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Plats och tid Sammanträdesrum A, kl. 09:00 – 14:15, ajournering 12:15 - 13:00  

Beslutande Ledamöter 

Håkan Englund (S), Ordförande 

Ingrid Björklund (L), 1:e vice ordförande 

Pär Johansson (M) 

Lindvi Forsberg (MP) 

Hans Jonsson (C) §§64-67 

Marie Vedin(C) tjänstgör för Gun-Marie Swessar (C)  

Ingela Carter (KD) §§64-67  

Karl-Gunnar Landar (C) tjänstgör för Hans Jonsson (C) §§68-75 

Tord Berbres (KD) tjänstgör för Ingela Carter (KD) §§68-75 

 Ersättare 

Per Helgesson (S) 

Carl Bopparmark (S) 

Maria Unborg (M) 

Karl-Gunnar Landar (C) §§64-67 

Tord Berbres (KD) §§64-67 

 

 

 

Övriga närvarande Barn-och utbildningschef, Katarina Ceder Bång 

Nämndsekreterare, Cecilia Kronberg 

Projektledare, Hanna Göllas 

Kvalitetsutvecklare, Lars Forsblom 

Ekonom, Robin Hellgren §§64-65 

Arbetstagarrepresentant, Monica Hedström 

Biträdande rektor gymnasiet Tom Storkull §68 

Biträdande rektor gymnasiet Gunilla Storkull §68 

Kostchef, Erik Samuelsson §68 

IT-chef, Björn Arting §68 

 

Justerare Marie Vedin 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, 2018-10-17 

 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 64-75 

 Cecilia Kronberg  

 Ordförande 

  

 Håkan Englund  

 Justerare 

  

 Marie Vedin  
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2018-10-11 

Datum då anslaget sätts upp 2018-10-18 Datum då anslaget tas ned 2018-11-10 

Förvaringsplats för protokollet Nämndsekreterarens kontor 

 

Underskrift 

  

 Cecilia Kronberg  
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§ 64 Dnr 2018/00020  

Godkännande av dagordning 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn-och utbildningsnämnden godkänner dagordningen.    
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§ 65 Dnr 2018/00017  

Delårsrapport januari-augusti 2018  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn-och utbildningsnämnden beslutar att anta delårsrapporten med styrkort.       

Ärendet 

Periodens resultat 

Barn-och utbildningsnämnden gör totalt ett budgetunderskott på 435 tkr för 

perioden januari - augusti. 

Förskolan har lägre personalkostnader än budgeterat. Ett medvetet val att 

lägga sig lägre i bemanning under hösten för att behovet är större under 

våren. Förskolan har högre kostnader än budgeterat när det gäller bidrag till 

enskilda förskolor, det är flera barn som är inskrivna än budgeterat samt ett 

barn som beviljats ersättning för särskilt stöd. Totalt visar förskolan ett 

budgetöverskott på 663 tkr för perioden. 

Grundskolan visar ett budgetunderskott på 1 187 tkr. Avvikelsen består 

bland annat av utbildningsinsatser, evakuering av Celsiusskolan samt inköp 

av läromedel och förbrukningsmaterial inför höstterminsstarten. 

Tidigarelagda inköp jämfört med hur budgeten är periodiserad förklarar 

avvikelsen. 

Elevhälsan visar ett budgetöverskott på 527 tkr. Föräldraledighet på 

skolpsykolog samt intäkter i form av statsbidrag gör att personalkostnaderna 

är lägre än budgeterat. Lokalhyran för Västergården är uppsagd under 2018 

och genererar ett budgetöverskott på 100 tkr för perioden. 

Gymnasiet gör ett budgetunderskott på 782 tkr.  

Gymnasiesärskolan visar ett underskott på ca 350 tkr. Elev i 

gymnasiesärskolan genomför sin skolgång i Bollnäs, Hälsinglands 

utbildningsförbund. Prishöjningen för elevplatser genomfördes från  

2018-01-01 och detta aviserades inte, vilket innebär en merkostnad på ca 500 

tkr på årsbasis i jämförelse med budget. 

 

Barn-och utbildningsnämnden prognostiserar totalt för 2018 ett 

budgetunderskott på 665 tkr. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-10-01, Katarina Ceder Bång.  

Delårsrapport 2018 barn-och utbildningsnämnden 

  

Beslut skickas till 

Ekonomikontoret.  
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§ 66 Dnr 2016/00052  

Samverkan bästa skola - lägesbeskrivning  

 

Sammanfattning av ärendet 

Hanna Göllas, projektledare för samverkan för bästa skola berättar att de 

insatser som fortfarande pågår fortskrider som planerat. Handlingsplanen för 

mottagandet av nyanlända samt bilagor skall digitaliseras och göras mer 

tillgängliga och enklare att uppdatera så att de alltid hålls aktuella och 

levande. 

