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Barn- och utbildningsnämnden
Öppet sammanträde

Plats och tid

Kommunkontoret i Edsbyn, sammanträdesrum A, onsdag 28 januari
2015, kl. 9.00-14.10. Ajournering för lunch 12.00-13.00.

Beslutande
Ledamöter

Håkan Englund (S), ordförande
Ingrid Björklund (FP), vice ordförande
Pär Johansson (M)
Birgitta Bomark (MP)
Hans Jonsson (C)
Gun-Marie Swessar (C), §§ 1-11
Claes Häggblom (KD)

Tjänstgörande ersättare

Marie Vedin (C), tjänstgörande ersättare för Gun-Maire Swessar, §§ 12-25

Övriga närvarande
Ersättare

Per Helgesson (S), §§ 1-11
Carl Bopparmark (S)
Karl-Gunnar Landar (C)
Mari Vedin (C), §§ 1-11
Ingela Carter (KD)

Tjänstemän

Barn- och utbildningschef Solveig Landar
Gymnasierektor Christer Andersson, §§ 1-12
Ekonom Magnus Haraldsson, §§ 1-3
Fastighetsstrateg David Persson, § 6
Kvalitetsutvecklare Lars Forsblom, §§ 1-10
Sekreterare Elsy Espes

Övriga

Monica Hedström, Lärarförbundet, personalföreträdare

Justering
Justerare

Claes Häggblom

Plats och tid

Barn- och utbildningsförvaltningen 3 februari 2015, kl. 16.00.

Justerade paragrafer
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Barn- och utbildningsnämnden
Öppet sammanträde

Underskrifter

Sekreterare

____________________________________________

Elsy Espes

Ordförande

____________________________________________

Håkan Englund
Justerare

____________________________________________

Claes Häggblom

________________________________________________________________________________________________

Anslag på kommunens officiella anslagstavla
Barn- och utbildningsnämnden i Ovanåkers kommun har haft
sammanträde 28 januari 2015.
Protokollet har justerats, d v s godkänts av ordföranden och juterare.
Protokollet finns på barn- och utbildningsförvaltningen och på kommunens
webbplats www.ovanaker.se.
Överklagande
Anslaget sätts upp på anslagstavlan den 4 februari 2015 och tas ned den
27 februari 2015. Mellan den 4 februari 2015 och 25 februari 2015 har du
möjlighet att överklaga besluten.
Hur man överklagar, se särskild information på anslagstavlan och på
kommunens webbplats www.ovanaker.se. Behöver du hjälp, kontakta
sekreteraren i nämnden.
…………………………………………………..
Elsy Espes
Sekreterare
Tfn 0271-570 12
elsy.espes@ovanaker.se
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Barn- och utbildningsnämnden
Öppet sammanträde

Bun § 1

Godkännande av dagordning
Beslut
Nämnden godkänner dagordningen med tillägg av följande punkter:
 Budgetuppföljning januari-december 2014.
 Fleravdelningsförskola – information.
 Representanter i Folkhälsorådet.
 Öppna sammanträden.
Beslutsunderlag
Kallelse med föredragningslista, 2015-01-21.
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Barn- och utbildningsnämnden
Öppet sammanträde
Bun § 2

Dnr 2015.26

Budgetuppföljning januari-december 2014
Sammanfattning av ärendet
Ekonom Magnus Haraldsson och gymnasierektor Christer Andersson deltar.
Enligt budgetuppföljning för helåret 2014 har barn- och skolnämnden
förbrukat 101 % av sin budget, vilket innebär ett negativt resultat på
1 056 000 kronor jämfört med budget.
Gymnasie- och utbildningsnämnden har förbrukat 97 % av sin budget, vilket
innebär ett positivt resultat på 2 023 000 kronor jämfört med budget.
En analys av resultaten kommer i bokslutet för 2014, som kommer att
behandlas vid nämndens nästa sammanträde 24 februari.
Vid nämndens nästa sammanträde kommer man att diskutera bl.a. hur
framtida uppföljningar ska redovisas och vad de ska innehålla.
Ekonomiavdelningen kommer att presentera ett förslag att diskutera utifrån.
Nämnden tackar och tar emot informationen.

