
JOKKMOKKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-02-04 

_______________________________________________________________________ 
 

Plats och tid: Sessionssalen, kommunhuset, Jokkmokk, klockan 13.10 – 15.45. 
 Ajournering: Kl. 15.10 – 15.20. 
 
Beslutande ledamöter: Per-Olov Hedström (SV), ordförande 
 Margaretha Holmström (S), deltar på distans 
 Sven Holmqvist (S), deltar på distans 
 Agneta Almqvist Bergman (V) 
 Mandy Senger (M) 
 Wivi-Anne Mulk (SV) §3-4 
 Denise Magnusson (opol), deltar på distans 
 
Övriga Helen Isaksson Spik, skolchef 
närvarande: Thereze Gustafsson, sekreterare  
 Marcus Sjaggo, kommunsekreterare 
 Erik Fagerström, fastighetschef §1-3 
  
Tid och plats för 

justering: Torsdag den 4 februari 2021 kl. 17.00, kommunhuset, Jokkmokk 
 
Paragrafer: 1-4 
 
Underskrifter: Sekreterare........................................................................................... 
  Thereze Gustafsson 
 
 Ordförande............................................................................................ 
  Per-Olov Hedström (SV) 
 
 Justerande............................................................................................ 
  Mandy Senger (M) 
____________________________________________________________________________ 
  ANSLAG / BEVIS 
 
Organ: Barn- och utbildningsnämnden 
 
Sammanträdesdatum: 2021-02-04 
 
Datum för anslags   Datum för anslags 
uppsättande: 2021-02-05  nedtagande:  2021-02-27 
 
Förvaringsplats för 
protokollet: Kommunhuset, Jokkmokk 
 
Underskrift: ....................................................................................................................... 
 Thereze Gustafsson 
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Innehållsförteckning 
Ärenden markerade med * behandlas bakom stängda dörrar. 
 
§ 1 
Val av justerare 
 
§ 2 
Godkännande av föredragningslistan 
 
§ 3  Dnr 2020:723 
Utredningsuppdrag lokaler 
 
§ 4 
Utredning förskoleavdelning Bäckstugan 
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§ 1 
 

Val av justerare 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att utse Mandy Senger (M) att justera dagens protokoll, samt 
 
att justering av protokollet från dagens sammanträde äger rum torsdag 
den 4 februari 2021 klockan 17.00. 
___________ 
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§ 2 
 

Godkännande av föredragningslistan 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna utsänd föredragningslista med föreslaget tillägg 
___________ 
 
Överläggningar i Barn och Utbildningsnämnden 
 
Mandy Senger (M) föreslår ytterligare en punkt gällande Utredning 
förskoleavdelning Bäckstugan (§4) 
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§ 3  Dnr 2020:723 
 

Utredningsuppdrag lokaler 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslutar 

   
  att ej bygga en ny förskola i Jokkmokk 
 

att Etapp 1 justeras enligt nedan 
▪ Bygga om två klassrum på Västra till en förskoleavdelning 
▪ Bygga ut avd. Jarre 
▪ Säga upp modulen  

 
att ej flytta åk 4 och 5 från Porjus till Jokkmokk 

 
att flytta åk 4-5 från Västra skolan till Östra skolan 
  
att Västra skolan byggs om och utökas med två förskoleavdelningar  
 
att modulen på Kattens förskola avvecklas  
 
att genomföra omorganisation i etapper enligt skolchefens förslag till 
tidsplan 
_______ 
 
Reservationer 
 
Mandy Senger (M) reserverar sig mot beslutet att ej bygga en ny förskola i 
Jokkmokk. 
 
Sven Holmqvist (S), Margaretha Holmström (S) och Agneta Almqvist 
Bergman (V) reserverar sig mot beslutet att ej flytta åk 4-5 från Porjus till 
Jokkmokk.  
 
Mandy Senger (M) reserverar sig mot beslutet att genomföra 
omorganisationen i etapper enligt skolchefens förslag. 

 
  Ärendet 
 

Bakgrund  
 
2020-09-24 Fattade Barn- och utbildningsnämnden ett inriktningsbeslut 
om att flytta åk 4-5 från Västra till Östra, inrymma två förskoleavdelningar 
på Västra skolan, avveckla modulen vid Kattens förskola samt äska medel 
från Kommunstyrelsen för eventuella kostnader gällande projektering. Ett 
slutgiltigt beslut skulle fattas då konkreta förslag gällande ombyggnation 
av inom- och utomhusmiljö, som arbetats fram tillsammans med berörd  
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§ 3 fortsättning 
 
personal, samt kalkyl över faktiska kostnader kunde presenteras för 
nämnden.  
 
