
md (olo].(oll 

Skolutskottet 

2023-02-20 

EH Bräcke 

= 3 kommun  



Bräcke 

  

Beslutande organ 

Skolutskottet 

Skolutskottet 

Plats och tid 

Beslutande 

Ej tjänstgörande ersättare 

Övriga deltagare 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 2 (24) 

Mötesdat kommun Messstsnm 

Nämndrummet samt Gällö skola, 2023-02-20 klockan 08:31-16:08. 

Mötet ajournerades för paus kl 09.29-09.45, 11.23-13.03 och 

14.52-15.08. 

Susanne Pettersson-Graff (S), ordförande 

Crister Leandersson (S), vice ordförande 

Christer Olsson (JVB) 

Hans Isgren (V) 

Daniel Bärlund (C), 88 del av 3, 4-13 

Hans Svärd (C), 88 1-del av 3, 14-15 

Hans Svärd (C), $8 del av 3, 4-13 

Anna Jensén Salomonsson, skolchef 

Seved Hallerström, rektor Bräcke, $$ 1-12 del av 

Toralf Söyland, biträdande rektor Bräcke, 88 1-12 del av 

Eva Kvist, rektor Kälarne, 88 1-12 del av 

Katarina Jorderud Strandberg, rektor Gällö, 88 1-12 

Barbro Hennersson, biträdande rektor Gällö, 8 13 

Ann-Margret Selberg, rektor förskolan Gällö-Pilgrimstad, 88 1-12 

del av 

Anna-Maria Wallin, rektor förskolan Bräcke-Kälarne, 88 1-12 del 

av (länk) 

Rob Andersson, entreprenadingenjör, 8 13 

Daniel Nilsson, entreprenadingenjör, 8 13 

Jennie Andersson, administratör/biträdande rektor, 8 13 

Yngve Hamberg, sekreterare 

  

  

Justerande 
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Utdragsbestyrkande 

 



Dokumenttyp Sida 

Protokoll 3 (24) 

Mötesdatum 

2023-02-20 

  

Beslutande organ 

Skolutskottet 

Justering 2023-03-15 

Paragrafer 1—-15 

Sekreterare sa ad MH bm 
  

Y dve amberg 

Ordförande (d UA 
  

Susanne Pettersson-Graff 

MM / 
a / 

Sekreterare g Has A sj” SN 
  

Hans Isgren =; 
/ 

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 

anslag på kommunens digitala anslagstavla. 

Anslaget sätts upp 2023-03-16 

Anslaget tas ned 2023-04-03 

Förvaringsplats Kommunkansliet 

  

  

Justerande Utdragsbestyrkande 

 



= Dokumentty Sida 
Bräcke Pretökall en 

Mötesdatum 

KOI | MU | un 2023-02-20 

  

Beslutande organ 

Skolutskottet 

Ärendelista 

81 Justering av protokoll, upprop samt fastställande av dagordning 5 

82 Påminnelse om jäv/intressekonflikt 6 

83 Presentation 7 

84 Plan för utskottets arbete 8 

85 Sammanträdesplan 2023 9 

86 Förändringsresan, nuläget 10 

8 7 Skolinspektionen 11 

88 Rivningar Kälarne, kommundelegationen 13 

39 Utredning fritidsverksamheten Pilgrimstad 15 

8 10 Medborgarförslag, öppna bassängen i Bräcke 16 

811 Medborgarförslag, scen Hotell Östjemten 18 

812 Rapport från verksamheterna 20 

813 Ny skola i Gällö 22 

814 Övriga frågor 23 

815 Nästa möte 24 

  

  

Utdragsbestyrkande 
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Ra Dokumentty Sida Bräcke Protokoll — 5 (24) 
Mötesdatum kommun res de 

Beslutande organ 

Skolutskottet 

81 Justering av protokoll, upprop samt 
fastställande av dagordning 

Skolutskottet utser en ledamot som tillsammans med ordförande ska 

justera protokollet. 

Skolutskottets beslut 

1. Justering av protokoll 

Till justerande utses Hans Isgren (V). 

2. Upprop 

Till dagens möte, som är ett introduktionsmöte med anledning av den nya 

mandatperioden, har även ersättarna kallats. 

