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§ 28 Dnr 2021/00004 

Godkännande av dagordning 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn– och utbildningsnämnden godkänner dagordningen. 
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§ 29 Dnr 2021/00006 

Budgetuppföljning tom april 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn– och utbildningsnämnden godtar informationen av budgetuppföljningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Christer Andersson, barn– och utbildningschef redogör för budgetuppföljningen januari – april 

2021 
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§ 30 Dnr 2021/00116 

Tertialuppföljning med styrkort 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn – och utbildningsnämnden beslutar att godkänna tertialuppföljningen med styrkort för 

perioden januari-april. 

 

Ärendet 

Periodens resultat för barn- och utbildningsnämnden visar ett budgetunderskott på 707 tkr.  

 

Barn och utbildningskontoret uppvisar ett mindre underskott pga. personalkostnader. 

 

Förskoleverksamheten gör ett underskott på totalt 447 tkr som förklaras av kostnader för 

arbetskläder 300 tkr och kostnader för elevassistenter till Fria Förskolan Framtiden 100 tkr. 

Bidraget till enskilda förskolor visar ett mindre budgetunderskott 

 

Grundskola och skolbarnomsorg visar ett underskott på 1648 tkr.  

Rotebergsskolan visar ett underskott på 200 tkr gällande personalkostnader. Inför höstterminen 

kommer personalkostnaderna att minska.  

Personalkostnader på Celsius 7-9, minus 200 tkr förklaras av högre kostnader för 

elevassistenter. Inför höstterminen kommer förändringar att ske gällande personalkostnader då 

pensionsavgångar inte kommer att ersättas. 

Alftaskolan 7-9 uppvisar ett underskott på 1200 tkr gällande personalkostnader. Till detta ska 

ytterligare ett underskott på 300 tkr läggas vilket avser personalkostnader för F-9. 

I verksamheten finns ett flertal elever med särskilda behov. Andelen nyanlända/flerspråkiga 

elever är också hög. 

Migrationsverkets bidrag till våra grundskolor har minskat markant och detta ger ekonomiska 

bekymmer för verksamheten. I dagsläget uppvisar verksamheten ett minus på drygt 500 tkr. 

 

Särskolans resultat för perioden visar på ett underskott på ca 150 tkr. Detta förklaras av ökade 

kostnader för elevassistenter. 

 

Elev och skolhälsovård redovisar ett underskott på 35 tkr för personalkostnader  

 

Gymnasiet och vuxenutbildningar visar på ett budgetöverskott på 1369 tkr. Överskottet kan 

förklaras av lägre kostnader för Interkommunala ersättningar (IKE) ca 800 tkr under perioden. 
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Minskade kurser för utbildningar och mer i statsbidrag än beräknat ger ett överskott på ca 350 

tkr.  

 

Prognos för helåret 

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar med ett underskott på 2150 tkr. 

Barn- och utbildningskontoret visar nollresultat 

 

Förskoleverksamheten uppvisar ett minusresultat på 400 tkr. 

Ett politiskt beslut om inköp av arbetskläder åt tillsvidareanställd personal 

ger ett underskott på 300 tkr som saknar tilldelning i budget. Assistentkontot gör ett 

underskott på 200 tkr till därav 100 tkr till FFF. Personalkostnader gällande skolledare uppvisar 

ett överskott på 100 tkr. 

Fjolårets underskott ger också vid handen att ytterligare ersättning kan utgå till FFF då 

kostnaden /barn blev större än beräknat. 

 

Grundskola och skolbarnomsorg prognostiserar ett underskott på 1950 tkr. 

Personalkostnader utgör 1600 tkr och förklaras av att Alftaskolan 7-9 gör ett underskott på  

1500 tkr då de har elever med särskilda behov och en stor andel nyanlända och flerspråkiga 

elever. Lillboskolan visar ett underskott på 100 tkr för elevassistent.  

