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Skolutskottet 

Plats och tid Krisledningsrummet, 2022-11-14 klockan 08:30–10:00. 

Beslutande Johan Loock(M), ordförande  

Ingrid Kjelsson (C), vice ordförande  

Martin Halvarsson (M) 

Ej tjänstgörande ersättare Hans Isgren (V) 

Övriga deltagare Richard Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande 

Susanne Pettersson-Graff (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordf (länk) 

Anna Jensén Salomonsson, skolchef   

Seved Hallerström, rektor Bräcke 

Toralf Söyland, biträdande rektor Bräcke 

Eva Kvist, rektor Kälarne (länk) 

Katarina Jorderud Strandberg, rektor Gällö 

Barbro Hennersson, biträdande rektor Gällö 

Ann-Margret Selberg, förskolechef Gällö-Pilgrimstad 

Anna-Maria Wallin, förskolechef Bräcke-Kälarne  

Yngve Hamberg, sekreterare 
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Justering 2022-11-14 

Paragrafer 78–83 

Sekreterare 

Yngve Hamberg 

Ordförande 

Johan Loock 

Justerande 

Ingrid Kjelsson 

 

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 

anslag på kommunens digitala anslagstavla. 

Anslaget sätts upp 2022-11-15 

Anslaget tas ned 2022-12-06 

Förvaringsplats Kommunkansliet 
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Ärendelista 

§ 78 Justering av protokoll, upprop samt fastställande av dagordning 5 

§ 79 Påminnelse om jäv/intressekonflikt 6 

§ 80 Kommundelegationen, förslag till åtgärder 7 

§ 81 Plan för förändringsresan, nuläget 10 

§ 82 Övriga frågor 11 

§ 83 Nästa möte 11 
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§ 78 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 Ingrid Kjelsson (C). 

2.  Upprop 

Richard Nilsson (S) och Susanne Pettersson-Graff (S) nyttjar sin närvarorätt 

som ordförande respektive 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen. 

Samtliga ordinarie ledamöter närvarar. Övriga deltagare framgår av närvaro-

listan i protokollet. Några deltar på distans. 

Fastställande av dagordning 

Dagens sammanträde är extrainsatt. Skolutskottet fastställer det utsända 

förslaget till dagordning. 
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§ 79 Påminnelse om jäv/intressekonflikt 

Enligt kommunallagen kap 6 §§ 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. 
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§ 80 Kommundelegationen, förslag till åtgärder 

Diarienummer KSK 2022/489 

Skolutskottets beslut 

Skolutskottet betonar vikten av en robust och hållbar organisation gällande 

byggnation av ny skola i Gällö, att processen drivs ur ett skolperspektiv. 

Ersättningslokaler i Bräcke för gymnastiksalen, Lärcentrum och Elevhälsan 

behöver skapas.  

Skolutskottets förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att projektera och bygga en ny F-9 skola 

inklusive fritidshem i Gällö. Byggprojektplanen ska vara upphandlad och 

färdigställd senast 2024-08-31 för att säkerställa att en slutredovisning kan 

lämnas in till delegationen för en ekonomi i balans 2024-10-31. 

2.Kommunstyrelsen får i uppdrag att riva de fastigheter på Gällö skola som 

ersätts av nybyggnationen. 

3. Kommunstyrelsen har rätt att uppta nya lån med högst 120 miljoner kronor 

för genomförande av nybyggnation och rivning av skolfastigheter. 

4. Kostnader för rivning av befintliga skolbyggnader, med bedömt 15 miljoner 

kronor, belastar resultatet det år rivningar är genomförda. 

5. Nedskrivningar med maximalt 7,5 miljoner kronor (punkt 2) belastar 

resultatet det år rivningen är slutförd. 

6. Kommunstyrelsen får i uppdrag att senast 2024-08-31 påbörja rivning av 

fastigheten Västanede 3:192, Kvarnvägen 7, i Kälarne. 

7. Kommunstyrelsen får i uppdrag att senast 2024-08-31 påbörja rivning av 

fastigheten Haren 3, Hantverksgatan 21, i Bräcke. 

