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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

9 april 2014

Ks § 60

Dnr 2014-000045

Medborgarförslag - Multiplan vid Ås skola, (konstgräs,
basket, 5-manna fotbollsmål)
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget, om en multiplan vid
Ås skola, med att det i barn- och utbildning pågår ett arbete med Ås
skolgård och att i det arbetet kommer önskemålet om en multiplan att
beaktas.
2

Vid planering av skolans utemiljö ska elev- och föräldraråd få möjlighet
att vara delaktiga.

________________________________________________________________
Bakgrund
I ett medborgarförslag från en elev vid Ås skola framförs önskemål om en
multiplan vid Ås skola.
Ås skola är den skola i kommunen som växer mest . Den har under många år
varit under om och tillbyggnad.
Under den tiden var det många provisoriska byggnader som användes till
skollokaler.
Stor del av elevernas skolgård användes för placering av dessa lokaler.
Många av elevernas lekredskap togs bort och har inte återställts.
En ny avstigningsplats angjordes där tidigare plats för friidrott var belägen.
Detta har inte återskapats.
Elevernas fotbollsplaner togs i anspråk för förskolan.
I kommunens budget finns 500 000 kr anslagna för all utemiljö i kommunen,
i detta ingår upprustning och nyinvestering av skolgårdar och lekplatser.
Planerna har varit under åren varit stora för att få till en attraktiv utemiljö
som uppmuntrar till lek och rörelse varje dag. All forskning visar att det
främjar välbefinnandet och lärandet.
I de alternativ som framtagits finns bollplaner, basketkorgar, en
allaktivitetsplan, löparbanor, ländhoppsgrop, hinderbanor och övriga
utmanade lekmiljöer för alla åldrar. Ås skola är under ständig förändring och
behoven av lekmiljöer kan variera.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

9 april 2014

Ks § 60 (forts)

Dnr 2014-000045

Medborgarförslag - Multiplan vid Ås skola, (konstgräs,
basket, 5-manna fotbollsmål)
Barncheck
Barnchecken är beaktad
Underlag för beslut
Medborgarförslag - Multiplan vid Ås skola
Barncheck
Skolgård, Ås skola, dnr BUN 14/043
Tjänsteutlåtande 10 mars 2014
Barn- och utbildningsnämnden 18 mars § 53
Yrkanden/förslag
Cristine Persson, C, vill i tilläggsyrkande att vid planering av skolans
utemiljö ska elev- och föräldraråd få möjlighet att vara delaktiga.
Jörgen Blom, V, yrkar bifall till Cristine Perssons, C, tilläggsyrkande.
Yttrar sig gör också Owen Laws, MP, Maria Söderberg, C, och Maria
Jacobsson, S.
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

18 mars 2014

2014 -'03- 2 6

Bun § 53

Dnr BUN 2014-000049

Medborgarförslag - Multiplan (konstgräs, basket, 5mannafotballsmål) vid As skola
Barn- och utbildningsnämndens

förslag till beslut

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige
att besvara medborgarförslaget om en multiplan vid ÅS skola med att det
i barn- och utbildning pågår ett arbete med ÅS skolgård (ärende dnr BUN
14/043) och att i det arbetet beakta önskemålet om en multiplan.

Bakgrund
I ett medborgarförslag från en elev vid ÅS skola framfårs önskemål om en
multiplan vid ÅS skola.
ÅS skola är den skola i kommunen som växer mest. Den har under många år
varit under om och tillbyggnad.
Under den tiden var det många provisoriska byggnader som användes till
skollokaler.
Stor del avelevemas skolgård användes får placering av dessa lokaler.
Många avelevernas lekredskap togs bort och har inte återställts.
En ny avstigningsplats angjordes där tidigare plats får friidrott var belägen.
Detta har inte återskapats.
Elevernas fotbollsplaner togs i anspråk får förskolan.
I kommunens budget fi1U1S500 000 kr anslagna får all utemiljö i kommunen,
i detta ingår upprustning och nyinvestering av skolgårdar och lekplatser.
Planerna har varit under åren varit stora får att få till en attraktiv utemiljö
som uppmuntrar tilllek och rörelse varje dag. All forskning visar att det
främjar välbefinnandet och lärandet.
I de altemativ som framtagits fi1U1S
bollplaner, basketkorgar, en
allaktivitetsplan, löparbanor, ländhoppsgrop, hinderbanor och övriga
utmanade lekmiljöer for alla åldrar.
ÅS skola är under ständig forändring och behoven av lekmiljöer kan Valiera.
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

18 mars 2014

8arncheck
Barnchecken är beaktad, se bilaga.
Underlag för beslut
Medborgarförslag - Multiplan vid ÅS skola.
Barncheck.
Skolgård, ÅS skola, dnr BUN 14/043.
Tjänsteutlåtande 10mars 2014, Kajsa Eklund.
Förslag till beslut
1. Förvaltningen foreslår barn- och utbildningsnämnden att foreslå
kommunfullmäktige att besvara medborgarförslaget om en multiplan vid
ÅS skola med att det i barn- och utbildning pågår ett arbete med ÅS
skolgård (ärende dnr BUN 14/043).

