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Plats och tid Sammanträdesrum A, kl. 13:00 – 15:30. Ajournering kl. 14:35 – 14-50. 

Beslutande Ledamöter 

Håkan Englund (S), Ordförande 

Ingrid Björklund (L), 1:e vice ordförande 

Lindvi Forsberg (MP) 

Hans Jonsson (C) 

   

Tjänstgörande ersättare 

Carl Bopparmark (S) tjänstgör för Ingela Carter (KD) 

Karl-Gunnar Landar (C) tjänstgör för Gun-Marie Swessar (C) 

Maria Unborg (M) tjänstgör för Pär Johansson (M) §§ 34-46 
 

Ersättare 

Per Helgesson (S) §§ 34-41 

 

Övriga närvarande Barn-och utbildningschef, Katarina Ceder Bång 

Nämndsekreterare, Cecilia Kronberg  

Projektledare, Hanna Göllas 

Kvalitetsutvecklare, Lars Forsblom §§34-37, §§44-47 

Ekonom, Robin Hellgren §§ 34-36 

IKT Strateg, Mai Skoglund §§34-35 

Arbetstagarrepresentant, Monica Hedström Lärarförbundet LR 

Arbetstagarrepresentant, Evelina Mattsson Lärarförbundet LR 

 

 

 

Justerare Karl-Gunnar Landar 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, 2018-06-04 kl. 10:30 

 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 34-47 

 Cecilia Kronberg  

 Ordförande 

  

 Håkan Englund  

 Justerare 

  

 Karl-Gunnar Landar  
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2018-05-29 

Datum då anslaget sätts upp 2018-06-04 Datum då anslaget tas ned 2018-06-27 

Förvaringsplats för protokollet Nämndsekreterarens kontor 

 

Underskrift 

  

 Cecilia Kronberg  
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§ 34 Dnr 2018/00020  

Godkännande av dagordning 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner dagordningen med följande 

tillägg från Hans Jonsson (C): 

- Aktuellt läge för ombyggnationen vid Celsiusskolan  
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§ 35 Dnr 2018/00021  

Verksamhetsinformation 

Information av IKT Strateg Mai Skoglund. IKT står för Informations- och 

Kommunikationsteknologi. Mai arbetar med utveckling och samordning av 

digitaliseringen inom barn-och utbildningsnämndens verksamheter.  

För att underlätta digitaliseringen av skola och förskola finns SKL:s 

kartläggningsprocess LIKA. 

Med hjälp av skattningsverktyget LIKA har Mai börjat kartlägga 

pedagogernas IT kunskaper och vana i verksamhetssystemen.  

LIKA-verktyget konkretiserar vad digitaliseringen innebär praktiskt. De 

hjälper lärare, rektorer, förskolechefer och förvaltningar att ta ”it-tempen” 

och att fokusera på rätt saker. Verktygen består av tre delar: skattning, 

sammanfattning respektive handlingsplan (inklusive aktivitetsförslag) och är 

fritt att använda. 

Resultatet från kartläggningen delges barn-och utbildningsnämnden till 

hösten 2018. 

 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(16) 

Sammanträdesdatum 

2018-05-29 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 36 Dnr 2018/00017  

Tertialuppföljning januari - april  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn-och utbildningsnämnden godkänner tertialuppföljning för  

januari – april med förvaltningsberättelse och styrkort.     

 

Sammanfattning av ärendet 

Barn-och utbildningsnämnden prognosticerar ett budgetunderskott på  

835 tkr. 

 

Förskoleverksamheten har flera barn inskrivna i den kommunala 

förskolan än vad som är budgeterats för. Det är även flera barn placerade i 

verksamheterna vid enskilda förskolan än vad som finns i budget.  

En ökad lokalkostnad i samband med flytten från förskolan Fölet till 

Sörgården Förskoleverksamheten prognosticerar ett budgetunderskott på 325 

tkr. 

Grundskolan prognosticerar ett budgetunderskott på 200 tkr gällande 

lokalkostnader. 

Gymnasieskolan har ökade kostnader för interkommunalersättning, 

gymnasiesärskolan. Prognosen för helår visar på ett underskott på 500 tkr. 

 

Måluppfyllelse med analys i styrkorten redovisas. 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningsberättelse med uppföljning och analys av mål i 

koncernövergripande styrkort och nämndens styrkort. 

Budgetuppföljning med prognos januari – april. 

