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§ 1   Dnr 2016/00006  

Godkännande av dagordning 

Barn- och utbildningsnämnds beslut 

Nämnden godkänner dagordningen.  

Beslutsunderlag 

Föredragningslista 2016-02-10 
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§ 2 Dnr 2015/00005 042 

Bokslut 2015 

Barn- och utbildningsnämnds beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner bokslut 2015.  

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomichef Magnus Haraldsson och ekonom Katrin Eriksson deltar. 

 

Barn- och utbildningsnämndens driftredovisning visar ett överskott med ca 

200 tkr för 2015. Den nya förskolan Stenabro färdigställdes i december. 

Skollokalutredning gällande Celsiusområdet i Edsbyn samt Alftaskolan har 

gjorts/pågår. Arbete med grundskolans måluppfyllelse pågår kontinuerligt. 

Ökat antal barn och elever har krävt anpassningar i lokaler och organisation.     

Beslutsunderlag 

Förvaltningsberättelse. 

Styrkort 2015 - måluppfyllelse.  

Styrkort 2015 - analys av måluppfyllelse.  

Budgetuppföljning jan-dec 2015. 

Tjänsteskrivelse 2016-02-03, barn- och utbildningschef Solveig Landar. 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till 

Ekonomiavdelningen 
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§ 3 Dnr 2016/00014  

Detaljbudget 2016 

Barn- och utbildningsnämnds beslut 

Nämnden antar förslag till detaljbudget 2016.      

Sammanfattning av ärendet  

Ekonomichef Magnus Haraldsson och ekonom Katrin Eriksson deltar. 

Nämndens rambudget 231 536 000 kronor har fördelats ut på verksamheter 

enligt det förslag som nämnden ska ta ställning till.     

Beslutsunderlag 

Förslag till detaljbudget 2016. 

Tjänsteskrivelse 2016-01-08, barn- och utbildningsförvaltningen Elsy Espes.   

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till 

Ekonomiavdelningen, K Hasselqvist 
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§ 4 Dnr 2016/00021  

Plan för introduktionsprogram, läsåret 2016/2017 

Barn- och utbildningsnämnds beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar plan för introduktionsprogram för 

läsåret 2016/2017.  

Sammanfattning av ärendet 

Introduktionsprogrammen vänder sig till de elever som inte uppnått 

behörighet till nationella program i gymnasieskolan enligt de behörighets-

regler som gäller i GY2011.  

 

Introduktionsprogrammen omfattar: 

- preparandutbildning 

- programinriktat individuellt val 

- yrkesintroduktion 

- individuellt alternativ  

- språkintroduktion 

Samtliga utbildningar bedrivs på heltid antingen som skolförlagd eller som 

arbetsplatsförlagd. Innehållet kan bestå av grundskolekurser, gymnasie-

kurser samt andra insatser som främjar elevens utveckling. För varje elev 

upprättas en individuell studieplan där syfte, längd och huvudsakligt innehåll 

tydligt framgår. 

Språkintroduktionselever ska skyndsamt och löpande under läsåret beredas 

plats. Tyngdpunkten i undervisningen är svenska som andraspråk, men 

utöver detta ska ytterligare ett flertal ämnen erbjudas. Studiehandledning på 

modersmål ska ges regelbundet.       

Beslutsunderlag 

Plan för introduktionsprogram, läsåret 2016/2017. 

Tjänsteskrivelse 2016-01-18, gymnasierektor Christer Andersson. 

Beslut skickas till 

C Andersson 
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§ 5 Dnr 2015/00014  

Redovisning av vidtagna åtgärder med anledning av 

Skolinspektionen påtalade brister 

Barn- och utbildningsnämnds beslut 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer av granskade skolor och huvudman 

redovisade åtgärder med anledning av Skolinspektionen påtalade brister i 

ärenden: 

Alftaskolan 7-9, dnr 43-2014.8292 

Viksjöfors skola, dnr 43-2014.8291 

Celsiusskolan 7-9, dnr 43-2014.8290 

Huvudman 

Fritidshem, dnr 43-2014.8293 

Förskola, dnr 43-2014.8294 

Grundsärskola, dnr 43-2014.8296 

Förskoleklass och grundskola, dnr 43-2014.8295 

Vuxenutbildning, dnr 43-2014.8299 

Gymnasieskola, dnr 43-2014.8297     

Sammanfattning av ärendet 

Skolinspektionen har under våren 2015 genomfört granskning av 

skolverksamheten i kommunen. 

