SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-11-25
Barn- och utbildningsnämnden
Öppet sammanträde

Plats och tid

Kommunkontoret i Edsbyn, sammanträdesrum B,
onsdag 25 november 2015, kl. 14:00-15:00.

Beslutande
Ledamöter

Håkan Englund (S), ordförande
Ingrid Björklund (FP), vice ordförande
Pär Johansson (M)
Lindvi Forsberg (MP)
Hans Jonsson (C)
Gun-Marie Swessar (C)
Claes Häggblom (KD)

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Carl Bopparmark (S)
Karl-Gunnar Landar (C)
Mari Vedin (C)
Ingela Carter (KD)

Tjänstemän

Barn- och utbildningschef tillika sekreterare Solveig Landar
Kvalitetsutvecklare Lars Forsblom

Övriga

Britt-Inger Robertsson, Lärarförbundet, personalföreträdare

Justering
Justerare

Hans Jonsson

Plats och tid

Barn- och utbildningsförvaltningen 2 december 2015, kl. 11.00.

Justerade paragrafer

114-115
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Underskrifter

Sekreterare

____________________________________________

Solveig Landar

Ordförande

____________________________________________

Håkan Englund
Justerare

____________________________________________

Hans Jonsson

________________________________________________________________________________________________

Anslag på kommunens officiella anslagstavla
Barn- och utbildningsnämnden i Ovanåkers kommun har haft
sammanträde 25 november 2015.
Protokollet har justerats, d v s godkänts av ordföranden och juterare.
Protokollet finns på barn- och utbildningsförvaltningen och på kommunens
webbplats www.ovanaker.se.
Överklagande
Anslaget sätts upp på anslagstavlan den 3 december 2015 och tas ned den
28 december 2015. Mellan den 3 december 2015 och 28 december 2015
har du möjlighet att överklaga besluten.
Hur man överklagar, se särskild information på anslagstavlan och på
kommunens webbplats www.ovanaker.se. Behöver du hjälp, kontakta
sekreteraren i nämnden.
…………………………………………………..
Elsy Espes
Sekreterare
Tfn 0271-570 12
elsy.espes@ovanaker.se
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Bun § 114

Godkännande av dagordning
Beslut
Nämnden godkänner dagordningen.
Beslutsunderlag
Kallelse med föredragningslista, 2015-11-18.
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Bun § 115

Dnr 2015.212

Åtgärder med anledning av akuta brister i arbetsmiljön,
Celsiusskolan F-6
Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att, i
samarbete med kommunens fastighetsstrateg och rektor på Celsiusskolan
F-6, anskaffa/hyra moduler. Modulerna ska motsvara två klassrum,
placeras i anslutning till Celsiusskolans lokaler samt finnas på plats
under i första hand två år.
2. Finansiering av installationskostnad, inklusive avyttringskostnader samt
hyreskostnader får, om inte andra möjligheter finns inom kommande
skollokalprocess och budgethantering övergripande i kommunen, lösas
inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsbudget.
Förslag under sammanträdet
Hans Jonsson (C) föreslår att modulerna ska motsvara fyra klassrum.
Förslag inför sammanträdet
Förvaltningens förslag inför sammanträdet är att modulerna ska motsvara
två klassrum.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar
enligt det förslag som finns inför sammanträdet, det vill säga att modulerna
ska motsvara två klassrum.
Omröstning begärs.
Nämnden godkänner följande beslutsgång:
Den som röstar enligt förvaltningens förslag, röstar JA.
Den som röstar enligt Hans Jonssons (C) förslag, röstar NEJ.

forts

SKICKAS TILL
För handläggning: Barn- och utbildningsförvaltningen/S Landar, D Persson, Bm Byström
För kännedom: Samhällsbyggnadsförvaltningen, Lärarförbundet/B-I Robertsson
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Bun § 115
Omröstningsresultat
Med fyra ja-röster mot tre nej-röster, beslutar nämnden enligt förvaltningens
förslag att modulerna ska motsvara två klassrum.
Håkan Englund (S)
Ingrid Björklund (FP)
Pär Johansson (M)
Lindvi Forsberg (MP)
Hans Jonsson (C)
Gun-Marie Swessar (C)
Claes Häggblom (KD)

Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej

Reservation
Hans Jonsson (C), Gun-Marie Swessar (C) och Claes Häggblom (KD)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Hans Jonssons (C) förslag.
Skriftlig reservation kommer att lämnas, bilaga.
Sammanfattning av ärendet
Arbetsmiljön i lokalerna på Celsiusskolan F-6 har uppmärksammats på flera
sätt under de senaste åren. Trångboddhet, otillräcklig ventilation, svårigheter
att genomföra städning och fastighetens dåliga standard överlag, har lyfts
och presenterats i barn- och skolnämnden och barn- och utbildningsnämnden.
Trångboddheten resulterar i svårigheter för rektor och personal att
organisera undervisningen på ett tillfredsställande sätt.
Olika lösningar har gjorts och görs för att underlätta situationen. Under en
period hade fritidshemmen del av sin verksamhet i Folkets Hem. Rektor har
flyttat ut sin expedition i ett före detta förråd utanför skolans lokaler. I
dagsläget har förskoleklassen samt fritidshem för eleverna från år 2 tillfälligt
sina verksamheter i ej fullt ändamålsenliga lokaler i Celsiusskolans
högstadiedel.
Barn- och skolnämnden gjorde i § 56, augusti 2014, en hemställan till
tekniska nämnden att inleda arbetet med att utreda förutsättningarna för att
lösa lokalbristen för år F-6, inklusive fritidshem i centrala Edsbyn samt att
utreda förutsättningarna för upprustning och modernisering av
Celsiusskolan F-6 och 7-9.
forts
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Bun § 115
Kommunfullmäktige uppdrog i § 134, december 2014, till barn- och
utbildningsnämnden att, i samverkan med tekniska nämnden, formulera ett
utrednings-/projekteringsunderlag för Celsiusområdet, som innefattar F-9
och fritidsverksamhet.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade i § 11, januari 2015, om uppdrag
till barn- och utbildningsförvaltningen i frågan. I beslutet finns mål,
målsättning med uppdraget samt hur arbetet ska genomföras formulerat.
Arbetet med det uppdraget pågår under 2015 och har kontinuerligt
redovisats i nämnden.
Trångboddheten och den dåliga arbetsmiljön i Celsiusskolan F-6, som har
påtalatas av skolledning, personal och föräldrar samt i skyddsrondsprotokoll
och inspektionsrapport från miljö- och byggförvaltningen, har redovisats i
barn- och skolnämnden och barn- och utbildningsnämnden.
Begäran om extra lokaler/moduler i anslutning till Celsiusskolan F-6 har
avvaktats och andra tillfälliga lösningar har gjorts under den tid som det
arbetats med de givna uppdragen och att den processen resulterar i beslut.
I början av höstterminen 2015 upplevs situationen gällande arbetsmiljön
som ohållbar i Celsiusskolan F-6 och tidigare diskussioner om moduler har
tagits upp igen. Information om detta gavs på barn- och utbildningsnämnden den 7 oktober. Det finns inte möjlighet att i dagsläget invänta
resultat av den utrednings- och beslutsprocess angående skollokaler som för
närvarande pågår.
Rektor för Celsiusskolan F-6 har aviserat att hon kommer att returnera sitt
arbetsmiljöansvar utifrån rådande omständigheter. Huvudskyddsombudet på
skolan har aviserat en begäran om åtgärder utifrån arbetsmiljölagen, 6 kap. §
6 a.
Barn- och utbildningsnämnden måste ta sitt ansvar utifrån rådande
arbetsmiljö och den tid som skolan hittills väntat på nödvändiga åtgärder.
Beslutsunderlag
Anteckningar, föräldraråd 2014-04-28, p 3-6.
Öppet brev från föräldrarådet 2014-05-13.
Svar på öppet brev, 2014-06-03.
Bos § 39, 2014-05-22.
forts
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Bun § 115
Bos § 56, 2014-08-28.
Bun § 11, 2015-01-28.
Skyddsrond Celsiusskolan F-6, 2015-05-26.
Inspektionsrapport, 2014-11-13.
Bun § 66, 2015-05-20.
Anteckningar, föräldraråd, 2015-10-06.
Resultat av luftmätning, 2015-06-11.
Begäran om arbetsmiljöåtgärd, 2015-11-20, Lärarförbundet
Tjänsteskrivelse 2015-11-18, barn- och utbildningschef Solveig Landar.
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Bilaga till barn- och utbildningsnämnden 2015-11-25, § 115

RESERVATION

Reservation rörande beslut moduler
På sittande nämndsmöte framkom ny information som gjorde att
lokalbehovet av fyra klassrum är uppenbart. Två klassrum löser endast
lokalbristen temporärt.
Vi reserverar oss därför mot beslut att införskaffa två klassrum i moduler,
till förmån för vårt eget yrkande, att införskaffa fyra klassrum.
Centerpartiet och Kristdemokraterna i barn- och utbildningsnämnden
2015-11-25

Hans Jonsson (C)
Gun-Marie Swessar (C)

Claes Häggblom (KD)

