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Plats och tid Gästis Alfta, 21:an kl. 09:00 – 12:30. 

Beslutande Ledamöter 

Håkan Englund (S), Ordförande 

Ingrid Björklund (L), 1:e vice ordförande 

Pär Johansson (M) 

Lindvi Forsberg (MP) 

Hans Jonsson (C) 

Gun-Marie Swessar (C) 

Ingela Carter (KD) 

 Ersättare 

Per Helgesson (S) 

Carl Bopparmark (S) 

Mari Vedin (C) 

Tord Berbres (KD) 

Övriga närvarande Katarina Ceder Bång, barn- och utbildningschef 

Lars Forsblom, kvalitetsutvecklare 

Hanna Göllas, processledare Samverkan för Bästa Skola 

Cecilia Kronberg, nämndsekreterare 

Christer Andersson, gymnasierektor §§95-102 

Robin Hellgren, ekonom 

Monica Hedström, personalrepresentant, Lärarförbundet.  

 

 

 Justerare Hans Jonsson 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, 2017-12-19 kl 10:00 

 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 90-102 

 Cecilia Kronberg  

 Ordförande 

  

 Håkan Englund  

 Justerare 

  

 Hans Jonsson  
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2017-12-07 

Datum då anslaget sätts upp 2017-12-19 Datum då anslaget tas ned 2018-01-11 

Förvaringsplats för protokollet Nämndsekreterarens kontor 

 

Underskrift 

  

 Cecilia Kronberg  
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§ 90 Dnr 2017/00004  

Godkännande av dagordning 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner dagordningen.  
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§ 91 Dnr 2017/00076  

Årshjul för systematiskt kvalitetsarbete - Slutsatser 

kunskapsresultat samt likvärdig utbildning 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden gör följande sammanfattande bedömning 

utifrån den redovisning som har lämnats avseende kunskapsresultat, 

socioekonomiska förutsättningar och trygghet och studiero i skolorna i 

Ovanåker.    

 

Sammanfattning av ärendet 

Slutsatser kunskapsresultat  

Huvudmannen har analyserat kunskapsresultaten och kommit fram till att det 

finns förbättringsmöjligheter i verksamheterna att arbeta med. 

 

- Analysera orsaken till skillnaden i resultat över tid.  

 

- Ämnen, främst i engelska och matematik behöver verksamheterna fokusera 

på att följa elevens kunskapsutveckling över tid, främst pojkar. 

  

- Analysera orsaken till pojkar och flickors resultat. 

 

- Utveckla det kompensatoriska uppdraget så elever vars föräldrar som har 

en förgymnasial eller gymnasial utbildning når högre meritvärden och 

behörighet.  

 

- Fördjupad analys om hur vi ska möta varje nyanländ elevs behov. 

  

- Förskolechefer och förkollärare ska gå igenom innebörden av begreppet      

”undervisning i förskolan”  

 

- Förskolläraren ska få förutsättningar att kunna ta ansvar för undervisningen 

så att barnen stimuleras samt utmanas i sin utveckling mot målen. 

 

- Förskolläraren ska ges möjlighet att i sin roll i mötet med barnen, använda 

språklig och kommunikativ interaktion i målstyrda processer. 

 

- Huvudmannen ska följa upp undervisningen i förskolan genom att koppla 

bedömningar av elevers kunskaper i åk 1 till respektive förskola i syfte att få 

fram konkreta utvecklingsmål. 
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Likvärdigutbildning 

 

Kvalitetsutvecklare Lars Forsblom, gör en redovisning av 

likvärdigutbildning inom verksamheterna för barn-och 

utbildningsförvaltningen. Jämförelser av förskolor, grundskolor och 

gymnasiet och elevhälsan presenteras.  

  

Beslutsunderlag 

Sammanfattande analys av grundskolans resultat i Ovanåkers kommun 

Huvudmannens redovisning av likvärdig utbildning, Ovanåkers kommun  

4 december. 

