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Platsbrist på skolor och förskolor
■ BEHOV.

Politikerna har begärt ett möte med tjänstemännen

YSTAD

Det är platsbrist
i Ystads förskolor och
skolor. Kommunen måste säga nej till elever
från andra kommuner
och på sikt även hitta
nya lokaler.
Tjänstemännen ska
presentera det exakta
läget i kommunen på
barn- och utbildningsnämndens möte på
torsdag nästa vecka.
För drygt två år sedan
gjordes en analys av kommunens förskolor och
skolor. Då såg det ut som
att det skulle vara gott om
platser flera år framöver.
– Då utnyttjades skolorna och förskolorna till omkring 85-88 procent och de
beräkningar som vi gjorde
då visade att vi skulle klara
behovet fram till 2018. Men

VI BEHÖVER SÄGA
NEJ TILL ELEVER FRÅN
ANDRA KOMMUNER.

nu måste vi lyfta frågan
tidigare, säger kultur- och
utbildningschefen Christer
Olofsson.

Han säger att rektorer
har flaggat för att det börjar bli trångt i verksamheterna.
– Det finns vissa platser,
men det handlar om vissa
årskurser. Generellt har vi
inte många platser över, säger han och fortsätter:
– Det behöver finnas
platser för nyinflyttade. De
måste kunna sätta sina barn
i förskolan eller i skolan.

Vi kan i den meningen inte
säga att det är helt fullt, men
man kan säga att det är fullt
utifrån ett verksamhetsperspektiv, och vi är väldigt
nära den gränsen.

Anledningen är att kommunen har fått 200 fler
barn i verksamheten i år än
vad man hade räknat med.
– Det har kommit många
nyanlända, vi har integrerat 30 barn i skolorna, och
många elever från andra
kommuner har även börjat
i våra skolor, säger Christer
Olofsson.

På torsdag nästa vecka
förlänger barn- och utbildningsnämnden
sitt
möte för att tillsammans
med
GIS-avdelningen,
som har koll på demografin, försöka få en bild av
läget och ta fram riktlinjer
för de närmaste åren.
– Nämnden har begärt
ett möte för att titta på hur
vi ska lösa lokaltillgången
nu och de kommande åren.

Kommunens mål är att

växa en procent per år.
Men Christer Olofsson säger att de främst tittar på
de tre områden som enligt
översiktsplanen ska växa.
Det är Ystads innerstad,
Köpingebro och Svarte.
– Där är skolorna redan i dag hårt ansträngda.
Därför är det viktigt att
planera för nya skolor.
Så vad medför detta för

konsekvenser?
– Vi behöver säga nej till
elever från andra kommuner som vill gå i skolan i
Ystad. Vi behöver platserna
till våra egna elever. Det
kanske behöver göras en
akutöversyn för att hitta lokaler, men där är vi inte än.

Platsbristen leder dock
även till att alla elever i
kommunen inte kan få
plats på den skola som de
önskar.
Edvinhemsskolan
har
många elever från Västra
sjöstaden, som byggts ut,
och tvingades inför höstterminen att säga nej till
elever. Bland annat fick
en elev som skulle börja
i första klass hänvisas till
Ängaskolan. Föräldrarna
överklagade beslutet till
Skolväsendets överklagandenämnd. Men deras be-

sked är nu att överklagandet avslås.
Eleven erbjuds dock att
stå i kö till Edvinhemsskolan i sex månader. Skulle
en plats dyka upp går den
till den som bor närmast
skolan.
– Närhetsprincipen ska
ju råda i möjligaste mån
och därför ska vi nu se
över att vi verkligen kan
leva upp till det på sikt,
säger Christer Olofsson.

Men för förskolan är lä-

get mer akut.
– Vi har ett stort antal
barn som ska in i förskoleverksamheten efter jul. Där
ser vi att vi med en gång
måste göra något för att
möta det behovet.
CAROLINE STENBÄCK text
caroline.stenback@skd.se
0704-14 26 58

Kvarnen blir byggnadsminnesförklarad Han slutar som

politiker i Ystad

TOMELILLA

De lilla skvaltkvarnen
i Sillaröd, utanför Tomelilla, har blivit byggnadsminnesförklarad.
Länsstyrelsens anser att
kvarnen och platsen har
ett högt kulturhistoriskt
värde och ska bevaras
för eftervärlden.
Och kvarnen blir därmed ett av Skånes minsta byggnadsminnen.
Skvaltkvarnen
tillhörde
tidigare den intilliggande
gården, men dåvarande
ägaren Hjalmar Gustafsson skänkte byggnaden till
hembygdsföreningen 1970.
Föreningen skickade 2013
in en ansökan till länsstyrelsen om att byggnadsminnesförklara den gamla
skvaltkvarnen i Sillaröd.
I veckan kom beslutet att
så blir fallet.
– Det finns få bevarade
skvaltkvarnar på ursprunglig plats och den här är i
bra skick. Vi tycker därför
att den ska bevaras för eftervärlden som den ser ut
i dag så långt det är möjligt, säger Julia Cronqvist,
antikvarie på länsstyrelsens
kulturmiljöenhet.

