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Skolutskottet 

Plats och tid Nämndrummet, 2022-10-10 klockan 08:40-11.22. 

Mötet ajournerades för paus klockan 09.33-10.01. 

Beslutande Johan Loock(M), ordförande  

Ingrid Kjelsson (C), vice ordförande 

Martin Halvarsson (M) 

Ej tjänstgörande ersättare Hans Isgren (V), §§ 73-77 

Övriga deltagare Anna Jensén Salomonsson, skolchef   

Seved Hallerström, rektor Bräcke 

Toralf Söyland, biträdande rektor Bräcke 

Eva Kvist, rektor Kälarne, §§ del av 72-77 

Katarina Jorderud Strandberg, rektor Gällö, §§  del av 72-77 

Barbro Hennersson, biträdande rektor Gällö, §§ del av 72-74  

Ann-Margret Selberg, förskolechef Gällö, §§ del av 72-74   

Anna-Maria Wallin, förskolechef Bräcke-Kälarne, §§ 74-74    

Yngve Hamberg, sekreterare 
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Justering 2022-11-28 

Paragrafer 70–77 

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 2022-12-05 

Anslaget tas ned 2022-12-27 

Förvaringsplats Kommunkansliet 
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§ 73       Kommundelegationens beslut gällande skolan         8 

§ 74 Verksamhetsuppföljning läsåret 2021/2022 9 

§ 75 Yttrande till Skolinspektionen 10 

§ 76 Kompetenskompassen (Framtidsvalet) 11 

§ 77 Övriga frågor Fel! Bokmärket är inte definierat. 
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§ 70 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  

Samtliga ordinarie ledamöter är närvarande. Övriga deltagare framgår av 

närvarolistan i protokollet. Några deltar på distans. 

Fastställande av dagordning 

Skolutskottet fastställer det utsända förslaget till dagordning med tillägg av 

en punkt om Kompetenskompassen. 
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§ 71 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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§ 72 Medborgarförslag om att öppna bassängen 
i Bräcke 

Diarienummer KSK 2022/406 

Skolutskottets beslut 

Skolutskottet tar i nuläget inte ställning till medborgarförslaget. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2021 att ge kommunstyrelsen i uppdrag 

att avveckla simbassängen i Bräcke från och med vårterminens slut 2021. 

Kommunstyrelsen har sökt och beviljats stöd av ”kommundelegationen” till 

rivning av byggnaden som innehåller både bassängen och en gymnastiksal. 

Kommunfullmäktige förväntas fatta beslut om rivning på sitt sammanträde i 

december 2022. 

Ett medborgarförslag har lämnats in om att bassängen i Bräcke ska öppnas 

igen och att eleverna ska få undervisning på hemmaplan istället för att 

skjutsas till Gällö då det tar mycket tid i anspråk av skoldagen.  

Avveckling av simbassängen ger en driftkostnadsbesparing men leder även 

till ökade kostnader för transporter och extra personalresurser. Badet 

fungerade tillfyllest vid tiden för beslutet om avveckling men kräver stort 

underhåll för att fungera i ytterligare några år. 

Kommunen har skyldighet att ordna simundervisning. 

Skolledarna anmärker på att det inte har skett någon dialog med skolan 

angående avvecklingen av idrottshallen, bara med föreningslivet. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, 2022-09-23 

Kommunfullmäktiges beslut § 50, 2021-06-16 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen  
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§ 73 Kommundelegationens beslut gällande 
skolan 

Diarienummer KSK 2022/489 

Skolutskottets beslut 
 

1. Skolutskottet tackar för informationen. 

 

2. Skolutskottet anser att det behöver finnas skolkompetens vid 

projektering, byggmöten etc. Resursförstärkning behövs även för 

skolans del. 

Sammanfattning av ärendet 

Den s k kommundelegationen har beviljat Bräcke kommun ekonomiskt stöd 

till en rad åtgärder som leder till kostnadsminskningar på sikt. Bland stöden 

finns:  

 

- ett investeringsbidrag till en ny F9-skola inklusive fritidshem i Gällö  

- rivning av den hyresfastighet i Bräcke som idag inrymmer elevhälsan och 

Lärcentrum  

- rivning av ”röda skolan” i Kälarne som idag används som tillfällig 

lagerlokal med anledning av branden på grundskolan  

- rivning av fastigheten som inrymmer simbassängen och lilla gymnastik- 

salen i Bräcke  

- rivning av gamla högstadiet i Bräcke som idag nyttjas bara som 

vaktmästeri och lager  

- energieffektiviseringsåtgärder på badet i Gällö. 