Rektorer från granskade skolor och barn- och utbildningsförvaltningen, 

(huvudmannanivå) redovisar de vidtagna åtgärder med anledning av 

Skolinspektionen påtalade brister, som kommer att lämnas till 

Skolinspektionen. 

Av Skolinspektionen påtalade åtgärder som kommunen behöver genomföra 

(huvudmannanivå) 

o Förskola 

Barn med annat modersmål än svenska behöver ges större möjlighet att 

utveckla sitt modersmål. 

o Förskolorna behöver anmäla kränkningar till huvudman. 

o Kommunen behöver förbättra sin övergripande uppföljning av 

verksamheten. 

o Fördela resurser efter barnens förutsättningar och behov. 
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o Fritidshem 

Fritidshemmen behöver anmäla kränkningar till huvudman. 

o Kommunen behöver förbättra sin övergripande uppföljning av 

verksamheten. 

o Grundsärskola 

Säkerställa att alla elever har tillgång till personal med kompetens för 

studie- och yrkesvägledning. 

o Säkerställa att eleverna får en allsidig information inför val av 

gymnasieskola. 

o Kommunen behöver förbättra sin övergripande uppföljning av 

verksamheten. 

o Förskoleklass och grundskola 

Kommunen behöver förbättra sin övergripande uppföljning av 

verksamheten. 

o Fördela resurser efter barnens förutsättningar och behov. 

o Gymnasieskola 

Kommunen behöver förbättra sin övergripande uppföljning av 

verksamheten. 

o Fördela resurser efter elevernas förutsättningar och behov. 

o Vuxenutbildning 

Kommunen behöver förbättra sin övergripande uppföljning av 

verksamheten.       

    

Beslutsunderlag 

Redovisning av åtgärder från berörda.  

Skolinspektionens beslut. 

Tjänsteskrivelse 2016-01-08, barn- och utbildningsförvaltningen Elsy Espes. 

 

 

Beslut skickas till 

Skolinspektionen 
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§ 6 Dnr 2016/00007  

T f barn- och utbildningschef tillika gymnasierektor 

informerar 

   

Sammanfattning av ärendet 

T f barn- och utbildningschef tillika gymnasierektor Christer Andersson 

informerar om: 

o Dnr 2016.8 

Kränkande behandling, anmälan till huvudman 

Nr 1-5/2016 

o Principer och ansvar för fördelning av statliga medel för 

flyktingmottagning, beslut ks. 

o Söksiffror, gymnasiet. 101 sökande från egna kommunen. Totalt 116 

sökande. 

o Lärarlönelyftet och löneöversyn. 

o Deltagande i Skolverkets projekt "Bästa skola" med syfte att höja 

kunskapsreultaten och likvärdigheten. 

o Granskningar, kommunrevision. 

- Återsökning av medel, flyktingmottagning, (avslutad). 

- Elevers övergång från årskurs 6 till årskurs 7. 

o Statsbidrag för karriärtjänster. Vi har ansökt för ytterligare en tjänst, 

totalt 18 lärare. 
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§ 7 Dnr 2016/00015  

Kvalitetsarbete 

Betyg, höstterminen 2015, grundskolan - redovisning 

Barn- och utbildningsnämnds beslut 

Nämnden uppdrar till rektorerna Magnus Elfving och Anders Liljemark, i 

dialog med kvalitetsutvecklare Lars Forsblom att, senast 29 februari, 

inkomma med analyser av betygsresultat årskurs 7-9, så att de kan 

presenteras på nämndens sammanträde 9 mars. 

