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§1

Matildas, Antons, Camilla och Anders
Gunnarssons medborgarförslag om bana för
låghöjdsklättring

Dnr Bs2014-000076 829
Enhetschef för fritid anför följande:
Det medborgarförslag som lämnades in 2014-10-02 och besvarades av Bildningsstyrelsen,
dnr BS 2014-000076 829, innebar ett beslut att hänskjuta förslaget till den s.k. Outdoorutredningen. Efter att denna utredning nu har genomförts behandlas härmed ärendet slutligen
av bildningsstyrelsen.
Fritidschefens yttrande:
De satsningar som kommunen valt att genomföra i vår utomhusmiljö har vissa inslag av
klättring i form av en redan anlagd parkourmiljö, liksom en till våren 2018 planerad
hinderbana i sportparken. Därtill har Karlbergsparken de senaste åren utvecklats med
ytterligare klätterhinder. Kommunen avser inte att i nuläget anlägga ytterligare en bana specifik
för låghöjdsklättring.
Fritidschefens förslag
- Att medborgarförslaget avslås
- Att med denna skrivelse anse medborgarförslaget besvarad i sin helhet
Beredning
- Matildas, Antons, Camilla och Anders Gunnarssons medborgarförslag 25 augusti 2014.
- Kommunfullmäktige den 29 september 2014, §104.
- Bildningsstyrelsens arbetsutskott 22 oktober 2014, §90.
- Bildningsstyrelsen 12 november 2014, §141.
- Bildningsstyrelsen 21 januari 2015, §4.
Arbetsutskottets förslag till beslut
- Att medborgarförslaget avstyrks
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§ 2

Anna Klingsmos medborgarförslag om ett
utegym vid skateparken/sportparken

Dnr Bs 2015-000059 829
Enhetschef fritid, Georgios Nielsen anför följande:
Det medborgarförslag som lämnades in 2015-06-02 och besvarades av Bildningsstyrelsen,
dnr BS 2015-000059 829, innebar ett beslut att hänskjuta förslaget till den s.k. Outdoorutredningen. Efter att denna utredning nu har genomförts behandlas härmed ärendet slutligen
av bildningsstyrelsen.
Fritidschefens yttrande:
Avesta kommun planerar under våren att anlägga ett utegym i området sportparken.
Utegymmet beräknas klart till juni 2018.
Fritidschefens förslag
- Att anse medborgarförslaget som tillstyrkt
- Att med denna skrivelse anse medborgarförslaget besvarat i sin helhet
Beredning
- Anna Klingsmos medborgarförslag 18 maj 2015.
- Bildningsstyrelsen 9 september 2015
- Kommunfullmäktige 25 maj 2015
- Bildningsstyrelsen 7 oktober 2015
Arbetsutskottets förslag
- Att anse medborgarförslaget tillstyrkt
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§3

Susanne Nordström medborgarförslag om
rullskid/rullskridskobana

Dnr Bs2015-000064 829
Det medborgarförslag som lämnades in den 2015-06-05 och besvarades av Bildningsstyrelsen,
dnr BS2015-000064 829, innebar ett beslut att hänskjuta förslaget till den s.k. Outdoorutredningen. Efter att denna utredning nu har genomförts behandlas härmed ärendet slutligen
av bildningsstyrelsen.
Fritidschefens yttrande
Avesta kommun har idag inte resurser att i anslutning till de två elljusspår som är
kommunalägda, kunna anlägga ett asfalterat spår för rullskidor.
Föreslagställaren lämnar Högbo bruk som referens i sitt medborgarförslag.
Högbo bruk har idag en anläggning där en kommersiell aktör är en av de drivande genom ett
samarbete mellan Hotell och konferensverksamhet, det kommunala fastighetsbolaget, samt
föreningslivet. Anläggningen riktar sig till lika stor del mot kommersiell verksamhet till icke
kommunmedborgare i Sandviken, som till föreningslivet i Sandviken.
Avesta kommun har idag inte samma förutsättningar att skapa denna rekreationsmiljö utan att
kommunala medel måste bli en alltför stor del av satsningen.
Förändrade förutsättningar framgent där satsningen skulle kunna delas mellan flera aktörer.
kan möjligtvis öppna upp för möjligheten till ett asfalterat rullskidspår med Avesta kommun
som en av aktörerna.
Fritidschefens förslag
- Att avslå förslaget
- Att med denna skrivelse anse medborgarförslaget besvarad i sin helhet
Arbetsutskottets förslag
- Att avstyrka förslaget
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Beslut om att anvisa elever till Bergsnässkolan
samt uppdrag om att ta fram riktlinjer för
placering av elever vid skolenheter

Dnr Bs 2018-000001
Resultatenhetschef Bengt Albertsson anför följande:
På fyra år har antalet grundskoleelever i Avesta kommun ökat från 2100 till 2464. Under
samma tidsperiod har Markusskolan ökat från 277 till 346 elever. Folkbokföringsstatistiken
visar att elevantalet kommer att fortsätta öka. Läsåret 20/21 kommer taket på 400 elever på
skolan att nås och läsåret 22/23 kommer elevantalet uppgå till 462 elever. Bedömning görs att
om åtgärder för att utjämna elevantalen mellan Bergsnässkolan och Markusskolan inte vidtas
kommer det att innebära att organisatoriska och ekonomiska svårigheter för kommunen.