2020-11-02 Beslutade Kommunfullmäktige att återremittera ärendet 
gällande beslut om samordning av lokaler (åk 4-5 från Porjus till Östra, åk 
4-5 från Västra till Östra, inrymma två förskoleavdelningar på Västra 
skolan, avyttra modulen på Kattens förskola) för förankring hos personalen 
i skolan och för eventuella justeringar av tidsplan gällande 
genomförandeprocessen.  

  
2021-01-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott budgetbereder och önskar 
återkoppling av Skolchef gällande ärendet för att kunna planera för 
eventuella beslut gällande investeringsmedel.  
 
Tidigare presenterade utredningar i ärendet: 
▪ Utredning av flytt åk 4-5 från Porjus till Jokkmokk  
▪ Utredning förändring förskolelokaler/struktur  
▪ Utredning flytt av åk 4-5 från Västra till Östra skolan   
▪ Minnesanteckningar av genomförda medborgardialoger  
▪ Verksamheternas risk- och konsekvensanalyser  
▪ Uppdaterade ekonomiska kalkyler. 

 
Sammantaget visar tidigare utredningar att det finns möjlighet att avveckla 
modulen på Katten samt sänka barnantalet på förskolorna enligt 
Skolverkets rekommendationer genom att flytta åk 4-5 från Västra till 
Östra. Att flytta åk 4-5 från Porjus till Jokkmokk skulle ge verksamheten i 
Porjus en bättre arbetsmiljö samt undvika en ökad lokalkostnad för en 
modul. Kvalitetsaspekterna för eleverna gällande bla undervisning i 
homogen grupp och större utbud av klasskamrater förväntas öka. En flytt 
av åk 4-5 från Västra till Östra skulle innebära att stadierna hålls samman 
vilket i förlängningen främjar bedömningar. Samtliga utredningar skriver 
även fram en ökad kostnad kring bla ombyggnationer och anpassning av 
lokaler och utemiljöer.   

 
Nuläge 
Arbetsgrupper bestående av representanter från förskola, skola, fritidshem 
och skolledning har under hösten arbetat fram behovsunderlag och tittat 
på olika lösningar gällande lokalförändringar. Norconsult har på uppdrag 
av fastighetsansvarig utifrån detta skissat på olika lösningar gällande 
ombyggnationer. Dialog kring detta pågår.  
 
Förskolans nuvarande ytmått (m2/barn) har granskats och jämförs med 
andra kommuner. I skissförslagen som arbetas fram utgår man från ett 
riktmärke på ca 10 m2/barn vilket inte skulle innebära en minskning 
jämfört med de ytor förskolan har idag.  
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§ 3 fortsättning 
 
Omkostnader  
 
Enligt fastighetsansvarig, Erik Fagerström, beräknas kostnadsminskningen 
för modulen motsvara den ökade kapitalkostnaden.  
Beräknad kostnad gällande Västra skolan: 500 000 kr projektering, 5 500 
000 kr ombyggnation.   
Beräknad kostnad gällande Östra skolan: 100 000 kr projektering, 2 000 
000 kr ombyggnation. 
Reinvesteringen vid Östra skolan möjliggörs genom att tidigare 
investeringar blir avskrivna.  
(Enligt protokoll från Kommunfullmäktige 2020-11-02) 

 
Förslag till ny tidsplan för genomförande 
 
För att säkerställa en omorganisation som blir genomtänkt och hållbar 
förslås en ny tidsplan gällande genomförande. Tidsplanen, som här 
presenteras i 3 etapper, medför en större möjlighet till fortsatt förankring 
bland personal och vårdnadshavare.  Det ger också skolledningen ett 
utrymme att över tid arbeta med organisationsfrågor som tex ledning, 
elevhälsa, fritidshemsverksamhet, arbetslag mm.  

 
Etapp 1: (Våren 2021 - Klart augusti 2021) 
▪ Flytta åk 4-5 Porjus till Jokkmokk 
▪ Bygga om två klassrum på Västra till en förskoleavdelning 
▪ Bygga ut avd. Jarre 
▪ Säga upp modulen  

 
Etapp 2: (Våren 2021/hösten 2021) 
▪ Fortsatt utredning organisation 
▪ Projektera Östras ombyggnad och fortsätta förankringen med 

personal och föräldrar 
 
Etapp 3: (Våren 2022 – klart aug 2022) 
▪ Ombyggnation Östra 
▪ Flytta åk 4 – 5 från Västra till Östra 
▪ Bygga om två klassrum på Västra till en förskoleavdelning 
▪ Minska antalet barn i barngrupper på förskolan enligt Skolverkets 

rekommendationer och BUNs beslut. 
  