Sammanfattning av ärendet 

Kvalitetsutvecklare Lars Forsblom presenterar betygsresultat och 

meritvärden höstterminen 2015 för årskurserna 7-9, Celsiusskolan och 

Alftaskolan. 

Beslutsunderlag 

Meritvärden åk. 7-9. 

Betygsresultat, åk. 7-9. 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till 

M Elfving, A Liljemark, L Forsblom 
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§ 8 Dnr 2016/00011  

Verksamhetsinformation, Celsiusskolan F-6 

Sammanfattning av ärendet 

Vid dagens sammanträde informerar Brittmarie Byström, rektor för 

Celsiusskolan F-6 bl.a. om hur man löst klassrumsbehovet idag utifrån 

tillgång och hur man planerar för framtiden. Idag finns 174 elever på skolan. 

De är idag trångbodda och får pussla för att få verksamheten att fungera och 

värre - näst intill omöjligt -  blir det i framtiden. Arbetsmiljön är inte bra. 

Modulerna har dock tillfört två klassrum.  

En långsiktig lösning på skollokalbehovet inom en snar framtid är ett måste. 
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§ 9 Dnr 2015/00166  

Redovisning av uppdrag, skollokaler  

Sammanfattning av ärendet 

Vid dagens sammanträde deltar fastighetsstrateg David Persson för att 

informera om läget vad gäller beslut, planering och utredning av skollokaler 

på Alftaskolan och Celsiusskolan. 

Resultatet av utredningen kommer att presenteras för nämnden före 

sommaren. 

Två skrivelser, adresserade till nämnden, finns bland handlingarna vid 

dagens sammanträde - dels från personal och rektor vid Celsiusskolan F-6 

och dels från föräldrarådet vid Celsiusskolan F-6. Båda uttrycker sitt 

önskemål om ett möte med politikerna för att diskutera läget vad gäller 

skollokaler i kommunen. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från föräldrarådet vid Celsiusskolan F-6. 

Skrivelse från personal och rektor vid Celsiusskolan F-6. 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till 

Föräldrarådet och personal samt rektor, Celsiusskolan F-6 
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§ 10 Dnr 2015/00201  

Uppföljning av arbetsplan 2015, inklusive redovisning av 

verksamhetsbesök 

Barn- och utbildningsnämnds beslut 

Nämnden uppdrar till presidiet att, i samband med att förslag till arbetsplan 

för 2016 utarbetas, göra en uppföljning av arbetsplan 2015. En redovisning 

till nämnden sker i samband med att förslag till arbetsplan 2016 behandlas 

den 9 mars. 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden har den 24 februari antagit en arbetsplan för 

2015. 

Arbetsplan för barn- och utbildningsnämnden 2015 

Ett målinriktat kvalitetsarbete ska bedrivas inom alla verksamheter och 

ansvaret för detta vilar på nämnden. 

Barn- utbildningsnämnden ska  

o ta del av verksamhetsplaner och kvalitetsredovisningar från 

verksamheterna genom besök i förskolor, skolor, SFI och komvux, 

representanter från verksamheten på möten samt annan uppföljning. 

o få kontinuerliga rapporter om skolornas kvalitetsarbete. 

o ha punkten kvalitetsarbete stående på dagordningen. 

Följande uppföljningar och utvärderingar ska genomföras: 

o Betyg årskurs 6 och 9 samt årskurs 3 i gymnasiet i samtliga ämnen. 

o Prognos av måluppfyllelse i årskurs 7-9, efter varje termin. 

o Nationella prov årskurs 3, 6 och 9 samt gymnasiet. 

o Behörighet till nationellt program i gymnasieskolan (högskole- och 

yrkesförberedande) samt gymnasievalet. 

o SFI, måluppfyllelse. 

o Elevenkät i grundskolan och gymnasiet. 

o Föräldraenkät i förskolan. 

o Attitydenkät i matematik i årskurs 3, 6 och 9. 

o Skolornas elevdokumentationsarbete och betygssättningsrutiner. 

o Uppföljning av eventuella inspektioner och revisioner. 
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o Kontinuerlig uppföljning av målen i styrkortet. 

