Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1(20)

Sammanträdesdatum
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Barn- och utbildningsnämnden
Plats och tid

Sammanträdesrum A, kl. 09:00-12:35. Ajournering 10:30-10:50

Beslutande

Ledamöter

Jan-Åke Lindgren (S), Ordförande
Tomas Bolén (S), 1:e vice ordförande
Maria Unborg (M)
Ingrid Björklund (L)
Hans Jonsson (C)
Andreas Kissner (KD)
Tjänstgörande ersättare

Joakim Guvelius (C) tjänstgör för Mari Wintarv (C)
Ersättare

Carl Bopparmark (S)
Lars Bro (M)
Karl-Gunnar Landar (C)
Maria Jonsson (KD)
Övriga närvarande

Tjänstemän

Christer Andersson, barn-och utbildningschef
Cecilia Kronberg, nämndsekreterare
Lars Forsblom, kvalitétsutvecklare
Monica Hedström, arbetstagarrepresentant, Lärarförbundet
Anders Liljemark, rektor Alftaskolan 7-9, §21
Kennet Fröjd, rektor Celsiusskolan 7-9, §21
Justerare

Andreas Kissner

Justeringens plats och tid

2021-03-12 kl. 10:00

Underskrifter
Paragrafer

Sekreterare
Cecilia Kronberg
Ordförande
Jan-Åke Lindgren
Justerare
Andreas Kissner

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Barn- och utbildningsnämnden

§ 15

Dnr 2021/00004

Godkännande av dagordning
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner dagordningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-03-10
Barn- och utbildningsnämnden

§ 16

Dnr 2021/00006

Budgetuppföljning januari-februari 2021
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner budgetuppföljningen.

Sammanfattning av ärendet
Christer Andersson, barn-och utbildningschef redogör för budgetuppföljningen januari-februari.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-03-10
Barn- och utbildningsnämnden

§ 17

Dnr 2021/00048

Förskoleplatser och lokaler i Ovanåkers kommun och framtida
grundskolestruktur utifrån elevvolym
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden ger fortsatt mandat åt barn- och utbildningschef att utreda:
1. Lokalbehov utifrån befintliga förskole- och skolenheter.
2. Lokalbehov utifrån upptagningsområde där det ska finnas förskole- och skolenhet i
varje nuvarande skolupptagningsområde.
3. Lokalbehovet utifrån pedagogisk kvalitet och social samt ekonomisk och miljömässig
hållbarhet.

Förslag till beslut under sammanträdet
Hans Jonsson (C) gör följande tilläggsyrkande i punkten 3; lokalbehovet utifrån pedagogisk
kvalitet och social samt ekonomisk och miljömässig hållbarhet.
Hans Jonsson (C) gör tilläggsyrkande till punkt 2; lokalbehov utifrån upptagningsområde där det
ska finnas förskole- och skolenhet i varje nuvarande skolupptagningsområde.

Beslutsgång
Ajournering begärs av ordförande Jan-Åke Lindgren (S).
Barn- och utbildningsnämndens ordförande finner efter överläggande att tilläggsyrkanden
tillstyrkes.

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningens målsättning är att säkerställa hållbarhet och kvalitet ur ett
pedagogiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Att verksamheten svarar upp mot de juridiska
kraven i gällande lagstiftningen är en grundläggande utgångspunkt liksom en prognos av
förväntat antal barn och unga för den närmaste sjuårsperioden. Den ökning av antalet barn och
elever som Ovanåkers kommun haft genom mottagande av nyanlända har enligt prognosen
avtagit och får beskrivas som tillfällig. Utredningen har därför utgått från ett oförändrat antal
platser i kommunens förskolor och grundskolor och fritidshem jämfört med nuläget (nuläget
ingår Sörgårdens och Bäckstugans förskola).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

6(20)