Utifrån delårsredovisningarna som lämnats in till Skolverket har en 

sammanfattning av insatserna redogjorts samt frågor som barn-och 

utbildningsförvaltningen ska arbeta vidare med.   

Avslutningsseminarier för projektet kommer att ske i november för politiker, 

rektorer och lärare.         
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§ 67 Dnr 2018/00005  

Systematiskt kvalitetsarbete - Kunskap, utveckling och 

lärande 

Delar av sammanställningen ska tydliggöras till nästa sammanträde för barn-

och utbildningsnämnden. 

Barn-och utbildningsnämnden gav den 30 augusti barn-och 

utbildningsförvaltningen i uppdrag att på individnivå utreda, vilket stöd 

grundskolan har erbjudit elever, obehöriga till nationella program 

vårterminen 2018.  

Slutsatser 

Rektor säkerställer att de stödinsatser eleven haft i F-6 meddelas till åk.7 

utan utredning om brister kvarstår i måluppfyllelsen i åk.6. Samma gäller 

mellan åk.3 och åk.4 samt åk.9 och gymnasiet. 

Rektor säkerställer att brister i måluppfyllelsen snarast leder till stödinsatser 

för eleven. 

Kunskapsresultat utan nyanlända – nyanländ räknas elever som varit 

mindre än 4 år i Sverige. 

Celsiusskolan åk.9  65st elever 

6st elever obehöriga till nationella program 

90,8% behöriga 

Alftaskolan åk.9  38st elever 

3st elever obehöriga till nationella program 

92,1% behöriga 

Ovanåkers kommun åk.9  103st elever 

9st elever obehöriga till nationella program 

91,3% behöriga 

 

Redovisning av behörighet för åk. 9 Ovanåkers kommun 

Andelen behöriga elever har ökat till 80,9% 2018 från 79,4% 2017.  

En ökning med 1,5 %. 

Andelen behöriga åk.9 till nationella program 

Ovanåkers kommun Riket Varav behöriga nyanlända 

2018 80,9% 84,4% 16,7%  2st/12st 

2017 79,4% 82,5% 

2016 83,1% 87,3% 
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Antalet obehöriga elever till nationella program våren 2018 

 

 Åk.9 Totalt åk9  Åk.8 Åk.7 

Celsius   9st  68st  16st 19st  

Alfta 13st  47st  12st   9st  

 

VT-2018 Åk.9                                                                                              Antalet elever som ej nått målen 

 Engelska Matematik Svenska SVA 

Celsius 68st 7 4  2 

Alfta 47st 11 7 2 7 

Totalt 18st 11st 2st 9st 

 

Åk.6 Antalet obehöriga elever till nationella program våren 2018  

(3 +5 ämnen) 

Lillbo 3st 

Roteberg 2st 

Knåda 1st (annat ämne än En/Ma/Sv som redovisas här nedan) 

Celsius  4st 

Alfta 6st 

Viksjöfors 2st 

Runemo 0 

 

VT-2018 Åk.6                                                                                                Antalet elever som ej nått målen 

 Engelska Matematik Svenska SVA 

Lillbo         24st 1 3   

Celsius       23st 3 2 2 1 

Knåda        17st     

Roteberg    26st 2 1   

Alfta          29st 3 2  3 

Viksjöfors   8st 2    

Runemo      8st     

Totalt 10st 8st 2st 4st 
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§ 68 Dnr 2018/00021  

Verksamhetsinformation 

Tom Storkull och Gunilla Storkull, biträdande rektorer vid Voxnadalens 

gymnasium berättade om Introduktionsprogrammet, IM. De berättade om 

arbetet med eleverna och vilka olika inlärningsprocesser att ta hänsyn till för 

att möta varje elevs individuella behov.  

 

Kostchefen, Erik Samuelsson berättade om den nya kostpolicyn som ska 

beslutas i kommunfullmäktige. Erik berättade även om det påbörjade 

samarbetet med skolan som syftar till att eleverna förhoppningsvis till hösten 

2019 kan få utflyktsmat vid friluftsdagar.  

  

Björn Arting, IT-chef informerade om den nya organisation där skolans  

It-tekniker nu ingår. Björn Arting informerade om utvecklingsmöjligheter 

inom skolan och vilka åtgärder som krävs för att verksamheten ska kunna 

tillgodogöra sig de nya verktygen. 
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§ 69 Dnr 2018/00033  

Barn-och utbildningschef informerar 

Den 22 november kommer Caroline Dyrefors Grufman, från Barn-och 

elevombudsmannen, BEO och föreläser för rektorerna om deras arbete och 

inriktningen är kränkande behandling.   