Hans Isgren (V) tjänstgör istället för Marina Fridberg (M). Hans Svärd 

tjänstgör under delar av sammanträdet istället för Daniel Bärlund (C). 

Fastställande av dagordning 

Skolchefen föreslår att punkten ”Utbildningspass” i det utsända förslaget 

stryks på grund av tidsbrist och istället tas upp på nästa sammanträde. 

Skolutskottet fastställer dagordningen enligt ovanstående förslag. 

  

  

Juster nde 

| ) Ne 

Utdragsbestyrkande 

 



old Dokumentty Sid 

Bräcke ee 624 
kommun ee 

  

Beslutande organ 

Skolutskottet 

$2 Påminnelse om jäv/intressekonflikt 

Enligt kommunallagen kap 6 $8 28-32 får en förtroendevald som är jävig i 

ett ärende hos en nämnd inte delta eller närvara vid handläggningen av det 

ärendet. Med nämnd likställs arbetet i kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Med jäv menas att man påverkas av beslutet enligt något av följande: 

1. saken angår honom eller henne själv eller hans eller hennes make, 

sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller 

om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för 

den förtroendevalde själv eller någon närstående, 

2. han eller hon eller någon närstående är ställföreträdare för den som 

saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada 

av ärendets utgång, 

3. ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han eller hon 

själv är knuten till, 

4. han eller hon har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon 

i saken, eller 

5. det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba 

förtroendet för hans eller hennes opartiskhet i ärendet. 

Ordföranden informerar om att den som känner till något som kan antas göra 

att man är jävig ska självmant ge det till känna. Den som jävet gäller får delta 

i prövningen av jävsfrågan bara om nämnden annars inte är beslutsför och 

någon ersättare inte kan tillkallas utan förseningar. Jäv kan anmälas i 

anslutning till denna informationspunkt eller under mötets gång. 

  

  

Utdragsbestyrkande 
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Fr Dokumentty Sid 

Bräcke rast ind id 
kommun EKTET 

  

Beslutande organ 

Skolutskottet 

83 Presentation 

Nämndens förtroendevalda och närvarande medarbetare presenterar sig 
för varandra. 

  

Justerande Utdragsbestyrkande 

   



  

Bräcke Protokoll” 
kommun per 

Beslutande organ 

Skolutskottet 

84 Plan för utskottets arbete 

Skolutskottets beslut 

Skolutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Skolutskottet är ett av kommunstyrelsens fyra utskott. Utskottets arbets- 

uppgifter och mandat styrs bland annat av kommunstyrelsens delegations- 

ordning. 

De flesta av utskottets ärenden utgörs av information och dialog. Utskottets 

ledamöter skaffar sig fördjupade kunskaper inom sitt ansvarsområde och 

förmedlar dessa till kommunstyrelsen. Det finns ett antal fasta punkter som 

behandlas vid varje ordinarie sammanträde. Utskottet får också utbildningar 

och gör verksamhetsbesök. 

Utskottet tar del av skol- och barnomsorgsavdelningens organisationsskiss 

och dess verksamhetsområden i korthet. Verksamheterna utgörs av 

förskola, grundskola, kulturenhet, elevhälsovård och kök. Avdelningen har 

254 anställda. Varje år görs en mätning den 15 oktober och vid den senaste 

var antalet barn/elever i förskolan 228, i fritidshemmen 176 och i grundskolan 

629. 40-50 0 av eleverna i årskurserna 4-9 deltar i kulturskolan. 

Byggandet av ny F-9-skola i Gällö och ny markanvändning vid rivning av 

skolbyggnader i Bräcke, Gällö och Kälarne är extraordinära händelser för 

utskottet att bevaka den här mandatperioden. 

Utskottet får information om gällande delegationsordning. Ärendet 

återkommer på ett senare möte eftersom det kan bli aktuellt med en 

revidering. 

Sida 

8 (24) 
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- Dokumentty Sida 
Protokoll ” 9 (24) Bräcke 

kommun Mörssdarm. 

  

Beslutande organ 

Skolutskottet 

85 Sammanträdesplan 2023 

Diarienummer KSK 2022/404 

Skolutskottets beslut 

Skolutskottet planerar följande sammanträdesdagar för resten av året. 

Mötena förläggs under första halvåret som heldagar klockan 08.30-16.00, 

med beredskap för heldagar även under hösten. Platsen för sammanträdet 

kan variera beroende på vilka verksamhetsbesök som är aktuella. 