SKICKAS TILL
För handläggning: M Haraldsson, ek avdelningen
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Barn- och utbildningsnämnden
Öppet sammanträde

Bun § 3

Dnr 2015.19

Detaljbudget 2015
Beslut
Nämnden antar förslag till detaljbudget 2015.
Sammanfattning av ärendet
Ekonom Magnus Harladsson och gymnasiechef Christer Andersson deltar.
Nämndens rambudget 221 858 000 kronor har nu fördelats ut på
verksamheter enligt det förslag som nämnden ska ta ställning till.
Verksamhet
Kontor
Nämnd f d BOS
Gemensamt förskola
Förskola Edsbyn
Förskola Alfta
Gemensamt grundskola
Grundskola Edsbyn
Grundskola Alfta
Elevvårdsenhet
Delsumma f d BOS

Budget
4 065
571
8 101
30 421
15 877
13 389
50 506
34 646
3 004
160 580

Gymnasieskola
Vuxenutbildning & SFI
Gymnasiesärskola
Högskola
Delsumma f d GUN

52 901
4 900
2 901
576
61 278

Summa BUN
Beslutsunderlag
Förslag till detaljbudget 2015.

SKICKAS TILL
För handläggning: Ekonomiavdelningen
För kännedom: S Landar, C Andersson

221 858
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Barn- och utbildningsnämnden
Öppet sammanträde

Bun § 4

Dnr 2015.12

Gymnasiesamverkan i Hälsingland
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att Ovanåkers kommun är beredd att
delta i diskussioner om ett nytt samverkansavtal.
Innan ställningstagande kring ett nytt samverkansavtal måste dock
förutsättningar, ramar och villkor vara kända för samtliga berörda parter.
Sammanfattning av ärendet
Gymnasierektor Christer Andersson deltar.
Den 11 augusti 2015 blir Hälsinglands Utbildningsförbund ny huvudman för
de ingående medlemskommunernas vuxenutbildning och gymnasieutbildning. Med anledning av det har medlemskommunerna, Bollnäs,
Söderhamn och Nordanstig, sagt upp samverkansavtalet med kommunen.
Medlemskommunerna, via Hälsinglands Utbildningsförbund, inbjuder till
överläggningar för att åstadkomma ett nytt samverkansavtal mellan samtliga
kommuner (eller mellan förbundet och Ovanåkers kommun).
Hälsinglands Utbildningsförbund vill ha ett besked om hur kommunen
ställer sig till att medverka till ett nytt samverkansavtal.
Beslutsunderlag
Skrivelse 2014-11-20, Hälsinglands Utbildningsförbund.
Tjänsteskrivelse 2014-01-14, barn- och utbildningschef Solveig Landar.

SKICKAS TILL
För kännedom: Hälsinglands Utbildningsförbund, Stadshustorget, 821 80 Bollnäs. C Andersson,
S Landar. Kommunstyrelsen.
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Öppet sammanträde
Bun § 5

Dnr 2015.28

Kvalitetsarbete - information
Gymnasierektor Christer Andersson informerar om hur man inom
gymnasieskolans verksamhet bedriver kvalitetsarbete.
Han informerar bl.a. om
o Program och inriktningar
o Trivsel
o Internationell profil
o FN-skola
o Bandygymnasium
o Arbetssätt
o Elevinflytande och elevmedverkan
o TeknikCollege
o Formativ organisation
o Utvecklingsorganisation
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Barn- och utbildningsnämnden
Öppet sammanträde
Bun § 6

Dnr 2015.36

Fleravdelningsförskola, information
Fastighetsstrateg David Persson informerar nämnden om läget vad gäller
byggnationen av fleravdelningsförskolan i Edsbyn. Huvudentreprenören för
byggnationen har gått i konkurs och bygget står för närvarande stilla.
Upphandling av ny entreprenör pågår via försäkringsbolag och
förhoppningen är att bygget kan komma igång igen inom en snar framtid.
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Barn- och utbildningsnämnden
Öppet sammanträde
Bun § 7

