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§ 43 Dnr 2017/00004  

Godkännande av dagordning 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner dagordningen.  

Beslutsunderlag 

Dagordning 2017-05-11 
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§ 44 Dnr 2017/00061  

Tertialuppföljning januari - april  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden ändrar måluppfyllelsen i barn- och 

utbildningsnämndens styrkort tertial 2017, till delvis uppfyllt - avseende 

effektmålet; ”Ovanåkers kommun ska inom tre år tillhöra de 20 bästa 

skol-kommunerna i SKL:s Öppna jämförelser.” 

Barn- och utbildningsnämnden ändrar måluppfyllelsen i 

koncernövergripande styrkort tertial 2017, till delvis uppfyllt - avseende 

effektmålet; ”Ovanåkers kommun ska inom tre år tillhöra de 20 bästa 

skol-kommunerna i SKL:s Öppna jämförelser.”  

 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Håkan Englund (S) gör följande tilläggsyrkande: 

1. Barn- och utbildningsnämnden ändrar måluppfyllelsen i barn- och 

utbildningsnämndens styrkort tertial 2017, till delvis uppfyllt - 

avseende effektmålet; ”Ovanåkers kommun ska inom tre år tillhöra 

de 20 bästa skol-kommunerna i SKL:s Öppna jämförelser.” 

2. Barn- och utbildningsnämnden ändrar måluppfyllelsen i 

koncernövergripande styrkort tertial 2017, till delvis uppfyllt - 

avseende effektmålet; ”Ovanåkers kommun ska inom tre år tillhöra 

de 20 bästa skol-kommunerna i SKL:s Öppna jämförelser.” 

 

Beslutsgång 

Barn- och utbildningsnämndens ordförande frågar om barn- och 

utbildningsnämnden antar eller avslår tilläggsyrkande från Håkan Englund 

(S) och finner att det antas. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomichef Magnus Haraldsson redovisar.  

Tertialuppföljningen inklusive projekt visar en avvikelse på  

totalt -1,2 miljoner kronor som helårsprognos. 

Detta beror dels på den snabba avvecklingen av flykting- och 

asylverksamheten som medför en omställningskostnad främst i 

personalkostnader.  

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(20) 

Sammanträdesdatum 

2017-05-31 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

En prognos för kapitaltjänst 2017 visar en lägre kapitaltjänstkostnad än den 

vid budgettillfället. Avvikelse mellan budget och prognos beror på en 

senareläggning av datorinvesteringar under 2016 orsakad av en försenad och 

utdragen upphandlingsprocess.  

Beslutsunderlag 

Styrkort BUN tertial 2017 

Koncernövergripande styrkort – tertial 2017 

Förvaltningsberättelse BUN – tertial 2017 

Tertialuppföljning jan – april 2017 

 

Beslut skickas till 

Ekonomiavdelningen 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6(20) 

Sammanträdesdatum 

2017-05-31 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 45 Dnr 2017/00081  

Tillsyn av Fria Förskolan Framtiden 2017 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen och ser 

utvecklingsmöjligheter i dokumentation för det systematiska kvalitetsarbetet.  

Sammanfattning av ärendet 

Förskolechef Ruth Björling-Eriksson och centrala elevhälsans samordnare 

Anna Norén, gjorde den 3 – 4 och 10 april 2017 tillsynsbesök på Fria 

Förskolan Framtidens tre förskolor.  

Syftet med besöket var att säkerställa kraven i 26 kap. Skollagen. 

 

Tillsynen fokuserade främst på Fria Förskolans systematiska kvalitetsarbete 

där följande dokument granskades. 

- Kvalitetsredovisning/verksamhetsberättelse 

- Verksamhetsplan 

- Kommunens handlingsplan ”När barn far illa”  

 

Besök gjordes på Sunnanäng, Noten och Sparvens förskolor där samtal 

fördes med personal, pedagogiska ledare samt förskolechef Erika Thalén. 

