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Plats och tid
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2013-04-18
Diarienummer

UN 0006/12
§ 51

Utredning av standardkostnader - Nulägesrapport
Utbildningsnämnden beslutar
1. Utbildningsförvaltningen får i uppdrag att se över nyckeltalen för förskola,
följa kostnadsutvecklingen för pedagogisk omsorg, se över
kostnadsfördelningen Fritidshem/Förskoleklass/Grundskola samt se över
fördelningen till privata aktörer.
2. Utbildningsförvaltningen och arbetsutskottet får i uppdrag att presentera
direktiv för ett eventuellt utredningsuppdrag gällande fördelningen via
nyckeltal.
3. Utbildningsförvaltningen får i uppdrag att se över de interna transfereringarna
som lokalhyror, kost, städ etc.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 18 juni 2012 att, i samband med beslut om
budgetramar för 2013 för nämnderna, uppdra till utbildningsnämnden att
genomlysa sin verksamhet med avseende på avvikelser i förhållande till
standardkostnader.
Utbildningsnämnden beslutade 13 februari 2013 § 13, i enlighet med följande:
1. Genomlysningen av standardkostnader, som kommunfullmäktige beslutat att
utbildningsnämnden ska göra, ska snarast sättas igång. Om det krävs ska extern
utredningsresurs anlitas.
Kommunens ekonomichef informerade om status på ärendet vid nämndens
sammanträde 13 mars. Nämnden beslutade att nämnden ska få delrapport i
ärendet på aprilsammanträdet.
Ekonomichef Nicklas Bremefors lämnar en nulägesrapport.
Sammanfattning över vad som ekonomichefen bedömer behöver undersökas
ytterligare:
1. Se över nyckeltalen för förskola
2. Följ kostnadsutvecklingen för pedagogisk omsorg
3. Se över kostnadsfördelningen Fritidshem/Förskoleklass/Grundskola
4. Se över fördelningen till privata aktörer.
5. Se över fördelningen via nyckeltal
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2013-04-18
Diarienummer

UN 0006/12
§ 51 forts.
Yrkanden
László Gönczi (MP), Conny Englund (V), Ingrid Olsson (C), Bertil Skoog (FP),
Marie Mill (SRD) och Örjan Fridner (S): Utbildningsförvaltningen får i uppdrag
att se över nyckeltalen för förskola, följa kostnadsutvecklingen för pedagogisk
omsorg, se över kostnadsfördelningen Fritidshem/Förskoleklass/Grundskola samt
se över fördelningen till privata aktörer.
Örjan Fridner (S), Bertil Skoog (FP), Conny Englund (V) och László Gönczi
(MP): Utbildningsförvaltningen och arbetsutskottet får i uppdrag att presentera
direktiv för ett eventuellt utredningsuppdrag gällande fördelningen via nyckeltal.
Marie Mill (SRD): Avslag på Örjan Fridners m fl yrkande.
László Gönczi (MP) och Conny Englund (V): Utbildningsförvaltningen får i
uppdrag att se över de interna transfereringarna som lokalhyror, kost, städ etc.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis m fl
yrkande. Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifaller detta.
Ordföranden ställer Örjan Fridners m f l yrkande mot Marie Mills avslagsyrkande.
Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifaller Örjan Fridners m fl yrkande.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis och
Conny Englunds yrkande. Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifaller
detta.
Beslutsexpediering
Akt
Utbildningsförvaltningen för verkställande

Justerare

Utdragsbestyrkande

5

PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2013-04-18
Diarienummer

UN 0096/12
§ 52

Utbildningschefens delegeringsordning
Utbildningsnämnden beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har delegerat beslutanderätten i ett antal personaladministrativa
ärenden till förvaltningschef.
Med stöd av 6 kap 37 § kommunallagen har överlåtits till förvaltningschefen att i
sin tur uppdra till anställd inom kommunen att besluta i stället (vidaredelegering).
Förteckning ska upprättas över vilka anställda som chef vidaredelegerat till.
Som villkor för vidaredelegering har kommunstyrelsen beslutat, dels att chefen
ska anmäla till kommunstyrelsen vem som fått beslutanderätten, dels att sådana
beslut som fattats med stöd av vidaredelegering förutom anmälan till chef som
vidaredelegerat, även ska anmälas till nämnden (registrator).
Utbildningsnämnden får information om förvaltningschefens förteckning över
vidaredelegering.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2013-04-18
Diarienummer