En föreläsning av James Nothingham är inbokad för rektorer om hur man 

kan höja kunskapsresultaten för eleverna. 

De inkomna skolskjutsärendena har Lars Forsblom varit delaktig i, detta har 

blivit en arbetsmiljöfråga utifrån att ärendena ökar och några ärenden är 

mera omfattande som kräver utförligare utredningar. Mona Persson, HR är 

inkopplad.  

Robin Hellgren, ekonom som stöttat barn-och utbildningsförvaltningen slutar 

tidigare än planerat.  

Kenneth Fröjd är nyanställd vid Celsiusskolan, han börjar arbeta deltid den  

1 november. Fram till att Kenneth Fröjd kommer är arbetsledarfördelningen 

gjord på nuvarande rektorer.  

Revision har gjorts av KPMG om överlämning mellan stadierna.  

 

Barn-och utbildningsnämnden vill till nästa sammanträde att barn-och 

utbildningschefen berättar om vilka åtgärder man vidtar inom verksamheten 

mot det ökande sjukskrivningstalet som främst rör förskolepersonal.      
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§ 70 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 12/18 
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§ 71 Dnr 2018/00320  

Sammanträdesplan för 2019 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn-och utbildningsnämnden antar följande sammanträdesplan för 2019:  

 

Utskick 

kallelse 

beredning 

fredag 

 

Beredning 

 

Smtr r B 

tisdag 

kl. 09:00 

Utskick 

kallelse Bun 

onsdag 

Bun 

 

Smtr r A 

tisdag 

kl. 09:00 

 

18 jan 22 jan 30 jan 5 feb 

22 feb 26 feb  6 mars 12 mars 

3 maj 7 maj 15 maj 21 maj 

9 aug 13 aug 21 aug 27 aug 

27 sep 1 okt 9 okt 15 okt 

22 nov 26 nov 4 dec 10 dec 

 

    

Sammanfattning av ärendet 

I barn-och utbildningsnämndens sammanträdesplan för 2019 har 

beredningen och sammanträdesdagarna flyttats till tisdagar. Detta föra att 

undvika konflikter med andra nämnder och sammanträdesrum.  

Kommunens sekreterare sätter sig varje år i oktober för att skapa en samsyn 

kring sammanträdesdagarna inför nästkommande år. Önskemål är att arbetet 

ska påbörjas tidigare för att mötena inte ska krocka i slutändan.        

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Cecilia Kronberg, 2018-10-09 

 

 Beslut skickas till 
Förvaltningen och övriga nämnder 
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§ 72 Dnr 2018/00001  

Delegeringsbeslut 2018 - redovisning 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn-och utbildningsnämnden godkänner redovisning av besluten 

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:  

Tilläggsbelopp för förskolebarn,  

Dnr: Bun 2018/00146 

 

Tillförordnad barn-och utbildningschef  

Dnr: Bun 2018/00284 

 

Avslag skolplacering, Dnr Bun 2018/00282 

 

Placerade och avslutade barn inom förskola och fritidshem.  

Dnr: Bun 2018/00001 

 

Avslagsbeslut skolskjuts vid växelvis boende 

Dnr; Bun 2018/00260, 2018/00261 

 

Yttrande ang. ansökan om skolskjuts. Dnr, Bun 2018/00262 

 

Utdelning ur Voxna kreatursfond 2018, Dnr, Bun 2018/00313 

 

Anställningsavtal upprättade under perioden 2018-08-20 – 2018-10-10,  

Dnr Bun 2018/00001 

. 

Beslutsunderlag 

Delegeringsbeslut    

 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(15) 

Sammanträdesdatum 

2018-10-11 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 73 Dnr 2018/00003  

Meddelanden 

Protokoll för barn- och utbildningsförvaltningens samverkansgrupp  

2018-08-23 och 2018-10-04 
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§ 74 Dnr 2018/00034  

Information från folkhälsorådet 

Ett folkhälsoråd har varit där det beslutades att återuppta träffar och öka 

samarbetet med Socialtjänsten, Barn-och utbildning och polisen.  
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§ 75 Dnr 2018/00032  

Kurser och konferenser 

Den 29-30 oktober finns det en plats över att delta på Skolforum, konferens 

om Framtidens lärande.  

Håkan Englund (S) återkommer med en deltagare.   

 

 