 

Möten med företrädare för verksamheten 

Barn- och utbildningsnämnden vill fördjupa kontakten med de olika 

verksamheterna. Detta för att få en ökad kunskap om verksamheten, göra 

återkopplingar och bredda demokratin. 

 

Under året ska representanter för barn- och utbildningsnämnden möta 

o eleverna genom att delta i minst ett elevråd. 

o föräldrarna genom att delta i minst ett föräldraråd/föräldramöte inom 

förskola och skola. 

o verksamheten genom att göra schemalagda besök.  

o rektorer och förskolechefer genom att rektorer och förskolechefer deltar 

på något nämndsammanträde och informerar sin verksamhet. 

o UF-företag samt eventuellt åka på mässa. 

Aktuella frågor som barn- och utbildningsnämnden ska arbeta med under 

året. 

o Analysera utfall och resultat för att öka måluppfyllelsen. 

o Följa upp utvecklingsplan för kvalitetsarbete inom grundskolan. 

o Fortsatt samverkan med socialnämnden. 

o Lokalförsörjning. 

o Följa upp gjorda inspektioner och rapporter. 

o Utveckling av förskoleverksamheten. 

o Översyn av program och inriktningar. 

 

Samverkan med närliggande kommuner 

Kontinuerliga möten med ordföranden och förvaltningschefer i Hälsingland 

samt presidieträffar i länet genom att ingå i den ekonomiska föreningen 

Hälsinge-utbildning. 

 

Utvecklings- och utbildningsinsatser för politiker 

Minst en utvecklingsdag tillsammans med ledningsgruppen, om möjligt 

inklusive lärarrepresentanter och elevråd. 
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Utbildning i skolans styrdokument och aktuella pedagogiska frågor inom 

verksamheten. 

Orientering om vad som händer inom skolan nationellt och internationellt. 

Övriga utbildningssatsningar ska göras inom de områden som framgår av 

punkten "Aktuella frågor". 

Deltagande i skolriksdag och gymnasiekonferensen när den ges. 

    

Beslutsunderlag 

Arbetsplan 2015.   

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till 

Presidiet, L Forsblom 
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§ 11 Dnr 2015/00218  

Inför mål  om giftfria förskolor och redovisa en åtgärdsplan - 

svar på medborgarförslag 

Barn- och utbildningsnämnds beslut 

Barn- och utbildningsnämnden är positiv till förslaget och föreslår 

kommunfullmäktige att uppdra till kommunstyrelsen att behandla förslaget i 

samband med det övergripande styrkorts- och budgetarbetet. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit med förslaget att kommunfullmäktige 

inför mål om giftfria förskolor och redovisar en plan för hur åtgärderna kan 

vidtas.       

Förskolecheferna har lämnat följande synpunkter i ärendet: 

"Vi har inom kommunens förskoleverksamhet under en tid arbetat för att 

minska mängden kemikalier i barns vardag (vi har valt det ordvalet istället 

för "Giftfri förskola", dels för att det från början är Naturskyddsföreningens 

namn på ett projekt och dels för att vi tror att det i dagsläget är ett orimligt 

mål att vara helt giftfria).  

Vi har t.ex. haft informations-/utbildningstillfällen för all förskolepersonal. 

Vi förskolechefer har deltagit på regionala nätverksträffar. Vi använder oss 

av olika verktyg som finns på internet m.m. Vi har också valt "Avancerad 

nivå" på materialval för pågående upphandling av förskolematerial. Vi 

arbetar för att minska mängden kemikalier när vi köper in nytt material, men 

det är inte helt enkelt. Vi får lägga ner mycket tid och energi för att hitta, och 

försäkra oss om, det bättre materialet. 

Vi ser stora fördelar med att vi som kommun sätter upp ett mål om att 

minska mängden kemikalier i barns vardag! Detta bör gälla hela kommunens 

och kommunägda verksamheter. Vi får då en betydligt större effekt t.ex. via 

kostenheten, AEFAB, städ o.s.v. då det är områden som till stor del påverkar 

detta område i vår verksamhet!"   

