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Plats och tid Sammanträdesrum A, kl. 09:00-12:35. Ajournering kl. 09:53-10:20 

Beslutande Ledamöter 

Tomas Bolén (S), ordförande 
Maria Unborg (M) 
Hans Jonsson (C) 
Mari Wintarv (C) 
Andreas Kissner (KD) 

Tjänstgörande ersättare 

Emma Madueme (S) tjänstgör för Jan-Åke Lindgren (S) 
Lars Bro (M) tjänstgör för Ingrid Björklund (L) 
 

Övriga närvarande Ersättare 

Allan Olsson (SD) 
Karl-Gunnar Landar (C) 
Maria Jonsson (KD) 
 
 
Tjänstemän 

Christer Andersson, barn-och utbildningschef 
Cecilia Kronberg, nämndsekreterare  
Lars Forsblom, kvalitetsutvecklare  
Monica Hedström, arbetstagarrepresentant Lärarförbundet  
Johan Rasmussen, gymnasierektor §18 

Justerare Andreas Kissner 

Justeringens plats och tid Nämndsekreterarens kontor, 2022-03-15 kl. 13:00  
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

Cecilia Kronberg 

Paragrafer §§ 13-23 

 Ordförande 

Tomas Bolén 

 Justerare 

Andreas Kissner 
 

 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-03-09 

Datum då anslaget sätts upp 2022-03-16 Datum då anslaget tas ned 2022-04-07 

Förvaringsplats för protokollet Nämndsekreterarens kontor 
 

Underskrift 

Cecilia Kronberg 
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Ärendelista 

§ 13 Dnr 2022/00011 
Godkännande av dagordning 3 

§ 14 Dnr 2022/00050 
Budgetuppföljning 2022 4 

§ 15 Dnr 2021/00043 
Tilläggsäskande - riktade medel och insatser till nyanlända elever samt 
elevassistent till särskolan. 5 

§ 16 Dnr 2022/00022 
Budget och verksamhetsplan 2023-2025, äskande av kostnads-och volymökningar
 6 

§ 17 Dnr 2022/00049 
Investeringsplan 2023-2027 8 

§ 18 Dnr 2022/00009 
Verksamhetsinformation 11 

§ 19 Dnr 2022/00012 
Rutiner och former för kvalitetsarbetet i verksamheterna. 12 

§ 20 Dnr 2022/00010 
Barn-och utbildningschefen informerar 13 

§ 21 Dnr 2022/00008 
Kränkande behandling, anmälan till huvudman 14 

§ 22 Dnr 2022/00007 
Delegationsbeslut 2022, redovisning 15 

§ 23 Dnr 2022/00006 
Meddelanden 16 
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§ 13 Dnr 2022/00011 

Godkännande av dagordning 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn-och utbildningsnämnden godkänner dagordningen.  
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§ 14 Dnr 2022/00050 

Budgetuppföljning 2022 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn-och utbildningsnämnden godtar redovisningen av budgetuppföljningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Christer Andersson barn-och utbildningschef redogör för budgetuppföljningen och förklarar 

avvikelsen på 1,6 miljoner. 

 

Beslutsunderlag 

Budgetuppföljning tom februari 2022 
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§ 15 Dnr 2021/00043 

Tilläggsäskande - riktade medel och insatser till nyanlända 
elever samt elevassistent till särskolan. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn-och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förslaget om tilläggsäskande och föra fram 

till budgetberedningen.   

1. 400 tkr som avser mottagande av nya nyanlända elever. 

2. 440 tkr som avser elevassistent till särskolan  

 

Sammanfattning av ärendet 

Nya nyanlända elever 

Under slutet av höstterminen 2021 tog Alftaskolan F-9 emot fem nya nyanlända elever. I syfte 

att skapa en organisation för dessa elever i form av personal som möjliggör och utvecklar 

elevernas kunskapsresultat utifrån deras behov, görs tilläggsäskande med 400 tkr. 

Den tidigare organisationen för undervisning av nyanlända har upphört då samtliga flerspråkiga 

elever är integrerade i klasser.  

Konsekvensen blir att kostnaden tas från befintlig personalbudget och därmed berörs 

lärartätheten 8.0/100 elever.  

 

Utökning av assistent för att möta särskolebehov.  

