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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Plats och tid Sammanträdesrum A, kl. 09:00 – 13:00. Ajournering 10:10 – 10:40  

Beslutande Ledamöter 

Jan-Åke Lindgren (S), Ordförande 

Tomas Bolén (S), 1:e vice ordförande 

Maria Unborg (M) 

Ingrid Björklund (L) 

Karl-Gunnar Landar (C) tjänstgör för Hans Jonsson (C) 

Mari Vedin (C) 

Andreas Kissner (KD) 

 Ersättare 

Carl Bopparmark (S) 

Alexander Wigren (SD) 

Lars Bro (M) 

Joakim Guvelius (C) 

Maria Jonsson (KD) 

Övriga närvarande Barn-och utbildningschef, Katarina Ceder Bång,  

Nämndsekreterare, Cecilia Kronberg 

Kvalitetsutvecklare, Lars Forsblom 

Arbetstagarrepresentant, Monica Hedström Lärarförbundet LR 

Ekonom, Katrin Espes §§ 59-63 

Rektor, Jörgen Edström §§ 63-71 

 

 

 

 

 

 

Justerare Mari Vedin  

Justeringens plats och tid Kommunhuset 2019-09-02 kl. 15:00  

 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 59-71 

 Cecilia Kronberg  

 Ordförande 

  

 Jan-Åke Lindgren  

 Justerare 

  

 Mari Vedin  
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-08-27 

Datum då anslaget sätts upp 2019-09-03 Datum då anslaget tas ned 2019-09-22 

Förvaringsplats för protokollet Nämndsekreterarens kontor 

 

Underskrift 

  

 Cecilia Kronberg  
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§ 59 Dnr 2019/00005  

Godkännande av dagordning 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn-och utbildningsnämnden godkänner dagordningen   
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§ 60 Dnr 2019/00010  

Budgetuppföljning  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn-och utbildningsnämnden tar del av och godkänner budgetuppföljningen 

för januari – juli.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonom Katrin Espes redogör för budgetuppföljningen. Under perioden har 

barn-och utbildningsnämnden totalt ett överskott med 3800 tkr.  
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§ 61 Dnr 2019/00077  

Budget och verksamhetsplan 2020-2022 

Planeringsförutsättningar med anpassningsbilaga 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn-och utbildningsnämnden godkänner verksamhetsplan och 

anpassningsåtgärder.    

Reservation 

Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig för beslutet och deltar ej i 

budget och verksamhetsplan med anpassningsåtgärder. 

Sammanfattning av ärendet 

Barn-och utbildningsnämnden äskade 9 619 tkr för volymökningar och 

kostnadsökningar 1837 tkr inför 2020. Kommunfullmäktige beslutade 

bevilja barn-och utbildningsnämnden 3500 tkr där prioriterade områden var 

skolskjutsar, skolläkare, förskolekök och behålla Trollstugans förskola och 

ökat elevantal. 

Inom förvaltningen togs beslutet att finansiera övriga kostnadsökningar för 

2020. 

Vidtagna åtgärder inom befintlig ram är: Alftaskolan har fortsatt behov av 

modulen och fritidshemmet Villan då ombyggnationen inte har påbörjats på 

Alftaskolan. Dessa anpassningar finansieras av minskade driftsinventarier 

och material. 

Konsekvensredovisning av tidigare beslutade anpassningar inför 2020: 

Inför 2019 beslutades en anpassningsåtgärd med att minska två tjänster inom 

förskolan med 900 tkr. Anpassning som är kvar är 400 tkr inför 2020 vilket 

fullföljs. 

Omorganisation av skolledning är en tidigare beslutad anpassning på 250 tkr 

för 2019 och ytterligare 250 tkr för 2020. Anpassningen inför 2020 beskrivs 

ej kunna fullföljas.    

Minskad lärartäthet i åk 4-6 finansieras via statsbidrag för att upprätthålla 

lärartäthet 8,0 lärare per 100 elever. 

Genomför verksamheterna ovan beslutade anpassningar inför 2020 innebär 

det att barn-och utbildningsnämnden klarar sin tilldelade budgetram.  

