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Sammanträdesdatum

2022-10-05
Barn- och utbildningsnämnden
Plats och tid

Sammanträdesrum A, kl. 09:00-12:05. Ajournering kl. 09:50-10:10

Beslutande

Ledamöter

Jan-Åke Lindgren (S), Ordförande
Tomas Bolén (S), 1:e vice ordförande
Maria Unborg (M)
Ingrid Björklund (L)
Hans Jonsson (C) §§47-49
Andreas Kissner (KD)
Tjänstgörande ersättare

Karl-Gunnar Landar (C) tjänstgör för Mari Wintarv (C)
Joakim Guvelius (C) tjänstgör för Hans Jonsson (C) §§50-53
Övriga närvarande

Ersättare

Carl Bopparmark (S) §§47-48
Emma Madueme (S)
Tjänstemän

Christer Andersson, barn-och utbildningschef
Lars Forsblom, kvalitetsutvecklare
Cecilia Kronberg, nämndsekreterare
Monica Hedström, arbetstagarrepresentant Lärarförbundet
Maria Lind, arbetstagarrepresentant Lärarnas Riksförbund §§47-49
Kennet Fröjd, rektor §50
Anders Liljemark, rektor §50
Justerare

Andreas Kissner

Justeringens plats och tid

Nämndsekreterarens kontor 2022-10-10 kl. 14:00,

Underskrifter
Paragrafer

Sekreterare

Cecilia Kronberg
Ordförande

Jan-Åke Lindgren
Justerare

Andreas Kissner

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-10-05

Datum då anslaget sätts upp

2022-10-11

Förvaringsplats för protokollet

Nämndsekreterarens kontor.

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Cecilia Kronberg
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§ 47

Dnr 2022/00011

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

Justerandes sign
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§ 48

Dnr 2022/00179

Delårsrapport 2022 med styrkort
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn-och utbildningsnämnden beslutar att godkänna delårsrapporten med styrkorten för
perioden januari – augusti.

Sammanfattning av ärendet
Periodens resultat
Barn och utbildningsnämnden har en årsbudget på 285,330 tkr och för perioden januari till
augusti är 180,816 tkr. Utfallet för perioden är 179 673 tkr vilket ger en positiv budgetavvikelse
på 1,143 tkr.
Löneöversynen genomfördes under maj och gällde retroaktivt från april, nämnden har tillförts
budget för detta, beslut fattas i KF 26 september.
Barn- och utbildningsnämnden har under perioden fått ersättning för höga sjuklönekostnader på
totalt 1,3 mnkr. Denna ersättning har utgått till och med mars månad. Det finns inga beslut om
att fortsatt ersättning ska betalas ut under detta år.
Verksamheten har också tillförts 525 tkr p g a sänkta arbetsgivaravgifter för personer under 25
år.
Nämnd och kontor redovisar ett marginellt budgetunderskott, 73 tkr.
Förskoleverksamheten redovisar för perioden ett positivt resultat på 1,541 tkr.
Personalkostnaderna står för den enskilt största avvikelsen där utfallet är 2,433 lägre än
periodens budget. Här är viktigt att notera att tillförda medel för sjukersättning och sänkta
arbetsgivaravgifter till stor del tillförts förskolans budget. Enskilda förskolor redovisar ett
underskott på 714 tkr och kostnader för elevassistenter är 134 tkr högre än budgeterat.
Grundskola och skolbarnomsorg redovisar en negativ avvikelse på 1,490 tkr.
Personalkostnaderna på grundskolan följer totalt sett budgeten relativt väl. Övriga kostnader
redovisar ett budgetunderskott på 1,7 där kostnader till annan kommun (IKE) står för en stor
del, 830 tkr. Skolskjuts redovisar en negativ avvikelse om ca 300 tkr för kostnader för skolskjuts
och drivmedel. Undervisning för nyanlända redovisar ett underskott för perioden på 430 tkr.
Grundsärskolan har 460 tkr lägre kostnader än budgeterat för perioden.
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Elev och skolhälsovård redovisar ett marginellt överskott.
Gymnasiet och vuxenutbildningar visar på ett budgetöverskott på 1,079 tkr. De
högskoleförberedande programmen har ett mindre budgetunderskott, 128 tkr. Övriga
gymnasieprogram på gymnasiet och gymnasiestudier på annan ort, interkommunal ersättning
(IKÈ) redovisar tillsammans ett budgetöverskott på 2,347 tkr. Gymnasiesärskolans
budgetöverskott är 276 tkr. Vuxenutbildningarna redovisar en negativ budgetavvikelse på 353
tkr och SFI redovisar en negativ budgetavvikelse på 1 mnkr.
Prognos för helår
Barn- och utbildningsförvaltningen prognostiserar för helåret ett resultat på 288,613 tkr, vilket
ger ett underskott på 3,283 tkr för 2022.
De avvikelser som kan konstateras är följande: ökade kostnader till enskilda förskolor på 750
tkr, varav 267 tkr avser fyllnadsersättning för 2021. Till detta tillkommer kostnad för
elevassistent 150 tkr. Den kommunala förskolan uppvisar ett överskott gällande
personalkostnader på ca 400 tkr.
Interkommunala ersättningar (IKE) inom grundskola visar ett underskott på 830 tkr. Ytterligare
förklaringar inom grundskola är ökade kostnader kopplade till skolskjuts på 830 tkr. Här ser vi
också en mindre avvikelse gällande personalkostnader på 600 tkr totalt för grundskola.
Gymnasiets resultat påverkas positivt av lägre kostnader för IKE ca 600 tkr: Gymnasiesärskolan
kommer att belastas med ett underskott på ca 150 tkr för skolskjuts och är i övrigt i balans.
Personalkostnader för SFI prognostiseras överskrida budgeten med närmare 1 mnkr. En
osäkerhetsfaktor är utfallet av statsbidrag för vuxenutbildningen som i dagsläget prognostiserar
ett överskott för året.