UN 0028/11
§ 53

Utbildningsnämndens delegeringsordning
Utbildningsnämnden beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning
Utbildningsnämnden har delegerat beslutanderätten i ett antal ärenden till
förvaltningschef och till annan anställd inom kommunen.
Rekrytering av ny förvaltningschef pågår. Eftersom det f n inte finns någon
förvaltningschef kommer kommunchefen att träda in som utbildningsansvarig
under tiden rekryteringen pågår och till dess att ny förvaltningschef är på plats.
Den av utbildningsnämnden sedan tidigare antagna delegeringsordningen kan
tillämpas som tidigare.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2013-04-18
Diarienummer

UN 0029/13
§ 54

Inriktning Samhällsvetenskapsprogrammet
Utbildningsnämnden beslutar
1. Inriktningen Medier, information och kommunikation på Samhällsvetenskapsprogrammet på Slottegymnasiet erbjuds inte fr.o.m. höstterminen 2013
Sammanfattning
Vårterminen 2012 beslutade utbildningsnämnden att starta inriktningen Estetik och media på
Estetiska programmet. Samtidigt beslutades att behålla inriktningen Medier, information och
kommunikation (SAM) på Samhällsvetenskapsprogrammet (SA).
Intresset för den nya inriktningen på Estetiska programmet blev stort och gymnasiet har idag
14 (av 16 platser) elever i årskurs 1 vilket är fler än gymnasiet hade räknat med. Även inför
årets antagning har många elever visat intresse för medieinriktningen på Estetiska
programmet (ESEST).
En anledning till att nämnden beslutade att även behålla medieinriktningen på
Samhällsvetenskapsprogrammet var att eleverna från de båda programmen skulle kunna
samläsa medieämnen om elevantalet på ESEST inte skulle bli så högt.
Anledningar till att Slottegymnasiet nu vill ta bort medieinriktningen på SA är följande:
 Programmet har större möjlighet att profilera sig om endast inriktningen Samhälle
erbjuds. Profileringen bygger på ett temabaserat arbetssätt som går över ämnesgränserna.
Detta samarbete bryts om eleverna på programmet går på olika inriktningar fr.o.m. årskurs
2.
 För de elever som vill läsa mediekurser är det ett mycket bra alternativ att gå ESEST.
 Det är ett litet antal elever som beräknas välja SAM. Detta innebär en kostnadsökning för
programmet om det inte går att samläsa med ESEST. Platserna på ESEST är begränsade
till 16 p.g.a. utrustning – t ex datorer och kameror.
 Det har visat sig att samläsningsgrupper är mycket svåra att schemalägga dels p.g.a. att
mediekurserna på ESEST börjar i åk 1 och på SAM i åk 2. Dels p.g.a. att SA även ska
samläsa med Ekonomiprogrammet och Naturvetenskapsprogrammet i åk 2 och 3.
Utbildningsförvaltningen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande:
1. Inriktningen Medier, information och kommunikation på Samhällsvetenskapsprogrammet
på Slottegymnasiet erbjuds inte fr.o.m. höstterminen 2013
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 3 april 2013

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2013-04-18
Diarienummer

UN 0029/13
§ 54 forts.
Yrkanden
Conny Englund (V): Inriktningen Medier, information och kommunikation på
Samhällsvetenskapsprogrammet på Slottegymnasiet erbjuds inte fr.o.m. höstterminen
2013.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Conny Englunds yrkande.
Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifaller detta.

Beslutexpediering
Akt
Slottegymnasiet - Inga-Lill Öjemark- för verkställande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2013-04-18
Diarienummer