Dnr 2015.20

Kvalitetsarbete
Betyg, höstterminen 2014, grundskolan- redovisning
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden ska föra en dialog med rektorer och
eventuellt också lärare omkring de resultat som presenteras vid dagens
sammanträde. Detta får ske antigen vid nämndens nästa sammanträde eller
som en del av politikerutbildningen med verksamhetsinformation,
(halvdag). Både sammanträdet och utbildningen blir den 24 februari.
Sammanfattning av ärendet
Betyg ht-14 för årskurs 8 och 9
Obehöriga elever till gymnasiet är de som har F (underkänt) eller inget
betyg alls (-) i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk
(SVA).
Alftaskolan
Åk 9
Åk 8

14 elever av 42 är obehöriga 33,3 %
18 elever av 55 är obehöriga 32,7 %

Celsiuskolan
Åk 9
32 elever av 70 är obehöriga 45,7 %
Åk 8
15 elever av 70 är obehöriga 21,4 %
Antal F/- ht 2014 totalt Ovanåkers kommun
Antal
elever
totalt/varav
nysvenskar

Antal F/Matematik

Antal F/Engelska

Antal F/Svenska

Antal F/SVA

Celsius år 6
Lillbo år 6
Roteberg år 6
Knåda år 6

19 / 3
23
14
9

4/0
3/0
0/0
1/0

2/0
5/0
1/0
1/0

0/0
3/0
0/0
0/0

3/0
-

Alfta år 6
Runemo år 6
Viksjöfors år 6

31 / 7
7
5/1

0/2
0/0
0/0

3/2
0/0
0/0

2/0
0/0
2/0

4/0
0/0

forts
SKICKAS TILL
För handläggning: E Espes, S Landar, L Forsblom
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Barn- och utbildningsnämnden
Öppet sammanträde
Bun § 7, forts
Antal
elever
totalt/varav Antal F/nysvenskar Matematik

Antal F/Engelska

Antal F/Svenska

Alfta 7-9
År 7
År 8
År 9

47 / 4
56 / 8
43 / 10

5/3
12/0
7/3

5/2
11/2
9/3

3/0
6/1
0/1

Celsius 7-9
År 7
År 8
År 9

72 / 4
70 / 5
70 / 9

12/3
8/3
22/1

12/3
8/3
13/4

8/0
2/0
11/1

Nämnden ställer frågor, diskuterar och analyserar resultatet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2014-01-21, Lars Forsblom, barn- och
utbildningsförvaltningen.

Antal F/SVA

4/0
4/0
5/0

0/0
0/0
1/0
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Barn- och utbildningsnämnden
Öppet sammanträde
Bun § 8

Dnr 2015.21

Kvalitetsarbete
Grundskoleenkät, årskurs 5 och 8 - redovisning
Beslut
Nämnden bordlägger ärendet.
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden uppdrar till varje skola att analysera sina
resultat samt välja ett fokusområde som verksamheten vill förbättra.
Sammanfattning av ärendet
Vecka 48 2014 genomfördes en enkät på lektionstid i årskurs 5 och 8 på
kommunens skolor.
Samma tolv frågor som tidigare år ställdes till eleverna.
Områden samt enkätfrågor till dessa
1. Elevens utveckling
- Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet
2. Veta vad som krävs
Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena
3. Lust att lära
- Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig
4. Anpassning efter elevens förmåga 1 (hjälp)
- Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det
5. Anpassning efter elevens förmåga 2 (utmaningen)
- Jag kan få svårare uppgifter om jag vill
6. Delaktighet och inflytande
- Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter
7. Ansvar eget lärande
- Jag vill att det ska gå bra för mig i skolan