Beslutsunderlag
Delårsrapport BUN 2022 med styrkort
Delårsrapport verksamheterna
Tjänsteskrivelse, 2022-09-28, Christer Andersson
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 49

Dnr 2022/00010

Barn-och utbildningschefen informerar
Sammanfattning av ärendet
•

Anna Hermansson är anställd inom barn-och utbildningsförvaltningen, där hon utöver
vikariesamordning för förskolan även ska bistå barnomsorgshandläggare och utföra
andra administrativa uppgifter.

•

Under hösten har det ännu inte kommit flera barn och elever från Ukraina.

•

Nya förskolan i Alfta, ska enligt de senaste uppgifterna vara klart vecka 5 nästa år.
Utomhusmiljön beräknas vara klart senare.

•

Renoveringar pågår i Knåda skola, Gula huset och Rotebergs tak ska bytas inom kort.

•

Garantibesiktningen av Celsiusskolans ombyggnation är gjord. Barn-och
utbildningsförvaltningen inväntar protokollet.

•

Ingen återkoppling av PWC om deras granskning av Vuxenutbildningen.
Skolinspektionens granskningar pågår i Alftaskolan 7-9 samt Celsiusskolan F-6.
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§ 50

Dnr 2022/00012

Systematiskt kvalitetsarbete - kunskapsresultat
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn-och utbildningsnämnden godtar redovisningen om elevernas kunskapsresultat.

