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Medborgarförslag - Klätterställning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla medborgarförslaget.
Yrkanden
Kommunstyrelsens ordförende Fred Nilsson (S) yrkar bifall till
medborgarförslaget. I yrkandet instämmer Lars Edvin Lundgren (SD)
Propositionsordning
Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, liggande förslag
samt ett yrkande om bifall till medborgarförslaget.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet
med bifallsyrkandet.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med
bifallsyrkandet.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras för överläggning 14.39–14.40.
Bakgrund
Ett medborgarförslag lämnats till kommunfullmäktige 2015-12-23.
Förslagställaren efterfrågar en klätterställning på Brännaskolan och
avdelningen Piren. Skolförvaltningen har skrivit i sitt yttrande att av
organisatoriska- och praktiska skäl, samt av hänsyn till elevernas trygghet så
har inte alla elever rätt att vistas över hela skolgården. Eleverna vid Piren f-3
tillhör den avdelning som inte har tillgång till den del av skolgården som har
en klätterställning. Förslagställaren menar att det är orättvist att vissa elever
blir exkluderade från denna utomhusaktivitet. Skolnämnden har skrivit i sitt
beslut att de ska utreda möjligheten att söka bidrag från Boverket för
upprustning av utomhusmiljön på Brännaskolan.
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Medborgarförslaget är skickats till skolnämnden för yttrande vilket också har
besvarats. Den utredning som skolnämnden har förslaget har ännu inte
genomförts.
Från och med 1 juni 2016 är det möjligt att söka bidrag av Boverket för
åtgärder som syftar till att ge barn och elever en förbättrad och trygg lärmiljö
som främjar fysisk aktivitet genom upprustning av utemiljöer vid skolor,
förskolor och fritidshem. Åtgärderna ska präglas av ett miljö- och
hållbarhetsperspektiv och en väl genomförd gestaltning som är anpassad till
verksamhetens behov. Bidrag lämnas för ytor utomhus som hör till
skollokaler där huvudman bedriver utbildning i förskolan, förskoleklassen,
grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan,
gymnasiesärskolan eller fritidshemmet.
Bidrag för upprustning av utemiljöer lämnas med högst 50 procent av
totalkostnaden för de bidragsberättigade åtgärderna. Bidrag lämnas inte för
åtgärder som totalt kostar mindre än 50 000 kronor.
Kommunledningskontoret anser att det är bra om en utredning genomförs för
att göra en översyn för hela Brännaskolans utomhusmiljö för att på så sätt
säkerställa en lärorik och säker utomhusmiljö för alla elever på skolan
Beslutsunderlag
.
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