Bilaga 1
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§ 4 (forts)
Resultatenhetschefens förslag
- Bildningsstyrelsen beslutar att anvisa de elever, inom det geografiska området som framgår
av bilaga 1, som ska börja förskoleklass läsåret 2018/19 till Bergsnässkolan.
- Bildningsstyrelsen beslutar att uppdra åt resultatenhetschefen för grundskola att ta fram
riktlinjer för placering av elever vid skolenheter, till bildningsstyrelsen i september 2018.
§ 4 (forts)
Arbetsutskottets förslag
- Bildningsstyrelsen beslutar att anvisa de elever, inom det geografiska området som framgår
av bilaga 1, som ska börja förskoleklass läsåret 2018/19 till Bergsnässkolan.
- Bildningsstyrelsen beslutar att uppdra åt resultatenhetschefen för grundskola att ta fram
riktlinjer för placering av elever vid skolenheter, till bildningsstyrelsen i september 2018.
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§5

Investeringsbudget för lager i Verket

Dnr Bs2018-000023 860
Resultatenhetschef Kultur och Fritid, Ing-Marie Pettersson Jenssen ansöker om
investeringsbudget för att iordningsställa ett lager i Verket.
Arbetsutskottets förslag
- Att bildningsstyrelsen godkänner investeringsbudgeten
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§6

Reviderad tidplan, tillsynsbesök för enskild
pedagogisk omsorg

Dnr Bs 2018-00008 610
Karin Vestman, resultatenhetschef förskola, lämnar förslag på datum utifrån tidigare beslutad
plan för vilka verksamheter som ska få tillsynsbesök under 2018.
Datum
2018-01-31
2018-03-14
2018-04-25
2018-05-16
2018-10-03
2018-11-07
2018-12-05

Enhet
Vuxenutbildningen
Domarhagsskolan
Pedagogisk omsorg, enskild verksamhet - dagbarnvårdare
Markusskolan
Bergsnässkolan
Avesta Centrala förskolområde 1
Norra förskolområdet

Enhetschefens förslag
- Att Bildningsstyrelsen beslutar enligt föreslagen plan.

Arbetsutskottets förslag
- Att Bildningsstyrelsen godkänner föreslagen tidplan för tillsynsbesök
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§7

Förskolan och skolans inre organisation

Dnr Bs 2018-000009 610
Förvaltningschef Björn Hansson anför följande:
2015-04-08 beslutade Bildningsstyrelsen om förvaltningen organisation, som omfattade både
chefer och biträdande chefer. Enligt Skollagen äger förskolechefen och rektorn sin inre
organisation och kan besluta inom budgetramen hur man vill organisera sig. (Skollagen
2010:800) 2 kap, 10§,
” Rektorn och förskolechefen beslutar om sin enhets inre organisation och ansvarar för att fördela resurser inom
enheten efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. Rektorn och förskolechefen fattar i övrigt de
beslut och har det ansvar som framgår av särskilda föreskrifter i denna lag eller andra författningar.
Rektorn och förskolechefen får uppdra åt en anställd eller en uppdragstagare vid förskole- eller skolenheten som
har tillräcklig kompetens och erfarenhet att fullgöra enskilda ledningsuppgifter och besluta i frågor som avses i
första stycket, om inte annat anges.”
Härvid har inte styrelsen någon makt över att påverka förskolechefen/rektorns inre
organisation förutom att förändra de ekonomiska förutsättningarna. Med bakgrund till
ovanstående skrivning i skollagen behöver styrelsen revidera tidigare fattat beslut om
förskolan/skolans inre organisation.
Förslag
- Bildningsstyrelsen reviderar beslutet från BS 2015-04-08, §57, att inte omfatta biträdande
förskolechefer och biträdande rektorer.

Arbetsutskottets förslag
- Bildningsstyrelsen reviderar beslutet från BS 2015-04-08, §57, att inte omfatta biträdande
förskolechefer och biträdande rektorer.
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§8

Budgetgrupp

Förvaltningsekonom, Johanna Johansson informerar om det ekonomiska läget 2018.
Budgetgruppen kallas till ett extra budgetmöte den 7 februari klockan 12:30.

___

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL

UTDRAGSBESTYRKANDE