Samtalets syfte var att undersöka hur sammanlänkade nivårena var i det 

systematiska kvalitetsarbetet och stämma av de tidigare 

förbättringsområdena. Vår bedömning är att länkningen mellan nivåerna är 

god och att det blivit förbättringar av tidigare förbättringsområden. 

 

Resultat av tillsynen 

Fria Förskolan Framtiden håller en hög kvalitet på sin verksamhet enligt 

kraven i kap.8 skollagen och läroplanen för förskolan. 

Ett förbättringsområde identifierades under tillsynen. 

Förbättra dokumentationen i det systematiska kvalitetsarbetet.  

Fria Förskolans förskolor bör tydligare synliggöra resultaten och analysen av 

resultaten och utifrån detta belysa sina utvecklingsområden och sedan 

använda dessa i verksamhetsplaneringen.  

 

Fakta 

 

Fria Förskolan Framtiden   Kommunala förskolan 

19,45 årsarbetare   84,51 årsarbetare 

56 % årsarbetare har legitimation 79 % årsarbetare har legitimation 

5,3 barn/årsarbetare   5,2 barn/årsarbetare 

103 inskrivna barn   424 inskrivna barn 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse BUN 2017/00081 

Tillsyn av enskild förskola, annan pedagogisk omsorg samt fritidshem 

Beslut skickas till 
Fria Förskolan Framtiden, Ruth Björling-Eriksson, Anna Norén 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8(20) 

Sammanträdesdatum 

2017-05-31 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 46 Dnr 2017/00018  

Information - ombyggnad av Celsiusskolans lokaler  

Sammanfattning av ärendet 

Rektor Magnus Elfving ger en lägesrapport.  

 

Under hösten 2017 påbörjas ombyggnaden av Celsiusskolans lokaler. 

Upphandlingsprocessen är avklarad och Skanska vann upphandlingen.  

 

Eleverna i årskurs 7 kommer att till stor del få sin undervisning i Södra 

skolans lokaler. Idrott, musik och hemkunskap kommer att undervisas på 

Celsiusskolan. Matsalen är öppen under ombyggnaden och maten serveras 

som tidigare.  
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§ 47 Dnr 2017/00076  

Uppföljning av handlingsplan studiero och årshjul för det 

systematiska kvalitetsarbetet  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisade handlingsplaner från 

merparten av våra skolor. Barn- och utbildningsnämnen noterar att det är 

tillfredställande att skolorna har redovisat förslag till åtgärder för att öka 

tryggheten och minska studieoron på våra skolor. Barn- och 

utbildningsnämnden kommer att följa upp resultatet av handlingsplanerna 

inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. Barn-och 

utbildningsnämnden förutsätter att det tre skolor som inte har redovisat 

inkommer inom kort med sina handlingsplaner.  

 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Håkan Englund (S) gör följande tilläggsyrkande:  

Barn- och utbildningsnämnden kommer att följa upp resultatet av 

handlingsplanerna inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. Barn-

och utbildningsnämnden förutsätter att det tre skolor som inte har redovisat 

inkommer inom kort med sina handlingsplaner.  

Beslutsgång 

Barn- och utbildningsnämndens ordförande frågar om barn- och 

utbildningsnämnden antar eller avslår tilläggsyrkande från Håkan Englund 

(S) och finner att det antas.  

 

Sammanfattning av ärendet 

I oktober 2016 genomfördes en enkät i förskoleklassen, fritidshemmen, 

årskurs 5 och 8 på kommunens skolor. Utifrån den analys som förvaltningen 

gjorde valde man att fokusera på arbetsro som är en viktig förutsättning för 

elevers studieresultat.  

Rektorn har en skyldighet att ta fram egna ordningsregler på skolan.  

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.  