UN 0003/13
§ 55

Delegeringsbeslut 2013
Utbildningsnämnden beslutar
1. Delgivningen noteras till protokollet.
Sammanfattning
Utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskottet, ordförande och
tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegeringsordning. Dessa beslut skall
redovisas till nämnden.
Nämndens ledamöter har möjlighet att ta del av de delegeringsbeslut som finns bevarade
hos förvaltningen. En förteckning med rubriker på de beslut som är aktuella redovisas
vid varje nämndssammanträde.
Beslut inkomna under tiden 7 mars – 10 april 2013
ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE BEHANDLING
Återkoppling på anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 skollagen
Ärendet gällande kränkning elev mot elev, anmält 2013-02-25, är omhändertaget och
personalen har vidtagit de åtgärder de ska enligt skolans likabehandlingsplan.
Anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen
Rektor Slottegymnasiet anmäler till huvudman om kränkning av elev, 2013-02-22. Dnr
UN 3/13. Åtgärd: Möten och samtal 2013-02-27, 2013-03-11
Anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen
Rektor Färila skola anmäler till huvudman om kränkning av elev 2013-03-20. Åtgärder
enligt likabehandlingsplan har satts in omgående för utredning. Återkoppling 2013-0422.
Beslut om nedsättning eller befrielse från avgift för förskola vid individuell
prövning. Punkt 5.3 i delegeringsordning
Beslut av tf. utbildningschef 2013-03-08. Dnr UN 3/13. Avgiftsbefrielse beviljas under
tiden 2013-02-18 – 2013-06-14
Beslut av tf. utbildningschef 2013-03-26. Dnr UN 3/13. Avgiftsbefrielse beviljas under
tiden 2013-03-01 – 2013-07-31 för ett barn.
GRUNDSKOLEÄRENDEN
Beslut om mottagande av elev från annan kommun SL 9:13, 10;25, 11:25. Punkt 7.7
i delegeringsordning
Beslut av verksamhetschef förskola/grundskola. Dnr UN 3/13
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2013-04-18
Diarienummer

UN 0003/13
§ 55 forts.
Beslut om anpassad studiegång, Skolf. 3:5, SL 3:12. Punkt 7.10 i
delegeringsordning
Beslut av rektor Färila skola. Dnr UN 3/13. Anpassad studiegång beviljas 2013-03-11
för en elev.
GYMNASIEÄRENDEN
Beslut om avvikelse från nationellt program, utbildningens längd. Punkt 8:7 i
delegeringsordning
Beslut av rektor gymnasieskolan 2013-03-01. Dnr UN 3/13. Förlängd studietid för en
elev beviljas.
Byte av studieväg. Punkt 8:11 i delegeringsordning
Beslut av rektor gymnasieskolan 2013-01-21, 2013-01-14, 2013-02-13. Dnr UN 3/13.
Byte av studieväg beviljas för tre elever.
Beslut av rektor gymnasieskolan - Beslut om behörighet beviljas för 2 elever
2013-01-14, 2013-03-01. Dnr UN 3/13

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2013-04-18
Diarienummer

UN 0002/13
§ 56

Meddelanden
Utbildningsnämnden beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning
Nämndens ledamöter har möjlighet att ta del av de meddelanden som finns
bevarade hos förvaltningen. En förteckning med rubriker och beslut som är
aktuella redovisas vid varje nämndssammanträde.
Förutom nedanstående förteckning har nämnden delgetts beslut om avstängning
av elev i vissa obligatoriska skolformer, Skollagen kap 5 14-16 §§.
Handling delas ut på sammanträdet.
Följande remisser gällande ansökan om godkännande som huvudman för en
fristående gymnasieskola i Sundsvalls kommun har inkommit:
Ansökan från Lärande i Sverige AB
Ansökan från Hasselakollektivet AB
Ansökan från Friskolan Nytorp AB
Följande remisser gällande ansökan om godkännande som huvudman för en
fristående gymnasieskola i Hudiksvalls kommun har inkommit:
Ansökan från Hudik Friskoleutbildning AB
Betygsrätt för Hermods AB för utbildning motsvarande kommunal
vuxenutbildning – Beslut av Skolinspektionen 2013-03-25
Skolinspektionen ger, med stöd av 6 kap. 1 § 1 p. och 20 § förordningen
(2011:1108) om vuxenutbildning, Hermods AB (556044-0017) tillstånd att sätta
betyg, anordna prövning samt utfärda betyg och intyg enligt bestämmelserna som
gäller för skolväsendet för de utbildningar som anges i förteckningar som bilagts
Skolinspektionens beslut.
Ljusdals kommun ingår i tillståndet.
Kommunfullmäktige beslutar 2013-01-28 § 5
Reglemente för nämndernas egna kapital
1. Det föreslagna regelverket för nämndernas egna kapital samt projekt antas.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2013-04-18
Diarienummer

