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Plats och tid Sammanträdesrum A, kl. 08:30-09:35 utbildning. Ajournering 09:35-09:55. 
Sammanträde 09:55-12:05 

Beslutande Ledamöter 

Tomas Bolén (S), Ordförande 
Karin Leanders (C), 1:e vice ordförande 
Jimmi Bogg (S) 
Ola Östergrens (C) 
Maria Jonsson (KD) 
Robert  Kjaernet Karlstorp (SD) 
Maria Unborg (M) 

Ersättare 

Lotten Andersson (S) 
Malin Hellberg (S) 
Karl-Gunnar Landar (C) 
Jeanette Larsson (KD) 
Kent Olsson (L) 
Andreas Jonsson (M) 

Övriga närvarande Tjänstemän 

Christer Andersson, barn – och utbildningschef 
Lars Forsblom, kvalitetsutvecklare 
Cecilia Kronberg, nämndsekreterare 
Monica Hedström, arbetsgivarrepresentant Sveriges Lärare 
Katrin Espes, ekonom 
Marie Eriksson, förskolerektor §23 
 
 
 
 
 
 

Justerare Maria Unborg 

Justeringens plats och tid Nämnsekreterarens kontor 2023-03-13 kl. 11:30 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

Cecilia Kronberg 

Paragrafer §§ 13-23 

 Ordförande 

Tomas Bolén 

 Justerare 

Maria Unborg 

 

 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2023-03-08 

Datum då anslaget sätts upp 2023-03-14 Datum då anslaget tas ned 2023-04-04 

Förvaringsplats för protokollet Nämndsekreterarens kontor 
 

Underskrift 

Cecilia Kronberg 
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 6 
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§ 13 Dnr 2023/00002 

Godkännande av dagordning 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn-och utbildningsnämnden godkänner dagordningen 
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§ 14 Dnr 2023/00007 

Budgetuppföljning 2023 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn-och utbildningsnämnden tar del av redovisningen.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Katrin Espes ekonom, redovisar budgetuppföljningen fram till och med februari 2023. 

Totalt för barn- och utbildningsnämndens budget för perioden är - 3,6 miljoner.  
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§ 15 Dnr 2023/00037 

Budget och verksamhetsplan 2024-2026, äskande av kostnads-
och volymökningar 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Till följd av inflationen äskar barn-och utbildningsförvaltningen 1 597 tkr för innevarande 

år 2023 i kostnadsökningar. 

2. I kostnadsökningar inför 2024 äskar barn-och utbildningsförvaltningen 2 384 tkr som 

avser externhyror, ökade kostnader per barn till enskilda förskolan, skolskjuts och 

skolmat 

3. Äskande för volymförändringar inför 2024 på 5 797 tkr som består av följande: 

förskollärare, elevassistenttjänster, SFI lärartjänster, grundsärskola och ökat barnantal i 

fria förskolan samt lärartjänst i grundskolan. 

 

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden äskar om utökning av ram enligt nedan för kostnads- och 

intäktsförändringar och volymökningar (äskanden).  

 

Äskande för volymförändringar: 5797 tkr (2024), 5 249 tkr (2025), 5 542 tkr (2026). 

Volymförändringar inför 2024 på 5797 tkr består av följande: 

För förskoleverksamheten totalt 2435 tkr bestående av förskolelärare 1290 tkr, 

elevassistenttjänst 476 tkr, fler barn i fria förskolan 669 tkr. Volymförändringar inom F-9 totalt 

2062 tkr bestående av grundsärskola 856 tkr, lärartjänst pga. elevökning 587 tkr, elevassistent 

AST (autismspektrumtillstånd) 476 tkr, städ 143 tkr. För SFI, 2 lärartjänster 1300 tkr. 

 

De fem största enskilda posterna är: SFI-lärare 1300 tkr, förskolelärare 1290 tkr, elevassistenter 

952 tkr, grundsärskola 856 tkr och enskild förskola 669 tkr. 

 

Äskande för kostnadsökningar om totalt 3 981 tkr (varav 1 597 tkr för 2023). 