Resursfördelningstabeller grundskola 

Resursfördelningstabeller förskola      

Beslut skickas till 

Grundskolerektorer 

Förskolechefer 

Gymnasierektor 
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§ 92 Dnr 2017/00209  

Revidering av sammanträdesplan 2018  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Distribution av kallelse till beredning 

26 jan, 12 mars, 7 maj, 13 aug, 24 sep, 15 nov. 

 

Beredning kl. 08:30 

30 jan (kl.13:15), 15 mars, 8 maj (kl.10:00) 15 aug, 27 sep, 19 nov 

 

Distribution av kallelse till sammanträde 

7 feb, 21 mars, 17 maj, 23 aug, 4 okt, 28 nov  

 

Sammanträde, kl 09:00 smtr r A, 

14 feb, 28 mars, 24 maj, 30 aug, 11 okt, 5 dec 

 

Sammanfattning av ärendet 

Revidering av tidigare beslutad sammanträdesplan för 2018.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2017-11-13 Cecilia Kronberg 

 

Beslut skickas till 

Cafeterian, Intranätet, Webben.  

 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(16) 

Sammanträdesdatum 

2017-12-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 93 Dnr 2017/00342  

Firmatecknare för barn-och utbildningsnämndens stiftelser 

och fonder 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Stiftelsens firma tecknas av barn-och utbildningsnämndens ordförande 

Håkan Englund (S) och barn-och utbildningschef Katarina Ceder Bång, var 

för sig. 

De stiftelser som berörs är: 

 - Stiftelsen Voxna Kreatursförsäkrings studiefond  

 - Stiftelsen Vargens Nils Nilssons fond   

 - Stiftelsen Voxna församlings skolfond. 

 - Stiftelsen Pher Jonssons minnesfond. 

Firmatecknandet är kopplat till respektive tjänst och inte person, varför 

ärendet måste upp för beslut igen om någon av utsedda personer byter eller 

avslutar sin tjänstgöring.   

 

Ärendet 

För alla stiftelser ska sedan 2015 finnas registrerade i stiftelseregistret hos 

Länsstyrelsen. För att barn-och utbildningsförvaltningen ska uppfylla de 

krav behöver firmatecknare utses.  

Barn-och utbildningsförvaltningen ansvarar för idag; 

Voxna Kreatursförsäkrings studiefond, Vargens Nils Nilssons fond, 

Voxna församlings skolfond och Pher Jonssons minnesfond.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Cecilia Kronberg, 2017-11-21 

 

Beslut skickas till 

Länsstyrelsen i Dalarna  

Ekonomiavdelningen  
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§ 94 Dnr 2017/00061  

Budgetuppföljning januari - november 2017 

Ekonom Robin Hellgren, redogör utifrån den senaste uppföljningen. 

Prognosen från delårsrapporten påvisar ett noll resultat och förvaltningen 

indikerar fortsatt noll resultat.   

Intäkter från Migrationsverket för asylsökande elever har gjorts för kvartal 

ett till tre och intäkter för kvartal fyra återsöks i slutet av 2017.  

Barn-och utbildningsförvaltningen beräknas göra underskott på 

flyktingkontot som bedrivs i projektform.  
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§ 95 Dnr 2017/00005  

Barn- och utbildningschef informerar 

Katarina Ceder Bång har varit på utbildningsdagar om digitalisering i skolan 

och redogör för det.   

Lars Forsblom informerar om att Celsiusskolan ombyggnation beräknas 

påbörjas i februari 2018. 
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§ 96 Dnr 2017/00002  

Kränkande behandling, anmälan till huvudman. 

