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

Beslutande Ledamöter 

Jan-Åke Lindgren (S), Ordförande 

Tomas Bolén (S), 1:e vice ordförande 

Maria Unborg (M) 

Hans Jonsson (C) 

Mari Vedin (C) 

 Ersättare 

Carl Bopparmark (S) 

Alexander Wigren (SD) 

Lars Bro (M) tjänstgör för Ingrid Björklund (L)  

Karl-Gunnar Landar (C) 

Joakim Guvelius (C) 

Andreas Kissner (KD) tjänstgör för Maria Jonsson (KD)  

Övriga närvarande Barn-och utbildningschef, Katarina Ceder Bång 

Nämndsekreterare, Maria Hedström 

Arbetstagarrepresentant, Monica Hedström 

Ekonomichef, Magnus Haraldsson §§18-20 

Ekonom, Katrin Espes §§18-20 

 

Justerare Hans Jonsson 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, 2019-03-18 kl. 10:00 

 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 17-27 

 Maria Hedström  

 Ordförande 

  

 Jan-Åke Lindgren  

 Justerare 

  

 Hans Jonsson  
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-03-12 

Datum då anslaget sätts upp 2019-03-19 Datum då anslaget tas ned 2019-04-10 

Förvaringsplats för protokollet Nämndsekreterarens kontor 

 

Underskrift 

  

 Maria Hedström  
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§ 17 Dnr 2019/00005  

Godkännande av dagordning 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

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

Budgetuppföljning januari - februari  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn-och utbildningsnämnden godtar budgetuppföljningen.     

 

Sammanfattning av ärendet 

Helårsbudgeten för barn-och utbildningsnämnden är 247 878 tkr, budgeten 

för perioden januari till februari är 44 003 tkr. Utfallet för perioden blev 43 

720 tkr, en avvikelse på endast 283 tkr. Uppföljningen i februari är den 

första uppföljningen vi gör på det nya året och det är för tidigt att dra några 

stora växlar på avvikelser.  

 

På totalen så följer utfallet budgeten väl men det finns avvikelser som är av 

vikt att ta hänsyn till. De två största posterna är personalkostnaderna för 

grundskolan som är 1 mnkr högre än budgeten för perioden och statsbidrag 

för gymnasial vuxenutbildning som är ca 750 tkr högre än periodens budget. 

Projektet undervisning för nyanlända redovisar ett underskott för perioden på 

654 tkr. 

Det har gjorts investeringar på tre av våra investeringsobjekt på totalt 747 

tkr, där helårsbudgeten för investeringar uppgår till hela 10 761 tkr.  

Beslutsunderlag 

Månadsuppföljning feb 2019    

 

Beslut skickas till 
Gymnasierektor, grundskolerektorer och förskolechefer.  
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§ 19 Dnr 2019/00077  

Budget och verksamhetsplan - planeringsförutsättningar 

2020-2022 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn-och utbildningsnämnden begär 1 837 tkr i kostnadsökningar 

inför år 2020 

2. Barn- och utbildningsnämnden äskar medel för volymökningar med  

9 619 tkr för år 2020      

Ärendet 

Barn – och utbildningsnämnden begär 1 837 tkr i kostnadsökningar som 

avser hyror, skolskjutsar, prisökning för elevavgifter, IT-licenser, 

verksamhetsresor och lokalvårdskostnader. 

Barn- och utbildningsnämnden har behov av 9 619 tkr för volymökningar: 

Förskola: 2 540 tkr  

En reviderad läroplan för förskolan, Lpfö-18 som träder i kraft den 1 juli 

2019 ger ett utökat ansvar för barnens lärande. Lagkravet ger ökade krav på 

resurser som ledning och styrning, fler personal samt behov av 

kompetensutveckling. Ovanåker har ett ökat antal barn vilket medför behov 

av flera barngrupper i verksamheterna och med det fler personal. 

Grundskola: 6 014 tkr 

Grundskolan har fått flera obligatoriska uppgifter till följd av lagändringar 

som ger krav på att skolan ska ge obligatorisk prao i åk 8-9, moderna språk 

från åk 6, skyldighet att erbjuda lovskola åk 8-9 samt en utökad timplan för 

idrott och hälsa.  

Ny- och ombyggnation av lokaler inom grundskolan kräver lösningar inom 

lokalförsörjning och kostnader för inventarier.  

Sedan flyktingmottagandet 2015 har allt fler elever stort behov av 

studiestöd/språkstöd i undervisningen. 