Albo Härads Hembygds-

förening gläds åt beslutet.
– Vi är väldigt tacksamma
för det här beslutet, säger
ordförande Clas Johnsson.
Kvarnen blir föreningens
fjärde byggnad som byggnadsminnesförklaras. Och
den blir också en av Skånes
minsta objekt.
– Det är lite roligt. Den är

YSTAD

Karl Pettersson (S),
bland annat ordförande för barn- och
utbildningsnämnden
i Ystad, lämnar alla
sina politiska uppdrag.

Clas Johnsson, ordförande i Albo Härads Hembygdsförening, visar den nio kvadratmeter
FOTO: CAROLINE STENBÄCK
stora skvaltkvarnen vid Sillarödsbäcken nära Andrarum.

bara nio kvadratmeter, ett
litet museum men som har
stort historiskt värde, lite
som Hasse & Tage-museet.

Kvarnen är troligen en av
två skvaltkvarnar i Skåne
som finns kvar på ursprunglig plats, säger Clas
Johnsson.
– Varför den här har lyckats bli bevarad beror på att
det tog lång tid innan den
moderna tekniken kom hit
ut. Men här har funnits sex
likadana i det här området,
säger Clas Johnsson.

En skvaltkvarn är en en-

kel form av vattenkvarn
som användes i byarna för
malning för husbehov från
medeltiden fram till början
av 1900-talet. Dess storlek

krävde varken hög fallhöjd
eller hög fart på vattnet
för att kunna drivas. Den
lämpade sig därmed väl
för små vattendrag, där en
tunna med säd kunde utvinnas på ett dygn.
– Den här har funnits i
flera hundra år, troligen sedan 1500- eller 1600-talet
och brukades fram till 1922.

Nyligen fick föreningen
20 000 kronor från länsstyrelsen för att renovera
vasstaket. Nu återstår bara
skavelhjulet som måste
lagas innan kvarnen är i
funktionsdugligt
skick
igen.
– Vi hoppas kunna få bidrag för så att vi kan laga
hjulet nu i vinter. Förhoppningsvis kan vi ha en invig-

ning till våren, där vi kan
ha kvarnen igång och mala
mjöl. Det var omkring tio år
sedan den sist fungerade.
Dammen som tidigare
har försörjt kvarnen med
vatten ska även röjas upp.
– Markägaren är också
inblandad i detta och är
positiv till det, säger säger
Clas Johnsson.
Kvarnen finns i en dalsänka och föreningen
hoppas kunna göra området mer tillgänglig för
visningar.
Caroline Stenbäck
0704-14 26 58, caroline.stenback@skd.se

Fotnot: Vill man själv besöka skvaltkvarnen kan
man ladda ner ap:en tidsmaskinen för att få mer information.

Handbollsprofilen Karl
Pettersson blev ordförande för barn- och utbildningsnämnden den
1 januari i år. Men av personliga skäl väljer han nu
att sluta. I slutet av augusti lämnade han beskedet till sitt parti och häromdagen lämnade han in
en skriftligt avsägelse till
kommunen.
Hur kommer det sig
att du slutar?
– Det är inget dramatiskt. Jag och min särbo
har bestämt oss för att
leva ihop och gifta oss
nästa år, och vi har bestämt att basen för vårt liv
ska vara i Malmö. Därför
kommer jag att flytta dit,
säger Karl Pettersson.
Han kommer dock att

Karl Pettersson (S).
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sitta kvar som ordförande
i nämnden till den sista
december.
– Det har varit ett väldigt roligt och utmanade
uppdrag. Men jag kommer att köra fullt ös tills
den dagen jag kliver åt
sidan, säger han.
Partiet har nu tid att
hitta en ny ordförande för
nämnden.
Kommer du att fortsätta att vara politiskt
aktiv?
– Absolut! Men vilken
omfattning det blir får
framtiden utvisa.
Karl Pettersson lämnar
även platsen i fullmäktige.
Caroline Stenbäck
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■ BIBLIOTEK
Stadsbiblioteket: kl 10-14.
■ FRITID
Ystads arena: Motionssim/
familjebad: 9-18.
■ UTSTÄLLNINGAR
Ystads konstmuseum: 12-16.
Trekking in Time, en internationell grupputställning med

temat vandring.
Gråbrödraklostret: 12-16.
Archæomusica – Musik så
började det! Projektet tar
besökarna med på en resa
till musikens ursprung och
bjuder även på konserter
och föreläsningar.
Pågår till den 8 januari.

