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§ 15 Initierade frågor från Kristdemokraterna
Beslut
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att Barn- och
utbildningsnämnden anser initierade frågor som besvarade

Sammanfattning av ärendet
Vid Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2017-12-19 initierade
Sandra Vighagen (KD) frågor kring ombyggnationen vid
Georgshillsskolan. Initierade frågor har kompletterats med skrivelse
daterad 2018-01-08
Barn-och utbildningsnämnden beslutade att initierad fråga från
Kristdemokraterna bereds vid arbetsutskottets sammanträde 2018-01-09
och redovisas vid Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2018-0130
Förvaltningschef Tomas Ringberg svarar:
Precis som Barn-och utbildningsnämnden fått information om tidigare, så
kommer tillgången och möjligheten att använda lilla gympasalen att vara
oförändrad. Alla är överens om att denna betydelsefulla förutsättning ger
en fantastisk möjlighet för barnen att röra på sig. Den används av alla tre
fritidsavdelningarna – Indianborgen, Cirkusborgen och Eldorado (och även
förskolan ibland). Som det varit tidigare så har barnen på Indianborgen
mycket riktigt kunnat gå till gympasalen utan att behöva gå utomhus.
Däremot har barnen och personalen från Cirkusborgen och Eldorado hela
tiden fått gå utomhus och detta har inte varit något bekymmer, utan man
har varit nöjd över den goda omständigheten att kunna använda en
gympasal (… vilket inte är en möjlighet som finns på alla fritidshem i vår
kommun).
Vad gäller utsikten att hitta en annan lösning för att få fram två
förskoleavdelningar i fastigheten, med alla de krav som finns kring detta,
så har det varit en intensiv process under hösten med arkitekt, projektledare
m.fl. och berörd förskolechef samt personalrepresentant/skyddsombud och
det är konstaterat att det inte går att hitta någon acceptabel lösning utan att
ta passagen som Indianborgen använt i anspråk. Handlingar/underlag är nu
färdiga och lämnad information från SBF är att det ska gå ut för
upphandling efter årsskiftet för att det ska finnas någon möjlighet att det
ska stå klart till hösten
I den risk- och konsekvensanalys som upprättats med
arbetstagarorganisationerna så finns dokumenterat att det naturliga flödet
mellan Indianborgens fritidshem och idrottshallen försvinner, samt att det
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blir en negativ påverkan för tillsynen och överblickbarheten. Det är inte
bedömt som en allvarlig risk och dokumenterad åtgärd är att det ska vara
tydliga instruktioner och revidering av regler vid användandet av
idrottshallen, att det kan behövas en översyn/planering av
personalbemanningen samt att uppföljning ska ske gällande städupplägg.
Ansvariga är rektor och berörd personal. Sammantaget kan således
konstateras att det inte finns några avsikter att minska eller begränsa
barnens möjligheter att använda idrottshallen.
Att lösa det enorma bekymmer Hörby kommun har med att finna plats till
alla barn i förskolan har bedömts vara överordnat den eventuella
olägenheten som det blir att gå utomhus för att komma till gympahallen.
Man har löst det på Cirkusborgen och Eldorado, som dessutom ansvarar för
de yngre barnen (åk F-2). Det måste vara rimligt att konstatera att om
Cirkusborgen och Eldorado har kunnat lösa det så bör även Indianborgen
kunna lösa det. Det är också korrekt att det är nästan 80 inskrivna barn,
men där är inte 80 närvarande samtidigt och det är inte 80 barn som ska gå
till gympasalen vid samma tillfälle. Vad gäller personalstyrkan på
Indianborgen så är den anpassad för det antal barn som är inskrivna, med
nästan 10 medarbetare (inklusive stödpersonal), vilket är i full paritet med
bemanning som finns på övriga fritidsavdelningar i kommunen
Om nämnden skulle välja att avbryta processen så blir ju konsekvensen att
ni riskerar att inte lösa lagstadgad uppgift att tillse förskoleplats inom fyra
månader för ett stort antal kommunmedborgare till hösten 2018
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