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Handläggare
Sylvia Eckerdal
Strategisk planerare

Förslag till beslut - Projektdirektiv
Fullmäktigeberedning
Sammanfattning av ärendet
Fullmäktigeberedningen har tagit fram ett projektdirektiv för det uppdrag
som Kommunfullmäktige beslutade om 2019-11-21. Huvuduppgiften är att
följa den långsiktiga skolplaneringen i Östersunds kommun och skapa
förutsättningar för stabila och långsiktiga beslut om skolstrukturen.

Förvaltningens förslag till beslut
Detta projektdirektiv fastställs av Kommunstyrelsen och antas av
Kommunfullmäktige.

Underlag för beslut


Kommunstyrelsens förslag till beslut 2020-10-14



Kommunfullmäktiges beslut 2019-11-21 §225



Kommunfullmäktiges beslut 2020-04-21 §59



Projektdirektiv Fullmäktigeberedning Dnr 00574–2019

Beslutet skickas till


Barn och utbildningsförvaltningen, Sylvia Eckerdal



Barn och utbildningsnämnden



Ordförande i Fullmäktigeberedningen, Pär Löfstrand



Teknisk förvaltning, Örjan Jervidal och Hans Green



Valda ledamöter och ersättare i Fullmäktigeberedningen

Bakgrund
Skolan är i förändring och anpassning av lokaler och yttre miljöer, som skoloch förskolegårdar, till denna förändring är viktig del för att uppnå avsett
syfte. Det sker förändringar som påverkar skolorganisationen och nya krav
på enheterna ökar behovet av en tydlig och genomarbetad struktur. Därför
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måste lokalplanering ske i ett större kommunövergripande perspektiv än vad
som sker för närvarande. Med detta som bakgrund har Östersunds
Kommunfullmäktige 2019-11-21 tagit beslut om att tillsätta en
partiövergripande grupp för att bereda kommande skolstrukturfrågor.
Den 2020-04-21 beslutade Kommunfullmäktige (Dnr 00411–2019) att en
översyn av skol- och förskolegårdar som en del av lärmiljöer ska ingå i
Beredningens uppdrag. Översynen ska göras för att prioritera grad av
renoveringsbehov.
Beredningsgruppens arbete ska sträva efter att skapa förutsättningar för
stabila och långsiktiga beslut kring skolstrukturen. Syftet är att få en
långsiktigt politisk enighet kring skolans geografiska lokalstruktur, skolornas
funktion och bidra till kommunens attraktivitet.

Underskrifter

Anders Wennerberg
Kommundirektör
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1. Bakgrund
Skolan är i förändring och anpassning av lokaler och yttre miljöer, som skol- och
förskolegårdar, till denna förändring är viktig del för att uppnå avsett syfte. Det sker
förändringar som påverkar skolorganisationen och nya krav på enheterna ökar behovet av en
tydlig och genomarbetad struktur. Därför måste lokalplanering ske i ett större
kommunövergripande perspektiv än vad som sker för närvarande. Med detta som bakgrund har
Östersunds Kommunfullmäktige 2019-11-21 tagit beslut om att tillsätta en partiövergripande
grupp för att bereda kommande skolstrukturfrågor.
Många av kommunens lokaler för skola och förskola är byggda på 50/60/70-talet och i de flesta
fall anpassade för de krav som var rådande under dessa tidsperioder. Kommunens lokaler och
yttre miljöer ska vara ändamålsenliga och anpassade till rådande organisation. Projektplanen ska
beskriva hur vi ska utarbeta en plan för framtida skolstruktur som möta de krav som ställs de
kommande fem till tio åren.
Den 2020-04-21 beslutade Kommunfullmäktige (Dnr 00411-2019) att en översyn av skol- och
förskolegårdar som en del av lärmiljöer ska ingå i Beredningens uppdrag. Översynen ska göras
för att prioritera grad av renoveringsbehov.

2. Syfte och mål
Beredningsgruppens syfte är att skapa förutsättningar för stabila och långsiktiga beslut kring
skolstrukturen. Kommunens skolstruktur behöver vara planerad för tio år framåt. Syftet är att få en
långsiktigt politisk enighet kring skolans geografiska lokalstruktur, skolornas funktion och bidra till
kommunens attraktivitet. I detta ingår även att göra en översyn av skol- och förskolegårdarna som en
del av de yttre lärmiljöerna.
Beredningen ska även:
- Löpande bedöma och föreslå i vilken instans olika beslut om frågor om förändring i
skolstrukturen bör fattas.
- Bedöma vid vilken tidpunkt som frågor om förändring i skolstrukturen ska fattas.
- Löpande följa upp hur avsatta medel för underhåll av skolfastigheter används.
För att uppnå målet med uppdraget behöver beredningen ta ställning till följande projektmål:

Projektmål:
Projektmålet består av två huvudsakliga delar; den ena delen handlar om att säkerställa underlaget till
barn- och elevprognoserna och att få rätt underlag in i det GIS-baserade Skolverktyget.
Skolstrukturen behöver även konsekvensbedömas i ett större perspektiv och inte ses som en isolerad
enhet. Detta innebär att Östersunds kommuns policy- och styrdokument påverkar skolstrukturen och
de utgör en grund för vägval framåt i arbetet.
Den andra delen handlar om strukturfrågor och att säkerställa att vi har rätt, och tillräckligt många,
enheter på strategiskt valda platser. Beredningens arbete handlar om den långsiktiga planeringen i
skolstrukturfrågan och att arbeta med det första steget i Lokalförsörjningsprocessen (se figur 1).
Resultatet av beredningens arbete blir ett underlag för Lokalresursgruppen att arbeta vidare med.
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Figur 1. Lokalförsörjningsprocessen.

Effektmål:
Effektmålet är att säkerställa en kontinuitet i den framtida skolstrukturen.

3. Kritiska framgångsfaktorer
Framgångsfaktorer för projektet är öppenhet och transparens mot både kommunorganisationens
tjänstepersoner och politiker.
En annan framgångsfaktor är öppenhet och samverkan mellan olika förvaltningar.

4. Projektorganisation
Kommunfullmäktige tillsätter en Kommunfullmäktigeberedning med ansvar för skolstruktur.
Ledamöterna väljs av Kommunfullmäktige, och varje parti i Kommunfullmäktige har rätt att utse en
ledamot till beredningen.
Ordförande i beredningen ska vara ett kommunalråd från den politiska ledningen i kommunen.
För projektet finns en projektledare, utsedd av Barn och utbildningsförvaltningen.

5. Avgränsningar
Strukturfrågor och den långsiktiga planeringen bereds av fullmäktigeberedningen för att skapa en bred
politisk förankring. Beredningen arbete skickas för beslut till Kommunstyrelsen och därefter till
Kommunfullmäktige.
I dessa frågor kan remiss skickas före beslut till Barn och utbildningsnämnden.
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Beslut om projekt, av ny- och ombyggnationer, på kort sikt samt underlag till dessa beslut, såsom
lokal- och funktionsprogram m.m., hanteras fortsatt av Barn och utbildningsnämnden. Finans och
ledningsutskottet (FLU) hanterar beslutade projekt.
Beredningen ska mot slutet av första halvåret 2021, till Kommunfullmäktige, lämna förslag till beslut
för skolstruktur fr.o.m. läsåret 2022/23.
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