Skolchefen föreslår Barn- och utbildningsnämnden besluta  
 
Att flytta åk 4-5 från Porjus till Jokkmokk  
Att flytta åk 4-5 från Västra skolan till Östra skolan  
Att Västra skolan byggs om och utökas med två förskoleavdelningar  
Att modulen på Kattens förskola avvecklas  
 
Att genomföra omorganisation i etapper enligt förslag till tidsplan ovan 
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§ 3 fortsättning 
 
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-01-28 
att Etapp 1 justeras enligt nedan 
▪ Bygga om två klassrum på Västra till en förskoleavdelning 
▪ Bygga ut avd. Jarre 
▪ Säga upp modulen  

 
När det gäller etapp 2 och 3 samt att flytta åk 4-5 från Porjus till Jokkmokk 
överlämnas ärendet utan eget förslag till Barn och utbildningsnämnden.  
 
Ärendets beredning 
 
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-01-28 § 3 
Tjänsteskrivelse upprättad av skolchef Helen Isaksson Spik 2021-01-18 
Kommunfullmäktige 2020-11-02, § 91-93 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-09-24, § 47 
Tjänsteskrivelse upprättad av skolchef Helen Isaksson Spik 2020-09-02 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-06-11, § 34 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-05-28, § 22 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-02-14, § 5 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-01-24, § 5 
Tjänsteskrivelse upprättad av skolchef Monica Lundkvist 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-11-26, § 52 
Tjänsteskrivelse från skolkontoret med besparingsförslag inför budget 
2020 inklusive konsekvensbeskrivning, daterad 2019-12-10 
Barn- och utbildningsnämnden 2019-11-05, § 77 

 
  Överläggningar i Barn- och utbildningsnämnden 
 

Skolchefen informerar om att en namninsamling inkommit från Kattens 
förskola där 7 vårdnadshavare ställer sig negativa till en stängning av 
Katten. 
 
Skolchefen informerar om den skrivelse ställd till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige som inkommit från Västra skolans pedagoger 
angående skolomvandlingen. 
 
Fastighetschef Erik Fagerström redogör för processerna kring om och 
tillbyggnad. Vidare redogörs för hyreskostnader vid ev ombyggnationer. 

 
  Denise Magnusson (opol) föreslår: 

 
 Att en helt ny förskola byggs för att uppnå målet med barngruppernas   

storlek och att i övrigt lägga förslaget till handlingarna i avvaktan på bättre 
underlag. 
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 § 3 fortsättning 
 
 Sven Holmqvist (S) yrkar på att det ej byggs en ny förskola.  
 
 Röstning 
 

Ordförande prövar Denise Magnussons förslag mot Sven Holmqvists 
yrkande och finner att Barn- och utbildningsnämnden har beslutat enligt 
Sven Holmqvist yrkande. 
 
Ordförande prövar arbetsutskottets förslag 
 
att Etapp 1 justeras enligt nedan 
▪ Bygga om två klassrum på Västra till en förskoleavdelning 
▪ Bygga ut avd. Jarre 
▪ Säga upp modulen  
 

Ordföranden finner att Barn- och utbildningsnämnden beslutar så. 
 

Ordföranden prövar om att flytta åk 4 och 5 från Porjus till Jokkmokk och 
finner att Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ej flytta åk 4 och 5 
från Porjus till Jokkmokk.  
 

Ordföranden prövar om att flytta åk 4-5 från Västra skolan till Östra skolan 
och finner att Barn- och utbildningsnämnden beslutar så.  
  
Ordföranden prövar om att Västra skolan byggs om och utökas med två 
förskoleavdelningar och finner att Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
så. 
 
Ordföranden prövar om att modulen på Kattens förskola avvecklas och 
finner att Barn- och utbildningsnämnden beslutar så.  
 
Ordförande prövar om att genomföra omorganisation i etapper enligt 
skolchefens förslag till tidsplan och finner att Barn- och 
utbildningsnämnden beslutar så. Votering begärd.  
 
Ordförande föreslår följande röstningsordning. Den som vill att Barn- och 
utbildningsnämnden att genomföra omorganisationen i enlighet med 
skolchefens förslag till tidsplan röstar ja och den som vill att Barn- och 
utbildningsnämnden ej ska besluta det röstar nej. Vid röstningen avges 5-
ja röster och 1-nejröst och 1 röst som avstår enligt särskilt protokoll. 
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  § 3 fortsättning 
 
Kopia till 
Kommunstyrelsen 
Kommunchef Monica Lundkvist 
Skolchef Helen Isaksson Spik 
Fastighetschef Erik Fagerström 
Rektor Monica Åhman Fjellström 
Rektor Monica Larsson 
Rektor Gunilla Silvferbrand 
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§ 4   
 

Utredning förskoleavdelning Bäckstugan 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

   
  att ej hantera frågan i och med föregående beslut. 
   __________________________ 
 
  Överläggningar i Barn- och utbildningsnämnden 
 

Mandy Senger (M) föreslår att ärendet ej hanteras i och med det beslut 
som Barn- och utbildningsnämndens föregående beslut. 
 
   