Sammanträdesdatum

2021-03-10
Barn- och utbildningsnämnden

Förändringar i förskola 2022-2027
Förskola:
Framtida och känd barnvolym tillsammans med efterfrågenivå på platser och våra nuvarande
lokalers gällande läge, lämplighet och underhåll kommer att bestämma vårt behov av
förskoleplatser och ev. nya förskoleavdelningar eller förskolor.
Alfta:
Ny sex-avdelningsförskola är beslutad att bygga i Alfta. Detta innebär att Nordanängs moduler
tas bort och att Tellus förskola avvecklas senast 2023.
Vid strukturanpassningar gällande F-6 skolor så ryms ev. en förskoleavdelning i den nya
förskolan i Alfta.
Edsbyn:
Två avdelningar behöver etableras i Edsbyn. Bäckstugans förskola måste söka nya lokaler
senast 21-12-31 då nuvarande hyreskontrakt upphör. Detta kan ev. lösas med en modul under
en övergångsperiod. Sörgårdens förskola bör leva kvar då efterfrågan på platser förutspås vara
fortsatt hög. Sörgårdens förskola kan endast avvecklas om två nya avdelningar etableras vid
redan befintliga förskolor eller om en ny förskola byggs. Sörgården kan då tas ur bruk om
efterfrågan tillåter.
Förändringar i grundskola 2022-2027
En analys av kommande elevutveckling utifrån nuvarande upptagningsområde visar att
efterfrågan av elevplatser är störst i våra centralorter. Elevvolymen under den avsedda
tidsperioden är relativt konstant. En mindre förändring kan skönjas gällande fördelningen av
elever i våra rektorsområden där Alftas andel ökar i jämförelse med Edsbyn.
Edsbyns rektorsområde:
Gällande grundskola Edsbyn så är ett flertal enheter/byggnader i behov av underhållsinsatser.
Knåda skola har också efter stängningen av delar av Gula huset brist på klassrum.
Trångboddhet råder i samtliga enheter, Lillboskolan undantagen. Antal födda elever visar utifrån
upptagningsområden att
efterfrågan på platser kommer att vara störst på Celsiusskolan och att elevvolymerna kommer
att minska på Knåda skola, Roteberg skola och Lillboskolan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-03-10
Barn- och utbildningsnämnden

Alfta rektorsområde
Gällande grundskola Alfta så ska Alftaskolan vara färdigställd sommaren-21. Runemo och
Viksjöfors skola F-6 har behov av underhållsinsatser. Antalet födda elever visar utifrån
upptagningsområden att efterfrågan på platser kommer att vara störst på Alftaskolan. Utanför
centralorten visar Viksjöfors skola en ökad elevvolym under perioden. Runemo skola visar
under samma period en minskad elevvolym.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Christer Andersson, 2021-02-17

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-03-10
Barn- och utbildningsnämnden

§ 18

Dnr 2021/00043

Budget och verksamhetsplan 2022-2024, äskande av kostnadsoch volymökningar
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Barn-och utbildningsnämnden beslutar att äska medel för volymökningar med:
4 615 tkr för år 2022
3 875 tkr för år 2023
4 015 tkr för år 2024
2. Barn- och utbildningsnämnden antar beslutet att äska 929 tkr i kostnadsökningar.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden äskar om utökning av budgetram enligt nedan för kostnads- och
intäktsförändringar och volymökningar (äskanden).

Ärendet
Barn-och utbildningsförvaltningen ser ett behov av 4 615 tkr i volymökningar för år 2022. Vilket
består av följande.
Volymförändringar

2022

2023

2024

615

367

507

Tjänster inom förskolan 2,0

1 038

1 038

1 038

Fler barn enskilda förskolan

377

377

377

Elevassistent förskolan, 0,65 tjänst
2022, 0,37 tjänst 2023-2024

345

129

129

Utbyteskläder förskolan

102

102

102

Elevökning grundskolan 2022, 1 tjänst,
för att uppfylla 8,0/100 för 2022.

517

0

0

Särskolan, 1,5 tjänst 2022, 2,0 tjänst
2023-2024

723

964

964

28

28

28

870

870

870

4 615

3 875

4 015

Ersättningslokaler Bäckstugan,
etablering/avetablering och ökade
hyreskostnader

Utbyteskläder fritidshem
SFI/Vux 1,5 tjänst
Totalt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-03-10
Barn- och utbildningsnämnden