Under höstterminen 2021 flyttade en elev in till kommunen i förskoleklass. Eleven hade 

förberedande dokument om inskrivning till särskola av tidigare hemkommunen. Eleven har ett 

omfattande behov av stöd i sin dagliga livsföring och stöd i sin kunskapsutveckling vilket 

innebär behov av en elevassistent.  

Budget för elevassistentkostnad finns inte inom befintlig budgetram för 2022 inom särskola 

varmed ett tilläggsäskande om 440 tkr görs.  

Konsekvensens blir att budgeten för elever inom särskolan minskar per elev, och 

personaltätheten minskar för elever i behov av stöd i särskolan. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-03-03, Christer Andersson  

 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 16 Dnr 2022/00022 

Budget och verksamhetsplan 2023-2025, äskande av kostnads-
och volymökningar 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn-och utbildningsnämnden beslutar att äska medel för volymökningar med:  

3 586 tkr inför 2023  

3 069 tkr inför 2024  

3 069 tkr inför 2025 

 

2. Barn- och utbildningsnämnden antar beslutet att äska 1 770 tkr i kostnadsökningar inför 

2023. 

 

3. Hans Jonsson (C), Mari Wintarv (C) och Andreas Kissner (KD) deltar inte i beslutet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsförvaltningen äskar om utökning av 2023 års budgetram enligt nedan för 

volymförändringar och kostnadsökningar inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter. 

  

Volymförändringar 2023 2024 2025  

Fler barn enskilda förskolan 415 415 415  

Elevökning grundskolan 2022 517 0 0  

Elevassistent förskolan 950 950 950  

Vikariesamordnare (fsk) 150 150 150  

Dokumentationssystem (fsk) 34 34 34  

Städ Knåda skola, Gula huset 80 80 80  

Förskoleklass assistent Lillboskolan 570 570 570  

Förskoleklass Assistent Alftaskolan 650 650 650  

Utökning av särskolebehov Celsius F-3, 
05 tj 

220 220 220  

Totalt 3 586 3 069 3 069  
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Volymförändringar inför 2023 med 3 586 tkr består av följande: 

För förskoleverksamheten äskas totalt 1 549 tkr som avser elevassistenttjänster, fler barn i Fria 

Förskolan Framtiden, vikariesamordnare samt dokumentationssystem.  

Grundskolan har volymförändringar inom F-9 med totalt, 2 037 tkr i form av elevökning, 

assistenter i förskoleklass, nyanlända elever, särskolebehov samt utökad städning. 

 

De fem största enskilda posterna är: elevassistenter förskola 950 tkr, assistenter i förskoleklass 

650 tkr + 570 tkr, elevökning grundskola 517 tkr och fler barn i Fria Förskolan Framtiden 415 tkr. 

 

Kostnads- och intäktsförändringar om totalt 1 770 tkr. 

Barn- och utbildningsförvaltningen äskar om 1 770 tkr inför 2023. De största posterna avser 

skolskjutskostnader 642 tkr, ökade lönekostnader Fria Förskolan Framtiden 185 tkr, 

programpris gymnasiesärskola 136 tkr, städning 120 tkr samt skolans larmsystem/APP 96 tkr.  

 

Kostnadsökningar från 2023    

Kontor & Nämnd 44    

Förskoleverksamheten 338    

Grundskoleverksamheten 1 009    

Gymnasiet & Vuxenutbildningar 379    

Totalt 1 770    

 

 

Beslutsunderlag 

Budget och verksamhetsplan 2023- 2025  

Tjänsteskrivelse, 2022-01-19, Christer Andersson 

 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 17 Dnr 2022/00049 

Investeringsplan 2023-2027 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn-och utbildningsnämnden beslutar att godkänna investeringsäskande om totalt 5 576 tkr för 

år 2023. 

 

Ärendet 

Skolan är en viktig byggsten i samhället och vår viktigaste uppgift är att ge alla barn och elever 

de allra bästa förutsättningar. Vi har stora klyftor i vårt samhälle idag med vitt skilda 

förutsättningar, som gör att barnen i våra förskolor och eleverna i våra skolor har olika 

förutsättningar att lyckas. Ett av de största och viktigaste uppdragen vi har inom förskola och 

skola är därför – tydligt reglerat – att vi skall kompensera för olika förutsättningar och skapa 

likvärdig utbildning för barn och elever. Det betyder inte att vi skall göra lika för alla utan det 

betyder att vi skall möta varje barn/elev utifrån dess behov och förutsättningar. I detta arbete 

har vi också stöd och krav från såväl skollag som diskrimineringslag. 