Barn-och utbildningschef redogör kort om de ärenden som inkommit till 

barn-och utbildningsförvaltningen.  
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§ 97 Dnr 2016/00052  

Samverkan bästa skola, lägesrapport 

 
Hanna Göllas, processledare, berättar att verksamheterna arbetar med 

implementering av handlingsplanen för nyanlända elever, bland annat genom 

att informera på respektive skolas konferenstid. Målet är att alla pedagoger 

skall ha kännedom om handlingsplanen samt att alla skall förstå sin roll i 

mottagande och undervisning.   
Man planerar även nästa del i åtgärdsplanen Nyanländas lärande som är 

mera klassrumsspecifik med handledning för pedagogerna. I samband med 

uppstarten av vårterminen 2018 påbörjas denna del med en stor konferens 

för alla lärare i kommunen den 9 januari. Linda Castell från Skolverket 

håller i den dagen.  
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§ 98 Dnr 2017/00341  

Principer för ersättning och bidragsbelopp till fristående 

gymnasieskolor, kalenderåret 2018 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastslå följande bidragsbelopp för 

Voxnadalens gymnasiums till fristående gymnasieskolor per program 

avseende kalenderåret 2018. 

Ersättningen till fristående skolor baseras på vår självkostnad, 

(bidragsbelopp). 

Riksprislistan gäller om programmet inte erbjuds i Ovanåkers kommun.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Alla kommuner ska rapportera in sina självkostnader för respektive 

gymnasieprogram till Skolverket, som sedan tar fram en riksprislista.  

Ersättningen till fristående skolor baseras på vår självkostnad 

(bidragsbelopp). Riksprislistan gäller om inte programmet erbjuds i 

Ovanåkers kommun. 

Prislistan revideras årligen och gäller från 1 januari om inte 

kostnadsförändringar sker under innevarande år.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Christer Andersson 2017-11-15 

Ersättningen till fristående skolor baseras på vår självkostnad, 

(bidragsbelopp). 

   

Beslut skickas till 
Fristående gymnasieskolor.  
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§ 99 Dnr 2017/00345  

Undervisningstimmar inom kurserna svenska för  

invandrare, SFI. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att upphäva tidigare beslut om max 

1050 undervisningstimmar till SFI-studerande under som längst fem 

terminer med hänvisning till ändring i skollagen.  

Sammanfattning av ärendet 

Om en elev har antagits till en kurs har han eller hon också rätt att fullfölja 

kursen. Studierna kan dock upphöra om eleven saknar förutsättningar att 

tillgodogöra sig utbildningen eller annars inte gör tillfredställande framsteg. 

Huvudmannen beslutar om detta. Om det finns särskilda skäl ska det dock 

finnas möjlighet för eleven att återuppta studierna. 

Rätten till SFI regleras i 22 kap. 13-14 och 16-17 §§ samt 29 kap. 2-3 och  

6 §§ skollagen (2010:800). 

Ekonomiska konsekvenser 

Beslutet kan innebära att en elev tillbringar längre tid som SFI-studerande än 

tidigare, då taket för undervisning var 1050 h. Antalet elever torde dock vid 

en uppskattning vara begränsat så kostnadsökningen borde vara ringa.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Christer Andersson 2017-11-24   

 

Beslut skickas till 

Voxnadalens gymnasium 
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§ 100 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 

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. 

 

Redovisning: 

Skolskjutsärenden From 2017-09-01 - 2017-11-30 

 Anställningsavtal Bun 46/17 - 56/17 

 Beslut mottagande i grundsärskolan 

 Läsårstider 2018/2019 

 Beslut, mottagande i grundsärskolan 

 Utdelning ur Voxna Kreatursfond 2017 

    

Beslutsunderlag 

Sammanställning av delegeringsbeslut  
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§ 101 Dnr 2017/00008  

Meddelanden 

 

Samverkansprotokoll 2017-09-28 

Budget och verksamhetsplan 2018-2020, 2017-11-20 § 78, KF. 

 

Grundläggande vuxenutbildning i kombination med SFI - finansiering av 

projekt, 2017-11-14 § 128, Ks Au 

 

Avsägelse och fyllnadsval – Ledamot i Barn-och utbildningsnämnden,  

2017-11-20 § 84, KF 
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§ 102 Dnr 2017/00009  

Kurser och konferenser 

Inget att redovisa.  

 


