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2019-09-03

Dnr KS 2019/000121

Motion av Agneta Stjärnlöf (M) - Införa Studion på
samtliga skolor i Mörbylånga kommun
Sammanfattning av ärendet
En motion har inkommit med förslag om att införa Studion på samtliga skolor i
Mörbylånga kommun. Förslagsställaren önskar att förvaltningen skapar
förutsättningar för detta i samband med utbyggnad av lokaler på Glömminge,
Torslunda och Gårdby skolor.
Beslutsunderlag
Motion, inkommen den 18 februari 2019.
Kommunfullmäktiges ordförandes beslut om remittering daterad den 25 februari
2019.
Tjänsteskrivelse, daterad den 2 juli 2019.
Utbildningsnämndens § 62 med förslag till beslut.
Förslag till beslut på mötet
Henrik Yngvesson (M) yrkar på Motionen besvaras med hänvisning till
förvaltningens överväganden.
Matilda Wärenfalk (S) yrkar bifall till utbildningsnämndens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer utbildningsnämndens förslag mot Henrik Yngvessons
yrkande och finner att styrelsen beslutar enligt utbildningsnämndens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Motionen avslås.
_____
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§ 62

Dnr UN 2019/000060

Motion av Agneta Stjärnlöf (M) - Införa Studion på
samtliga skolor i Mörbylånga kommun
Sammanfattning av ärendet
En motion har inkommit med förslag om att införa Studion på samtliga skolor i
Mörbylånga kommun. Förslagsställaren önskar att förvaltningen skapar
förutsättningar för detta i samband med utbyggnad av lokaler på Glömminge,
Torslunda och Gårdby skolor.
Beslutsunderlag
Motion, inkommen den 18 februari 2019.
Tjänsteskrivelse, daterad den 2 juli 2019.
Förslag till beslut på mötet
Agneta Stjärnlöv (M) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot Agneta Stjärnlövs yrkande och
finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Motionen avslås.
Reservation
Agneta Stjärnlöv (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
_____
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Utbildning

Motion av Agneta Stjärnlöf (M) - Införa Studion på
samtliga skolor i Mörbylånga kommun
Beskrivning av ärendet
En motion har inkommit med förslag om att införa Studion på samtliga
skolor i Mörbylånga kommun. Förslagsställaren önskar att förvaltningen
skapar förutsättningar för detta i samband med utbyggnad av lokaler på
Glömminge, Torslunda och Gårdby skolor.
Beslutsunderlag
Motion, inkommen den 18 februari 2019
Tjänsteskrivelse, daterad den 2 juli 2019
Förvaltningens överväganden
Överväganden förvaltningens huvudförslag

Studion är ett samlingsnamn på en typ av resurscentrum där elever på olika
sätt kan få stöd att komma längre i sin kunskapsutveckling. Det kan vara
elever med behov av en anpassad lärmiljö eller med särskilt behov av stöd i
ett enskilt ämne. Den ordinarie undervisningen har till uppgift att utmana alla
elever så att de utvecklas så långt som möjligt. Elever som går till Studion
har alltid en klassplacering, tiden som eleven är i Studion utgår från elevens
behov.
Redan idag finns resurscentra/studio på flera skolor – Färjestadens skola,
Smaragdskolan och Skansenskolan mellan- och högstadium. Glömminge
planerar för liknande lärmiljö i samband med utökning av lokalytorna.
Enligt Skollagen (2010:800) kapitel 2 § 10 är det rektor i egenskap av
pedagogisk ledare som organiserar verksamheten och fördelar resurser:
Rektorn beslutar om sin enhets inre organisation och ansvarar för att
fördela resurser inom enheten efter barnens och elevernas olika
förutsättningar och behov.
Rektor tar hänsyn till lokala förutsättningar på varje skola och avgör utifrån
dessa hur verksamheten ska organiseras.
Förvaltningens förslag är att Mörbylånga kommun fortsätter att ge varje
rektor ansvar att organisera verksamheten så att elevernas behov av särskilt
stöd tillgodoses.
Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden

Förvaltningen har inga alternativa förslag till beslut.
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Kommunikation av förslaget till beslut

Förslaget till beslut har kommunicerats med motionsställaren och
ordföranden i Utbildningsnämnden före behandling i nämnden.
Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente

Beslutet påverkar positivt elevernas möjlighet att tillgodogöra sig
undervisningen och nå goda resultat.
Förvaltningens förslag till beslut
Motionen avslås.

Ann Willsund
Kommundirektör

David Idermark
Skolchef

Fattat beslut expedieras till:
Agneta Stjärnlöf, förslagsställare
Håkan Lindqvist, ordförande Utbildningsnämnden
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§ 17

Anmälan av ordförandes beslut om remitterade
motioner
Sammanfattning av ärendet
Anmäldes ordförandes beslut om remitterade motioner. Åtta motioner har
inkommit, en har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden för beredning,
två har remitterats till kommunstyrelsen för beredning, tre har remitterats till
socialnämnden för beredning, en har remitterats till utbildningsnämnden för
beredning och en har remitterats till kultur- och tillväxtnämnden för
beredning.
Beslutsunderlag
Motion av Ulf Elgehed (MP) - Separering av regnvatten. (KS 2019/000004)
Motion av Eric Dicksson (KD) och Nina Åkesson Nylander (KD) - Följ
Vellinge - Förbjud tiggeri i Mörbylånga kommun. (KS 2019/000032)
Motion av Eric Dicksson (KD) - Minska fikakostnaderna för kommunala
styrelsemöten och nämndsmöten. (KS 2019/000040)
Motion av Jessica Hellman (SD) - Krav på utdrag ur belastningsregistret vid
anställning inom äldreomsorgen och omsorgen för personer med
funktionsvariation. (KS 2019/000116)
Motion av Agneta Stjärnlöf (M) - Införa Studion på samtliga skolor i
Mörbylånga kommun. (KS 2019/000121)
Motion av Agneta Stjärnlöf (M) - Byt ut välkomstskylt vid avfarten från
Ölandsbron. (KS 2019/1000122)
Motion av Eva Folkesdotter (M) och Ingela Fredriksson (M) - Införande av
funktionen seniorlots. (KS 2019/000129)
Motion av Eva Folkesdotter (M) och Ingela Fredriksson (M) - Måltider för
pensionärer (KS 2019/000130)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Anmälan av ordförandes beslut om remitterade motioner godkänns.
_____
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Kommunfullmäktiges ordförande
Kjell Magnusson
Kjell.magnusson@morbylanga.se
Beslutet skickas till:
Utbildningsnämnden
Kommunfullmäktige för anmälan

Beslut fattade enligt arbetsordning för beredning av
motioner och medborgarförslag (MBLAFS 2015:22)
Beslutande

Kjell Magnusson
Ärende

Motion av Agneta Stjärnlöf (M) - Införa Studion på samtliga skolor i Mörbylånga
kommun.
Beslutsunderlag

Motion inkommen den 18 februari 2019.
Beslut

Motionen remitteras till utbildningsnämnden för beredning.

Kjell Magnusson
Kommunfullmäktiges ordförande