Gymnasieskola: 500 tkr 

Gymnasiet har två elever som kräver elevassistent. Kostnadstäckning finns 

för första eleven. Elevassistentkostnad för andra eleven beviljades endast för 

2019. Den andra eleven behöver fortsatt elevassistent under 2020. Elevens 

behov kommer att kvarstå under elevens utbildningstid 2019-2023. Vår 

målsättning är att minska behovet av assistenttimmar då eleven genomgår 

progression och blir äldre. Eleven har haft assistent under sin grundskoletid 
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Kontor: 565 tkr 
Svensk och internationell forskning visar på rektorers betydelse för den 

pedagogiska verksamheten och effekt på elevernas resultat. Chefsledet 

behöver stärkas utifrån nybyggnation, lagkrav på ny obligatorisk verksamhet 

inom skola och förskola, ökat tryck på arbetsmiljöarbete och 

kompetensrekrytering samt pågående omställningsarbete i rektorsgruppen.  

Kontoret på barn-och utbildningsförvaltningen är i behov att rationalisera 

manuella arbetsuppgifter pga. ökade krav på rättsäkerhet, likvärdighet och 

kostnadseffektiv hantering för vårdnadshavare, barn, elever och personals 

uppgifter/ärenden. För att underlätta en enklare vardag för 

kommuninnevånare finns behov av ett ärendehanteringssystem ex för 

skolskjutsadministration och planering samt barnomsorgsadministration. 

 

Beslutsunderlag 

Budget och verksamhetsplan 2020-2022 samt tjänsteskrivelse Katarina 

Ceder-Bång 

 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen.  
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§ 20 Dnr 2019/00076  

Investeringsplan 2020-2024 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn-och utbildningsnämnden beslutar att anta investeringsplan 2020-2024 

med följande revidering:  

Grundskolans investering ”kompletterande inredning och teknik till nya 

Celsiusskolan” halveras till 1 800 tkr för år 2020.  

Investeringsäskanden uppgår till totalt 5 876 tkr.     

Förslag till beslut under sammanträdet 

Mari Vedin (C) med bifall från majoriteten gör följande ändringsyrkande:  

 

Barn-och utbildningsnämnden beslutar att anta investeringsplan 2020-2024 

med följande revidering:  

Grundskolans investering ”kompletterande inredning och teknik till nya 

Celsiusskolan” halveras till 1 800 tkr för år 2020.  

Investeringsäskanden uppgår till totalt 5 876 tkr    

 

Ärendet 

Barn-och utbildningsförvaltningen har följande behov av investeringar: 

Förskola 
2020 Förlänga staketet vid Furans förskola 100 tkr 

2020 Markiser på Stenabro förskola 150 tkr 

2020 Varmbonat förråd för barnvagnar på 250 tkr  

 Rotebergs förskola 

2020 Komplettera utemiljön i samband 400 tkr  

 med modulutbyggnaden på Nordanängs   

 förskola 

2020 Sovtak till Öjestugans förskola 200 tkr 

2020 Inventarier till nybyggnation Fölets  185 tkr  

 förskola  

2020 Varmbonat förråd för barnvagnar 250 tkr 

  på Nordanängs förskola 

2020-2023 Akustikplattor  100 tkr/år  
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IT investering förskola, grundskola och kontor.  
En-till-ensatsning till alla sexor, samt datorer år 7-9 för ökat elevantal 

2020 750 tkr 

2021 750 tkr 

2022 720 tkr 

2023 750 tkr 

2024 810 tkr 

Personaldatorer för grundskola och förvaltning 

2020 305 tkr 

2021 305 tkr 

2022 305 tkr 

2023 305 tkr 

2024 305 tkr 

Elevdatorer/pekplattor från förskola-år 5 

2020 340 tkr 

2021 340 tkr 

2022 340 tkr 

2023 340 tkr 

2024 340 tkr 

Personaldatorer i förskolan 

2020 178 tkr 

2021 178 tkr 

2022 178 tkr 

2023 178 tkr  

2024 178 tkr 

 

Kompletterande inredning och teknik nya Celsiusskolan  

2020 1 800 tkr    

IT investering gymnasiet 

2020-2024 En-till-ensatsning årskurs 1,  525 tkr/år 

 gymnasiet. Erbjuda gymnasieeleverna 

 dator som lär- verktyg. 