 

IT 

Dagens elever lever i ett alltmer digitaliserat samhälle och därför har regeringen beslutat om 

förändringar i styrdokumenten för förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. En 

nationell digitaliseringsstrategi genomförs där skolan ska vara ledande. Det finns flera skäl till 

varför alla barn och elever ska få möjlighet att utveckla en digital kompetens men ökad 

kunskapsutveckling och stärkt likvärdighet står i fokus. 

 

Vi lever i en tid med ett stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt. 

 

För att kunna verka i ett sådant samhälle behövs digital kompetens och en del i detta är skolans 

uppdrag att förbereda elever för fortsatta studier och arbetsliv. Detta ökar likvärdigheten och ger 

alla elever samma förutsättningar. I uppdraget ingår att elever utvecklar förståelse för hur 

digitaliseringen påverkar individen och samhället. Det ska stärka elevernas förmåga att 

använda och förstå digitala system och tjänster samt att förhålla sig till medier och information 

på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt. Det handlar också om att stärka förmågan att lösa problem 

och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med hjälp av digitala verktyg. 

 

Verksamheten är ständigt konkurrensutsatt och vissa farhågor finns hur kvalitet och 

attraktionskraft kan komma att påverkas av ev. anpassningskrav och i ljuset av detta är en 
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fortsatt satsning från kommunens sida på digitalisering och IT extra viktig. IT som pedagogiskt 

och kompensatoriskt redskap ger barn och elever utmärkta möjligheter att utveckla sin 

kompetens, nå högre kunskapsnivå och därmed högre måluppfyllelse. För elever i behov av 

särskilt stöd och som ökar i antal är detta extra viktigt. 

 

Lokaler 

För att stärka likvärdigheten och ge våra barn och elever de allra bästa förutsättningar måste vi 

fortsatt investera i faciliteter, förskolor och skolor. I en snar framtid ser vi ett behov av en 

utbyggnad av förskola i Edsbyn för att möta kraven på likvärdighet och kommuninvånarnas 

önskan om förskoleplatser. I ett längre perspektiv visar en påbörjad utredning behov 

av investeringar och ev. nyinvesteringar gällande förskolor och skolor utanför våra centralorter. 

 

Barn – och utbildningsförvaltningen har följande investeringsbehov:  

Förskolan  

2023  2 000 tkr, inventarier till nya förskolan i Alfta. 

2023 200 tkr, akustikplattor. 

2023-2027 380 tkr/år, elevdator från förskola – åk 5 grundskola. 

2023-2027 260 tkr/år, personaldatorer förskola.  

 

Grundskolan 

2023 100 tkr, kameraövervakningssystem Celsiusskolan F-9  

2023-2027 450 tkr/år, personaldator fritidshem, förskoleklass och grundskola  

Elevdatorer 1-1 satsning. 

2023  800 tkr   

2024 800 tkr 

2025 850 tkr 

2026 850 tkr 

2027 750 tkr 

 

Gymnasieskolan 

IT investeringar: Elevdatorer 1-1 satsning, personaldatorer, teknikprogrammet, utbyte av datorer 

Arken och språkintroduktion för SFI, gymnasiet och vuxenutbildningen. 

2023 1 626 tkr 

2024 1 336 tkr  

2025 1 630 tkr 

2026 2 050 tkr 

2027 1 473 tkr  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-03-04, Christer Andersson 

Investeringsplan 2023-2027 

 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 18 Dnr 2022/00009 

Verksamhetsinformation 

Sammanfattning av ärendet 

Johan Rasmussen rektor för Voxnadalens gymnasium informerar om drogförebyggande 

insatser och åtgärder som verksamheten utför. Johan berättar om samarbetet mellan Polis och 

Ulla-Marie Nilsson, folkhälsosamordnare och vikten av information till elever och lärare. 
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§ 19 Dnr 2022/00012 

Rutiner och former för kvalitetsarbetet i verksamheterna.  

Sammanfattning av ärendet 

Lars Forsblom kvalitetstutvecklare redogör vilka styrdokument som styr barn- och 

utbildningsnämndens verksamheter och kvalitetsarbetets utformning utifrån nuläget, mål, 

aktiviteter samt uppföljning.  