Barn- och utbildningsnämnden gör bedömningen att denna fråga berör fler 

verksamheter än bara barn- och utbildningsnämndens verksamhet och bör 

därför behandlas ur ett mer övergripande perspektiv 
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Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkom till barn- och utbildningsnämnden 3 december 

2015.  

Tjänsteskrivelse 2016-01-08, barn- och utbildningsförvaltningen Elsy Espes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till 

Kommunfullmäktige, Förslagsställaren 
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§ 12 Dnr 2015/00207  

Frukost på skolan - förslag från Celsiusskolan 8 A 

Barn- och utbildningsnämnds beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden är positiv till förslaget att införa frukost 

på skolan. 

Som ansvariga för hela skolverksamheten är det viktigt att hela tiden 

prioritera de resurser vi har till vårt förfogande på bästa sätt. Vi måste 

avväga en kostnad för frukost mot vilka fördelar det kan ge eller om det 

är andra åtgärder som är viktigare för en bra skola i Ovanåker.   

2. Ärendet får behandlas i samband med budget 2017. Inför denna 

behandling ska en utredning från kostavdelningen om bl.a. kostnader och 

organisation för frukost i skolan, finnas som beslutsunderlag. 

 Sammanfattning av ärendet 

En skrivelse från årskurs 8 A, Celsiusskolan, har inkommit där de vill att det 

ska finnas möjlighet för eleverna att äta frukost på skolan. 

De ser många fördelar, bl.a. 

-Bättre resultat i skolan 

-Piggare elever på lektioner 

-Bättre koncentrationsförmåga 

-Ökad trivsel 

-Bättre folkhälsa               

Beslutsunderlag 

Skrivelse 2015-11-12, Celsiusskolan 8 A. 

Förslag till beslut från ordförande Håkan Englund (S).             

 

 

Beslut skickas till 

Kostavdelningen, Kommunstyrelsen, Celsiusskolan 8 A 
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§ 13 Dnr 2015/00136  

Socioekonomisk resursfördelning 

Barn- och utbildningsnämnds beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att i dagsläget inte ändra det 

resursfördelningssystem som gäller angående förskola och grundskola. 

2. Barn- och utbildningsnämnden ska även fortsättningsvis fortlöpande ta in 

uppgifter från SCB utifrån valda kriterier för att följa utvecklingen i 

respektive verksamhet på enhetsnivå. Kopplingar ska göras utifrån SCB-

uppgifterna och enheternas måluppfyllelse, även på individnivå, för att se 

om det finns anledning att ändra nuvarande resursfördelningssystem.    

Sammanfattning av ärendet 

Enligt skollagen 2 kap. 8 a §, ska kommunen fördela resurser till utbildning 

inom skolväsendet efter barnens och elevernas olika förutsättningar och 

behov. 

Den resursfördelningsmodell som tillämpas idag utgår från nyckeltal samt 

extra resurser för specialpedagoger och elevassistenter. En utförligare 

beskrivning finns i dokumentet ”Resursfördelning, 2015-08-06, barn- och 

utbildningsförvaltningen. 

Utifrån förtydliganden som kom 2014-2015 angående styrning av resurser 

till de enheter som har störst behov utifrån barns och elevers måluppfyllelse 

och den socioekonomiska strukturen, har barn- och utbildningsförvaltningen 

under 2015 begärt uppgifter från SCB. Beställningen av uppgifter angående 

socioekonomisk struktur gjordes utifrån kriterierna: 

o Antal barn/elever per enhet, varav pojkar. 

o Utländsk bakgrund – födda utomlands med båda föräldrarna födda 

utomlands – därav invandrade de senaste fyra åren – elever födda i 

Sverige med båda föräldrarna födda utomlands. 

o Eleverna fördelade efter föräldrarnas högsta utbildning – folk-

/grundskola – gymnasieskola – eftergymnasial utbildning – uppgift 

saknas. 

o Andel familjer med försörjningsstöd. 