Det finns dock situationer när de förebyggande åtgärderna inte är tillräckliga 

och där skolan kan behöva använda de disciplinära åtgärder som finns i 

skollagen för att skapa en god studiemiljö – detta för att eleven ska få ett 

ändrat beteende. 
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De disciplinära åtgärder som regleras i skollagen är följande: 

•Omhändertagande av föremål 

•Kvarsittning och utvisning 

•Skriftlig varning 

•Tillfällig omplacering av en elev 

•Tillfällig placering av en elev vid en annan skola 

•Avstängning i vissa obligatoriska skolformer 

•Olika slags avstängning i de frivilliga skolformerna 

 

Skolornas resultat 

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

Skola Ht-2014 Ht-2015 Ht-2016 

Celsius 8 90,3 81 69 

Alfta 8 52,4 81 93 

Lillbo 5 53,8 95 54 

Celsius 5 76,2 70 87 

Roteberg 5 100 69 81 

Knåda 5  83,3 83 93 

Alfta 5 100 79 61 

Viksjöfors 5 83,3 100 57 

Runemo 5 100 100 78 

 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av trygghet och studiero 

Handlingsplan studiero, Alftaskolan 7-9 

Handlingsplan studiero, Viksjöfors skola  

Handlingsplan studiero, Alftaskolan F-6 

Handlingsplan studiero, Runemo skola 

Handlingsplan arbetsro, Lillboskolan 

Handlingsplan arbetsro, Celsiusskolan 7-9 

 

Beslut skickas till 
Grundskolerektorer och L Forsblom, kvalitetsutvecklare. 
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§ 48 Dnr 2016/00052  

Samverkan med Skolverket inom ramen för 

regeringsuppdraget Samverkan bästa skola.  

Sammanfattning av ärendet 

Projektledare Hanna Göllas ger en lägesrapport om Samverkan för bästa 

skola. 

”Det statliga stödet inom Samverkan för bästa skola riktar sig till skolor med 

låga kunskapsresultat eller hög andel elever som inte fullföljer sina studier. 

Skolorna har eller bedöms få svåra förutsättningar att förbättra sina resultat 

på egen hand. Satsningen omfattar grundskolan och motsvarande skolformer 

samt gymnasie- och gymnasiesärskolan.”  

Den 8 maj träffades politiker, förvaltning, rektorer, lärare och våra kollegor 

från Högskolan Dalarna. Temat för dagen var Systematiskt kvalitetsarbete. 

Vi hade under dagen även genomgång av läget på de olika skolorna och vi 

kunde alla konstatera att det händer mycket i samband med Samverkan för 

bästa skola; bland annat har man har skapat utvecklingsgrupper på skolorna 

med som syfte att stötta rektor i det genomgående processarbetet under tiden 

för Samverkan för bästa skola. 

 

Den första delårsredovisningen till Skolverket har skickats in. 

Delårsredovisningen har bland annat resulterat i att vissa ändringar i 

överenskommelsen med Skolverket kommer att göras. Till exempel start och 

slutdatum samt upplägg för några av de planerade insatserna. Insatsen kring 

Specialpedagogik skall nu exempelvis genomföras för alla SBS skolor, vilket 

förut bara var planerat för högstadiet. 

Projektet fortlöper vidare med att bland annat utveckla handlingsplaner för 

nyanlända.  

Beslutsunderlag 

Lägesrapportering SBS maj 2017 
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§ 49 Dnr 2017/00120  

Skolskjutsar 

Sammanfattning av ärendet 

Emil Malmgren, trafiksamordnare presenterar sig själv och ger information 

om skolskjutsar inför hösten 2017.  

 

Bollnäs Buss vann upphandlingen av skolskjutsarna i Ovanåkers kommun.  

I höst ska gratis busskort för elever från grundskolans åk 7 till gymnasiets  

åk 3 distribueras. Busskortet innehåller resa för 1 zon. Önskar man åka 

längre kan man uppdatera kortet just för den resan.  
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§ 50 Dnr 2017/00005  

Barn- och utbildningschef informerar 

 

Sammanfattning av ärendet 

Barn-och utbildningschef Katarina Ceder Bång informerar. 