Skolskjutsar beräknas att visa ett underskott på 350 tkr där extrainsatta bussturer gällande barn 

med växelvis boende har tillkommit.  

Alftaskolan kommer inför höstterminen att minska sin personalbudget. 

 

Särskola visar nollresultat 

Elev och skolhälsa visar nollresultat 

 

Gymnasieskola och vuxenutbildning visar ett överskott på 200 tkr 

IKE-ersättningar beräknas ge ett överskott på 400 tkr. Minskade kostnader för 

internationalisering ger ett överskott på 200 tkr. Större intäkter än beräknat för statsbidrag ger 

ett överskott på 600 tkr. SFI visar ett underskott på 1000 tkr pga. minskade intäkter från 

Migrationsverken trots lika många studerande. 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Christer Andersson, 2021-05-10 

Tertialuppföljning med styrkort 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 31 Dnr 2021/00011 

Systematiskt kvalitetsarbete - Normer och värden 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn-och utbildningsnämnden godtar redovisningen av normer och värden. 

 

Ärendet 

I normer och värden ingår följande uppföljningsområden för barn- och utbildningsnämnden: 

Jämställdhet 

Ansvar och inflytande 

Trygghet och studiero 

Ordningsregler 

Närvaro 

Kränkningar 

Likabehandling 

 

Under våren 2021 har barn- och utbildningsförvaltningen genomfört en omfattande enkät inom 

många områden i förskolan, grundskolan och gymnasiet. Underlaget till nämndens 

uppföljningsområden är enkäten. Resultatet redovisas till barn-och utbildningsnämnden på 

uppföljningsområdena. Orsaker och analyser av resultat tas upp på nämnden i augusti. Ett inre 

analysarbete pågår på kommunens förskolor och skolor. Förvaltningen och rektorerna 

analyserar resultaten gemensamt. Frågor från barn-och utbildningsnämndens sammanträde 

kan läggas in i förvaltningens och rektorernas analysarbete. Nämnden har under många år haft 

ett fokus på trygghet och studiero i kommunens verksamheter. Dessa är centrala 

uppföljningsområden för kommunens förskolor och skolor. 

 

Närvaro 

Pandemins påverkan på elevers närvaro 

Allmänt  

Vi vet att elevers hälsa (fysiskt, social och psykiskt) har påverkats negativt under pandemin. 

Några konsekvenser av detta på lång sikt är svåra att identifiera då vi är fortfarande är i 

pandemin.  

Oro  

Yngre elever: Oro för att äldre anhöriga ska drabbas hårt av pandemin. Oro att hinna ta igen 

skolarbete när de blir hemma längre perioder. 

Äldre elever: Oro för en kunskapsskuld, hur ska det gå för mig, nu och i framtiden? 
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Frånvaro under pandemin 

Ökad frånvaro allmänt under pandemin, oftare och längre frånvaroperioder. Elever med redan 

hög frånvaro innan pandemin har ännu högre frånvaro under pandemin. Antalet ”hemmasittare” 

(total sammanhängande frånvaro från undervisning minst en månad) har under pandemin 

varierat. Vid den senaste sammanställningen 2021-04-27 var det endast elever på 

Celsiusskolan 7-9 som hade sammanhängande frånvaro. 

Summering av antal elever med sammanhängande frånvaro 

Åk 7 - två elever 

Åk 8 - en elev 

Åk 9 - två elever 

 

När- och fjärrundervisning 

Den digitala kompetensen hos eleverna har ökat under pandemin. Från åk.7 till gymnasiet har 

elever haft kombinerad när- och fjärrundervisning under pandemin. Elever i förskoleklass till 

åk.6 har haft närundervisning med vissa undantag för klustersmitta på skolor.  

 

Vårdnadshavare 

Vissa vårdnadshavare vill att eleverna ska vara i skolan hela tiden under pandemin. Andra vill 

att eleverna ska vara hemma hela tiden och få fjärrundervisning. De flesta är nöjda med vårt 

upplägg. 