Kopia till
Kommunfullmäktige
Verksamhetschef grundskola
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Barn- och utbildningsförvaltningen
Kajsa Eklund
Verksamhetschef skola

TJÄNSTEUTLATANDE
Datum

Diarienummer

2014-03-10

BUN 14/049

Barn- och utbildningsnämnden

20'14-03- 2 6

Förslag till beslut
1. Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att föreslå
kommunfullmäktige att besvara medborgarförslaget om en multiplan vid ÅS
skola med att det i barn- och utbildning pågår ett arbete med ÅS skolgård
(ärende dnr BUN 14/043).

Bakgrund
I ett medborgarförslag från en elev vid ÅS skola framförs önskemål om en
multiplan vid ÅS skola.

ÅS skola är den skola i kommunen som växer mest. Den har under många år varit
under om och tillbyggnad.
Under den tiden var det många provisoriska byggnader som användes till
skollokaler.
Stor del avelevernas skolgård användes för placering av dessa lokaler. Många av
elevernas lekredskap togs bort och har inte återställts.
En ny avstigningsplats angjordes där tidigare plats för friidrott var belägen.
Detta har inte återskapats.
Elevernas fotbollsplaner togs i anspråk för förskolan.
I kommunens budget finns 500 000 kr anslagna för all utemiljö i kommunen, i detta
ingår upprustning och nyinvestering av skolgårdar och lekplatser.
Planerna har varit under åren varit stora för att få till en attraktiv utemiljö som
uppmuntrar tilllek och rörelse varje dag. All forskning visar att det främjar
välbefinnandet och lärandet.
I de alternativ som framtagits finns bollplaner, basketkorgar, en allaktivitetsplan,
löparbanor, ländhoppsgrop, hinderbanor och övriga utmanade lekmiljöer för alla
åldrar.

ÅS skola är under ständig förändring och behoven av lekmiljöer kan variera.
8arncheck
Barnchecken är beaktad, se bilaga.
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Underlag för beslut
Medborgarförslag - Multiplan vid ÅS skola.
Bamcheck.
Skolgård, ÅS skola, dnr BUN 14/043.
Underskrift

Kajsa Eklund
Verksamhetschef skola
Kopia till
Kommunfullmäktige

2 (2)

Tack för att du tagit dig tid och gjort en insats för att göra vår kommun barnvänlig!
Kontaktpersoner: Louise Öhnstedt Ungdomskultursamordnare
0640163270706686879,
Kajsa Eldund Verksamhetschef skola 0640-16164

Bakgrundsinfonnation

20'14 -03-- 2 6

Handläggare:
Kajsa Eklund
ÄrendelDiarienummer
Medborgarförslag - Multiplan vid ÅS skola, dnr BUN 14/049
Förvaltning/nämnd
Bam - och utbildning

Har barn och ungdomar fått uttrycka sin mening?
Ja
Om "JA", på vilket sätt? Om "Nej", varför inte?
Medborgarförslag från elev

Har särskild hänsyn tagits till barn och ungdomar med funktionsnedsättning?
Ja
Om "JA", på vilket sätt? Om "Nej", varför inte?
Skolgården ska vara anpassad för alla elevers behov av lek och rörelse.

Har barn och ungdomars sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter beaktats??
Nej
Om "JA", på vilket sätt? Om "Nej", varför inte?

Innebär beslutet att barn och ungdomars rätt till en god hälsa och utveckling beaktats?
Ja
Om "JA", på vilket sätt? Om "Nej", varför inte?
Lek och rörelse främjar god hälsa och utveckling.

Innebär beslutet att vi sätter barns bästa i främsta rummet?
Ja

Om "JA", på vilket sätt? Om "Nej", varför inte?
Lek och rörelse främjar god hälsa och utveclding.

Vilka konsekvenser får detta beslut fôr barn och ungdomar?
Barn/elever för ökad stimulans tilllek och rörelse.

(kort presentation av försia et

Motivering (här kan du lämna en utförlig beskrivning av förslaget. Motivera gärna varför du anser att förslaget ska
genomföras och hur det ska gå till):
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SkickasIIämnas till: Krokoms kommunfullmäktige, 835 80 Krokom