 

På uppdrag av kommunfullmäktige, 2016-11-21, § 83 p 5, ses möjliga 

anpassningar inför 2019 över i barn och utbildningsförvaltningen.  

Några möjliga anpassningsuppdrag har inkommit och i augusti ska  

barn- och utbildningsnämnden besluta vilka anpassningsuppdrag som kan 

genomföras.  

 

Organisationsförändringar; 

- Kollegialt lärande inom Samverkan för Bästa Skola. 

- Ny ledning i Edsbyn 

Utannonserade tjänster och nyrekryteringar i verksamheterna. 
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§ 51 Dnr 2017/00002  

Kränkande behandling, anmälan till huvudman. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av anmälningarna och redogörelse för 

uppföljning i ärendena bun nr 8/17 - 10 /17 

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 för den uppföljning av dessa som hon har 

gjort.  

Beslutsunderlag 

Anmälan till huvudman, kränkande behandling, bun nr 8/17 – 10/17 
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§ 52 Dnr 2017/00007  

Delegeringsbeslut 2017 - redovisning 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisning av delegeringsbeslut. 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande 

och tjänstemän enligt delegeringsordning antagen av nämnden 28 januari 

2015. 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  

Dnr 2017/00128 

Attesträtt till Åke Lind och Linda Elgestad – Voxnadalens gymnasium 

 

Avtal; dnr 2016/00052 

Tillägg; Överenskommelse om samverkan mellan Skolverket och Ovanåkers 

kommun avseende inom ramen för uppdraget om samverkan för bästa skola.  

Avtal gymnasiet. 

Gymnasium.se – Abonnemangavtal 

HAK i Edsbyn - Utbildningslokal svets 

Kunskapsmatrisen – Digital inläsningstjänst 

NTI skolan – Distansutbildning 

Sundsvalls kommun – NIU avtal 

Anställningsavtal; bun nr 13/17 – bun nr 23/17. 

Placerade och avslutade barn i förskola och skolbarnsomsorg  

170101 – 170331 

Dnr 2017/00024 

Ordförandebeslut; Hyra av Sörgården inkl. modul. 

Dnr 2017/00083 

Mottagande i grundsärskolan, enligt skollagen 7 kap 5 §. 

Beslutsunderlag 

Delegeringsbeslut.  
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§ 53 Dnr 2017/00008  

Meddelanden 

Ansvarsfrihet 2016 

Budget och verksamhetsplan 2018-2020, planeringsförutsättningar. 

Investeringsplan 2018 – 2020 

Samverkansprotokoll 2017-03-02 
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§ 54 Dnr 2017/00016  

Verksamhetsinformation - Dataskyddsförordningen 

Ärendet 

Kommunsekreterare Kristoffer Baas presenterade arbetet med 

Dataskyddsförordningen, nedan följer ett utdrag av informationen: 

Dataskyddsförordningen börjar gälla 25 maj 2018, det finns ett stort arbete 

att genomföra för att uppnå en godtagbar nivå i verksamheterna.  
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§ 55 Dnr 2017/00121  

Ungdomsdialog 2017 

Ärendet 

Folkhälsosamordnare Ulla-Marie Nilsson berättade om årets Ungdomsdialog 

som var i Södra skolans lokaler. Där deltog bland annat representanter från 

skolornas elevråd, politiker och övriga tjänstemän.   

Integration var ett viktigt ämne man pratade om. Man var enad om att 

integration uppnås bäst i klasser och föreningsliv.  
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§ 56 Dnr 2017/00006  

Information från folkhälsorådet 

Ärendet 

Det har inte varit någon information från folkhälsorådet. 

Folkhälsosamordnaren Ulla-Marie Nilsson kan berätta att Region Gävleborg 

går ut med en; Sola säker kampanj – Främja sunda solvanor.  
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§ 57 Dnr 2017/00009  

Kurser och konferenser 

Ärendet 

Information om Skolriksdag som var i april. Där deltog Håkan Englund, 

Ingrid Björklund och Hans Jonsson.  

 