Torsdag 16 mars 

Onsdag 19 april 

Måndag 15 maj 

Måndag 4 september 

Måndag 2 oktober 

Måndag 6 november 

Måndag 11 december 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till plan för utskottets sammanträden, mötesberedningar, aktiviteter 

och de beslut som ska tas vid respektive tillfälle har upprättats. Datumen har 

anpassats till kommunstyrelsens beslutstillfällen. 

Utskottet gör justeringar av några av datumen. 

Beslutsunderlag 

Förslag till sammanträdesplan, 2023-02-19 
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Bräcke ee 
kommun 024-000 

Beslutande organ 

Skolutskottet 

&6 Förändringsresan, nuläget 

Diarienummer KSK 2023/151 

Skolutskottets beslut 

Skolutskottet tackar för informationen och tar upp ärendet för beslut den 16 

mars. 

Sammanfattning av ärendet 

Skolutskottet beslutade 30 maj 2022, 8 47, att en plan för förändringsresan 

2023-2025 ska tas fram, där fokus ska vara grundbemanning, systematiskt 

kvalitets-arbete, fortbildning med mera. Skolutskottet beslutade 14 

november 2022, 881, att överlämna planen till det nya utskottet för beslut 

under första halvåret 2023. 

Bakgrunden till uppdraget är att kostnaderna för grundskolorna i Bräcke 

kommun är höga. I den djupanalys som SKR gjorde 2021 framkommer att 

nettokostnadsavvikelser baserade på 2019 och 2020 års siffror överstiger 

både riket och ”liknande” kommuner. 

Utskottet får information om innehållet i handlingsplanen inför beslut om 

antagande på nästa möte. Om de förtroendevalda vill lämna synpunkter på 

innehållet före mötet kan de göra det direkt till skolchefen. Det ligger en stor 

utmaning i att anpassa verksamheten till minskat elevunderlag i befintliga 

lokaler. 

Beslutsunderlag 

”Förändringsresan inom grundskolan 2023-2026”, handlingsplan 

remissversion 2, 2023-01-26 

Sida 

10 (24) 
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Dokumenttyp 

Protokoll 

Mötesdatum 

2023-02-20 

Beslutande organ 

Skolutskottet 

8 7 Skolinspektionen 

Diarienummer KSK 2022/230, 2023/129 

Skolutskottets beslut 

Skolutskottet anser att skolchefen kan skicka in yttranden till Skol- 

inspektionen avseende punkterna 1 och 2 nedan enligt gällande delegations- 

ordning då de inte är av principiell art. 

Sammanfattning av ärendet 

Skolinspektionen är en statlig myndighet som inspekterar och kvalitets- 

granskar verksamheten i skolor. Bräcke kommun har för tillfället kontakt 

med inspektionen i tre ärenden: 

1. Språkval Kälarne 

Bräcke kommun har ansökt om att bedriva utbildning utan att tillämpa 

timplanen. Syftet är att kunna erbjuda språkval på mellanstadiet bara 

vartannat år för att tjänstefördelningen ska kunna fungera optimalt och för 
att få tillräckligt stora elevgrupper. Det innebär inte att eleverna i slutänden 
går miste om de timmar som de totalt ska ha. 

Ansökan avser Kälarne skola som har så kallad B-form vilket innebär att 

det är olika årskurser som går tillsammans olika år. Därmed kan det bli viss 
förskjutning mellan årskurser och stadier. 

Skolinspektionen har meddelat att ansökan är formellt felaktig eftersom det 
bara går att ansöka om sådan dispens för utbildning utan timplan. 

Skolinspektionen vill därför veta hur Bräcke kommun har löst detta eller har 

för avsikt att lösa detta, vilket ska redovisas skriftligt senast den 21 februari. 

Skolutskottet har i beslut den 10 oktober 2022, 8 75 ansett att ärendet inte 
är av principiell betydelse så att skolchefen kan yttra sig enligt gällande 
delegationsordning. 

Det som kommunen ville få dispens för var inte timplanen utan stadie- 

indelningen. Nuvarande sätt är bättre, både kvalitetsmässigt och 

ekonomiskt. Vi värnar våra elevers möjlighet till likvärdig utbildning, trots att 

små skolor har andra förutsättningar och behöver hitta alternativa upplägg. 