Tjänsteskrivelse 2018-05-22 Cecilia Kronberg  

  

 

Beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen 
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§ 37 Dnr 2018/00005  

Systematiskt kvalitetsarbete - redovisning av 

verksamhetsbesök 

Enligt barn-och utbildningsnämndens årshjul för det systematiska 

kvalitetsarbetet ska verksamhetsbesök genomföras under våren.  

 

Barn-och utbildningsnämnden redogör för de verksamhetsbesök man har 

gjort.  

En sammanfattning av redogörelsen är att verksamheterna uppskattar 

besöken och att nämnddeltagarna upplevde att de blev väl mottagna. 

Verksamheterna framförde en viss oro inför framtiden då bristen av 

utbildade grundskollärare och specialpedagoger är stor.  

En nyanställd förskollärare var väldigt positiv till förskolorna inom 

Ovanåkers kommun jämfört med andra kommuner.  

Verksamhetsbesök har gjorts vid Nordanängs förskola, Runemo grundskola 

och Celsiusskolan F-6 av Ingrid Björklund (L) och Karl-Gunnar Landar (C).  

Maria Unborg (M) besökte Voxnadalens gymnasium.  

Gun-Marie Svessar (C) och Carl Bopparmark (S) har besökt Tellus förskola. 

Förskolepersonalen där är allmänt positiva till verksamheten man arbetar i 

men anser att utemiljön kan förbättras och att man saknar vagnsförråd.  

Arbetsgivarrepresentant Monica Hedström berättar;  

Förskolorna i Ovanåkers kommun har näst bäst lärartäthet i landet. 

Dessutom har kommunen länets minsta barngrupper. Det visar ny statistik 

från Skolverket som Lärarförbundet analyserat. 

Under 2017 gick det 7,2 barn per årsarbetare med förskollärarexamen i 

Ovanåkers kommun. Det innebär att kommunens förskolor nu har den näst 

högsta lärartätheten bland landets 290 kommuner. 
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§ 38 Dnr 2016/00052  

Samverkan bästa skola - lägesrapport 

I slutet av mars påbörjades ett samarbete med Skolverket och centrala 

elevhälsan. Syftet är att få inspiration och vägledning för ett fortsatt arbete 

kring elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete.  

Till hösten ska enkäter skickas ut till all personal inom elevhälsan samt till 

pedagoger inom barn-och utbildningsnämnden. Resultaten ska ge en 

nulägesanalys av centrala elevhälsan som man utgår från för att kunna 

urskilja möjliga utvecklingsområden.  

 

Anna Karlefjärd har på uppdrag av Skolverket regelbundet gett föreläsningar 

och kompentensutveckling i bedömning till pedagoger och rektorer som 

ingår i projektet Samverkan för bästa skola, SBS.  

 

Den 7 juni blir det en större uppföljning med Skolverket och Högskolan 

Dalarna om genomförda och pågående aktiviteter inom projektet.  

Fokus under dagen är att få ta del av de styrkor och svagheter som man sett 

under tidsperioden för SBS. Både rektorer och lärarrepresentanter kommer 

att beskriva detta samt utgå från åtgärdsplaner, problemområden och 

insatser. 
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§ 39 Dnr 2018/00179  

Beslut om att utse ett dataskyddsombud till barn-och 

utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn-och utbildningsnämnden utser Liv Zettergren till dataskyddsombud för 

barn-och utbildningsnämnden.    

 

Ärendet 

2017-09-05 beslutade kommunstyrelsen att ett dataskyddsombud skulle 

anställas. För att uppfylla de olika kraven som ställs i och med 

dataskyddsförordningen bestämdes att ombudet organisatoriskt skulle 

placeras i Kommunalförbundet Södra Hälsingland. Dataskyddsombud delas 

även med övriga kommuner som är medlemmar i kommunalförbundet. 

Datainspektionen tog emot anmälan om att Liv Zettergren är barn-och 

utbildningsnämndens dataskyddsombud den 13:e april. Formellt sett måste 

dock kommunen i varje nämnd utse dataskyddsombud, frågan går inte att 

vidare delegera. 

Konsekvensbeskrivning barn och unga 

Ett stort fokus i dataskyddsförordningen handlar om hur man hanterar barn- 

och ungas personuppgifter. Barn- och utbildningsnämnden hanterar i 

särklass mest personuppgifter i kommunen.  

