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2016-12-12

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Folkets Park, Lönsboda klockan 19:00 - 19:10

Beslutande

Marika Bjerstedt Hansen (S), ordförande,
Daniel Landin (S)
Agne Ingvardsson (SD)
Margot Malmqvist (S)
Ingmar Bernthsson (S)
Johan Nilsson (SD) tjänstgör på grund av att ingen ny ledamot har valts för SD
Sonja Svenle-Petterson (M)
Rose-Marie Riling (S)
Jimmy Ekborg (C)
Tommy Augustsson (S)
Carl Bejvel (SD)
Göran Bengtsson (V) tjänstgör för David Szemenkår (V)
Stephan Hellqvist (KD)
Niklas Larsson (C), vice ordförande

Övriga närvarande

Ej tjänstgörande ersättare:
Maria Reimer (S)
Dag Ivarsson (M)
Arne Gustavsson (S)
Lotte Melin (C)
Agneta Malm (S)
Lars-Erik Svensson (M)
Diana Ledin (S)
Johnny Kvarnhammar (S)
Göran Bengtsson (V)

Utses till justerare

Niklas Larsson (C)
Kansliet, kommunhuset i Osby kommun (BRIO-huset), tisdagen den 13 december
2016, klockan 15:00

Justeringens plats och tid

Tjänstemän:
Kommunsekreterare, Amra Eljami

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Amra
a Eljami
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Ordförande

Justerare

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-12-12

Datum då anslaget sätts upp

2016-12-16

Förvaringsplats för protokollet

Kansliet, kommunhuset i Osby

Datum då anslaget tas ned

■ jf m n r g .

Underskrift
Amra Eljami
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Kommunstyrelsen

Ärendelista

Justerandes sign

§202

Protokollets justering

§ 203

Godkännande av dagordning

§ 204

Yttrande kring Betänkandet fullmäktigeberedning grundskola
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§202
Protokollets justering
Kommunstyrelsen utser Niklas Larsson (C) till justerare som tillsammans
med kommunstyrelsens ordförande, Marika Bjerstedt Hansen (S), justerar
kommunstyrelsens protokoll.
Ordförande meddelar att justering av protokollet sker tisdagen den 13
december 2016, klockan 15:00 på kansliet i kommunhuset (BRIO-huset),
Osby.
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§ 20 3

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

Justerandes sign
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§204

Yttrande kring Betänkandet fullmäktigeberedning
grundskola
Dnr KS/2015:208 101
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
I betänkandet ”Fullmäktigeberedning grundskolan”, sidan 12, tas
följande stycke bort: ”Visseltoftaskolan stängs från och med läsåret
2017/18”, inklusive motiveringar från (KD), (M), (MP), (L) och (V).
-

Betänkandet ”Fullmäktigeberedning grundskolan”, med ovanstående
ändringar, fastställs som ett långsiktigt visionsdokument där Vissel
toftaskolan fortsätter enligt nuvarande skolform F-6 fram till hösten
2019 då en utvärdering genomförs för fortsatt beslut.
Barn- och skolnämnden uppmanas fatta de nödvändiga beslut som
erfordras i konkreta ärenden.
Barn- och skolnämnden redovisar om 2 år för kommunfullmäktige
hur långt verksamheterna har kommit i arbetet med att förverkliga
intentionerna i betänkandet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2015-03-16, § 28 att tillsätta en
fullmäktigeberedning för att diskutera frågor inom verksamhetsområdet
Barn och skola. Därefter beslutade kommunfullmäktige 2015-03-23, § 111
att ge fullmäktigeberedningen i uppdrag att besvara den övergripande
frågeställningen hur den kommunala förskolan och grundskolan i Osby
kommun ska organiseras 2015-2030.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-13, § 50 att betänkandet
Fullmäktigeberedning grundskolan, daterad den 3 juni 2016, ska remitteras
till Barn- och skolnämnden för yttrande om betänkandet bör fastställas av
kommunfullmäktige som ett långsiktigt visionsdokument som det är eller
med förtydliganden och/eller ändringsförslag.
Beslutsunderlag
Barn- och skolnämndens beslut den 30 augusti 2016, § 71.
Barn- och skolnämndens arbetsutskotts beslut den 15 augusti 2016, § 88.
Tjänsteskrivelse ”Yttrande kring Betänkandet fullmäktigeberedning
grundskola”, daterad den 1 juli 2016 från verksamhetsområdeschef Mia
Johansson.
Justerandes sign
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Kommunfullmäktiges beslut den 13 juni 2016, § 50.
Betänkande ”Fullmäktigeberedning grundskolan” daterad den 3 juni 2016
från verksamhetsområde Barn och skola.
Bilaga till betänkandet ”Särskilt yttrande” från Nya Moderaterna i Osby,
Mikael Sjösten (M).
Bilaga till betänkandet ”Input till fullmäktigeberedningen från Martin”, från
Martin Kroon.
Beslutsgång
Daniel Landin (S) yrkar att I betänkandet ”Fullmäktigeberedning
grundskolan”, sidan 12, tas följande stycke bort: ”Visseltoftaskolan stängs
från och med läsåret 2017/18”, inklusive motiveringar från (KD), (M),
(MP), (L) och (V). Detta innebär att han även yrkar att betänkandet
”Fullmäktigeberedning grundskolan”, med ovanstående ändringar, fastställs
som ett långsiktigt visionsdokument där Visseltoftaskolan fortsätter enligt
nuvarande skolform F-6 fram till hösten 2019 då en utvärdering genomförs
för fortsatt beslut.
I övrigt yrkar Daniel Landin (S) bifall till de övriga förslagen som är att
Barn- och skolnämnden uppmanas fatta de nödvändiga beslut som erfordras
i konkreta ärenden och att barn- och skolnämnden redovisar om 2 år för
kommunfullmäktige hur långt verksamheterna har kommit i arbetet med att
förverkliga intentionerna i betänkandet.
Ordförande, Marika Bjerstedt Hansen (S), ställer de framställda yrkandena
mot avslag och finner samtliga yrkanden bifallna.
Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt Daniel Landins (S) yrkande.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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