 

Inför politikernas verksamhetsbesök får Lars Forsblom i uppdrag att fördela politikergrupper och 

skolenheter. Ett utskick kommer att ske inom kort.  

 

Andreas Kissner (KD) vill ha en uppföljning av de 17 elever, som tidigare har redovisats till 

nämnden, att de inte då uppnådde behörighet till gymnasiet.  

Underlag 

Årshjul för det systematiska kvalitetsarbetet  
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§ 20 Dnr 2022/00010 

Barn-och utbildningschefen informerar 

Sammanfattning av ärendet 

Christer Andersson barn-och utbildningschef, informerar om: 

 

• En övergripande lokalutredning för Ovanåkers kommun, ska genomlysas av en konsult. 

• Sökbilden av ansökningar till gymnasiet inför höstterminen.  

• Skrivelse från elever i Roteberg skola. 

• Framräkningen av grundbeloppet till fristående förskoleverksamhet bör ses över och 

eventuellt ett nytt beslut ska tas.  

• Strategisk kompetensförsörjningsplan är antagen i samverkansgruppen för barn-och 

utbildningsförvaltningen.  

• Gemensamt ansvar - en modell för planering och dimensionering av gymnasial 

utbildning. Vilket ska syfta till att underlätta ungdomars och vuxnas etablering på 

arbetsmarknaden och att förbättra kompetensförsörjningen till välfärd och näringsliv.  
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§ 21 Dnr 2022/00008 

Kränkande behandling, anmälan till huvudman 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn-och utbildningsnämnden tar del av redovisningen i anmälningarna om kränkande 

behandling. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Rektorer i samtliga skolformer inom barn-och utbildningsnämndens ansvarsområde, har 

skyldighet enligt skollagen 6 kap. § 10, att anmäla till huvudmannen om en elev eller ett barn 

har blivit utsatt för kränkande behandling.  

 

Vid dagens sammanträde redogör barn- och utbildningschefen för de anmälningar som 

inkommit under perioden 2022-01-22 – 2022-03-03 och vilka åtgärder som vidtagits av rektorer. 

 

Ärenden 

ID nr 1785 Knåda/fritids avser verbala trakasserier – ärendet under utredning. 

ID nr 1792 Celsius 7-9 avser kränkande behandling – ärendet under utredning. 

ID nr 1793 Celsius 7-9 avser verbala trakasserier – ärendet under utredning. 

ID nr 1801 Knåda/fritids avser mobbning – ärendet ännu inte åtgärdat. 

ID nr 1802 Tellus förskola avser kränkande behandling – ärendet ännu inte åtgärdat. 

 

Tidigare anmälda ärenden till barn-och utbildningsnämnden är avslutade 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-03-03, Christer Andersson 

Anmälningar registrerade i Stella systemet. 
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§ 22 Dnr 2022/00007 

Delegationsbeslut 2022, redovisning 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn-och utbildningsnämnden tar emot redovisningen.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän 

enligt delegationsordningen antagen av nämnden den 26 augusti 2020. Delegationsbeslut ska 

anmälas/redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva eller 

fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering. 

Beslutsunderlag 

➢ Dnr 2022:00041, Beslut om tilläggsbelopp enligt skollagen kap. 10 §39 och kap. 14 §17  

➢ Dnr 2021:00361, Delavslag gällande ansökan om skolskjuts, taxi - särskilda skäl.  

➢ Dnr 2022:00088, Beslut med delavslag, ansökan om skolskjuts. 

➢ Dnr 2022:00090, Beslut att avslå ansökan om skolskjuts, val av skola. 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

16(16) 

Sammanträdesdatum 

2022-03-09 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 23 Dnr 2022/00006 

Meddelanden 

Sammanfattning av ärendet 

Inför varje sammanträde sammanställs den information som inkommit till barn-och 

utbildningsförvaltningen eller som upprättats och som berör barn-och utbildningsnämndens 

verksamhetsområden. 

Underlag 

• Samverkansprotokoll barn-och utbildningsförvaltningen 2022-01-26 och 2022-03-02 

• Losam, lokala samverkansprotokoll; 

• Edsbyns förskolor, 2022-02-08 

• Celsiusskolan F-9, 2022-03-04 

 

• Från Skolverket, samordnare för nyanländas lärande brev till huvudman. 

• Elevönskemål från Rotebergs skola.  

• Handlingsplan, strategisk kompetensförsörjningsplan, 2022-03-02 

 


