolan,
Mårdenskolan och Ekets skola organiseras som F-6
skolor att Kungsskolan organiseras som en 7-9 skola,

att

Tockarps skola därmed läggs ner och att högstadiet på
Bokelundaskolan flyttas till Kungsskolan samt

att

organisationsförändringen skall gälla från höstterminen-13

Kommunstyrelsen har vidare beslutat att uppdra åt
utbildningsnämnden att utreda möjligheten att inrätta en
förskola i Tockarp.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
KF §29 2013-03-25 2013-04-04
Framtida grundskoleorganisation /Skolutredning 2013-02-07
UN § 31 2013-03-07 2013-03-19
Beslut - Ks § 34 2013-03-13 2013-03-14
Kommunfullmäktiges behandling
Yrkanden

Utbildningsnämndens ordförande Björn Zorec, FP, inleder
med att ge en bakgrund till grundskoleutredningen och
processen i detta ärende.
Mikael Eskilandersson, SD, Mats Persson, MO, Niclas
Bengtsson, SD, Leif Svensson S, Jane Holmström Björkman,
FP och Bjarne Daa, S yrkar avslag på kommunstyrelsens
förslag.
Christer Unosson, KD, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Christer Olsson, S, Theresa Lindahl, M, och Marianne
Sternegård, C, yttrar sig i ärendet.
Kommunfullmäktige beslutar därefter om en stunds
ajournering av ärendet.
Efter ajourneringen yrkar Björn Zorec att ärendet
återremitteras till kommunstyrelsen med motiveringen att
majoritetsföreträdarna ges möjlighet att föra dialog med
företrädare för oppositionspartierna för att undersöka om det
eventuellt kan åstadkommas ett gemensamt ställningstagande
i ärendet.
Mats Persson instämmer i yrkandet om återremiss till
kommunstyrelsen, men med följande argument: Skäl för att
bevara Eket och Åsljunga, information dagen innan beslut i
utbildningsnämndens arbetsutskott, föräldrarnas initiativ samt
kommunallagen, kallelser och dagordning.
Patric Carlsson, S, och Mikael Eskilandersson, SD, yrkar
avslag på yrkandet om återremiss och yrkar istället att
ärendet ska avgöras idag.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Proposition
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras
idag eller återremitteras till kommunstyrelsen och finner att
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras till
kommunstyrelsen.
Omröstning
Omröstning begärs och följande proposition godkännes:
Ja-röst för bifall till att ärendet ska återremitteras till
kommunstyrelsen Nej-röst för att bifall till att ärendet ska
avgöras idag
Omröstningsresultat
Vid omröstningen avger kommunfullmäktige 26 ja-röster och 18
nej-röster. Kommunfullmäktige har således beslutat att
återremittera ärendet till kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige har således beslutat
att

återremittera ärendet till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade
2013-04-03, 78
att

återremittera ärendet till utbildningsnämnden, samt

att

meddela utbildningsnämndens representanter att en
avrapportering av ärendet skall lämnas vid
sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott
den 24 april 2013.

Arbetsutskottet har härefter behandlat ärendet 2012-04-18, § 33
och beslutade att fortsätta diskussionen vid ett extra
arbetsutskott 2013-04-25.

Justerandes signatur
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Leif Svensson(S) yrkar
att

Bokelundaskolan organiseras som en F-6 skola fr.o.m.
läsåret 2013-2014 och att 7-9 eleverna från
Bokelundaskolan därmed flyttas till Kungsskolan,

att

nuvarande F-5 skolor organiseras som F-6 skolor fr.o.m.
läsåret 2014-2015,

att

Ekets skola, Tockarps skola och von Reisers skola skall
läggas ner fr.o.m. läsåret 2015-2016 om inte elevantalet
uppgår till minst 50 elever. Elevantalet skall fastställas
januari 2015 för att tiden för flytten skall bli rimlig för
avlämnande och mottagande skola.

Gunilla Edman(S) yrkar bifall till Leif Svenssons yrkande
Björn Zorec(FP) yrkar avslag till yrkandet
Björn Zorec(FP) yrkar
att

Bokelundaskolan organiseras som en F-6 skola fr.o.m.
läsåret 2013-2014,

att

Kungsskolan förblir en 6-9 skola läsåret 2013-2014,

att

Kungsskolan organiseras som en 7-9 skola fr.o.m. läsåret
2014-2015,

att

Mårdenskolan och Beringskolan organiseras som F-6
skolor senast läsåret 2014-2015,

att

Tockarps skola, von Reisers skola och Ekets skola
organiseras som F-3 skolor senast läsåret 2014-2015.

Torbjörn Raimosson(C) yrkar bifall till Björn Zorecs yrkande.
Leif Svensson(S) och Gunilla Edman(S) yrkar avslag till yrkandet.
Leif Svensson(S) yrkar vidare som ett tilläggsyrkande
att utbildningschefen skall få i uppdrag att utreda vad Björn
Zorecs yrkande skulle innebära för
-hur många lärare som kommer att behövas
-lokalkostnad per elev
-lokalyta per elev
-skolskjutskostnaden
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Gunilla Edman(S) yrkar bifall till Leif Svenssons yrkande.
Björn Zorec(FP) yrkar avslag till yrkandet.
Ordförande ställer proposition på de båda huvudyrkandena och
finner därvid att flertalet ledamöter bifaller hans eget yrkande
.
Ordförande ställer därefter proposition på Leif Svenssons(S)
tilläggsyrkande och finner därvid att yrkandet avslås.
Omröstning begärs och genomförs varvid den som bifaller
yrkandet röstar Ja och den som avslår yrkandet röstar nej.
Omröstningen företas genom upprop varvid avges två Ja- röster
och två Nej-röster medan en ledamot avstår från att rösta.
Ja-röster avges av Leif Svensson(S) och Gunilla Edman(S).
Nej-röster avges av Torbjörn Raimosson(C) och Björn Zorec(FP)
Theresa Lindahl(M) avstår från att rösta.
Arbetsutskottet föreslår därmed utbildningsnämnden
besluta att till kommunstyrelsen översända följande förslag.
att

Bokelundaskolan organiseras som en F-6 skola
fr.o.m. läsåret 2013-2014,

att

Kungsskolan förblir en 6-9 skola läsåret 2013-2014,

att

Kungsskolan organiseras som en 7-9 skola fr.o.m.
läsåret 2014-2015,

att

Mårdenskolan och Beringskolan organiseras som F-6
skolor senast läsåret 2014-2015,

att

Tockarps skola, von Reisers skola och Ekets skola
organiseras som F-3 skolor senast läsåret 2014-2015.

Arbetsutskottet beslutar dessutom med ordförandens
utslagsröst
att

Justerandes signatur

avslå Leif Svenssons tilläggsyrkande.

Utdragsbestyrkande
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Leif Svensson(S) och Gunilla Edman(S) reserverar sig mot
avslagsbeslutet på Leif Svenssons tilläggsyrkande.
Theresa Lindahl(M) har anmält att hon ej deltar i beslutet.
____________
Expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur
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