Barn- och utbildningsförvaltningen äskar om 1 597 tkr för innevarande år 2023, som en följd av 

kostnadsökningar till följd av inflation. Förskoleverksamheten totalt 438 tkr avseende externhyra 

och ökade kostnader per barn till fristående förskola. Grundskoleverksamheten 558 tkr för 

ökade kostnader för skolskjuts pga. indexeringar utifrån KPI. Gymnasiet och vuxenutbildningar 

601 tkr för ökade kostnader för skolskjuts och skolmat.  
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Barn- och utbildningsförvaltningen äskar om 2 384 tkr inför 2024. De största posterna avser 

ökade kostnader per barn till fristående förskola 677 tkr, städ 167 tkr, läromedel 103 tkr och 

skolskjutskostnader totalt 961 tkr.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2023-03-01, Christer Andersson 

Budget och verksamhetsplan 2024-2026 

 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 16 Dnr 2023/00038 

Investeringsplan 2024-2028 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn-och utbildningsnämnden beslutar att godkänna investeringsäskandet. 

 

IT inom samtliga verksamheter 

3 381 tkr/2024 

3 765 tkr/2025 

4 397 tkr/2026 

3 712 tkr/2027 

3 841 tkr/ 2028 

 

Övriga investeringar 

Inventarier till nya förskolan i Alfta totalt, 1000 tkr/2024 

Akustikplattor totalt, 200 tkr/2024–2028 

Pedagogisk skolgårdsmiljö i Knåda och Roteberg 450 tkr/2024 

Ärendet 

Skolan är en viktig byggsten i samhället och vår viktigaste uppgift är att ge alla barn och elever 

de allra bästa förutsättningar. Vi har stora klyftor i vårt samhälle idag med vitt skilda 

förutsättningar, som gör att barnen i våra förskolor och eleverna i våra skolor har olika 

förutsättningar att lyckas. Ett av de största och viktigaste uppdragen vi har inom förskola och 

skola är därför – tydligt reglerat – att vi skall kompensera för olika förutsättningar och skapa 

likvärdig utbildning för barn och elever. Det betyder inte att vi skall göra lika för alla utan det 

betyder att vi skall möta varje barn/elev utifrån dess behov och förutsättningar. I detta arbete 

har vi också stöd och krav från såväl skollag som diskrimineringslag. 

 

IT 

Dagens elever lever i ett alltmer digitaliserat samhälle och därför har regeringen beslutat om 

förändringar i styrdokumenten för förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. En 

nationell digitaliseringsstrategi genomförs där skolan ska vara ledande. Det finns flera skäl till 

att alla barn och elever ska få möjlighet att utveckla en digital kompetens men ökad 

kunskapsutveckling och stärkt likvärdighet står i fokus. 

 

Vi lever i en tid med ett stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt. 
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För att kunna verka i samhället behövs digital kompetens och en del i detta är skolans uppdrag 

att förbereda elever för fortsatta studier och arbetsliv. Detta ökar likvärdigheten och ger alla 

elever samma förutsättningar. I uppdraget ingår att elever utvecklar förståelse för hur 

digitaliseringen påverkar individen och samhället. Det ska stärka elevernas förmåga att 

använda och förstå digitala system och tjänster samt att förhålla sig till medier och information 

på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt. Det handlar också om att stärka förmågan att lösa problem 

och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med hjälp av digitala verktyg. 

 

Lokaler 

För att stärka likvärdigheten och ge våra barn och elever de allra bästa förutsättningar måste vi 

fortsatt investera i faciliteter, förskolor och skolor. I en snar framtid ser vi ett behov av en 

utbyggnad av förskola i Edsbyn för att möta kraven på likvärdighet och kommuninvånarnas 

önskan om förskoleplatser. I ett längre perspektiv visar en påbörjad utredning behov av 

investeringar och ev. nyinvesteringar gällande förskolor och skolor utanför våra centralorter. 

 

Investeringar 

Barn – och utbildningsförvaltningen har följande investeringsbehov:  

IT inom samtliga verksamheter 

3 381 tkr/2024 

3 765 tkr/2025 

4 397 tkr/2026 

3 712 tkr/2027 

3 841 tkr/ 2028 

 

Övriga investeringar 

Inventarier till nya förskolan i Alfta totalt, 1000 tkr/2024 

Akustikplattor totalt, 200 tkr/2024–2028 

Pedagogisk skolgårdsmiljö i Knåda och Roteberg 450 tkr/2024  

 

Beslutsunderlag 

Investeringsplan 2024–2028 

Tjänsteskrivelse, 2023-03-02, Christer Andersson 

 

Beslutet ska skickas till 

KS 
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§ 17 Dnr 2023/00010 

Rutiner och former för kvalitetsarbetet i verksamheterna. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn-och utbildningsnämnden tackar för informationen 

 
Sammanfattning av ärendet 

Lars Forsblom kvalitetsutvecklare, informerar om de verksamhetsbesök politikerna ska göra 

under våren. Politikerna ska redovisa sina besök i augusti på barn-och utbildningsnämnden.  
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§ 18 Dnr 2023/00006 

Barn-och utbildningschefen informerar 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn-och utbildningsnämnden tar del av informationen.  