 

Arbetet för att motverka studieavbrott i kommunal Vuxenutbildning i Ovanåker 

Skolinspektionen genomförde en kvalitetsgranskning av arbetet för att motverka studieavbrott i 

kommunal vuxenutbildning i Ovanåkers kommun ht-20. 

Skolinspektionen bedömer att huvudmannen och rektorn i flera delar leder arbetet med att vidta 

åtgärder som främjar fullföljandet av studier och motverkar avbrott inom den kommunala 

vuxenutbildningen.  

 

Ett utvecklingsarbete behöver inledas inom följande delar: 

• Huvudmannen och rektorn behöver utveckla arbetet med att systematiskt följa upp och 

analysera orsaker till att elever avbryter studier. 

• Verksamheten behöver utveckla tydliga och gemensamma arbetssätt i arbetet med att 

identifiera, kontakta och stödja elever som riskerar att avbryta kurser. 
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Utvecklingsarbete kommunala Vuxenutbildning i Ovanåkers kommun 

Rutinen för uppföljning av studieavbrott har sedan den 1/1 2021 kompletterats med ”mall för 

uppföljning av studieavbrott”. Mallen utgör underlaget för analys och uppföljning av 

studieavbrott. I övrigt sker processen enligt följande: 

 

• Till eleven vid inskrivning: Information av studieavbrott till den studerande. Se bil1 

• Uppföljning på vuxkonferenser av aktuellt läge gällande studieavbrott. Se bil 2 

• Åtgärd: Kontakt med elev av SYV och/eller lärare för avstämning av orsak till 

studieavbrottet. 

• Målsättningen är att utifrån orsak hitta lösningar för att förebygga studieavbrott. 

• Som exempel kan nämnas att förändra studieplanen, (studietakt, innehåll etc.). 

• Sammanställning av studieavbrott görs sedan på skolnivå enligt rutinen bil.3 och följs 

upp enligt. 

• Den nya rutinen, bil.3, implementeras under ht-21. 

 

Kränkningar  

Barn- och utbildningsförvaltningen har gjort en sammanställning av antalet kränkningar i 

verksamheten 2020-05-01 till 2021-05-01 totalt 44st. Antalet anmälda kränkningar skiljer sig 

mellan verksamheterna. Flest anmälningar kommer från grundskolan, 40st. Dock inte alla 

grundskolor. Resterande anmälningar kommer från förskolan, 4st. Inga anmälda kränkningar 

från gymnasiet. 

Orsaker till skillnader i antal anmälningar behöver analyseras mer av rektorer tillsammans med 

förvaltning. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Lars Forsblom 2021-05-07 

 

Beslutet ska skickas till 

Alla rektorer 
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§ 32 Dnr 2021/00131 

Ersättningslokal för Bäckstugans förskola 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn-och utbildningsnämnden beslutar att  

1. Ersätta Bäckstugans befintliga lokal med en modullösning och placera den i anslutning 

till Sörgårdens förskola. 

2. De ekonomiska kostnaderna beräknas bli: 

År 2022 till 598 tkr 

År 2023 till 340 tkr 

År 2024 till 480 tkr 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Ingrid Björklund (L) bifaller barn-och utbildningsförvaltningens förslag. 

Hans Jonsson (C) gör följande tilläggsyrkande: Att de ekonomiska kostnaderna ska belysas i 

protokollet.  

Beslutsgång 

En enig barn – och utbildningsnämnd bifaller Hans Jonssons (C) tilläggsyrkande. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Under våren har barn-och utbildningsförvaltningen tagit del av information om ersättningslokal 

till Bäckstugans förskola. En ersättningslokal som uppfyller våra krav på möjlighet till 

pedagogisk kvalitet saknas och vi förespråkar därför en modullösning. 

 

De placeringar som tidigare diskuterats är i anslutning till Sörgårdens förskola alt. i anslutning till 

Stenabro förskola. Vår analys ger vid handen att en placering av en modul i anslutning till 

Sörgårdens förskola bäst motsvarar våra krav. Detta ger också en tydlig signal om att 

Sörgårdens förskola inte är en kortsiktig lösning. 

