
 PROTOKOLL 

                                                               
 Datum 

Utbildningsnämnden 2013-04-29 

 

 

Plats och tid Färila skola, Musiksalen expeditionshuset, Färila, klockan 14:00 - 17:00 

 

Beslutande: Malin Ängerå (S, ordförande  Malin Ängerå (S) ordförande 

  Anne Hamrén (S) 

  Örjan Fridner (S) 

  Stina Michelsson (S) 

  Marie Mill (SRD) 

  Conny Englund (V) 

  Maria Troedsson (M) 

  Torsten Hellström (M) 

  Ingrid Olsson (C) 

  László Gönczi (MP) 

  Bertil Skoog (FP) 

 

 

Övriga deltagande Elisabeth Fransson, rektor 

 Roland Hamlin, utredare 

 Christina Månsson, nämndssekreterare 

 

Utses att justera Conny Englund  

 

Justeringens plats och tid Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 2013-05-03 kl 08:00 

 
 

Underskrifter 
 

Sekreterare  ...........................................................................  Paragrafer 62-64 
 Christina Månsson 

  
Ordförande  ...........................................................................  
 Malin Ängerå 

 
Justerande  ...........................................................................  

 Conny Englund 

 

   

 
  



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Utbildningsnämnden 2013-04-29 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

2 

 

ANSLAGSBEVIS 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Forum Utbildningsnämnden 

 

Sammanträdesdatum 2013-04-29 

 

Datum för anslags upprättande 2013-05-03 

 

Datum för anslags nedtagande 2013-05-25 

 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 

 

 
Underskrift ………………………………………………………………… 

 Christina Månsson 
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 Diarienummer 

   UN 0007/11 

 

§ 62 

 

Tillbyggnad av Färila skola 
 

Utbildningsnämndens förslag 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

1. Projektering och upphandling av en tillbyggnad av Färilas skola inleds så snart som 

möjligt. 

 

Utbildningsnämnden beslutar 

  

1. Nämnden föreslår att fastighetsenheten avger ett skriftligt yttrande inför kommun-

styrelsens behandling innehållande  

1. En översiktlig bedömning av planen 

2. Bedömning av kostnadsskillnad 

3. En bedömning av huruvida denna utbyggnad fördyrar kostnaderna för en 

helhetslösning innefattande hela lokalproblematiken på skolan 

 

2. Finansiering av den ökade hyreskostnaden tas in i arbetet med budget 2014 

 

3. Nämnden uppdrar till förvaltningen att undersöka vilka omdisponeringar i 

fastighetsbeståndet som kan göras för att underlätta situationen på mellan- och högstadiet, 

när det föreslagna tillbygget är färdigställt.  

 

Sammanfattning 

 

Färila skola har mycket stora behov av kompletterande lokaler. 

 

I tjänsteskrivelse daterad 2013-04-10 framgår följande: 

Lågstadiets befintliga lokaler vid Färila skola är ombyggda för Skola 2000 år 1996, 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. 

 

Forts. 
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   UN 0007/11 

 

§ 62 forts. 

 

Tillbyggnad av Färila skola 
 

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 i Färila skola. 

 

Det blir en fungerande lösning för Färila skolas lågstadium och fritidshem. Observera dock att 

mellanstadiets och högstadiets behov av grupprum och personalutrymmen kvarstår. 

 

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 Färilas skola inleds så snart som möjligt. 

2. Finansiering av den ökade hyreskostnaden tas in i arbetet med budget 2014 

 

Nämnden behandlade ärendet vid sammanträde 18 april. Nämnden beslutade att delegera 

ärendet till arbetsutskottet för vidare beredning. 

 

På begäran av nämnden 18 april har förvaltningens tjänsteskrivelse 10 april 2013 

kompletterats med följande uppgifter: 

 

 Elevantal förskoleklass – årskurs 9 de kommande sju åren 

 Antal inskrivna barn på fritidshem 

 Kostnad för byggnationen  

 Ritningar  

 

När det gäller kostnaden för byggnationen har verksamheten, tillsammans med 

fastighetschefen och arkitekt, tagit fram en skiss och räknat på den modell som finns med i 

handlingarna. Kostnaden för bygget uppskattas till 13-15 miljoner kronor. Byggnaden är en 

permanent lösning som dockas ihop med befintligt lågstadium. 

Forts. 
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   UN 0007/11 

 

§ 62 forts. 

 

Tillbyggnad av Färila skola 
 

På frågan om det skulle vara billigare att se över hela Färila skola samtidigt menar 

fastighetskunnig att det då under den tiden skulle behövas ersättningslokaler alt. moduler som 

medför en merkostnad totalt sett på minst 1-2 miljoner kronor. 