 

Barn-och utbildningschefen Christer Andersson informerar om att: 

 

• Ovanåkers kommuns nyinflyttade invånare som omfattas av Massflyktsdirektivet ska 

erbjudas SFI utbildning.  

• Det uppdrag som barn-och utbildningschefen fått innebär att utreda förskolans lokaler 

inom Edsbyområdet, som avser tillbyggnader och kostnader. 

• Planerad översyn av nuvarande ersättningsprincip till fristående verksamhet samt 

grundbeloppets beräkningsunderlag.  

• Skogsbackens förskola startar 7 augusti 2023, med sexavdelningar där det finns plats 

för 100 barn.  

• Förskolorna i Edsbyn får överinskrivningar till hösten.  
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§ 19 Dnr 2023/00004 

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 2023-01-14 – 2023-02-27 och vilka åtgärder som vidtagits av rektorer. 

 

Ärenden 

ID nr 2215 Runemo skola, kränkande behandling i form av konflikt lärare och elev. Ärendet är 

avslutat.  

ID nr 2237 Lillboskolan, mobbning och upprepad kränkning mellan elever. Ärendet under 

utredning.  

ID nr 2272 Rotebergs skola, fysiskt våld mellan elever. Ärendet ej åtgärdat.  

ID nr 2288 Runemo skola, konflikt mellan elever. Ärende avslutat.  

ID nr 2289 Runemo skola, Fysiskt våld mellan elever. Ärendet under utredning. 

 

De tidigare informerade ärendena till barn-och utbildningsnämnden är samtliga avslutade efter 

utredning av rektor 

 

 

Beslutsunderlag 

Ärenden registrerade i systemet Stella 

Tjänsteskrivelse, 2023-02-20, Christer Andersson 

 

Beslutet ska skickas till 

Rektorer 
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§ 20 Dnr 2023/00035 

Information nytt Dataskyddsombud tom juni 2023 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn-och utbildningsnämnden tar del av informationen att:  

1. Kommunalförbundet Hälsingland, KFH köper tjänsten som dataskyddombud av JP 

Infonet AB från den 13 februari till och med 30 juni 2023. 

2. Därmed utses Laura Gashi, anställd av JP Infonet AB, som dataskyddsombud för barn- 

och utbildningsnämnden.    

 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt förordning (EU) 2016/679 artikel 37.1 a ska den personuppgiftsansvarige under alla 

omständigheter utnämna ett dataskyddsombud om behandlingen genomförs av en myndighet 

eller ett offentligt organ.  

 

Kommunalförbundet Hälsingland (KFH) har uppdraget att vara anställande myndighet för ett 

gemensamt dataskyddsombud (DSO) för Bollnäs, Söderhamn och Ovanåkers kommuner samt 

bolag.  

KFH kommer att, genom avtal, köpa tjänsten som DSO från en extern leverantör (JP Infonet 

AB) under tiden13 februari till och med 30 juni 2023. På så sätt fullföljer vi vårt uppdrag att 

svara för en gemensam DSO för våra medlemskommuner med tillhörande bolag och förbund. 

Processen med att lösa frågan rörande avsaknaden av Dataskyddsombud kommer att fortgå 

under våren. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2023-02-20, Cecilia Kronberg,  

 

Beslutet ska skickas till 

Integritetsskyddsmyndigheten IMY 
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§ 21 Dnr 2023/00003 

Delegationsbeslut 2023, redovisning 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn-och utbildningsnämnden tar emot redovisning 

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. 

 

Underlag 

Reviderat attestregister from. 2023-01-28 
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§ 22 Dnr 2023/00005 

Meddelanden 

Inför varje sammanträde sammanställs den information som inkommit till barn-och 
utbildningsförvaltningen eller som upprättats och som berör barn-och utbildningsnämndens 
verksamhetsområden. 
 
Samverkansprotokoll barn-och utbildningsförvaltningen 2023-01-25 
 
Lokala samverkansprotokoll, LOSAM 
Edsbyn förskolor 2023-02-07 
Alftas förskolor 2023-02-14 
Knåda skola 2023-02-14 
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§ 23 Dnr 2023/00061 

Information från verksamheten 

Marie Eriksson förskolerektor, informerar om förskolans uppdrag utifrån läroplanen, barnets 

individuella behov och ger en pedagogisk beskrivning om hur en dag på förskolan ser ut.   

 

 

 

 

 