De fördelar vi ser är möjlighet till samarbete med Sörgårdens förskola vilket ger större möjlighet 

till pedagogisk planering och utvärdering, schemasamverkan med tidigare befintlig förskola, 

minskad sårbarhet vid ohälsa och sjukskrivning samt att rektors ledarskap koncentreras. 

Modullösningen och placeringen innebär fortsatt kontinuitet för barn- och personal samt stärker 

verksamhetens pedagogiska kvalitet då närheten till en god utemiljö blir ytterligare en vinst. 

Sedan tidigare finns också en befintlig underliggande struktur på plats för modulplacering vilket 

minskar etableringskostnaden. En negativ konsekvens är att tänkt placering ökar avståndet för 
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de vårdnadshavare och barn som idag bor i Bäckstugans närområde. Övriga vårdnadshavare 

och barn påverkas inte i någon större utsträckning. 

 
 
Övergripande kostnadsberäkning för Bäckstugans modul 
 

År Total summa Ingår i kostnaden 

2022 598 tkr Etablering 185 tkr + hyra 240 tkr 
(20tkr/mån) +173 tkr extra förberedelser VA  

2023 340 tkr Hyra 240 tkr + 100 tkr extra för fiber och el.  

2024 480 tkr Hyra 240 tkr, avetablering 140 tkr, + 100 tkr 
extra för fiber och el etc. 

Total kostnad för tre år: 1 418 mnkr  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Christer Andersson, 2021-05-07 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen, fastighetsstrateg 
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§ 33 Dnr 2021/00151 

Handlingsplan - Ansökan om godkännande att bedriva enskild 
förskola 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn-och utbildningsnämnden beslutar att godkänna startavgiften med 5000 kronor och 

prövningsavgift på 20 000 kronor samt översänder beslutet till Kommunfullmäktige då 

det avser beslut om avgifter.  

2. Avgiften kommer att gälla från 1 januari 2021. 

 

Ärendet 

Sedan den 1 januari 2019 gäller nya bestämmelser vid godkännande av huvudmän för enskild 

förskola enligt skollagen (2010:800). Huvudmannaskapet prövas därför utifrån nya och skarpare 

krav. Syftet med den utökade prövningen är att säkerställa att blivande huvudmän för enskild 

förskola har förutsättningar att bedriva en god verksamhet av hög kvalitet. 

De nya bestämmelserna innebär att en mer omfattande prövning görs av den som ansöker om 

godkännande. Kommunen har enligt bestämmelserna rätt att ta ut en avgift för de kostnader 

som uppkommer i samband med prövningen. Från och med den 1 januari 2021 tar därför 

Ovanåkers kommun och barn– och utbildningsförvaltningen ut en avgift av den som ansöker om 

godkännande som huvudman för enskild förskola. 

 

De ärendetyper som är förenade med avgift är följande: 

• Ansökan om godkännande som huvudman för en enskild förskola  

• Ansökan om godkännande som huvudman för en befintlig enskild förskola. Detta gäller 

alla förändringar av organisationsnummer, oavsett om detta sker genom övertagande 

eller fusion. 

Avgiftens storlek 

Startavgift: 5 000 kronor. Avgiften ska vara betald innan prövning påbörjas. 

Prövningsavgift: 20 000 kronor (utöver startavgift) om ansökan efter grundläggande prövning är 

aktuell för fortsatt prövning. Avgiften ska vara betald innan fortsatt prövning påbörjas. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Cecilia Kronberg, 2021-05-07 

 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 34 Dnr 2021/00112 

Revidering av skolskjutsreglemente 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner tillägg i det reviderade skolskjutsreglementet i form 

av: 

• Gymnasielevers regler för resor och ersättningar för elevresor. 

• Alla som är i behov av skolskjuts i någon form ska lämna in en ansökan. 