Vi har i dagsläget landat i att vi trots elevgrupper som blir färre än fem elever 
i vardera språken tyska och spanska så kommer skolan att erbjuda årskurs 

6 de 48 timmars undervisning som ska förläggas på mellanstadiet. 

Sida 

11 (24) 
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- Dok tty Sid 

Bräcke OR ja 
kommun Mötesdatum 

  

Beslutande organ 

Skolutskottet 

2. Avtal lånedatorer 

När skolan lånar ut datorer till eleverna så informerar vi i likhet med andra 
kommuner om skyldigheten att hantera dem så att de inte skadas och att 
låntagaren kan bli ersättningsskyldig om datorn har hanterats ovarsamt. 

En förälder har ifrågasatt om kommunens krav är rättmätigt. Skol- 
inspektionen anser att kommuner inte får kräva ersättning för skadade 

datorer, däremot kan ärenden drivas civilrättsligt. Skolinspektionen vill ha 
yttrande senast 24 februari. Ett nytt förslag till avtal utarbetas. 

3. Tematisk kvalitetsgranskning 

Kälarne skola har slumpmässigt valts ut som en av trettio skolor i kommuner 

med låg utbildningsnivå där Skolinspektionen vill veta hur vi arbetar för att 
kompensera detta. Besöket sker vecka 8-9. 

  

  

Utdragsbestyrkande 
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Dokumenttyp 

Protokoll 

Mötesdatum 

2023-02-20 

Beslutande organ 

Skolutskottet 

88 Rivningar Kälarne, kommundelegationen 

Diarienummer KSK 2022/489 

Skolutskottets beslut 

Skolutskottet tackar för informationen och vidarebefordrar inkomna 

synpunkter till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommundelegationen för tillfälligt stöd till vissa kommuner och regioner för 

en ekonomi i balans har beviljat Bräcke kommun stöd med ett belopp upp till 

100 267 200 kronor. Stödet avser specificerade åtgärder enligt den ansökan 

som Bräcke kommun har gjort. Senast den 31 december 2024 ska 

åtgärderna vara genomförda och slutredovisas redan i oktober 2024. 

De åtgärder som avses är bland annat byggandet av en ny F9-skola inklusive 

fritidshem i Gällö, rivningar av ett antal fastigheter för att minska drift- 

kostnaderna samt energieffektiviseringar. 

Projektledare, styrgrupper och andra arbetsgrupper har utsetts för att 

involvera de berörda i de förstudier som krävs. Upphandling av arkitekt och 

tekniska konsulter pågår. 

Siktet är inställt på att den nya skolan i Gällö ska vara färdigställd hösten 

2027. 

Rivningsplaner ska tas fram för varje objekt med inventering av farligt 

material. Enligt en grov tidplan kommer rivningarna i Kälarne att ske först, 

därefter i Bräcke och slutligen på Gällö skolområde. En plan för återställ- 

ningsarbetena behövs för att undvika onödiga kostnader. 

Den gamla s k Röda Skolan i Kälarne är i dåligt skick, används nu bara som 

lagerlokal och ska rivas. Utskottet diskuterar vilken användning som ytan kan 

få. Marken ligger i anslutning till grundskolan och dess lekområden. 

Följande synpunkter har lämnats in: 

Personalen Kälarne skola 

En hård och plan yta som kan bli allt från parkering, hämtning och lämning 

av barn till platser för lekutrusning samt förråd till multiarenan. 

  

Sida 
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Sd Dok tty Sid 

Bräcke rokeksl 14 (24) 

kommun KEN 

Beslutande organ 

Skolutskottet 

Kälarnebygden 

Förråd till multiarenan. Styrningen för belysningen sitter i anslutning till Röda 

skolan. Brandpost saknas i närheten av isplanen. 

  

Skolrådet 

Lekpark, grillplats. 