Förskoleverksamhet totalt: 2 477 tkr
Äskas medel för ersättningslokaler till Bäckstugan (etablering och ökade hyreskostnader), 2,0
tjänster inom förskolan, fler barn i enskild förskola, elevassistent och utbyteskläder av
arbetskläder.
Grundskoleverksamhet totalt: 1 268 tkr
1 tjänst på grund av elevökning utifrån 8,0/100 elever per lärare, särskolan 1,5 tjänst och
utbyteskläder för arbetskläder åt personal i fritidshem.
SFI/Vuxenutbildningar: totalt 870 tkr
Avser 1,5 tjänst.
De fem största enskilda posterna: 2,0 tjänster inom förskolan 1 038 tkr (2022-2024),
Ersättningslokaler Bäckstugan, etablering och ökade hyreskostnader 615 tkr (2022).
Särskolan, 1,5 tjänst 723 tkr (2022), Särskolan 2,0 tjänst 964 tkr (2023-2024) och
SFI/vuxenutbildningar 1,5 tjänst 870 tkr (2022-2024).
Kostnadsökningar
Barn och utbildningsförvaltningen äskar om 929 tkr i kostnadsökningar inför 2022. De största
posterna avser licensökning nationella prov +75 tkr, städ i grundskolan +117 tkr, skolskjuts för
grundskolan +125 tkr, gymnasiesärskolan kostnadsökning +132 tkr, skolskjuts gymnasiet
+ 61 tkr. Se detaljerade kostnadsökningar nedan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Christer Andersson, 2021-03-03
Budget och verksamhetsplan 2022-2024 BUN
Budget och verksamhetsplan 2022-2024 verksamheterna
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-03-10
Barn- och utbildningsnämnden

§ 19

Dnr 2021/00050

Investeringsplan 2022-2026
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn-och utbildningsnämnden beslutar att godkänna investeringsäskande om totalt 4 679 tkr för
år 2022.

Ärendet
Barn-och utbildningsförvaltningen har följande investeringsbehov:
Förskolan
2022-2023

Inventarier till ny förskola totalt 1 500 tkr/år

2022-2026

Elevdator från förskola – åk 5 grundskola. 340 tkr/år.

2022-2026

Personaldatorer förskola 240 tkr/år

2024-2025

Akustikplattor totalt 100 tkr/år

Grundskolan
2022-2026

Personaldator fritidshem, förskoleklass och grundskola, 410 tkr/år

Elevdatorer 1-1 satsning.
2022

775 tkr

2023

730 tkr

2024

800 tkr

2025

850 tkr

2026

790 tkr

Gymnasieskolan
IT investeringar: Elevdatorer 1-1 satsning, personaldatorer, teknikprogrammet, utbyte av datorer
Arken och språkintroduktion för SFI, gymnasiet och vuxenutbildningen. CNC maskin.
2022

728 tkr + CNC 686 tkr

2023

928 tkr + CNC 180 tkr

2024

728 tkr + CNC 180 tkr

2025

943 tkr + CNC 180 tkr

2026

890 tkr + CNC 180 tkr

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Christer Andersson, 2021-03-03
Investeringsplan 2022-2026
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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§ 20

Dnr 2021/00011

Rutiner och former för systematiskt kvalitetsarbete
Sammanfattning av ärendet
Lars Forsblom, kvalitétsutvecklare, informerar om årshjulet för skolans systematiska
kvalitetsarbete.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2021-03-10
Barn- och utbildningsnämnden

§ 21

Dnr 2021/00010

Verksamhetsinformation
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avslå Andreas Kissners (KD) förslag och
återkommer till nämnden i maj med ett mera genomtänkt förslag.

Förslag till beslut under sammanträdet
Andreas Kissner (KD) yrkar att tillsätta en politikergrupp som arbetar fram insatser för att möta
den problematik som man står inför vad gäller att öka behörigheten till gymnasiet.
Hans Jonsson (C) yrkar bifall till Andreas Kissners (KD) förslag.
Jan-Åke Lindgren (S) yrkar att avslå Andreas Kissners (KD) förslag och att återkomma till maj
nämnden med ett mera genomtänkt förslag.

Beslutsgång
Barn- och utbildningsnämndens ordförande ställer de båda förslagen mot varandra och finner
att barn- och utbildningsnämndens bifaller Jan-Åke Lindgrens (S) förslag.

