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Svar på motion: Skolavslutningar i kyrkan
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige bifaller motionens första att-sats och beslutar
därmed att kommunen ska uppmuntra samtliga kommunala skolor att
anordna skolavslutningar i kyrkan.
2. Kommunfullmäktige avslår motionens andra att-sats.
Sammanfattning
Till barn- och utbildningsnämnden inkom en motion från
Sverigedemokraterna den 2 oktober 2017 gällande skolavslutningar i
kyrkan. Motionären yrkar att kommunen ska uppmuntra samtliga
kommunala skolor att anordna skolavslutningar i kyrkan och att kommunen
vid behov är behjälplig vad gäller administrering och liknande för att
skolavslutningar så enkelt som möjligt ska kunna genomföras i kyrkor.
I Håbo kommun används kyrkan som lokal i samband med jul- och
skolavslutningar och då särskilt för årskurs 7-9. De kyrkor som används är
Kyrkcentrum, Övergrans kyrka och Skoklosters kyrka. Anledningen till att
inte fler kyrkor används, eller till fler årskurser, är dels att kyrkorna är små
och inte rymmer så många elever, vårdnadshavare och personal, som önskar
delta och dels utifrån brandmyndighetens regler om max antal personer i
lokalen samt utrymningsvägar. Det är således inte ett administrativt problem
som gör att skolorna inte använder kyrkan som lokal vid avslutningar. Att
fatta beslut om organisering, genomförande och val av lokal vid
skolavslutningar är en fråga som ligger inom ramen för en rektors uppdrag
att besluta om. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår därför att
motionen avslås.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2017-12-06 § 113 att föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till förvaltningens
redovisning att val av lokal vid skolavslutningar är en fråga som ligger inom
ramen för rektors uppdrag att besluta om.
Kommunstyrelsens förvaltning har inga invändningar på barn- och
utbildningsnämndens yttrande. Kommunstyrelsens arbetsutskott och
kommunstyrelsen föreslår, i likhet med förvaltningen, att motionen ska
avslås.
Beslutsunderlag
KS 2018-02-12 § 42
KSAU 2018-01-30 § 29
Tjänsteskrivelse
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Motion 2017-09-22
BOU 2017-12-06 § 113
Förslag till beslut på sammanträdet
Michael Rubbestad (SD) yrkar att motionen ska bifallas i din helhet.
Carl-Johan Torstensson (M) yrkar att motionens första att-sats ska bifallas
och att motionens andra att-sats ska avslås.
Fredrik Anderstedt (S) yrkar att motionen ska avslås och yrkar därmed bifall
till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till Michael Rubbestads (SD) förslag till
beslut.
Christian Nordberg (MP) yrkar bifall till Michael Rubbestads (SD) förslag
till beslut.
Fred Rydberg (KD) yrkar bifall till Carl-Johan Torstenssons (M) förslag till
beslut.
Leif Zetterberg (C) yrkar bifall till Carl-Johan Torstenssons (M) förslag till
beslut.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras för partiöverläggningar.
Förslag till beslut på sammanträdet 2
Leif Lindkvist (V) yrkar bifall till Fredrik Anderstedts (S) yrkande och
därmed att motionen avslås.
Beslutsgång
Ordförande Ulf Winberg (M) finner att tre förslag föreligger: Bifall till
motionen i sin helhet, bifall till motionens första attsats samt avslag på
motionen
Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller Michael Rubbestads
(SD) yrkande. Därefter frågar ordförande om kommunfullmäktige bifaller
Carl-Johan Torstenssons (M) yrkande och slutligen om kommunfullmäktige
avslår motionen i enlighet med Fredrik Anderstedts (S) yrkande. Ordförande
finner att kommunfullmäktige bifaller Carl-Johan Torstenssons (M)
yrkande.
Reservation
Agneta Hägglund (S), Gunilla Gustavsson (S), Lars-Göran Bromander (S),
Helene Cranser (S), Fredrik Anderstedt (S), Maria Annell (S), Kurt Hedman
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(S), Antonio Lopez (S), Sven Erkert (S), Eva Staake (S), Sven-Olov
Dväring (S), Ulla Hedman (S), Jan Barrefors (S), Inger Wallin (S) och Leif
Lindqvist (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Fredrik Anderstedts
(S) yrkande.
______________
Beslutet skickas till:
Motionären
Kansliet, för uppföljning och till hemsidan
Barn- och utbildningsnämnden, för verkställighet
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