forts
SKICKAS TILL
För handläggning: E Espes
För kännedom: L Forsblom
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Barn- och utbildningsnämnden
Öppet sammanträde
Bun § 8, forts
8. Tillit till elevens förmåga
- Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen
9. Trygghet
- Jag känner mig trygg i skolan
10. Studiero
- Jag har arbetsro under lektioner och arbetspass
11. Regler
- I min skola följs trivsel och ordningsregler
12. Respekt och ömsesidigt förtroende
- I min skola bryr sig elever och lärare om varandra
Svarsalternativen har ändrats från föregående år.
2013 Svarsalternativ skala 1-5 (1. Instämmer inte alls – 5. Instämmer helt)
2014 Fyra svarsalternativ
Stämmer inte alls
Stämmer ganska dåligt
Stämmer ganska bra
Stämmer helt och hållet
Förändringen är en anpassning till Sveriges Kommuner och Landstings
svarsalternativ som redovisas i ”Öppna jämförelser”. Anpassningen var
nödvändig för att kunna redovisa och jämföra våra resultat med andra
kommuner.
Övergripande analys
Valda fokusområden 2012
Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena
Knåda, Roteberg och Viksjöfors
Skolarbetet gör mig nyfiken så att jag får lust att lära mig
Alfta åk.8, Celsius åk.8 och Alfta åk.8
Jag har arbetsro under lektioner och arbetspass
Runemo
Jag känner mig trygg i skolan
Lillbo
forts
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Barn- och utbildningsnämnden
Öppet sammanträde
Bun § 8, forts
Valda fokusområden 2013
Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena
Knåda, Roteberg och Runemo
Skolarbetet gör mig nyfiken så att jag får lust att lära mig
Celsius åk.8 och Celsius åk.5
Jag känner mig trygg i skolan
Alfta åk.8, Alfta åk.5 och Lillbo
Området ”Lust att lära” har haft låga resultat sedan vi började med enkäten
2012, särskilt i årskurs 8. Skolorna behöver analysera om insatta åtgärder
har någon verkan genom att följa upp resultaten kontinuerligt under året.
Framgångsfaktorer gällande ”Lust att lära” är att ge eleverna mer inflytande
redan i planeringsfasen och involvera elevernas intresseområden i varje
ämne.
Beslutsunderlag
Sammanställning av enkäter, Lars Forsblom, barn- och
utbildningsförvaltningen.
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Barn- och utbildningsnämnden
Öppet sammanträde
Bun § 9

Dnr 2015.22

Kvalitetsarbete
Matematikenkät, årskurs 3, 6 och 9 - redovisning
Beslut
Nämnden beslutar att ta upp ärendet på sammanträdet den 24 februari.

SKICKAS TILL
För handläggning: E Espes
För kännedom: L Forsblom
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Barn- och utbildningsnämnden
Öppet sammanträde

Bun § 10

Dnr 2015.14

Inför skolinspektion, våren 2015
Kvalitetsutvecklare Lars Forsblom delger nämnden den information som
finns i dagsläget om Skolinspektionens granskning av skolverksamheten i
vår kommun under våren.
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Barn- och utbildningsnämnden
Öppet sammanträde
Bun § 11

Dnr 2015.10

Skollokaler 2015, centrala Edsbyn och Alfta
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden lämnar följande uppdrag till barn- och
utbildningsförvaltningen för att åstadkomma nya attraktiva skollokaler i
Edsbyn och Alfta för årskurserna F-9, inklusive fritidshem.
Mål
Den övergripande målsättningen för arbetet med den fysiska miljön för våra
skolor i Ovanåker är att detta arbete ger ännu bättre förutsättningar för
högre måluppfyllelse, bättre resultat, trygga elever och motiverad personal.
Detta arbete ska vara en del av det långsiktiga arbetet att skapa en skola i
Ovanåker som tillhör de bästa i landet.
Målsättningen för uppdraget
Att formulera ett utrednings- /projekteringsunderlag som beskriver
förutsättningarna och villkoren för på vilket sätt moderna skolmiljöer,
anpassade till dagens pedagogiska krav, elevers och lärares krav på en
mycket bra arbetsmiljö kan se ut i antingen;
 huvudsak befintliga men upprustade, renoverade fastigheter på
Celsiusområdet och i andra hand även för Alftaskolan
 helt nybyggda fastigheter på Celsiusområdet
 en kombination av ombyggda, renoverade och nybyggda fastigheter
avseende både Celsiusområdet och Alftaskolan.
Arbetets genomförande
Arbetet ska genomföras i en särskild organisation med biträde och
samverkan med tekniska kontoret.
Arbetet ska innefatta studier av liknande projekt i andra kommuner.
Kunskapsinhämtning om av vad aktuell skolforskning kan bidra med i vårt
arbete.