UN 0002/13
§ 56 forts.
Skolinspektionen beslutar 2013-02-28. Dnr UN 24/13
Anmälan angående situationen vid Slottegymnasiet i Ljusdals kommun
Skolinspektionen har den 13 februari 2013 tagit emot en anmälan gällande
situationen vid Slottegymnasiet. I anmälan uppges bland annat att elever är
missnöjda med lärare vid skolan. Av anmälan framgår vidare att uppgifterna inte
är anmälda till Ljusdals kommun för utredning enligt dennes rutiner för
klagomålshantering.
Beslut
Skolinspektionen lämnar anmälan till Ljusdals kommun för utredning och eventuella
åtgärder.
Kommunfullmäktige beslutar 2013-02-25 § 54
Mattias Hedin (S) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden
1. Mattias Hedin (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i
utbildningsnämnden
2. Fyllnadsval sker vid nästkommande sammanträde
Kommunfullmäktige beslutar 2013-02-25 § 55
Leif Persson (S) avsäger sig sitt uppdrag som ledamot i utbildningsnämnden.
Fyllnadsval
1. Leif Persson (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i utbildningsnämnden
2. Örjan Fridner (S) väljs till ny ledamot i utbildningsnämnden.
3. Valet gäller för återstoden av mandatperioden
Inkommen skrivelse gällande tomtmark i närheten av Tallåsens skola.
Dnr 7/11
Bengt Ångström, Tallåsen, har i en skrivelse informerat Ljusdals kommun om att
han har tomtmark till salu i närheten av Tallåsens skola.
Arbetsmiljöverket meddelar – Föranmälan av inspektion
Arbetsmiljöverket kommer att göra en inspektion hos Färila skola den 5 april
2013 klockan 13:00. Inspektionen beräknas ta två timmar.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2013-04-18
Diarienummer

UN 0002/13
§ 56 forts.
Kommunfullmäktige beslutar 25 mars 2013 § 71
Fyllnadsval av ersättare i utbildningsnämnden efter Bodil Eriksson (FP)
1. Maud Jonsson (FP) väljs till ersättare i utbildningsnämnden
2. Valet gäller återstoden av mandatperioden
Kommunfullmäktige beslutar 25 mars 2013 § 72
Fyllnadsval av ersättare i utbildningsnämnden efter Mattias Hedin (S)
1. Leif Persson (S) väljs till ersättare i utbildningsnämnden
2. Valet gäller återstoden av mandatperioden
Kommunfullmäktige beslutar 25 mars 2013 § 74
Avsägelse från Mia Sparrow (FP) av samtliga uppdrag. Fyllnadsval av ledamot och vice
ordförande i utbildningsnämnden
1. Mia Sparrow (FP) entledigas från sina uppdrag i Ljusdals kommun.
2. Bertil Skoog (FP) väljs till ledamot i utbildningsnämnden.
3. Torsten Hellström (M) väljs till vice ordförande i utbildningsnämnden.
4. Valen gäller för återstoden av mandatperioden.
Barn- och elevombudet begär yttrande från Ljusdals kommun – Dnr 30/13
Anmälan om kränkande behandling vid Färila skola, Ljusdals kommun
Ljusdals kommun, som är huvudman för verksamheten, ombeds att allmänt yttra
sig över uppgifterna i anmälan och särskilt yttra sig över varje numrerad punkt i
anmälan.
Yttrandet ska vara Barn- och elevombudet tillhanda senast 15 april
Följande synpunkt har inkommit via kommunens hemsida
”Är det hållbart att driva en skola där elevantalet ständigt sjunker och nu är nere
på dryga 20 elever? Kostnaderna måste vara enorma för kommunen och för oss
skattebetalare tycker jag det är slöseri med skattemedel när det dessutom finns
goda förbindelser till och från närliggande skolor.
Dags att återigen kalla till möte om skolans framtid, borde finnas bättre "hål" för
kommunen att finansiera än att gå år in och år ut och HOPPAS på att det plötsligt
flyttar in så pass mycket barn att skolan bär sig...
Ja, jag pratar om Ramsjö skola.”
Synpunkten har lämnats anonymt.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2013-04-18
Diarienummer

UN 0002/13
§ 57

Övriga frågor
Utbildningsnämnden beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
2. Eftersom László Gönczi (MP) avvikit från sammanträdet skickas hans frågor
till presidiet att hanteras i dialog med honom.