Övrigt 

I dagsläget används Röda skolan som lager för en del saker som blivit utsatta 

för brandrök —-behöver flyttas och lösas om rivning påbörjas i närtid. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

  

  

Utdragsbestyrkande 

 



  

åa Dok tty Sid 
Bräcke Re 15 
kommun Hornen 

  

Beslutande organ 

Skolutskottet 

£9 Utredning fritidsverksamheten Pilgrimstad 

Diarienummer KSK 2022/489 

Skolutskottets beslut 

Skolutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ekonomiutskott gav den 14 juni 2021, 8 52, skol- och 

barnomsorgsavdelningen i uppdrag att se över hur fritidshemmet i Pilgrim- 

stad kan integreras med exempelvis förskolan Fjällgrimen liknande den 

samordning som finns inom kooperativen mellan fritids och förskolan. 

Den arbetsgrupp som arbetat med frågan har kommit fram till att fritidshem 

är komplement till grundskolan och bör för integreringens skull vara beläget 

i skolans närhet. Verksamheten i Pilgrimstad uppfyller inte de pedagogiska 

målen (förutom på loven). Den blir inte en naturlig förlängning av skoldagen. 

Arbetsgruppen föreslår fyra alternativ. Målbilden är att förändringarna ska 

genomföras höstterminen, men senast vid terminsstart 2024. 

1. Fortsätta som det är idag. 

2. Förskolan tar över öppning och stängning. 

3. Lämning och hämtning sker vid bussen som går till Gällö skola. 

4. Stänga fritidshemmet i Pilgrimstad och hänvisa till fritidshemmet i Gällö. 

Vårdnadshavarna har fått skriftlig information om utredningen och det 

planeras för ett informationsmöte där det bör finnas politisk representation. 

Risk- och konsekvensbeskrivningar har gjorts, ur såväl ekonomisk som 

pedagogisk synvinkel. 

För närvarande är 27 barn inskrivna på fritidshemmet i Pilgrimstad, i åldrarna 

från sex år till årskurs 6. Prognosen tyder på att de tre avdelningarna på 

förskolan kommer att bli två inom kort. 

  

Utdragsbestyrkande 
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nn Dok tty Sid 

Bräcke Protokoll 16 (24) 

kommun Sr 

  

Beslutande organ 

Skolutskottet 

& 10 Medborgarförslag, öppna bassängen i 
Bräcke 

Diarienummer KSK 2022/406 

Skolutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar 

Medborgarförslaget avslås. 

Reservation 

Christer Olsson (JVB) reserverar sig skriftligt mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

I september 2022 kom ett medborgarförslag gällande badbassängen i 

Bräcke där förslagslämnaren vill att den ska öppnas igen och att eleverna i 

Bräcke ska få simundervisning där. Förslagslämnaren skriver att barnen ska 

få slippa åka till Gällö som tar cirka 20 minuter i restid och en halv skoldag. 

Skolutskottet beslutade den 10 oktober 2022, 8 72, att inte ta ställning till 

medborgarförslaget. 

Kommuntfullmäktige beslutade den 16 juni 2021, 8 50, att stänga simhallen i 

Bräcke från vårterminens slut samma år. Avvecklingen ger driftkostnads- 

besparingar avseende lokalen men leder till ökade kostnader för skolan för 

transporter och extra personalresurser. 

Under våren 2023 kommer en plan för simundervisningen i hela kommunen 

att tas fram samt en lösning specifikt för Bräcke/Gällö. 

Skol- och barnomsorgsavdelningen yttrar i sin tjänsteskrivelse att rivnings- 

beslutet redan är fattat och även om det utifrån ett skolperspektiv vore 

önskvärt att ändra detta beslut så finns det andra aspekter som behöver 

beaktas. 

Yrkande 

Christer Olsson (JVB): Bifall till medborgarförslaget. Kommunfullmäktige ska 

ompröva sitt beslut att avveckla simbassängen i Bräcke. 
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Dokumenttyp Sida 

Protokoll 17 (24) 

Mötesdatum 

2023-02-20 

Beslutande organ 

Skolutskottet 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på tjänsteskrivelsens avslag på medborgar- 

förslaget mot Christer Olssons (JVB) förslag om bifall och finner att 

skolutskottet har beslutat enligt tjänsteskrivelsen. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag ”Tänk om Bräcke kommun”, 2022-09-22 

Skol- och barnomsorgsavdelningens tjänsteskrivelse, 2023-02-08 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Bräcke er 18 
kommun Mötesdatum 

  

Beslutande organ 

Skolutskottet 

& 11 Medborgarförslag, scen Hotell Östjemten 

Diarienummer KSK 2022/97 

Skolutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Medborgarförslaget avslås. 

