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Påbörja samarbete mellan kommun, skola och företag vid kommunala byggprojekt

Motion till fullmäktige i Tomelilla
Bakgrund:
Kultur är något mycket viktigt i vårt samhälle, den är med och såväl utvecklar samhället som ger
den enskilda människan möjlighet att utrycka sig, eller få ta del av andras sätt
att utrycka sig, tänka och skapa. Saker som gör att kulturen har och ska ha en viktig roll i den
Svenska skolan.
Kultur kan också vara en ”överbryggare” mellan olika organisationer, genom den kan samarbete
skapas – samarbete som annars inte hade genomförts.
I Kulturens tecken föreslår därför vi Sverigedemokrater att kommunen arbetar för att få till stånd
ett samarbete kring skapande mellan kommunen, företag och de kommunala skolorna.
I kommunen genomförs hela tiden ett antal olika projekt; offentliga byggnader ritas och ska
byggas, vägar projekteras och nya bostadsområden planeras.
Projekt som inte sällan behöver visualiseras i ett tidigt skede för medborgarna, vilket ofta sker
genom att en modell byggts. Ibland är det en enda aktör som visar sitt alster, ibland är flera
företag med och visar upp sina (I en upphandling exempelvis) Utställningarna kan ske i
kommunhuset, biblioteket eller annan offentlig lokal.
Här kommer samarbetet in med skolan.
Vi föreslår att man genom samarbetet, i detta tidiga skede även låter eleverna få vara med och ge
sin ”tolkning” av det som ska skapas, genom att de får bygga en egen modell.
Det innebär alltså att det utöver de av företag skapade modellerna, även kommer finnas med en
tolkning gjord av elever.
Eleverna får på detta sätt möjlighet att använda och utveckla sin kreativitet, de får en ökad
kunskap om hur samhället fungerar, de får öva på att samarbeta med andra än sina klasskamrater
(personal på kommunen och/eller företag). De får också en möjlighet att vara med och påverka
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utvecklingen i sin kommun – är deras alster bra och kommunens invånare gillar det, kan det
finnas möjlighet att det de skapat påverkar utformningen av projektet.
Sverigedemokraterna i Tomelilla kommun föreslår därför kommunfullmäktige att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att:
-

Utreda förutsättningar, kostnader och möjligheter för att påbörja samarbete
mellan kommun, skola och företag vid kommunala byggprojekt

-

Utreda om det redan finns liknande projekt som man kan ta erfarenhet av

Per Gustafsson
Sverigedemokraterna har antaget motionen som sin egen.

Per Gustafsson
SD Tomelillas Gruppledare
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