8. Kommunstyrelsen får i uppdrag att senast 2024-08-31 påbörja rivning av 

gamla högstadiet i Bräcke. 

9. Kommunstyrelsen får i uppdrag att senast 2024-08-31 påbörja rivning av 

simhallen och lilla sporthallen i Bräcke. 

10. Kommunstyrelsen får i uppdrag att senast 2024-08-31 påbörja rivning av 

Norrlandsgatan 21 i Bräcke. 
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11. Kommunstyrelsen får i uppdrag att senast 2024-08-31 påbörja rivning av 

Olandohuset i Bräcke. 

12. Kommunstyrelsen får i uppdrag att senast 2024-08-31 påbörja rivning av 

Röda skolan i Kälarne. 

13. Nedskrivningar med maximalt 7,3 miljoner kronor (punkterna 6-12) 

belastar resultatet det år rivningen är slutförd. 

Sammanfattning av ärendet 

Skolutskottet får en kort genomgång av förslaget till beslut ur skolans 

perspektiv med redovisning av synpunkter som lämnats av de övriga utskott 

som behandlat ärendet. Alla kommunstyrelsens utskott har fått möjlighet att 

lämna synpunkter. 

Skolutskottet diskuterar konsekvenser av delegationens beslut och hur 

genomförandet kan ske.  

Skolutskottet ser mycket positivt på en ny skolbyggnad i Gällö, som är det 

stora projektet i ansökan. Kommunstyrelsen utser organisation för styrning 

av projektet och byggprocessen. Skolan får representanter i olika 

arbetsgrupper. Det är ännu inte klart var på skolområdet som den nya 

byggnaden ska stå. 

Beträffande rivning av Haren 3 finns synpunkter från Elevhälsan med vikten 

av att ersättningslokalerna ligger i nära anslutning till skolan för att på bästa 

sätt motsvara de lagkrav som finns. Lärcentum behöver utrymmen för 

konferenser/mottagningar och tentamensservice samt tillgänglighet till 

parkeringsplatser och kontorsrum.  

Gamla högstadiet har lokaler för vaktmästeriet som behöver ordnas på annat 

sätt om byggnaden rivs. 

I lilla gymnastiksalen, som finns i badhuset, har skolan/förskolan-

fritidshemmen aktiviteter varje dag. Lokalen används även av föreningslivet 

sju dagar per vecka. Bassängen i Gällö, som istället ska användas, är för 

grund på ena sidan och på den djupa kortsidan saknas räcke att hålla sig i. 

Det är ingen optimal lösning att idrottslärare ska följa med på resan till Gällö. 

I förlängningen kan det bli aktuellt att anställa en badmästare/simlärare för 

att frigöra idrottslärarens tid.  
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”Röda skolan” i Kälarne används tillfälligt som lagerlokal under brand-

saneringen i A-skolan. Huset är i dåligt skick och behövs inte framöver.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-10-24 

Skolutskottets protokoll § 73, 2022-10-10 

Samhällsbyggnadsutskottets protokoll § 62, 2022-11-01  

Ekonomiutskottets protokoll § 74, 2022-11-03   

Synpunkter från Elevhälsan och Lärcentrum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen  
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§ 81 Plan för förändringsresan, nuläget 

Diarienummer KSK 2021/304 

Skolutskottets beslut 

Skolutskottet tackar för informationen och överlämnar planen för 2023-2025 

till det nya utskottet för beslut under första halvåret 2023. 

Sammanfattning av ärendet 

Skolutskottet har beslutat att under hösten 2022 anta en plan för 

förändringsresan med fokus på grundbemanning, resursfördelning, 

kompetensförsörjning, kvalitetsarbetet med mera samt en vision för arbetet. 

Det kan vara lämpligt att det nya skolutskottet som tillträder i januari antar 

planen. 

Beslutsunderlag 

Skolutskottets beslut § 47, 2022-05-30 
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§ 82 Övriga frågor 

 

Inga övriga frågor anmäls.  
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§ 83 Nästa möte 
 

Mötet 28 november hålls på Lärcentrum..  