2. Synpunkter från Räddningstjänsten inhämtas avseende lokalens utrym- 

ningsvägar. 

Sammanfattning av ärendet 

I september 2022 kom ett medborgarförslag gällande det mobila scengolvet 

på Hotell Östjemten där förslagslämnaren vill att det ska ersättas med en 

permanent scen. 

Kommunstyrelsen beslutade den 23 november 2022, 8 131, att återremittera 

förslaget för utredning av skolans och kulturens behov med en uppskattning 

av kostnader och arbetsinsats. 

Den 8 februari 2023 besökte representanter från skol- och barnomsorgs- 

avdelningen Östjemten och diskuterade hur en permanent scen skulle 

påverka olika verksamheter som samnyttjar denna lokal. Deltog gjorde 

kökschef, rektor Kälarne skola, kulturchef samt skolchef. 

Det framkom vid besöket att en permanent lösning inte kan göras utan en 

större investering. Antalet platser för skolbarnen att äta lunch påverkas och 

lokalvården försvåras om det byggs en permanent scen i lokalen. 

Idag reduceras lokalhyran för de föreningar som själva iordningställer den 

mobila scenen. Eventuellt finns det möjlighet att under vissa dagar låta 

scenen stå kvar om det är tätt mellan arrangemangen, under förutsättning 

att räddningstjänsten godkänner detta. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag ”Scen Hotell Östjemten”, 2022-02-28 

Skol- och barnomsorgsavdelningens tjänsteskrivelse, 2023-02-08 
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Beslutande organ 

Skolutskottet 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Dokumenttyp 
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Bräcke Protokoll 20 (24) 

kommun Mötesdatum 

  

Beslutande organ 

Skolutskottet 

& 12 Rapport från verksamheterna 

Skolutskottets beslut 

Skolutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Rektorerna inom förskolan och grundskolan informerar om vad som pågår 

inom deras verksamheter. Här följer ett axplock. 

Bräcke skola 

Jämnt inflöde av nya elever, 7-8 personer den senaste veckan 

20-25 20 av eleverna har annat modersmål än svenska 

Femton elever har språkstörningar och lika många har autism 

Skolan upplevs som trygg med kontinuitet bland personalen som signum 

Måluppfyllelsen kan förbättras 

Ett nytt fenomen har dykt upp: ”elflyktingar” (på grund av de skenande 

priserna) 

Kälarne skola 

Flera inflyttade barnfamiljer och även utflyttade till Bräcke 

Branden har skapat mycket oreda men alla har anpassat sig bra till 

situationen 

Skolan ligger i framkant när det gäller teknik och digitalisering - det är en 

utmaning och även en nödvändighet för en liten skola att tänka ”utanför 

boxen” 

Förskolan Bräcke/Gällö 

Pilgrimstad kommer att minska med en avdelning 

Många barn får diagnosen autism vilket ställer högre krav på personalen 

Utbildning i systematiskt kvalitetsarbete, nio tillfällen 

  

Förskolan Bräcke/Kälarne 

Trollskogen startar en sjunde (dag)avdelning med öppning och stängning 

på annan avdelning 

Ånäset har RS-viruset inom verksamheten, många barn och personal sjuka 

Riktlinjerna för förskolan har uppdaterats 

Även här har det blivit en ökning av barn med utökat behov av stöd 

  

Gällö skola 

Stort upptagningsområde, 275 elever från 46 byar varav några har en 
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Bräcke Fk 4 (2h 
kommun ed 

  

Beslutande organ 

Skolutskottet 

timmes enkel resa 

Många inflyttade i åk F-3, motsvarande en klass. Det finns även 20 elever i 

upptagningsområdet som går i skolor i annan kommun, vi tar emot tre inter- 

kommunala elever 

Stabil personalstyrka, 57 personer varav tolv inpendlare. Tidigare var det 

stor omsättning 

Stor utmaning finna behöriga fritidslärare 

Trygga elever enligt en enkät 
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Bräcke SM 28 1ea) 
kommun HYDE 

  

Beslutande organ 

Skolutskottet 

813 Ny skola i Gällö 

Diarienummer KSK 2022/489 

Skolutskottets beslut 

Skolutskottet tackar för informationen och lägger in ärendet som en stående 

punkt på dagordningen framöver. 

