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Motion om lokalsituationen på Marieborgsskolan –
svar
Dnr 2018/46‐109
Johannes Regell (SV) har i skrivelse 23 januari 2018 lämnat en motion om
lokalsituationen på Marieborgsskolan. Motionären yrkar för Socialisterna
Välfärdspartiet:
‐ att en plan för lösning av lokalfrågan tas fram snarast möjligt,
‐ att denna plan utarbetas i samråd med personalen och elever på Marieborgsskolan.
Kommunfullmäktige beslutade 2018‐02‐26, § 7 att remittera motionen till barn‐ och
utbildningsförvaltningen för beredning.
Barn‐ och utbildningsförvaltningen har 4 maj 2018 lämnat ett yttrande. Där framgår att
förvaltningen 2017‐12‐12 fick ett uppdrag av barn‐ och utbildningsnämnden att göra en
förnyad översyn av lokalsituationen på Norra Staden. Förvaltningen har redan påbörjat
ett arbete med de delar motionären lyfter fram. Ett förslag är för närvarande under
utredning på skolan där man tillsammans med Bostadsbolaget ska undersöka om
förslaget är genomförbart ur pedagogiska och byggnadstekniska skäl.
Barn‐ och utbildningsnämnden beslutade 2018‐05‐29, § 62 att föreslå kommunstyrelsen
besluta bifalla barn‐ och utbildningskontorets förslag till yttrande gällande motionen och
att bifalla motionen avseende att en plan för lösning av lokalfrågan tas fram snarast
möjligt. Nämnden beslutade vidare att ge barn‐ och utbildningskontoret i uppdrag att
fortsätta pågående arbete samt att denna plan utarbetas i samråd med personalen och
elever på Marieborgsskolan.
Kommunstyrelsens förvaltning bedömer i skrivelse 3 september 2018 att motionen ska
anses besvarad, då de delar som lyfts fram i motionen redan är under process hos barn‐
och utbildningsförvaltningen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till redovisningen i kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 3
september 2018 om att barn‐ och utbildningsförvaltningen redan påbörjat arbetet med
de delar motionen lyfter fram anse motionen om lokalsituationen på Marieborgsskolan
besvarad.

Yrkande
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag och finner att
kommunstyrelsen har bifallit yrkandet.
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till redovisningen i kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 3
september 2018 om att barn‐ och utbildningsförvaltningen redan påbörjat arbetet med
de delar motionen lyfter fram anse motionen om lokalsituationen på Marieborgsskolan
besvarad.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 3 september 2018
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-05-29, § 62
Barn- och utbildningsförvaltningens yttrande 4 maj 2018
Kommunfullmäktiges beslut 2018-02-26, § 7
Motion daterad 23 januari 2018
Expedieras till:
Kommunfullmäktige
Justerandes sign
Kommunstyrelsen, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats: www.vastervik.se
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Kommunstyrelsens förvaltning
Ledningskontoret
2018-09-03
Kommunsekreterare
Mikael Åskog
0490-25 40 13
mikael.askog@vastervik.se

Kommunstyrelsen

Motion om lokalsituationen på Marieborgsskolan
– svar
Johannes Regell (SV) har i skrivelse 23 januari 2018 lämnat en motion om lokalsituationen
på Marieborgsskolan. Motionären yrkar för Socialisterna Välfärdspartiet:
‐
att en plan för lösning av lokalfrågan tas fram snarast möjligt,
‐
att denna plan utarbetas i samråd med personalen och elever på Marieborgsskolan.
Kommunfullmäktige beslutade 2018‐02‐26, § 7 att remittera motionen till barn‐ och
utbildningsförvaltningen för beredning.
Barn‐ och utbildningsförvaltningen har 4 maj 2018 lämnat ett yttrande. Där framgår att
förvaltningen 2017‐12‐12 fick ett uppdrag av barn‐ och utbildningsnämnden att göra en
förnyad översyn av lokalsituationen på Norra Staden. Förvaltningen har redan påbörjat ett
arbete med de delar motionären lyfter fram. Under våren 2018 har ett flertal möten
genomförts mellan förvaltningen, berörda rektorer och intendenter samt Bostadsbolaget.
Utifrån de förnyade kartläggningar som skett har rektorsgruppen kommit fram till att
Marieborgsskolan är aktuell för om‐ och tillbyggnad. Ett förslag är för närvarande under
utredning på skolan för att tillsammans med Bostadsbolaget undersöka om förslaget är
genomförbart ur pedagogiska och byggnadstekniska skäl.
Barn‐ och utbildningsnämnden beslutade 2018‐05‐29, § 62 att föreslå kommunstyrelsen
besluta bifalla barn‐ och utbildningskontorets förslag till yttrande gällande motionen och
att bifalla motionen avseende att en plan för lösning av lokalfrågan tas fram snarast
möjligt. Nämnden beslutade vidare att ge barn‐ och utbildningskontoret i uppdrag att
fortsätta pågående arbete samt att denna plan utarbetas i samråd med personalen och
elever på Marieborgsskolan.
Kommunstyrelsens förvaltning har inget ytterligare att tillföra ärendet och gör
bedömningen att motionen ska anses besvarad med hänvisning till barn‐ och
utbildningsförvaltningens skrivelse 4 maj 2018 där det framgår att de delar motionären
lyfter fram i sin motion redan är under process innan motionen inkommit till barn‐ och
utbildningsförvaltningen.