2020-2024 En-till-ensatsning teknikprogrammet  180 tkr/år 

 årskurs 1, gymnasiet. Ge gymnasie- 

 elever en dator som lär- verktyg 

2020-2024 Personaldatorer, Gy/VUX  23 tkr/år 

2020 Utbyte datorer Arken -   140 tkr 

 Teknikprogrammet 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

9(16) 

Sammanträdesdatum 

2019-03-12 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Datorer/lärplattor till språkintroduktion, SFI gymnasiet/komvux 

2020, 0 tkr 

2021, 10 tkr 

2022, 0 tkr 

2023, 10 tkr     

2024, 0 tkr  

 

Beslutsunderlag 

Budget och verksamhetsplan 2020-2022: planeringförutsättningar 2019 

Tjänsteskrivelse Katarina Ceder-Bång 

 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 21 Dnr 2019/00068  

Styrkort 2020, utse en arbetsgrupp 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn-och utbildningsnämnden uppdrar till presidiet att arbeta fram ett förslag 

till styrkort för verksamheterna inom barn-och utbildningsnämnden. 

Styrkorten planerar att presenteras på nämndens sammanträde den 27 

augusti.      

Sammanfattning av ärendet 

Barn-och utbildningsnämnden sak vara inför varje år besluta om mål för sin 

verksamhet. Dessa mål finns angivna i ett styrkort.        

 

Presidiet består av Jan-Åke Lindgren (S), Tomas Bolén (S) och Hans 

Jonsson (C). Från barn-och utbildningsförvaltningen deltar Lars Forsblom, 

kvalitetsutvecklare.  

Lars Forsblom sammankallar gruppen när de koncernövergripande 

styrkorten är beslutade  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-02-19, Cecilia Kronberg 

  

 Beslut skickas till 

Lars Forsblom, kvalitetsutvecklare 
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§ 22 Dnr 2019/00009  

Barn-och utbildningschef informerar 

 
Katarina Ceder Bång, barn-och utbildningschef informerar om att en 

tjänstledig rektor kommer tillbaka. Två kollegor i ledningsgruppen har nu 

bestämt sina pensionsavgångar.  

 

Skolskjutshandläggare är tillbaka i tjänst.  

 

Avslutning på Samverkan för Bästa Skola kommer att ske.  

 

Önskemål om att sammanträdet för barn-och utbildningsnämnden kan 

genomföras på någon skola. Katarina Ceder Bång undersöker den 

möjligheten.  
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§ 23 Dnr 2019/00020  

Kränkande behandling, anmälan till huvudman. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Nämnden tar del av innehållet i utredningarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Rektorer och förskolechefer har skyldighet att anmäla till huvudman om en 

elev eller 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 

och förskolechefer.  

 

Ärendena  

Bun nr 1/19 Knåda skola 

Bun nr 2/19 Knåda förskola 

Bun nr 3/19 Viksjöfors skola 

Bun nr 4/19 Alftaskolan 7-9 
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§ 24 Dnr 2019/00007  

Delegeringsbeslut 2019 - redovisning 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn-och utbildningsnämnden godkänner redovisningen 

Sammanfattning av ärendet 

Barn-och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande 

och tjänstemän enligt delegationsordningen antagen av nämnden 5 februari 

2019. Dessa beslut ska anmälas/redovisas till nämnden. Redovisningen 

innebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. 

Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering. 

Redovisning 

Programprislista för fristående gymnasium och kommunala gymnasium 

Dnr: 2018/00428 

Beslut om reviderat bidragsbelopp till Fria förskolan Framtiden 

Dnr: 2018/00420 

 

Reviderat beräknat bidrag till enskild förskoleverksamhet 

Dnr: 2018/00418 

 

Ersättning till fristående grundskola, Sörängs skola.  

Dnr: 2019/00061 

 

Skolskjutsärende – val av annan skola 

Dnr: 2019/00036 

 

Skolskjutsärende – växelvis boende 

Dnr: 2019/00037 

 

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut   
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§ 25 Dnr 2019/00022  

Kurser och konferenser 

Inga aktuella kurser och konferenser tas upp under sammanträdet.  
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§ 26 Dnr 2019/00008  

Meddelanden 

Samverkansprotokoll för barn-och utbildningsförvaltningen, 2019-01-28 

Lokalt samverkansprotokoll Alftas förskolor, 2019-02-05 

Lokalt samverkansprotokoll Lillboskolan, 2019-02-12  
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§ 27 Dnr 2019/00024  

Information från folkhälsorådet 
 

Folkhälsorådet hade möte den 19 februari där man bestämde att dagen för 

Ungdomsdialog blir den 8 maj. Fokus på dagen ska handla om trygghet.  

 