Sammanfattning av ärendet 

Skolutskottet får information om nuläget gällande kommundelegationens 

delfinansiering av en ny F-9-skola i Gällö. Kostnaden för eventuella rivningar 

ingår inte i det beviljade stödet på 78,5 miljoner kronor. 

2018/2019 eskalerade fastighetsproblemen på Gällö skola, mitt i pandemin. 

Vattenskador, fukt, mögel och undermålig ventilation ger en dålig fysisk 

arbetsmiljö och många mår med tiden dåligt eller blir sjuka. 

Många klassrum är för små. Nedläggningen av byskolorna har lett till behov 

av större lokaler. Det ökade behovet i kombination med bristfälliga lokaler 

har medfört att undervisningen måste förläggas till olika byggnader, till 

nackdel för samordningen mellan klasserna. 

Det finns en bra samverkan med skyddsombuden. Det blir ingen tvingad 

stängning av skolan eftersom det nu händer saker. 

En projektorganisation med styrgrupp och referensgrupper är bildad. 

Skolutskottet är en av referensgrupperna. Arbetet behöver ske strukturerat i 

olika konstellationer med delaktighet från så många som möjligt. 

Just nu befinner vi oss i ett planerings- och förstudieskede. Därefter påbörjas 

upphandlingarna. Under byggskedet behöver det säkerställas att skolan har 

en fungerande pedagogisk, social och fysisk lärmiljö. 

Vi behöver fundera på hur utemiljön ska se ut när allt är klart. Störst möjlighet 

att påverka utformningen har man fram till augusti. 

Utskottet gör avslutningsvis en rundvandring på skolområdet. ”En 

ögonöppnare” var en av reaktionerna. 
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Dokumenttyp Sida 

B rä cke Protokoll 23 (24) 

kommun B00A OEM 

  

Beslutande organ 

Skolutskottet 

814 Övriga frågor 

Skolutskottet får information från samhälls- och näringslivsutskottets besök 

den 15 februari i Kälarne, Röda Skolan bland annat. 
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Dokumenttyp Sida 

B räcke Protokoll 24 (24) 

kommun 2023-02-20 

  

Beslutande organ 

Skolutskottet 

815 Nästa möte 

Nästa sammanträde blir torsdagen den 16 mars, en heldag där ett 

utbildningspass ingår. 
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Yrkande att bifalla medborgarförslag ”tänk om Bräcke kommun” kring badbassängen. Ärende 13 

dagordning Sku 230220 

Jag yrkar bifall till medborgarförslaget ”tänk om Bräcke kommun.” 

Efter information kring Bräcke skolas fördyringar för simundervisning och minskad undervisning, så 

anser jag att det är svårt att inte tänka om kring rivningen av Bassäng/lilla hallen i Bräcke. 

Den nuvarande lösningen är varken en ekonomisk besparing eller ger en bra simundervisning för 

barnen. Resa för Bräckebarnen till en timmes simundervisning, tar i stort sett bort en timmes 

undervisning från andra ämnen. För nuvarande erbjuds bara barn som inte kan simma, 

simundervisning. 

Studiebesöket i Gällö skolas lokaler, stärkte min uppfattning att det inte går att erbjuda Bräcke skolas 

elever effektiv simundervisning i Gällö skola. Det är faktiskt så, att även Gällös elever drabbas av de 

undermåliga lokalerna. 

Det som också framkom vid studiebesöket var, att nedläggningen av Fjällsta och Pilgrimstad skolor är 

en av huvudorsakerna för att Gällö skola inte klarar av att bedriva undervisning på ett riktigt sätt bland 

Gällö skolas alla lokaler. 

Besparingen som vi tog beslut på, är redan uppäten av transportkostnader för ett år! Kostnaderna 

kommer att finnas varje år framöver, kostnader som per år är större än driften på nämda hall. 

Har än en gång läst rapporten kring badhallarna, där det visar sig att Bräcke simhall är den i minst 

behov av renovering. 

Därför bör vi som politiker än en gång syna vilket alternativ som är bäst för Bräcke kommun, genom 

att tillstyrka medborgarförslaget. 

Jämtlands Väl Bräcke 

Christer Olsson 
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