Omröstningsresultat
Barn-och utbildningsnämndens ordförande godkänner följande beslutsgång:
De som bifaller Andreas Kissners (KD) förslag röstar ja.
De som bifaller Jan-Åke Lindgrens (S) förslag röstar nej.
Med 4 röster på nej mot 3 röster på ja, bifalls Jan-Åke Lindgrens (S) förslag.
Omröstningsresultat
Ledamot

Ja

Nej

Jan-Åke Lindgren (S)

X

Tomas Bolén (S)

X

Maria Unborg (M)

X

Ingrid Björklund (L)

X

Hans Jonsson (C)

X

Joakim Guvelius (C)

X

Andreas Kissner(KD)

X

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-03-10
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanfattning av ärendet
Rektorerna för högstadieskolorna, Anders Liljemark och Kennet Fröjd berättar om de 32/142
elever som inte är behöriga i åk.9. Vilka åtgärder man vidtar för att förbättra behörigheten till
gymnasiet.
Anders Liljemark rektor för Alftaskolan 7-9, vädjar till nämnden att skapa bättre förutsättningar
till stödinsatser för att möjliggöra högre behörighet för de elever som har utmaningar i sin
skolgång.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2021-03-10
Barn- och utbildningsnämnden

§ 22

Dnr 2021/00019

Analys av stiftelsernas ändamål och tillvägagångssätt vid
ansökningsförfarandet.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Sammantaget för stiftelserna; Voxna församlings skolfond, Varg Nils Nilssons fond och
Pehr Jonssons beklädnadsfond gäller följande tillvägagångssätt;
a. Max 3000 kronor/sökande, beloppet kan minskas utifrån antalet sökande.
b. Får enbart ges utdelning till nya sökande.
c. Målgruppen är från förskoleklass – åk 3 i gymnasiet.
d. Annonsering och ansökningsförfarandet sker i september.
2. Analys av stiftelsernas nuvarande ändamål har tolkats enligt följande:
a. Stiftelsen Voxna församlings skolfond, ny tolkning;
Tillgångarna delas ut av barn-och utbildningsnämnden till elever som genom
goda studieresultat och gott uppförande, gjort sig förtjänt av uppmuntran och är
boende inom tidigare Voxna församling.
b. Stiftelsen Varg Nils Nilssons fond, ny tolkning;
Av tillgångarna utdelar barn-och utbildningsnämnden medel till elever som
genom goda studieresultat och gott uppförande, har gjort sig förtjänta av
uppmuntran och som är boende inom Rotebergs nuvarande
skolupptagningsområde.
c. Stiftelsen Pehr Jonssons beklädnadsfond, ny tolkning;
Utöver kläder tas hänsyn till personliga hjälpmedel, som glasögon,
hörapparat(er) eller andra hjälpmedel som underlättar och främjar för den
enskilde under skoltiden. Långheds tidigare skolområde har företräde därefter
tas sökande från Alftas skolområde i beaktande.

Sammanfattning av ärendet
Enligt beslut från Länsstyrelsen får tillgångarna förbrukas i samtliga stiftelser/fonder utom ur
Voxna kreatursförsäkringsfond.
Tillgångarna ska förbrukas i enlighet med det ändamål de är bestämda, eller i enighet med ett
ändamål som är så nära som möjligt. Länsstyrelsen avvisar stiftelsens begäran om att ändra
ändamålet i fonderna.
Ansökningsförfarandet.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
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Barn- och utbildningsnämnden

I ansökningsförfarandet ska det framgå vilka underlag som ska bifogas ansökan. Det ska vara
kvitton för utlägg, intyg från mentor om gott uppförande och goda studieresultat. Ev.
betygshandlingar eller omdömen ska bifogas. I ansökan för Pehr Jonssons beklädnadsfond ska
den sökande uppge om socialbidrag erhålls från socialtjänsten. Barn-och
utbildningsförvaltningen kan inte kontrollera den uppgiften då det råder sekretess.
Urvalskriterier
Voxna församlings skolfond:
1. Till elever med goda studieresultat och gott uppförande.
2. Boende inom tidigare Voxna församling.
Vargen Nils Nilsson:
1. Till elever med goda studieresultat och gott uppförande.
2. Boende inom Rotebergs nuvarande skolupptagningsområde.
Pehr Jonssons beklädnadsfond:
1. Kläder eller personliga hjälpmedel åt behövande elever.
2. Erhåller socialbidrag.
3. Elever boende i Långhed har företräde därefter elever inom Alfta skolområde.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-02-22, Cecilia Kronberg
Beslutet ska skickas till
Handläggare inom barn- och utbildning

Justerandes sign
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§ 23

Dnr 2021/00007

Barn-och utbildningschefen informerar
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet
Christer Andersson, barn- och utbildningschef informerar om;
•

Redovisning av gymnasieskolans sökbild inför läsåret 20/21.