• Tidsbegränsade beslut; kommunen kan numera komma att fatta beslut som gäller 

stadievis, d.v.s. om eleven uppfyller avstånds- och grundkriterier kan ett beslut löpa 

över åk 1-3 och ny ansökan behövs enbart göras om förändring sker under 

beslutsperioden. 

• När E-tjänsten är på plats inför kommande läsår, aktualiseras detta genom 

förtydligande om att alla med behov ska göra en ansökan. 

• Förtydligande över att sökande ej är berättigad av skolskjuts till och från fritids. 

 

Sammanfattning av ärendet 

I samråd med barn – och utbildningschefen har skolskjutshandläggare tagit fram förslag till 

revidering av skolskjutsreglemente. 

 

Gymnasieskolan har tidigare saknat ett reglemente över elevresor. Därför är detta reglerat och 

finns numera inkluderat i skolskjutsreglementet. 

 

I övrigt har förändringar i text gällande information, justerats för att bli ännu tydligare om vem 

som behöver göra en ansökan. Detta föregås av att det tidigare inköpta IT-systemet, Solen Pro 

(Sokigo), numera kommer utgöra en bas för ansökningar och dess beslut. För att få till en mer 

rättssäker grund av beslut ser handläggaren behovet att framöver ska alla elever som har 

behov av skolskjuts i någon form gör en ansökan och då främst via e-tjänst.  

 

En förändring av tidsbegränsade beslut att gälla stadievis i de fall det är möjligt, kan ses som en 

tidsvinst i handläggning och en bättre framförhållning i planering av skolskjutsar. 

 

Ärendet 

Befintligt reglemente är antaget i december 2019 som innehåller information för elever som är i 

behov av skolskjuts inom förskola, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola. 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

14(22) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-12 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Gymnasieskolan har inte tidigare haft något reglemente och i samråd med skolassistent där 

vore det bra om även denna information finns, så att allt samlas på ett ställe. 

 

Vi har även påbörjat ett införande av digitalisering av ansökningar av skolskjuts. I och med detta 

behövs viss förtydligande kring ansökningsförfarande och revidering av de punkter där 

information finns om när man ska lämna in en ny ansökan. 

 

Ett mer tydligt reglemente kring vilka som behöver skicka in ansökan och när dessa behöver 

förnyas innebär även en kortare handläggningstid då det för handläggaren finns en tydligare 

grund för beslut samt ett större perspektiv över upphandling av skolskjutsleverantör vilket på 

sikt också kan påverka budget i positiv riktning.  

 

De största skillnaderna mellan befintligt- och reviderat skolskjutsreglemente är följande: 

• Gymnasielevers regler för resor har lyfts in i reglementet. 

• Förtydligande över vem som ska göra en ansökan.  

• Förtydligande över att sökande ej är berättigad av skolskjuts till och från fritids. 

 

Nyheter: 

• Gymnasielevers regler för resor och ersättningar för elevresor 

• Alla som är i behov av skolskjuts i någon form ska göra en ansökan 

• Tidsbegränsade beslut; kommunen kan numera komma att fatta beslut som gäller 

stadievis, d.v.s. om eleven uppfyller avstånds- och grundkriterier kan ett beslut löpa 

över åk 1-3 och ny ansökan behövs enbart göras om förändring sker under 

beslutsperioden. 

• När E-tjänsten är på plats inför kommande läsår, aktualiseras detta genom 

förtydligande om att alla med behov ska göra en ansökan. 

 

Konsekvensbeskrivning barn och unga 

Reviderat skolskjutsreglemente redogör i detalj vem som ska göra en ansökan vilket även 

innebär en mer rättssäker handläggning då alla elever har rätt till en individuell prövning. 

