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 Utdragsbestyrkande 

  

 
 

Plats och tid 

Torsdag 28 januari kl 10.00 – 12.00 

 

 

Beslutande 

Michael Karlsson (S), ordförande 

Ewa Arvidsson (S) 

Olof Eriksson (S) 

Fredrik Bengtsson (S) 

Klas Häggström (L) 

 

Övriga deltagande 

Catrin Eriksson, Barn- och utbildningsförvaltningen 

Helen Halvardsson, Teknik- och fritidsförvaltningen 

Elisabeth Eskfelt, Kostenheten 

Magnus Dalsbo, ÅKAB 

Jan Andersson, kommunikatör 

 

Justeringens  
plats och tid 

 

Under- 

Skrifter Sekreterare Jan Andersson 
 

Paragrafer  
  

Ordförande Michael Karlsson 
  

 

Justerande Klas Häggström 
 

 

 Anslag/bevis  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Nämnd  Organ  

  

Sammanträdesdatum  

Datum för 

anslags uppsättande  
Datum för 

anslags nedtagande  

Förvaringsplats 

för protokollet 
 

Underskrift 

……………………………………………………. 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

 

§ 1   

Genomgång av uppdrag och uppföljning av den återrapport som gjordes till 

kommunfullmäktige den 16 december av uppdragsbeskrivning 

 

Kommunsfullmäktige beslutade att Styrgruppen får i uppdrag att ta fram en tydlig 

uppdragsbeskrivning och att återkomma med redovisning senast i januari 2016. (28 oktober 2015 KF 

§ 217) 

 

Uppdrag beslutade av styrgruppen 2015-11-25: 

1. Teknik- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att utreda trafiksituationen ytterligare, 

inklusive cykel- och gångvägar. Uppdraget överlämnas till tillväxt- och arbetsmarkandsutskottet för 

kännedom. 

 

2.        Barn- och utbildningsförvaltningen och kommunikatören får i uppdrag att ta fram en 

kommunikationsplan för medborgardialog. 

 

3.        Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en processplan för personal- och 

elevmedverkan samt medverkan av vårdnadshavare. 

 

4.       Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utse arbetsgrupper utifrån processplan 

för medborgardialog och elev- och personalmedverkan samt medverkan av vårdnadshavare. 

Arbetsgrupperna ska förse styrgruppen (det vill säga barn- och utbildningsnämndens och 

kommunstyrelsens respektive arbetsutskott tillsammans med ansvariga tjänstemän) med underlag. 

Exempel på arbetsgrupper är: 

o   Personalgrupper från olika yrkeskategorier 

o   Elevgrupp 

o   Grupp av vårdnadshavare 

 

5.        Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att hitta eventuell tillfällig alternativ lokal 

för förskolan Björkens verksamhet. 

 

6.        Barn- och utbildningsförvaltningen och integration- och arbetsmarknadsförvaltningen 

får i uppdrag att se över Karlbergskolans lokaler, nyttjande och funktion. 

 

 

§ 2 

Genomgång av nuläge vad gäller uppdrag: 

 

1. Helen Halvardsson, Teknik- och fritidsförvaltningen berättade om förutsättningar för en cykelväg 

genom centrum där det är av stor vikt att näringsidkare och övriga intresserade får vara delaktiga i 

processen.  

 

Frågeställning som kom upp i styrgruppen; kan ett alternativt stråk via Lunnegatan och 

Västerlånggatan göras attraktivt som alternativ till cykelväg på Kungsgatan? 

 

 

2. Kommunikationsplan 

Kommunikationen ska präglas av öppenhet, och så mycket information som möjligt kommuniceras på 

hemsidan. Fysiska informations-/dialogmöten ska erbjudas efter hand. 
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3. Processplan 

En processplan är framtagen och arbete i de olika arbetsgrupperna är påbörjat enligt följande 

8 januari + 15 januari 2016 personal och politiker 

26 januari vårdnadshavare 

Vecka 3 + 4 elever, via elevråd och klassråd 

 

Arbetet har fokuserat på funktion, synpunkter och tankar kring inomhusmiljö och utemiljö samt 

övriga synpunkter. 

 

3 februari lämnas framtaget material från arbetsgrupperna över till Tengbom och ansvarig arkitekt 

Ingela Marberg för vidare bearbetning. 

 

Arbetet i arbetsgrupperna fortsätter sedan under februari och mars 2016 med studiebesök och 

diskussioner kring hur vill vi och hur ska vi arbeta tillsammans? 

 

§ 3 

 

Styrgruppens beslut 

 

1. Styrgruppen beslutade att ge arbetsgrupperna i uppdrag att ta fram idéer på hur skollokalerna 

kan samutnyttjas på bästa så att lokalerna används maximalt då en skola rent generellt är dyra 

lokaler för en kommun då nyttjandegraden är låg. Särskilt i Förskoleklass och de lägre 

årskurserna.  

 

Det är nödvändigt att lokalerna är flexibla och kan samutnyttjas i så hög utsträckning som 

möjligt för att hålla nere kostnaderna för såväl investering (antal kvadratmeter) som drift. 

 

2. Styrgruppen beslutade att arbetet fortsätter enligt den framtagna processplanen med fortsatt 

arbete i arbetsgrupper med framtagande av underlag vad gäller inomhusmiljö och 

utomhusmiljö. 

 

3. Styrgruppen beslutade att arbetet intensifieras när partneringentreprenör finns tillgänglig. 

 

4. Styrgruppen beslutade att ta fram underlag för information och diskussion och för beslut om 

inriktning i Kommunfullmäktige i februari/mars 2016 om en Förskoleklass – årskurs 6 skola i 

centralorten. 

 

 
__________________________ 
 

 

 

Beslut skickas till: 

 