      

Beslutsunderlag 

Budget och verksamhetsplan med anpassningsbilaga. 

Tjänsteskrivelse, Katarina Ceder Bång, 2019-08-22  

 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 62 Dnr 2019/00068  

Styrkort 2020  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar Styrkort 2020     

 

Sammanfattning av ärendet 

Presidiet har utarbetat styrkort 2020 utifrån det koncernövergripande 

styrkortet. Få mål har varit utgångspunkten i arbetet samt att sätta mätetal 

som är möjliga att följa utvecklingen på över tid.       

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Lars Forsblom 2019-08-23 

Styrkort 2020 

 

 Beslut skickas till 

Rektorer i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan 
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§ 63 Dnr 2018/00005  

Systematiska kvalitetsarbetet om normer och värden 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden ger grundskolorna, med lägre andel än 90% 

positiva svar i enkäten i uppdrag att: 

 utforma en handlingsplan för grundskoleenhetens studiero, i Stratsys 

kvalitetssystem, i syfte att skapa trygghet i utbildningen.     

Ärendet 

Normer och värden 

I april genomförde barn-och utbildningsförvaltningen en enkät i förskolan, 

grundskolan och fritidshemmen. 

I förskolan svarade vårdnadshavare och pedagoger och i grundskolan samt 

fritidshemmen svarade elever och pedagoger. 

Förskolan 

Enkäten till vårdnadshavare gjordes digitalt på nätet. Svarsfrekvensen hos 

vårdnadshavarna har ökat, 21,2% svarade 2018. 2019 svarade 40,6%.  

Svaren visar att vårdnadshavarna är nöjda med verksamheten i kommunens 

förskolor. 100% av vårdnadshavarna uppger att barnen trivs och är trygga i 

förskolan vilket är mycket bra.  

Alla pedagoger, 100% svarade stämmer helt och hållet på påståendet;  jag 

arbetar alltid för att våra barn ska känna trygghet och trivsel på förskolan. 

Överlag svara pedagogerna i förskolan mycket positivt på alla påståenden. 

 

Grundskolan och fritidshem 

Trygghet 

89% av eleverna i åk.3, 5 och 8 svarar positivt på påståendet ”Jag känner 

mig trygg i skolan”. 2018 svarade 94% positivt på frågan.  

10,9%, av eleverna, 40st elever känner sig otrygga i skolan. 2018 var det 

20st elever. Av dessa 40st var 19st pojkar och 21st flickor. Trygghet är en 

grundförutsättning för att lyckas i skolan. Verksamheterna behöver sätta in 

aktiva åtgärder i sitt trygghetsarbete samt följa elevers utveckling över tid.  

Studiero 

En förutsättning för en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero är att 

elever, lärare och annan personal känner ett gemensamt ansvar för 

arbetsmiljön på skolan och har respekt för varandra. Eleverna ska beredas 

möjlighet att delta i utformningen av lärandemiljön, till exempel genom att 
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medverka i utarbetandet av ordningsregler. Det är även viktigt att skolan 

samarbetar med elevernas vårdnadshavare för att skapa gemensamma 

förutsättningar för en trygg skolmiljö (Skolverket). 

 

I åk 3, 5 och 8 svarade; Jag har arbetsro under lektioner och arbetspass; 

 
 Ja Nej  
2018 82,2% 17,8% 59 elever svarar negativt 

2019 77,1% 22,9% 84 elever svarar negativt 

I Viksjöfors åk 5, Alfta åk.8 samt Runemo åk.3 och åk.5 har hög andel 

positiva svar från eleverna, se nedan tabell. 

Jämför man pedagogernas resultat i respektive årskurs stämmer inte deras 

uppfattning överens med elevernas, lika som 2018. Det gäller också för 

förskoleklass och fritidshemmen.  Samsyn, en gemensam bild mellan elever 

och pedagoger är grunden för att kunna påverka studieron positivt. Ser vi 

samma sak?  