 

Konsekvensbeskrivning jämställdhet 

Reviderat skolskjutsreglemente ökar transparensen och tydliggör ansökningsprocessen. Detta 

ger i slutändan mer likvärdiga beslut och en tydligare överblick gällande likformighet av 

bostadsområden. 
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Konsekvensbeskrivning hållbarhet 

Skolskjutsreglementets revidering går i linje med kommunens Digitaliseringsstrategi (2019) 

Enklare vardag. Denna linje har som mål att bland annat införa en enklare vardag för invånare 

och högre kvalitet i verksamheten.  

 

Genom digitaliseringen av ansökan minskar även postgången som i sin tur ligger helt i linje ur 

ett miljöperspektiv. 

 

Beslutsunderlag 

Befintligt reglemente 

Tjänsteskrivelse, skolskjutshandläggare 2021-04-26 

 

Beslutet ska skickas till 

Skolskjutshandläggare, 

Uppdatering på Ovanåkers kommuns hemsida 
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§ 35 Dnr 2021/00010 

Ökad måluppfyllelse för nyanlända och flerspråkiga 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn-och utbildningsnämnden beslutar att följa upp frånvaro och specifik utveckling 

gällande elevers måluppfyllelse. 

2. Barn-och utbildningsnämnden önskar att kommunstyrelsen tar ett ansvar i frågan att 

underlätta för barns och ungdomars delaktighet i samhället, exempelvis genom att 

stimulera deras språkutveckling.   

Ärendet 

Barn-och utbildningschefen redogör för det arbete man gör i skolenheterna om ökad 

måluppfyllelse för nyanlända och flerspråkiga.  

 

I samarbete med Skolverket gjordes år 2016 en omfattande insats i syfte att utveckla 

nyanländas lärande. Där deltog politiker, rektorer och lärare. Handlingsplaner om mottagande 

och kartläggning av nyanlända upprättades. 

 

Språk- läs- och skrivutveckling är ett arbete som ständigt pågår i barn-och utbildningsnämndens 

verksamheter och som leds av två pedagoger. I utvecklingsarbetet ingår samtliga elever. 

 

I syfte att öka elevers måluppfyllelse önskar en enig barn-och utbildningsnämnd att 

kommunstyrelsen tar ett ansvar i frågan att underlätta för barns och ungdomars delaktighet i 

samhället.  

 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 
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§ 36 Dnr 2021/00048 

Förskoleplatser och lokaler i Ovanåkers kommun och framtida 
grundskolestruktur utifrån elevvolym 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningen tar emot informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Barn - och utbildningschefen ger information om ökat behov av förskoleplatser, lokalfrågan och 

grundskolestruktur. 

 

Knåda skola har ett investeringsbehov 3,75 mnkr och att renovera Gula huset blir kostnaden 

ytterligare 4,3 mnkr. 

Inför kommande läsår saknas ett klassrum i Knåda skola. Möjlig lösning är att årskurs 6 i Knåda 

skola får sin undervisning på Celsiusskolan F-6, vilket innebär att ett uppehållsrum byggs om till 

klassrum. Alternativt att en modul placeras i Knåda skola.  

 

Rotebergsskola har ett investeringsbehov 3,37 mnkr och ytterligare 3 mnkr till taket.  
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§ 37 Dnr 2020/00115 

Gymnasieskolan, vuxenutbildningen och vissa grundskolor 
bedriver när- och fjärrundervisning pga. smittorisken 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn – och utbildningsnämnden beslutar att bedriva kombinerad när – och fjärrundervisning för:  

1. Gymnasiet och vuxenutbildningen med prioritering av närundervisning för åk 3 och de 

elever som är i behov av särskilt stöd i sin undervisning. Beslutet gäller till och med 

läsårets slut.  

2. Högstadieskolorna vid Alfta och Celsius med prioritering av närundervisning för åk 9 

och de elever som är i behov av särskilt stöd i sin undervisning. Beslutet gäller till och 

med läsårets slut.  

3. Rektorerna får i uppdrag att anpassa kombinationen när – och fjärrundervisning utifrån 

rådande smittspridning i sin skolenhet.  