Efter det att SCB-uppgifterna kommit, enheterna jämförts och de kopplats 

till åk 9-resultaten de senaste sex åren, har barn- och utbildnings-

förvaltningen, tillsammans med ledningsgruppen, analyserat resultatet. 

Slutsatsen är att, innan man gör ev. förändringar i nuvarande 

resursfördelningssystem, ska man ytterligare en tid följa SCB-uppgifter  
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utifrån de valda socioekonomiska kriterierna och koppla det till 

måluppfyllelse på individ- och enhetsnivå.       

Beslutsunderlag 

Resursfördelning 2015-08-06.  

Tjänsteskrivelse 2016-01-25, barn- och utbildningschef Solveig Landar.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till 

Skolinspektionen, Lars Forsblom, C Andersson 
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§ 14 Dnr 2016/00019  

Uppföljning av plan för intern kontroll 2015 

Barn- och utbildningsnämnds beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner uppföljning av plan för intern 

kontroll 2015, daterad 14 januari 2016. 

2. Uppföljningen överlämnas för kännedom till kommunstyrelsen och 

kommunrevisorerna.      

Sammanfattning av ärendet 

Planen för intern kontroll 2015 har antagits av barn- och utbildningsnämnden 

28 januari 2015. 

 

Kontroller har utförts av utsedda kontrollanter som kan konstatera att 

rutinerna för respektive kontrollområde fungerar. Ett par mindre avvikelser 

har dock konstaterats dels på ett par skolor vad gäller information om 

klagomålshantering och dels ett par inaktuella namn i attestlistan.    

Beslutsunderlag 

Uppföljning av plan för intern kontroll 2015, 2016-01-25.  

Tjänsteskrivelse 2016-01-14, barn- och utbildningsförvaltningen Elsy Espes. 

 

 

 

 

Beslut skickas till 

Ekonomiavdelningen, Kommunstyrelsen, Kommunrevisorerna/U Odenmyr 
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§ 15 Dnr 2016/00009  

Information från Folkhälsorådet 2016 

  

 Plan för 2016. 

 Samordning av medborgardialoger. 

 Ungdomsdialog 9 maj. 

 Fortsatt deltagande i LUPP. 
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§ 16 Dnr 2016/00012  

Delegeringsbeslut - redovisning 

Barn- och utbildningsnämnds beslut 

Nämnden godkänner redovisning av delegeringsbeslut.   

         

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande 

och 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 

o Anställningsavtal nr 32/2015 och 1-9/2016. 

o Dnr 2015.228 

Avtal mellan Högskolan Gävle och kommunerna inom RucX avseende 

samverkan inom ramen för lärarprogramen. 

o Dnr 2015.227 

Samverkansavtal om Regionalt utvecklingscentrum (RucX) vid 

Högskolan i Gävle. 

o Dnr 2015.230 

Läsårstider 2016/2017. 

o Dnr 2015.231 

Sammanställning av bisysslor 2015. 

o Sammanställning avslutande placeringar och placeringar i förskola och 

skolbarnomsorg, 2015-10-01—12-31. 

o Dnr 2016.3 

Ersättning till förskoleverksamhet, Fria Förskolan Framtiden. 

o Dnr 2016.43 

Attesträtt för ny förskolechef 

Beslutsunderlag 

Delegeringsbeslut         
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§ 17 Dnr 2016/00013  

Meddelanden 2016 

   

o Dnr 2016.51 

Delegeringsbeslut om att utse gymnasiechef Christer Andersson som 

tillförordnad förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen. 

o Dnr 2016.22 

Handlingsplan för gemensamma utgångspunkter för arbetet med barn 

och ungdomar, (uppföljning 2015-12-28). 

o Dnr 2016.26 

Reading to Learn, rapport, tredje fasen, läsåret 2014/2105.             

Beslutsunderlag 

Meddelanden 
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§ 18 Dnr 2016/00010  

Kurser och konferenser 

Inget att redovisa. 

 

 