Ärendet
Voxnadalens gymnasium
Av de 73 elever som lämnade gymnasiet vt-22 erhöll 64st, dvs 88%, gymnasieexamen.
Andelen studiebevis/gymnasieintyg på BF beror på att den absoluta majoriteten av dessa elever
påbörjade sin gymnasieutbildning som IMYRK- eller som IMV-elever, dvs de saknade
grundskolebetyg i något/några av ämnena svenska, matematik eller engelska. Inom ramen för
Introduktionsprogrammet (IM) har de därför, parallellt med övriga studier, läst in denna
behörighet samt efterföljande gymnasiekurser i samma ämne.
Med glädje noterar vi också att åtta av eleverna på BF, förutom sin yrkesexamen, har valt att
läsa in den grundläggande behörigheten till högskolan.
Grundskolan Ovanåkers kommun
Andelen behöriga elever i åk 9 våren 2022 till gymnasiets nationella program var 79,2%. I riket
är andelen 85%.
Kunskapsresultaten i åk.9 2022 har sjunkit om man jämför med föregående två läsår. Pandemin
har haft en stor påverkan på elevgruppen födda 2006 under högstadietiden. Frånvaron har varit
högre än normalt och närundervisning har varvats med fjärrundervisning. Grundskolan har ett
stort kompensatoriskt uppdrag i Ovanåkers kommun pga. föräldrars utbildningsnivå. Barn-och
utbildningsförvaltningen har därför tillsammans med förskolans och skolans rektorer valt att
arbeta med SLS-mål ”utveckla barn och elevers språk, läs och skrivförmåga) för alla
verksamheter.
Rektorerna Anders Liljemark och Kennet Fröjd, redovisar för barn-och utbildningsnämnden om
den progression eleverna gjort som inte uppnått gymnasiebehörighet.
Skolbakgrund
Med nyanländ ska avses den som har varit bosatt utomlands och som numera är bosatt här i
landet eller ska anses bosatt här och som har påbörjat sin utbildning här efter höstterminens
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start det kalenderår då han eller hon fyller sju år. En elev ska inte längre anses vara nyanländ
efter fyra års skolgång här i landet utan är då flerspråkig.
Barn-och utbildningsförvaltningen ser att grundskolan har svårt att kompensera elevers
bristande skolbakgrund när de kommer in sent i skolsystemet samt att det är en stor utmaning
att på kort tid nå behörighet till gymnasiet.
Kunskapsresultat åk 6
Andelen behöriga elever i åk 6 våren 2022, till gymnasiets nationella program är 75,2%.
Analysen visar att matematik, engelska och NO ämnen är ämnen där flest elever inte uppnått
godkända betyg. Dessa elever går nu i åk 7 och rektorerna känner till och vidtar åtgärder i att
förbättra kunskapsresultaten för eleverna i dessa ämnen.
Konsekvensbeskrivning barn och unga
Skolorna behöver utveckla arbetet med att organisera och bedriva en undervisning som gör att
alla elever når behörighet samt att fler elever som kommit sent in i det svenska skolsystemet
lämnar grundskolan med behörighet att studera vidare
Konsekvensbeskrivning jämställdhet
Det finns brister hur skolan organiserar undervisningen för eleverna utifrån huvudmannens mål i
arbetet med jämställdhet att flickor och pojkar ska ha samma möjligheter till kunskaper.
Skillnader i betygsresultat mellan pojkar och flickor, där flickor har högre betyg, finns även i riket
men skillnaden i pojkars resultat i Ovanåker är större.
Konsekvensbeskrivning hållbarhet
Oavsett hur elever kategoriseras, utifrån kön eller migrationsbakgrund, är det föräldrars
utbildningsnivå som har störst betydelse för resultaten. Men fortfarande är det en stor utmaning
för Ovanåkers kommun bryta detta mönster och förbättra resultaten för de mindre resursstarka
eleverna

Beslutsunderlag
Kunskapsresultat vt-22
Tjänsteskrivelse 2022-09-29 Lars Forsblom
Beslutet ska skickas till
Rektorer
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§ 51

Dnr 2022/00008

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 2022-08-20 – 2022-09-30 och vilka åtgärder som vidtagits av rektorer.
Ärendet
ID nr 1972 Alftaskolan 7-9 gäller verbala trakasserier ex hot och öknamn – ärendet ej åtgärdat
ID nr 2014 Runemo skola avser psykosocialt, ex. ryktesspridning, utfrysning – ärendet under
utredning
ID nr 2018 Runemo skola gäller fysiskt våld – ärendet ej åtgärdat
Tidigare anmälda ärenden som delgetts barn-och utbildningsnämnden är avslutade.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2022-09-21 Christer Andersson
Underlag om kränkande behandling
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§ 52

Dnr 2022/00007

Delegationsbeslut 2022, 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.
Carina Anderström skolskjutshandläggare, har på delegation från barn-och utbildningsnämnden
fattat nedan avslagsbeslut.
Dnr 2022/00305 Beslut att avslå ansökan om skolskjuts, vald skola
Dnr 202200306 Beslut att avslå ansökan om skolskjuts, vald skola
Dnr 2022/00307 Beslut avslå ansökan om skolskjuts
Dnr 2022/00316 Beslut avslå ansökan om skolskjuts
Dnr 2022/00317 Beslut avslå ansökan om skolskjuts
Dnr 2022/00318 Beslut avslå ansökan om skolskjuts
Dnr 2022/00303 Beslut avslå ansökan om skolskjuts

Beslutsunderlag
Delegeringsbeslut
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§ 53

Dnr 2022/00006

Meddelanden
Sammanfattning av ärendet
Inför varje sammanträde sammanställs den information som inkommit till barn-och
utbildningsförvaltningen eller som upprättats och som berör barn-och utbildningsnämndens
verksamhetsområden.
Samverkansprotokoll BUF 2022-08-17
Protokollsutdrag 2022-09-05 § 116 Tilläggsbudgetering Löneöversyn
Protokollsutdrag 2022-09-05 § 122 Välfärdstrategi
Brev till huvudman om nyanländas lärande från Skolverket.
Lokala samverkans protokoll
Lillboskolan 2022-09-14
Celsiusskolan F-9
Edsbyns förskolor 2022-09-20
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