Förslag till svar
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till redovisningen i kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 3
september 2018 om att barn‐ och utbildningsförvaltningen redan påbörjat arbetet med de
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delar motionen lyfter fram anse motionen om lokalsituationen på Marieborgsskolan som
besvarad.

Anders Björlin
Kommundirektör

Västerviks kommun, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats: www.vastervik.se
2 (2)

Ärende 13 Motion lokalsituationen Marieborgsskolan

Ärende 13 Motion lokalsituationen Marieborgsskolan

Ärende 13 Motion lokalsituationen Marieborgsskolan

Ärende 13 Motion lokalsituationen Marieborgsskolan

Barn- och utbildningsförvaltningen

Yttrande
2018-05-04
Diarienummer 2018/222-109

Motion om lokalsituationen på Marieborgsskolan
Välfärdspartiet socialisterna har till Kommunfullmäktige den 23 januari 2018 inkommit
med en motion avseende ett yrkande kring:
1.
2.

Att en plan angående lokalfrågan tas fram snarast möjligt
Att denna plan utarbetas i samråd med personalen och elever på
Marieborgsskolan.

Kommunfullmäktige har 2018-02-26 beslutat att remittera motionen till barn- och
utbildningsnämnden för beredning.
Motionären menar att lokalfrågan under lång tid varit aktuell. Skolan har under lång
fått ett ökat elevantal och i dagsläget är man trångbodd. Skolans lokaler är inte
tillräckliga varför man hyr externa lokaler. Motionären menar vidare att det inte är
tillfredsställande att eleverna äter lunch och mellanmål i klassrummen, och det är inte
heller ändamålsenliga lokaler för fritidshemmet. Vidare menar motionären att det
saknas arbetsrum, toaletter, en tillräckligt stor idrottshall samt lämplig lokal för
musikundervisning. Motionären menar att personalen har kloka synpunkter och idéer
som behöver lyssnas till.
Motionären yrkar på att ett arbete inleds med att ta fram ett förslag på lokalfrågan på
Marieborgsskolan i dialog med verksamheten så att medarbetare och elever får vara
delaktiga i arbetet. Barn- och utbildningsförvaltningen instämmer i motionärens
yrkande i att detta är en angelägen och prioriterad fråga hos förvaltningen.

Ärende
Barn- och utbildningsförvaltningen fick 2017-12-12 i uppdrag av barn- och
utbildningsnämnden att göra en förnyad översyn av lokalsituationen på Norra Staden.
Det innebär att motionen är under process redan innan den inkommit till barn- och
utbildningsförvaltningen och att förvaltningen redan har påbörjat arbete med de delar
motionären lyfter fram. Medarbetare och elevers delaktighet är viktiga delar som finns
med i det fortsatta arbetet på skolan.
I det arbetet har de delar som motionären lyfter fram beaktats utifrån lokalbristen och
att eleverna äter i klassrummen. Förvaltningen har utifrån detta perspektiv gjort en
tillsyn vad gäller utrymningsvägar samt hygien utifrån matsituationen vilka inte fick
några anmärkningar.
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Under våren 2018 har ett flertal möten genomförts med förvaltningen, berörda
rektorer och intendenter samt Bostadsbolaget. I arbetet har också kontakter tagits med
övriga aktörer så som kostchef. Verksamheten har till viss del involverats i det
inledande arbetet under rektors ledning.
Utifrån de förnyade kartläggningar som skett utifrån lokaler på Norra Staden, var
eleverna bor och hur upptagningsområdena ser ut har rektorsgruppen kommit fram till
att Marieborgsskolan är aktuell för om- och tillbyggnad. Flera förslag togs fram i
samverkan med Bostadsbolaget och rektor samt intendent har tillsammans med
Bostadsbolaget och grundskolechefen enats om ett förslag att arbeta vidare kring.
Detta förslag är för närvarande under utredning på skolan för att tillsammans med
Bostadsbolaget undersöka om förslaget är genomförbart ur pedagogiska och
byggnadstekniska skäl.
Nästa steg i processen är att skriva fram ett underlag till barn- och
utbildningsnämnden kring förslag på hur fortsatt arbete i ärendet skulle kunna ske.

Samråd
Samråd har skett med rektorer, intendenter, Bostadsbolaget, kostenheten och barnoch utbildningsförvaltningen. Samtliga intressenters synpunkter har beaktats i det
förslag som kommer att tas fram.

Förslag till beslut
Barn- och utbildningskontoret föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta föreslå
kommunstyrelsen besluta bifalla barn- och utbildningskontorets förslag till yttrande
gällande motionen om lokalsituationen på Marieborgsskolan,
att bifalla motionen avseende att en plan för lösning av lokalfrågan tas fram snarast
möjligt,
att ge barn- och utbildningskontoret i uppdrag att fortsätta pågående arbete samt
att denna plan utarbetas i samråd med personalen och elever på Marieborgsskolan.

Ewa Myhrén
Grundskolechef

Magnus Bengtsson
Barn- och utbildningschef

Barn- och utbildningsförvaltningen, 593 80 Västervik, Besöksadress Fabriksgatan 21, Växel 0490-25 40 00
E-post: barn.utbildning@vastervik.se Webbplats: www.vastervik.se
2 (2)

Ärende 13 Motion lokalsituationen Marieborgsskolan

Ärende 13 Motion lokalsituationen Marieborgsskolan

Ärende 13 Motion lokalsituationen Marieborgsskolan

