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Margit Fagerlund, Barn- och utbildningsnämnden

06.749

008
oktkf28

Medborgarförslag om att översynsrapporten om skollokaler på
Mjölkudden-Notviken görs om
Bilaga:
Skrivelse
Marit Fagerlund anför följande i ett medborgarförslag 2006-10-13.
Jag vill att ”översynsrapporten av skollokaler Mjölkudden/Notviken” görs
om. En ny utredning skulle visa att kommunen skulle tjäna pengar och
anseende. Utredningen skall innehålla fler beslutsalternativ än det som nu
ligger till förslag för nedläggning. Utredningen är undermålig i sin helhet. Om
inte sunt förnuft (att utredningen görs om) råder i fullmäktige då beslut skall
tas, så yrkar jag JÄV enligt
Kommunallagen 6 Kap (styrelser och övriga nämnder)
25 § anställd hos kommunen är jävig om…..
punkterna 1 – 5 gäller
2 personer (områdeschef och rektor för Borgmästarskolan) i arbetsgruppen för
översynsrapporten är jäviga samt att riktiga förespråkare för Munkebergsskolan saknas.
Kommunfullmäktige beslutar att
-

tillåta att medborgarförslaget får ställas

remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
_____

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS YTTRANDE
Barn- och utbildningsnämnden beslöt vid sitt sammanträde 2006-10-26 § 121,
att återremittera frågan för komplettering av beslutsunderlaget på följande
punkter:
Vissa delar av utredningen kvalitetssäkras.
•

Alternativa lösningar presenteras där områdets samtliga skolenheter
berörs, antingen genom nedläggning av hela enheter eller delar av dem.
En inventering görs av lokaler som kommunen hyr externt. Förslag på
hur en avveckling av dessa kan ske utarbetas.
En utredning om Radiomastens förskola kan flytta sin verksamhet till
Munkeberg genomförs.
Ärendet behandlas vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde i
januari 2007.

•
•
•

Förslagsställarens önskemål får därmed anses tillgodosedda.
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att
medborgarförslaget därmed anses besvarat.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
rekommendera kommunfullmäktige besluta
i enlighet med barn- och utbildningsnämndens förslag.
_____
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbets- och personalutskottets
förslag.
_____
Kommunfullmäktige beslutar att
-

förslagsställarens önskemål anses tillgodosedda och att medborgarförslaget därmed får anses besvarat.

_____
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