 

Ökad hyreshöjning är beräknad till 695 000 kronor första året och sen fallande 10-12 000 

kronor/år under 40 år. 

 

Arbetsutskottet har idag behandlat ärendet. Arbetsutskottet lämnar ärendet till nämnden utan 

eget beslutsförslag.  

 

Beslutsunderlag 

 

Arbetsutskottets protokoll 29 april 2013 § 35 

Kompletterande underlag daterat 23 april 2013 

Nämndens protokoll 18 april 2013 § 60 

Tjänsteskrivelse daterad 10 april 2013 

 

Yrkande 

 

Stina Michelsson (S), Bertil Skoog (FP), Örjan Fridner (S), Anne Hamrén (S): Bifall till 

förvaltningens förslag punkt 1-2 

 

László Gönczi (MP): Bifall till förvaltningens förslag punkt 1-2 

 

1.  

Tilläggsyrkande:  

Nämnden uppdrar till förvaltningen att undersöka vilka omdisponeringar i fastighetsbeståndet 

som kan göras för att underlätta situationen på mellan- och högstadiet, när det föreslagna 

tillbygget är färdigställt.  

 

2. 

Nämnden föreslår att fastighetsenheten avger ett skriftligt yttrande inför kommunstyrelsens 

behandling innehållande  

1. En översiktlig bedömning av planen 

2. Bedömning av kostnadsskillnad 

3. En bedömning av huruvida denna utbyggnad fördyrar kostnaderna för en 

helhetslösning innefattande hela lokalproblematiken på skolan 

 

Anne Hamrén (S), Bertil Skoog (FP), Ingrid Olsson (C), Conny Englund (V): Bifall till 

László Gönczis tilläggsyrkande.   

 

Forts. 
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§ 62 forts. 

 

Tillbyggnad av Färila skola 
 

Anne Hamrén (S), Ingrid Olsson (C), Conny Englund (V): Bifall till László Gönczis yrkande 

punkt 2 gällande yttrande från fastighetsenheten. 

 

Ajournering begärs och verkställs.   

 

Propositionsordning 

 

Nämnden godkänner följande propositionsordning: 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till förvaltningens förslag punkt 1-2. Hon 

finner att nämnden beslutar bifalla förslaget. 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis tilläggsyrkande. Hon 

finner att nämnden beslutar bifalla yrkandet. 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis yrkande punkt 2. Hon 

finner att nämnden beslutar bifalla yrkandet. 

 

Beslutsexpediering 

KS/KF 

Färila skola/rektor 

Utbildningsförvaltningen för verkställande 

Fastighetsenheten 
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§ 63 

 

Programråd - revidering av beslut UN 2013-04-17 § 48 
 

Utbildningsnämnden beslutar 
 

1. Bertil Skoog (FP) väljs till ny representant till programråd för Samhällsveten-

skapsprogrammet. 
 

2. Bertil Skoog (FP) entledigas från sitt uppdrag som representant i Restaurang- och 

livsmedelsprogrammet. 

 

Sammanfattning 
 

Vid utbildningsnämndens sammanträde 17 april 2013 valdes nya representanter till 

programråd för gymnasieprogram på Slottegymnasiet efter avgående nämnds-

ledamöterna Mia Sparrow (FP) och Leif Persson (S). 

 

Det har nu upptäckts att det blivit ett fel i beslutet som nämnden fattade 17 april. 

I protokollet framgår att både Bertil Skoog och Örjan Fridner har valts som 

representanter till programråd för Restaurang- och livsmedelsprogrammet.  

I förvaltningens förslag till nya representanter föreslås att Örjan Fridner väljs till 

representant till programråd Restaurang- och livsmedelsprogrammet och att Bertil 

Skoog väljs som representant till programråd Samhällsvetenskapsprogrammet.  

 

Nämnden bör därför revidera sitt beslut från 17 april att välja Bertil Skoog som 

representant till Restaurang- och livsmedelsprogrammet.  

 

Beslutsunderlag 

 

Utbildningsnämndens protokoll 17 april 2013 § 48 

Tjänsteförslag daterat 8 april 2013 

 

Beslutsexpediering 

Vald ledamot 

Slottegymnasiet/Samhällsvetenskapsprogrammet/Restaurang- och livsmedelsprogrammet 
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§ 64 

 

Information 
 

Ordförande informerar nämnden i ärenden som omfattas av sekretess. Informationen ges inom 

stängda dörrar.  

 

 
 


