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Beslutande organ

Barn- och utbildningsnämnden

Plats och tid

Stadshuset, Torsörummet, kl 13.30-13.50

Beslutande

Övriga deltagande

Tommy Pettersson Friberg
Bernt Ekström
Leif Jonegård
Marianne Johansson
Tuula Ojala
Maria Holm
Leif Andersson
Leonard Sundblad
Siv Samuelsson
Ingbritt Andersson
Elvy Enocksson
Claes-Göran Henricsson
Sture Pettersson

(S)
(V)
(FP)
(S)
(S)
(V)
(C)
(KD)
(M)
(M)
(S)
(S)
(S)

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
tjänstgörande ersättare
tjänstgörande ersättare
tjänstgörande ersättare

Birgitta Svensson
Morgan Forsberg
Lars Stäring
Ola Blomberg
Carina Törnell

(C)
(KD)

ersättare
ersättare
utvecklingsledare
kommunsekreterare
förvaltningssekreterare

Utses att justera

Leif Jonegård

Justeringens plats och tid

Stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen

Underskrifter
Sekreterare

....................................................................

Paragrafer

Carina Törnell
Ordförande

106-108

..........................................................................................................................................

Tommy Pettersson Friberg
Justerande

..........................................................................................................................................

Leif Jonegård

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
Bun § 106

Dnr BUN 2009/0001

Torsö skola – Yttrande till förvaltningsrätten angående laglighetsprövning enligt kommunallagen.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att yttra sig till förvaltningsrätten angående
laglighetsprövning enligt kommunallagen enligt förslag upprättat av Barn- och
utbildningsförvaltningen.
Leif Jonegård (fp), Leif Andersson (c), Leonard Sundblad (kd), Siv Samuelsson (m) och
Ingbritt Andersson (m) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Bakgrund
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2011-06-16, § 90, att flytta alla elever i åk f-6 på
Torsö skola till Hasslerörs skola från och med höstterminens start 2011. Detta beslut har
överklagats av Gunnar Carlsson med flera.
Barn- och utbildningsnämnden har av Förvaltningsrätten i Jönköping anmodats att yttra sig
i målet Gunnar Carlsson m.fl . / . Mariestads kommun, Barn- och utbildningsnämnden
angående laglighetsprövning enligt kommunallagen Mål nr 3545-11.
Arbetsutskottets förslag
Förslaget överensstämmer med nämndens beslut.
På mötet
Leif Jonegård (fp) yrkar att följande förändringar ska göra i förvatningens förslag till yttrande:
Att stycket ”Barn- och utbildningsnämnden yrkar att förvaltningsrätten avslår Gunnar Carlssons m.fl
yrkande om att det överklagade beslutet ska upphävas.” ersätts med:
”Barn- och utbildningsnämnden ser fram emot att förvaltningsrätten prövar Gunnar Carlssons m.fl yrkande om att det överklagade beslutet ska upphävas. Det är värdefullt att få prövat om beslutet är lagligt och
är fattat i enlighet med de av kommunfullmäktige i november 2007 beslutade ”Styrprinciper för verksamheten inom Mariestads kommun”.
Att stycket ”Barn- och utbildningsnämnden har hand om utbildningsfrågorna i Mariestads kommun,
bl.a. förskoleklass och grundskola årskurs 1-6 på Torsö. Antalet barn som omfattas av det överklagade
beslutet uppgår till 35 elever. Beslutet är ett sådant beslut som nämnden har rätt att fatta (Jfr RÅ 1987
ref 26 I och II).” ersätts med
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Barn- och utbildningsnämnden
Forts § 106
”Barn- och utbildningsnämnden har hand om utbildningsfrågorna i Mariestads kommun, bl.a. förskoleklass och grundskola årskurs 1-6 på Torsö. Antalet barnsom omfattas av det överklagade beslutet uppgår
till 35 elever. Beslutet är ett sådant beslut som fattas enligt det kommunaldemokratiska regelverket”.
Att stycket ”Det föreligger inte några brister i beredningen. Nämnden noterar i det sammanhanget att den
beredningsregel som Örjan Nilsson har hänvisat till gäller för ärenden som ska avgöras av kommunfullmäktige.” ersätts med
”Beslutet har tillkommit under stark tidspress och utan föregående samråd med personal, föräldrar och
andra berörda. Mot denna bakgrund har beslutsunderlaget blivit behäftat med stora brister och beslutet
fattat på felaktiga grunder och av fel instans i kommunen”.
Att stycket ”Barn- och utbildningsnämnden har inte brutit mot någon regel i skollagen. Samtliga vårdnadshavare och elever har blivit informerade om det överklagade beslutet.” ersätts med
”Barn- och utbildningsnämnden har inte beaktat skollagens regler om skolplacering när beslutet fattades
och inte heller att gynnande beslut om skolplacering lämnats. Inte heller de nya reglerna om barnperspektivet kopplat till barnkonventionens artikel nummer 3 har beaktats (Skollagen 1 kap 10 §). Samtliga
vårdnadshavare och elever har blivit informerade om det överklagade beslutet efter det att det fattats”.
Att stycket ”Frågan om att avveckla Torsö skola på grund av vikande elevantal och kostnadsskäl har
diskuterats internt i kommunen och med föräldrarna till eleverna på Torsö skola under lång tid. Det är
därför som Torsö skolas föräldraförening har tagit initiativ till en friskola på Torsö. En ansökan om att få
starta friskola på Torsö har lämnats in till skolinspektionen av Torsö Skärgårdsskola ekonomisk förening. Ansökningen avser förskoleklass och grundskolans årskurs 1-6.” ersätts med
”Frågan om att avveckla Torsö skola har diskuterats internt i kommunen och med föräldrarna till eleverna på Torsö skola under flera år. Det är mot denna bakgrund som boende på Torsö har tagit initiativ till
en friskola på Torsö. Skolinspektionen har den 19 augusti 2011 tillstyrkt ansökan från Torsö Skärgårdsskola ekonomisk förening om att få starta friskola på Torsö från och med höstterminen 2012. Ansökningen avser förskoleklass och grundskolans årskurs 1-6 samt fritidshem. Frågan om nedläggning av
Torsö skola har funnits med i skollokalsutredningen som behandlades av kommunfullmäktige i december
2008, men inget beslut om nedläggning har fattats av kommunfullmäktige”.
Att stycket ”Sammanfattningsvis har barn- och utbildningsnämndens beslut den 16 juni 2011 tillkommit i laga ordning. Beslutet strider inte mot lag eller annan författning.Och nämnden har inte överskridit
sina befogenheter. Överklagandet bör därför avslås.” ersätts med
”Sammanfattningsvis anser barn- och utbildningsnämnden att beslutet den 16 juni 2011 inte tillkommit i
laga ordning. Överklagandena bör därför bifallas”.
Bernt Ekström (v) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande Tommy Pettersson Friberg (s) ställer förslagen under proposition och finner
att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.
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Barn- och utbildningsnämnden
Forts § 106
Votering begärs. De ledamöter som röstar enligt arbetsutskottets förslag till beslut röstar ja.
De ledamöter som röstar enligt Leif Jonegårds (fp) yrkanden röstar nej.
Vid omröstningen avges åtta ja röster samt fem nej röster (bilaga 1). Nämnden har därmed
beslutat enligt arbetsutskottets förslag till beslut.
Underlag för beslut
Anmodan från förvaltningsrätten i Jönköping.
Skrivelse - Förslag till yttrande
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2011-08-24, § 88.
_____________________________________________________________
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Barn- och utbildningsnämnden
Bun § 107