Konsekvensbeskrivning hållbarhet 

Ur aspekten ekonomisk hållbarhet är det relevant att kommunens nämnder 

och bolag utser dataskyddsombud. Myndigheter som behandlar 

personuppgifter och inte har utsett ett dataskyddsombud riskerar böter som 

maximalt uppgår till 10 mnkr. 

 

Beslutsunderlag 

Vägledning kring dataskyddsombud 

Mottagningsbekräftelse om dataskyddsombud 

Tjänsteskrivelse, Cecilia Kronberg, 2018-04-26 

  

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 40 Dnr 2018/00001  

Delegeringsbeslut 2018 - redovisning 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn-och utbildningsnämnden godkänner redovisning av delegeringsbeslut. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande 

eller 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. 

 

Beslutsunderlag 

Delegeringsbeslut 

 Mottagande i grundsärskola.  

Dnr Bun 2018/00210 

 Beslutsattestanter barn-och utbildningsnämnden 2018 

Dnr Bun 2018/00209 

 Anställningsavtal, nyanställda 

Dnr Bun 2018/00001 

 Tilläggsbelopp för enskilt barn med omfattande stödbehov 

Dnr Bun 2018/00146 

 Avslag skolplacering  

Dnr Bun 2018/00062 
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§ 41 Dnr 2018/00002  

Kränkande behandling, anmälan till huvudman 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Nämnden tar del av anmälningarna och redogörelse för uppföljning i 

ärendena  

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 6/18 - 9/18 

Sammanfattning av tillsynsärende från barn- och elevombudet.  

Information om tidigare inskickade reviderade rutiner vid kränkande 

behandling, från Celsiusskolan, Dnr Bun 2018/00013 
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§ 42 Dnr 2018/00033  

Barn-och utbildningschef informerar 

Katarina Ceder Bång informerar: 

 Avtackning har gjorts av rektor Britt-Marie Byström och 

barnomsorgshandläggare, Anna Hansdotter.  

Veronica Blomberg har i april tillträtt tjänst som ny handläggare.  

Rekryteringsprocessen är påbörjad av rektorstjänsten. 

 Innan sommaren ska ledningsgruppen se över anpassningar för 2019 

då det saknas 500 tkr samt upprätta konsekvensbeskrivning på de 

volymökningar man inte fick.  

 En vikariesamordnare är på gång inom förskolan. 
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§ 43 Dnr 2018/00003  

Meddelanden 

Barn-och utbildningsnämnden tar del av följande meddelanden. 

 Samverkansprotokoll 2018-03-21 och 2018-05-16 

 Investeringsplan 2019-2023,  

Beslut-201800170-KS § 28 

 Revidering av investeringsplan 2018-2022,  

Beslut 201600706-KS § 27 

 Budget och verksamhetsplan 2019-2021 - Planeringsförutsättningar, 

Beslut 201800140-KS § 26 
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§ 44 Dnr 2018/00180  

Ungdomsdialog 2018 - redovisning 

Vid årets ungdomsdialog deltog Håkan Englund (S) och Hans Jonsson (C) 

från barn-och utbildningsnämnden. 

Det blev en annorlunda ungdomsdialog där det ingick gruppdynamik, 

övningar och dialogsamtal.    
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§ 45 Dnr 2018/00034  

Information från folkhälsorådet 

Håkan Englund (S) och Hans Jonsson (C) närvarade vid 

ungdomsdialogdagen.         
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§ 46 Dnr 2018/00032  

Kurser och konferenser 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Inga kurser och konferenser finns att redovisa.    
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§ 47 Dnr 2017/00018  

Aktuellt läge för ombyggnationen vid Celsiusskolan 

Sammanfattning av ärendet 

Tekniska nämnden har begärt tilläggsanslag på 55 miljoner på grund av 

förändringar som tillkommit i byggnadsprocessen.  

Asbestsaneringen har varit betydligt större än budgeterat. 

Det saknas ritningsunderlag på befintliga konstruktioner vilket har inneburit 

att ny stomme har fått utföras. 

I grundskolans timplan har antalet timmar i slöjdundervisning utökats. Det 

betyder att en av de byggnadskroppar som var tänkt att rivas blir kvar och 

kommer att fungera som slöjdsal. 

Under veckan har informationsmöte kring ombyggnationen riktats till 

vårdnadshavare och anställda inom skolan.  

Celsiusskolan ska inte ha sin undervisning på Södra skolan till hösten 2018. 

Kulturskolan ska ha sin verksamhet där.  

Just nu finns anbud ute för ombyggnation vid Alftaskolan som går ut 31 maj.  

 

 