•

Anders Bastbacken förskolerektor, ska gå i pension. Rekryteringsprocessen påbörjad.

•

Enskild förskola, Kunskapsförskolan, har haft ett möte med tjänstemän i kommunen.

•

Obligatoriska nationella prov digitalt.

•

Arbetsmiljöanmälan - Knåda skola ang. trafiksituationen.

•

Skolinspektionens granskning av grundskola

•

Skolmiljarden där man fick lite drygt 1 miljon i syfte att öka måluppfyllelsen. Fördelning
har gjorts till Alftaskolan 7-9, Celsiusskolan 7-9 samt gymnasiet.

•

Justerandes sign

Covid-19, få fall i Ovanåkers kommun.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-03-10
Barn- och utbildningsnämnden

§ 24

Dnr 2021/00005

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 2021-01-21 – 2021-03-05 och vilka åtgärder som vidtagits från
rektorer.
Id nr 1211 avser Lillbofritids, ärendet under utredning
Id nr 1218 avser Lillbofritids, mindre allvarlig händelse, ärendet under utredning
Id nr 1232 avser Lillbofritids, mindre allvarlig händelse, ärendet avslutat
Id nr 1241 avser Celsius F-6, mindre allvarlig händelse, ärendet under utredning
Id nr 1243 avser Celsius F-6, ärendet är avslutat.
Id nr 1244 avser Celsius F-6, mindre allvarlig händelse, ärendet under utredning
Id nr 1246 avser Alfta grundskola, ej åtgärdat
Id nr 1247 avser Alfta grundskola, ej åtgärdat
Id nr 1293 avser Celsius F-6, mindre allvarlig händelse, ärendet under utredning
Id nr 1295 avser Celsius F-6, mindre allvarlig händelse, ärendet under utredning
Id nr 1298 avser Celsius F-6, mindre allvarlig händelse, ärendet under utredning
De tidigare anmälda ärendena, från förra sammanträdet, är nu avslutade.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Christer Andersson, 2021-03-05
Anmälningar ur systemet Stella
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§ 25

Dnr 2021/00049

Styrkort 2022 - utse en arbetsgrupp
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att följande deltagare ingår i arbetsgruppen; Jan-Åke
Lindgren (S), Tomas Bolén (S), Hans Jonsson (C) och Andreas Kissner (KD).

Sammanfattning av ärendet
Ingrid Björklund (L) föreslår Jan-Åke Lindgren (S), Tomas Bolén (S) och Hans Jonsson (C) ingår
i arbetsgruppen med förslag från Hans Jonsson (C) att Andreas Kissner (KD) också ingår.
Ordförande Jan-Åke Lindgren (S) finner därmed att samtliga föreslagna deltagare ingår i
styrgruppen.
Ordförande är ansvarig sammankallande.
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§ 26

Dnr 2021/00002

Delegationsbeslut 2021, redovisning
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar emot redovisningen.

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.

Beslutsunderlag
•

Kombinerad när- och fjärrundervisning för högstadiet i Ovanåkers kommun – på grund
av smittorisk av Covid-19. Dnr 2020/00115
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§ 27

Dnr 2021/00003

Meddelanden
Sammanfattning av ärendet
Inför varje sammanträde sammanställs den information som inkommit till barn-och
utbildningsförvaltningen och som berör barn-och utbildningsnämndens verksamhetsområden.
Lokala samverkansprotokoll från verksamheterna:
•

Celsiusskolan F-6 2021-02-02

•

Lillboskolan, 2021-02-16

Brev till huvudmän – samordnare för elever som är nyanlända eller har annat modersmål än
svenska.
Skolinspektionens beslut om Ovanåkers kommun, grundskolan.
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