Slutsatsen från förvaltningen är att pedagoger kollegialt behöver arbeta med 

begreppet studiero för en likvärdighet samt att lyssna på elevernas åsikter där 

pedagoger och elever gemensamt sätter upp ordningsregler på skolan. 

 

Grundskolan Ovanåkers kommun  

Studiero/arbetsro (andel (%) elever med positiva svar) 

Skola 2014 2015 2016 2018 2019 

Celsius 8 90   81   69   87   73 

Alfta 8 52   81   93   78    98 

Lillbo 3      76   61 

Lillbo 5 54   95   54   78   58 

Celsius 3      86   88 

Celsius 5 76   70   87   76   79        

Roteberg 3      74   88 

Roteberg 5 100   69   81   94   31 

Knåda 3      89   89 

Knåda 5  83   83   93   72   82 

Alfta 3      76   88 

Alfta 5 100   79   61   97   65 

Viksjöfors 3    100   71 

Viksjöfors 5 83 100   57 100 100 

Runemo 3      82   92 

Runemo 5 100 100   78   91   91 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Lars Forsblom 2019-08-23 

Enkät 2019 jämförelse elev pedagog 

  

Beslut skickas till 

Rektorer i förskolan samt grundskolan 
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§ 64 Dnr 2019/00006  

Verksamhetsinformation 

Ärendet 

Jörgen Edström, rektor för Alftaskolan F-6 och Runemoskolan, informerar 

om obligatorisk förskoleklass. 

Obligatorisk förskoleklass innebär att eleverna omfattas av skolplikt.  

Skolverket har infört en läsa, skriva och räkna garanti. Varje elevs kunskaper 

i svenska och matematik ska kartläggas under höstterminen.   

Barn-och utbildningsnämnden ger i uppdrag att barn-och 

utbildningsförvaltningen arbetar fram en gemensam handlingsplan om hur 

arbetet med obligatorisk förskoleklass och kartläggningen ska genomföras så 

likvärdigheten mellan skolorna ökar.  

Uppdraget skickas till 

Rektorer för förskoleklass, Katarina Ceder Bång 
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§ 65 Dnr 2019/00020  

Kränkande behandling, anmälan till huvudman. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Nämnden tar del av innehållet i anmälningarna om kränkande behandling     

 

Sammanfattning av ärendet 

Rektorer i samtliga skolformer har skyldighet att anmäla till huvudman om 

en elev eller ett barn har blivit utsatt för kränkande behandling. 

Vid dagens sammanträde redogör barn- och utbildningschefen för de 

anmälningar som inkommit och vilka åtgärder som vidtagits från rektorer. 

 

Ärenden inkomna i systemet Lisa 

ID nr 354 Knåda förskola med anmälningsdatum 2019-06-12. 

Innehåll: verbala trakasserier mellan barn-barn, ärendet klassificerat som 

mindre allvarlig händelse och är avslutat.       

 

Beslutsunderlag 

Inkomna ärenden om kränkande behandling i verksamhetssystemet LISA 
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§ 66 Dnr 2019/00009  

Barn-och utbildningschef informerar 

 

Katarina Ceder Bång informerar om:  

 Verksamhetssystem, ny läroplattform Admentum implementeras, 

systematiska kvalitetsarbetet dokumenteras i nytt system inom 

verksamheten och Lifecare har införts till förskolorna och fritidshem. 

Ulf Hansson är IKT-pedagog för Mai Skoglund som är tjänstledig.   

 Ledningsorganisationen har tagit tillbaka annonsen för rektor. 

Biträdande rektor är tillsatt.  

 Tillsammans med högskolan Dalarna ska en utvecklingsorganisation 

tillsättas.  

 Ruth Björling-Eriksson går i pension och Magnus Elfving är tillsatt 

som efterträdare.  
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§ 67 Dnr 2019/00240  

Sammanträdesdagar för barn-och utbildningsnämnden 2020 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn-och utbildningsnämnden antar nedan sammanträdesdagar 2020. 