Sammanfattning
Följande övriga frågor anmäldes vid nämndens sammanträde 17 april:
Marie Mill (SRD) vill ha information om Stenhamreskolan.
László Gönczi (MP) ställer en fråga om referensgruppen för att utröna branschens
intresse för utbildningar i Ljusdal avseende hotell och turism. När ska dess arbete
påbörjas?
László Gönczi vill också ha en ordentlig genomgång av befintliga
gymnasieprogram. Möjligheter, problem?
László Gönczi vill också ha en kort diskussion om socioekonomiska faktorer.
Mia Troedsson (MP) vill ha information om en elev som blivit avstängd från
Öjeskolan.
Verksamhetschef Annika Lindberg svarar på frågorna.



Kontakt har tagits med båda rektorerna på Öjeskolan. Ingen elev har blivit
avstängd från skolan.
Rektor på Stenhamreskolan är sjukskriven t o m 23 april 2013. Just nu gör
en extern konsult en kartläggning av arbetsmiljön på skolan. Tillsammans
med facken har frågor till en intervju tagits fram. Samtlig personal
kommer att intervjuas av konsulten.
En tidsplan finns framtagen.
Rektor Kjärstin Öhman beslutar i akuta ärenden under ordinarie rektors
sjukskrivning.

Beslutsexpediering:UN ordförande, UN sekreterare
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2013-04-18
Diarienummer

UN 0002/13
§ 58

Information om rekrytering av utbildningschef
Utbildningsnämnden beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning
Kommunens personalchef Britt-Marie Andersson Nilsson informerar om hur
rekryteringen av ny utbildningschef går:




det finns i dagsläget en person som uppfyller de kriterier för tjänsten som
är beslutade av kommunstyrelsen
intervjuer med kandidaten hålls 8 maj 2013. Intervjuar gör
kommunstyrelsens presidium, utbildningsnämndens presidium,
chefsgrupper, utbildningsförvaltning och berörda fack
processen fortsätter

Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2013-04-18
Diarienummer

UN 0007/11
§ 59

Prioritering av lokalbehov april 2013
Utbildningsnämnden beslutar
Prioriteringar inför 2013-2016
Utbildningsnämnden prioriterar de aktuella lokalprojekten (förutom redan beslutade
projekteringar) enligt följande prioriteringsordning:
1.
2.
3.
4.
5.

Färila skola
Tallåsens förskola
Förskolan Propellern i Färila
Karantän vid djurhuset på Naturbruksprogrammet
Stenhamreskolan

Sammanfattning
Lokalbehovet inom förskola och skola förändras ständigt, och flera processer är igång för att
anpassa lokalerna. På flera håll är behoven stora och lagen ställer krav på miljön som vi inte
fullt ut lever upp till i dagsläget. Fastighetskontorets resurser är ansträngda och behovet av
nya projekteringar måste därför prioriteras utifrån vad som brådskar mest.
Flera olika processer är på gång när det gäller lokalförändringar. Då allt inte kan genomföras
samtidigt är det viktigt att politiskt prioritera angelägenhetsgraden. Innan medel kan sökas
från kommunstyrelsen för byggnation krävs projektering och kostnadsberäkning. Då en
projektering riskerar att bli inaktuell med tiden bör inte heller alltför många projekteringar
”ställas i kö”.
Förvaltningen har lämnat en översikt av pågående, beslutade och andra önskvärda
byggnationer på utbildningsförvaltningens område.
Arbetsutskottet 2 april föreslår nämnden besluta att följande prioritering ska gälla:
Prioriteringar inför 2013-2016
Utbildningsnämnden prioriterar de aktuella lokalprojekten (förutom redan beslutade
projekteringar) enligt följande prioriteringsordning:
1.
2.
3.
4.
5.

Färila skola
Tallåsens förskola
Förskolan Propellern i Färila
Karantän vid djurhuset på Naturbruksprogrammet
Stenhamreskolan

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2013-04-18
Diarienummer

UN 0007/11
§ 59 forts.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2 april 2013 § 33
Tjänsteskrivelse daterad 20 mars 2013
Beslutsexpediering
Berörda verksamheter
KS för kännedom
Fastighetskontoret

