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Ansökan om att starta intraprenad i en del av Östra skolan
06.118 02
Bilaga 1: Ansökan
Ärendebeskrivning
En grupp lärare vid Östra skolan ansöker om att få bedriva verksamhet för
elever i årskurserna 6‐9 som intraprenad med avsikt att utöka verksamheten
till F‐9 skola, bilaga 1 till denna paragraf.
Förvaltningens förslag till beslut
Skolchefen får i uppdrag att utreda möjligheterna att bedriva intraprenad i en
del av en skola ur ett organisatoriskt, ekonomiskt och pedagogiskt perspektiv.
Förhandlingar enligt § 11 MBL har hållits 2007‐05‐08.
Yrkanden
Vid arbetsutskottets sammanträde yrkar ordföranden att arbetsutskottet
föreslår att ansökan om att starta intraprenad för verksamhet i årskurserna 6‐9
avslås samt att skolchefen får i uppdrag att till kommande
nämndssammanträde utreda om det över huvud taget är möjligt att bedriva
försöksverksamhet med intraprenad vid Östra skolan.
Claudia Kosicinski (m) yrkar att arbetsutskottet föreslår att ansökan bifalles.
Thomas Olofsson (fp) återkommer med förslag vid nämndens sammanträde.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att arbetsutskottet
beslutar enligt ordförandens yrkande.
Arbetsutskottets förslag till barn‐ och utbildningsnämnden
Arbetsutskottet beslutar enligt ordförandens yrkande.
Claudia Kosicinski (m) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna
yrkandet.
_____
Vid barn‐ och utbildningsnämnden lämnar skolchefen Sture Bryggman
följande information:
Förutsättningar för att lyckas med en intraprenad från år 6 till år 9 finns, då
denna personalgrupp bedriver en god pedagogisk verksamhet och har en
samsyn om inriktningen hos en intraprenad. Nämnden har dock att överväga
om start av intraprenad i en del av verksamheten är lämpligt med hänsyn till
läget i skolans personalgrupp.
När det gäller start av intraprenad i skolan som helhet enligt tidigare fattat
beslut, är förslaget att låta beslutet vila och låta skolan återkomma för att ingå
i försöksverksamheten med intraprenad vid senare tidpunkt.
Yrkanden
Claudia Kosicinski (m), Ingrid Elisabeth Wikström (c) och Thomas Olofsson
(fp) yrkar bifall till ansökan.
Ordföranden yrkar att ansökan avslås samt att nämnden drar tillbaka sitt
tidigare beslut om att starta intraprenad vid Östra skolan. Östra skolan skall
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fortsatt vara en f‐9 skola.
Annika Sundström (v), Eva Haglund (mp), Johan Sparrman (s) och
Roger Jönsson (s) stöder ordförandens yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att ordförandens
yrkande vunnit bifall medan Claudia Kosicinskis (m) m fl yrkande avslagits.
Barn‐ och utbildningsnämndens beslut
Barn‐ och utbildningsnämnden beslutar avslå ansökan om intraprenad i en
del av Östra skolan samt upphäver tidigare beslut om intraprenad i Östra
skolan.
Reservationer
Företrädare för m, c och fp reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna
yrkandet.

Beslutsexpediering
Skolchef, områdeschef, rektorer, adm chef, chef ek enheten
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