På förfrågan har kommundelegationen svarat att alla åtgärder inte behöver 

vara verkställda före 31 december 2024, men de måste vara påbörjade och 

det ska finnas prognoser för totalkostnaderna och tidsuppgifter om när allt 

ska vara klart. 
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§ 74 Verksamhetsuppföljning läsåret 2021/2022 

Diarienummer KSK 2022/430 

Skolutskottets beslut 

Skolutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Skolutskottet tar del av den utsända verksamhetsuppföljningen med 

resultatrapport, en sammanställning från alla enheter i verksamheterna. 

Rapporten visar resultat och måluppfyllelse samt analys av och beslut om 

förbättringsområden. Det är drygt 400 nationella mål som ska nås inom 

grundskolan och ett trettiotal inom förskolan. 

Det sker en ständig utveckling av verksamhetsrapporten med fler underlag 

än bara siffermaterial. Kontinuerliga kvalitetsuppföljningar leder till snabbare 

åtgärder. Skolverket ska genomföra en kvalitetsdialog med alla 

skolhuvudmän inom tre år för att få en bättre likvärdighet. De kommer att 

besöka någon av våra verksamheter. 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsuppföljning, 2022-08-30 
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§ 75 Yttrande till Skolinspektionen 

Diarienummer KSK 2022/230 

Skolutskottets beslut 

Skolutskottet tackar för informationen och anser att frågan inte är av 

principiell art så yttrandet kan därför lämnas av skolchefen enligt gällande 

delegationsordning. 

Sammanfattning av ärendet 

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. 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 få ett yttrande från kommunen. Det som 

kommunen vill få dispens för är inte timplanen utan stadieindelningen. 

Beslutsunderlag 

Ansökan till Skolinspektionen 

Kommunstyrelsens beslut § 54, 2022-05-25 

Skolutskottets beslut § 26, 2022-04-04 
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§ 76 Kompetenskompassen (Framtidsvalet) 

Diarienummer KSK 2022/425 

Skolutskottets beslut 

Skolutskottet ställer sig positivt till projektet under förutsättning att 

finansieringen görs från projektmedel och inte från skolans budget samt att 

skolan har möjlighet att delta utifrån sina egna förutsättningar. 

Sammanfattning av ärendet 

Handelskammarens projekt Framtidsvalet syftar till att stärka den framtida 

tillgången på kompetens och arbetskraft för näringslivet i regionen och att 

förenkla matchningen på arbetsmarknaden. Det handlar om att i tidig ålder 

väcka intresse och val av rätt studieinriktning för framtida yrkesval inom 

främst industribranschen och då helst med lokal förankring. Projektet 

finansieras med kommunala och regionala medel. De flesta kommuner som 

ingår i projektet har egna gymnasieskolor vilket vi inte har i vår kommun. 

Skolutskottet beslutade på sitt förra möte att förorda att kommunen inte ska 

delta i projektet, bland annat på grund av brist på tid och resurser. Studie- 

och yrkesvägledningen har redan ett bra samarbete med de lokala företagen. 

Skolans uppgift är i första hand att se till att eleverna kan lämna skolan med 

godkända betyg för att de sedan kunna söka de utbildningar de vill.  

Handelskammaren har nu gjort en ny projektbeskrivning med mer pengar 

och ett nytt namn, Kompetenskompassen. Projektägaren har tagit till sig av 

skolans argument och meddelar att skolorna kan delta i den omfattning som 

de har möjlighet till. I Gällö kommer skolbygget att inverka på 

undervisningsmöjligheterna och i Kälarne är inte allt i iordningställt efter 

branden, men i Bräcke finns det möjlighet att delta i projektet från början. Det 

finns därför anledning att ompröva det tidigare beslutet om att inte delta. 

Beslutsunderlag 

Ansökan till Skolinspektionen 

Näringslivsutskottets beslut § 67, 2022-09-14 

Skolutskottets beslut § 61, 2022-09-26 
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§ 77 Övriga frågor  
 

Skolutskottet kan behöva ha ett extra sammanträde i november för att 
diskutera förslag till beslut i kommunstyrelsen med anledning av stödet från 
kommundelegationen.  