Dnr BUN 2010/0180

Informationsärende – Förvaltningsrätten avvisat överklagandet från
Vattenskid- och Wakeboardförbundet
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
1. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund
Förvaltningsrätten i Jönköping har beslutat att avvisa överklagandet. Vattenskid- och Wakeboardförbundet har inte rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövat då förbundet
ej äger fast egendom i Mariestads kommun och ej heller är kommunmedlem.
_____________________________________________________________
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Barn- och utbildningsnämnden
Bun § 108

Delegationsbeslut
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Följande delegationsbeslut anmäls:
-

Ordföranden Tommy Pettersson Friberg
1. Yttrande i inhibitionsfrågan angående överklagande från Svenska Vattenskidoch Wakeboardförbundet.

-

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
1. Upphävt beslut om att starta specialidrott med vattenskidor hösten 2011.
2. Avslått erbjudande om ekonomiska bidrag från Torsö Bygdegårds- och Idrottsförening.

_____________________________________________________________
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Barn- och utbildningsnämnden

Bilaga 1 (§ 106 sid 120-122)

VOTERINGSBESLUT

Närvaro

LEDAMÖTER

Ja

Nej

Tommy Pettersson, ordf

s

x

Marianne Johansson

s

X

Tuula Ojala

s

X

Bernt Ekström, 1:e vice ordf

v

X

Maria Holm

v

X

Leif Andersson

c

x

Leif Jonegård, 2:e vice ordf

fp

X

Leonard Sundblad

kd

X

Siv Samuelsson

m

X

Ingbritt Andersson

m

x

TJÄNSTGÖRANDE
ERSÄTTARE
Elvy Eocksson

s

X

Claes-Göran Henricsson

s

X

Sture Pettersson

s

X

RESULTAT

Justerandes signatur

8

Utdragsbestyrkande

5

Avstår

ANSLAGSBEVIS

___________________________________________________________________________________________________________

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2011-08-24

Anslagsdatum

2011-08-25

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen

Underskrift

Anslag tas ner

2011-09-14

...............................................................................................................

Carina Törnell
___________________________________________________________________________________________________________