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2013-04-18
Diarienummer

UN 0007/11
§ 60

Tillbyggnad av Färila skola
Utbildningsnämnden beslutar
1. Ärendet remitteras till ett extra arbetsutskott för ytterligare beredning av
ärendet.
Sammanfattning
Färila skola har mycket stora behov av kompletterande lokaler.
Lågstadiets befintliga lokaler vid Färila skola är ombyggda för Skola 2000 år
1995, och därefter återigen ”anpassade” efter hand med bl a nedtagna väggar.
Man saknar såväl klassrum av normalstorlek som fungerande personalutrymmen.
Behovet har tidigare behandlats i arbetsutskottet och prioriterats högt. Vid besök
av Arbetsmiljöverket den 5 april 2013, efter anmälan av skyddsombud,
konstaterades ett stort behov av omedelbara åtgärder. Varken arbetsmiljöverket
eller kommunens fastighetsingenjör förordar ombyggnation av de befintliga
lokalerna då det skulle vara mycket omfattande och kostsamt att förändra
innehållet i huskroppen.
Efter arbetsutskottets sammanträde 2 april 2013, då detta ärende prioriterades
högt, har arbetet med projektering påbörjats av t f fastighetschef och konsultfirma
för att få fram ett förslag. Behovet är akut redan till höstterminens start. Det
bedöms dock inte möjligt att ha lokalerna inflyttningsklara förrän tidigast
september-oktober 2013.
Projekteringen innebär en ny huskropp med en modullösning i ett plan om 400
kvadratmeter innehållande tre klassrum och tre grupprum samt kapprum. Denna
bör dockas ihop med befintlig lågstadiekropp för att kunna nyttjas på ett enkelt
sätt utan att eleverna skall behöva gå ut via skolgården för att komma från den ena
byggnaden till den andra. Plats för byggnationen är utsedd och möjlig.
Byggkostnaden uppskattas till 10-20 miljoner kronor, vilket kommer att generera
en hyreskostnad som hittills inte räknats in i det pågående budgetarbetet.
På detta sätt frigörs utrymmen som kan bli personalutrymmen. Byggnationen
möjliggör också delning av de stora klasserna på Färila skola.
Detta blir en fungerande lösning för Färila skolas lågstadium och fritidshem.
Observera dock att mellanstadiets och högstadiets behov av grupprum och
personalutrymmen kvarstår.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2013-04-18
Diarienummer

UN 0007/11
§ 60 forts.
Behovet av att starta en förberedelseklass för nyanlända kan inte uppfyllas förrän
tillbyggnaden kan tas i bruk.
Förvaltningen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande:
1. Nämnden begär av kommunfullmäktige att projektering och upphandling av
en tillbyggnad av Färila skola inleds så snart som möjligt.
2. Finansiering av den ökade hyreskostnaden tas in i arbetet med budget 2014.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 10 april 2013
Yrkanden
László Gönczi (MP), Marie Mill (SRD), Conny Englund (V), Erika Larsdotter
Thimrén (V), Ingrid Olsson (C) och Mia Troedsson (M): Ärendet remitteras till
arbetsutskottet. Motiv för remiss:
1. Bättre uppskattning av investeringskostnad
2. Uppskattning av hyreskostnader
3. En plan för helhetsbehovet
4. Skiss över lösningen
5. Utredning av skillnaden med tillfällig respektive permanent lösning.
Leif Persson (S), Malin Ängerå (S), Bertil Skoog (FP), Torsten Hellström (M) och
Örjan Fridner (S): Bifall till förvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att remittera ärendet till
ett extra arbetsutskott för ytterligare beredning av ärendet. Ordföranden finner att
utbildningsnämnden bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2013-04-18
Diarienummer

UN 0023/13
§ 61

Regler för placering i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem
Utbildningsnämnden beslutar
1. Föreliggande förslag till regler för placering i förskola, pedagogisk omsorg och
fritidshem antas
2. De nya reglerna gäller från 2013-07-01

Sammanfattning
Kommunens gällande regler för placering i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem
antogs 2011. Texten har dock visat sig svåröverskådlig. I samband med en språklig
bearbetning för större tydlighet har vissa formuleringar också anpassats till hur det står i
skollagen. Bl.a. understryks tydligare att kommunen skall sträva efter att erbjuda pedagogisk
omsorg om föräldrarna önskar det. I övrigt innebär det nya förslaget i sak inga väsentliga
förändringar i reglerna.
Utbildningsförvaltningen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande:
1. Föreliggande förslag till regler för placering i förskola, pedagogisk omsorg och
fritidshem antas
2. De nya reglerna gäller från 2013-07-01
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 6 mars 2013
Beslutsexpediering
Utbildningsförvaltningen för spridning

Justerare
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