 

Utskick 

kallelse 

beredning 

fredag 

 

Beredning 

 

onsdagar 

kl. 08:30 – 10:30 

Utskick 

kallelse Bun 

torsdag 

Bun 

 

Smtr r A 

onsdagar 

kl. 09:00 

 

17 jan 22 jan, Smtr r 2 30 jan 5 feb 

21 feb 26 feb, Smtr r 2 5 mars 11 mars 

24 april 29 april, Smtr r B 7 maj 13 maj 

7 aug 12 aug, Smtr r B 20 aug 26 aug 

25 sep 30 sep, Smtr r B 8 okt 14 okt 

13 nov 18 nov, Smtr r B 26 nov 2 dec 

 

    

Sammanfattning av ärendet 

Varje år antas en sammanträdesplan för kommunens nämnder. 

Sekreterargruppen träffas och skapar en samsyn kring nämndernas 

sammanträdesdagar för kommande år.            

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Cecilia Kronberg, 2019-08-05  

  

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen  
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§ 68 Dnr 2019/00007  

Delegeringsbeslut 2019 - redovisning 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn-och utbildningsnämnden har tagit emot redovisningen av 

delegeringsbeslut.     

 

Ärendet 

Barn-och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande 

och tjänstemän enligt delegationsordningen antagen av barn-och 

utbildningsnämnden den 5 februari 2019, § 21 antagen delegeringsordning. 

Dessa beslut ska redovisas till barn-och utbildningsnämnden. Redovisningen 

innebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. 

Däremot står det barn-och utbildningsnämnden fritt att återkalla lämnad 

delegering. 

 

Beslutsunderlag 

Tilläggsbelopp för enskilt barn med omfattande behov av särskilt stöd 8 kap. 

23§ skollagen. Dnr: 2018/00146 och 2019/00211 

 

Revidering av personalens läsårstider 2018/2019. Dnr 2017/00307 

Reviderade läsårstider för 2019/2020. Dnr 2018/00297 

 

Avtal: 

Verksamhetsförlagd utbildning, Mittuniversitetet. Dnr 2019/00218. 

Läroplattform Admentum, Dnr 2019/00217 

 

Mottagande i grundsärskola Dnr 2019/00229 

 

Placerade och avslutade barn inom förskola och fritidshem. Dnr 2019/00007 
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§ 69 Dnr 2019/00008  

Meddelanden 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Inför varje sammanträde sammanställer nämndsekreteraren den information 

som inkommit till barn-och utbildningsförvaltningen och som berör barn-och 

utbildningsnämndens ansvarsområden.  

  

Beslutsunderlag 

Returnering av arbetsmiljöuppgifter Rotebergs förskola och Öjestugans 

förskola. 

Ansvarsfrihet 2018 

Reviderade arvodesbestämmelser 

Tilläggsbudgetering löneöversyn 2019 
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§ 70 Dnr 2019/00024  

Information från folkhälsorådet 

Therese Styverts Törnberg, vid utvecklingsavdelningen skriver följande;  

 

Kommunens folkhälsoråd har gett utvecklingsavdelningen i uppdrag att 

arbeta med barns övervikt. Detta uppdrag är från en landsomfattande 

hälsorapport om barns och vuxnas mående. 

Oroväckande är att Gävleborgs barn väger i snitt mer än barn i övriga landet 

och Ovanåkers barn väger i snitt mer än i Gävleborg!  

För det första och det allra viktigaste, vi vet att övervikt påverkar den 

enskildes hälsa på ett mycket negativt sätt och detta medför stora kostnader 

för samhället. 

För att hitta rätt i våra insatser internt behövs en dialog om problemet ”barns 

övervikt” och hur man bäst kan enas om ett arbetssätt i kommunen. 
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§ 71 Dnr 2019/00022  

Kurser och konferenser 

Gratis föreläsning om porr, prostitution och sugardejting, hur ser det ut? En 

föreläsning riktad till föräldrar och personal som möter ungdomar och unga 

vuxna. Onsdag den 11 september kl. 18:00 – 19:30, Celsiusskolans Aula i 

Edsbyn.      

 