 

Sammanfattning av ärendet 

I syfte att minska smittspridningen av covid-19 införs förlängning att bedriva när – och 

fjärrundervisning för gymnasium, vuxenutbildningen, Alftaskolan 7-9 och Celsiusskolan 7-9. 

Rektor ska främja för att avgångseleverna ska ha närundervisning samt att de elever som är i 

behov av särskilt stöd i sin undervisning ges möjlighet till närundervisning. Rektorerna får i 

uppdrag att anpassa kombinationen när – och fjärrundervisning utifrån rådande smittspridning i 

sin skolenhet.  

 

Konsekvensbeskrivning barn och unga 

Högre måluppfyllelse och risken för psykisk ohälsa minskar.  

 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2021-05-10, Christer Andersson 

 

Beslutet ska skickas till 

Kommunikation, rektorer i berörda skolformer. 
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§ 38 Dnr 2021/00007 

Barn-och utbildningschefen informerar 

 

• Katarina Selin efterträder Anders Bastbacken från 1 augusti.  

 

• Kostenheten tar över personalansvaret för kokerskorna och det innebär att barn-och 

utbildningsnämndens kostnader tilldelas kostenheten, därmed förändras budgetramen. 

 

• Skolfederationen är under upphandling.  
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§ 39 Dnr 2021/00005 

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 att enligt skollagen 6 kap. § 10, 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 2021-03-06 – 2021-05-06 och vilka åtgärder som vidtagits från 

rektorer. 

 

Id nr 1310 från Lillboskolan, mindre allvarlig händelse som är avslutad. 

Id nr 1316 från Roteberg, ej åtgärdad 

Id nr 1330 från Lillboskolan, mindre allvarlig händelse som är under utredning. 

Id nr 1362 från Lillboskolan, mindre allvarlig händelse som är under utredning. 

 

Tidigare anmälda ärenden till barn- och utbildningsnämnden där följande ärenden ej är 

åtgärdade:  

Id nr 1246 från Alftaskolan avser verbala trakasserier. 

Id nr 1247 från Alftaskolan avser mobbning.  

 

Anmälda ärenden som fortfarande är under utredning:  

Id nr 1211 från Lillboskolan, avser fysiskt våld. 

Id nr 1218 från Lillboskolan, avser verbala trakasserier. 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Christer Andersson, 2021-05-07 

Anmälningar från systemet Stella 
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§ 40 Dnr 2021/00002 

Delegationsbeslut 2021, 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 

Delegationsbeslut rörande covid-19, dnr 2020:00115 

Kombinerad när- och fjärrundervisning för högstadium, gymnasium samt vuxenutbildningen.  

Gymnasiet och vuxenutbildningen stängs, fjärrundervisning bedrivs.  

Enbart fjärrundervisning för Celsiusskolan 7-9 

Tillfällig stängning av förskoleenheten Fölet 

Förlängning av fjärrundervisning för Celsiusskolan 7-9 

Fortsatt tillfällig stängning av förskolan Fölet.  

 

Plats i fritidshem för elev i behov av särskilt stöd i sin utveckling enligt 14 kap. 6 § SL.  

Dnr: 2021:00090, 2021:00119, 2021:00120 

Avslag om skolskjuts, dnr 2021:00095, 2021:00066, 2021:00094 
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§ 41 Dnr 2021/00003 

Meddelanden  

Sammanfattning av ärendet 

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

utbildningsförvaltningen och som berör barn-och utbildningsnämndens verksamhetsområden. 

 

• Skolinspektionens beslut efter kvalitetsgranskning av arbetet för att motverka 

studieavbrott i kommunal vuxenutbildning i Ovanåkers kommun.  

• Lokala samverkansprotokoll: 

Edsbyns förskolor, 2021-03-23 

Alftas förskolor, 2021-03-16 

Celsiusskolan 7-9, 2021-02-24, 2021-03-04, 2021-03-24. 2021-04-21 

 

 