forts

SKICKAS TILL
För handläggning: Barn- och utbildningsförvaltningen/S Landar/L Forsblom
För kännedom: Tekniska kontoret, C Andersson, Grundskolerektorer, Förskolechefer, E Holm
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Barn- och utbildningsnämnden
Öppet sammanträde
Bun § 11, forts
Ekonomiska beräkningar.
En plan för arbetet med både aktiviteter och tidplan redovisade.
En plan för hur rektorer, lärare, elever, personal i övrigt samt föräldrar blir
delaktiga i processen.
Arbetet ska även innefatta en kunskapsöverföring och samverkan med
Alftaskolans rektor, lärare, personal och elever och föräldrar för att
underlätta det arbete som senare ska genomföras för Alftaskolan.
Arbetet ska även samverka med gymnasiet, förskolan och fritidsgårdar med
flera verksamheter i sådant som kan vara av gemensamt intresse eller kan
komma att påverka dessa verksamheter.
Arbetet ska även redovisa en analys om detta projekt ställer krav på andra
överväganden beträffande skollokaler i kommunen.
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Barn- och utbildningsnämnden
Öppet sammanträde
Bun § 12

Dnr 2015.2

Barn- och utbildningschef och gymnasierektor informerar
Barn- och utbildningschef Solveig Landar och gymnasierektor
Christer Andersson informerar.
Christer Andersson
 Teknikprogrammet får en ny profil, e-sport, från och med hösten 2015.
Solveig Landar
 Kommunens aktivitetsansvar för ungdomar mellan 16-20 år, som inte
finns i skolverksamhet eller i andra aktiviteter. Nya regler från 1 januari
2015.
 Löneöversyn.
 Bokslut.
 Rekrytering av it-pedagog/it-strateg.
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Barn- och utbildningsnämnden
Öppet sammanträde
Bun § 13

Dnr 2015.6

Arbetsplan 2015 för barn- och utbildningsnämnden - utse
arbetsgrupp
Beslut
Nämnden uppdrar till presidiet, med biträde av kvalitetsutvecklare
Lars Forsblom, att utarbeta ett förslag till arbetsplan för nämnden.
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden ska arbeta fram ett förslag till arbetsplan
2015.

SKICKAS TILL
För handläggning: H Englund, I Björklund, H Jonsson, L Forsblom
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Barn- och utbildningsnämnden
Öppet sammanträde
Bun § 14

Dnr 2015.23

Planering inför start av ny förskola
Beslut
Nämnden uppdrar till barn- och utbildningsförvaltningen att sammanställa
faktauppgifter om de förskolor som kan bli aktuella att flytta till den nya
förskolan Stenabro hösten 2015.
Faktauppgifterna skickas till nämndens ledamöter och ersättare så snart de
är klara. Ärendet kommer upp till beslut i februari eller mars.
Sammanfattning av ärendet
Diskusson förs om nödvändigheten - framför allt ur ett föräldraperspektiv av att i ett tidigt läge besluta om vilka förskolor som ska läggas ned och
flytta in i den nybyggda förskolan.

SKICKAS TILL
För handläggning: Barn- och utbildningsförvaltningen.
För kännedom: Förskolechefer
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Barn- och utbildningsnämnden
Öppet sammanträde
Bun § 15

Dnr 2015.9

Dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden fastställer förslag till
dokumenthanteringsplan daterad 7 januari 2015 att gälla från och med
29 januari 2015.
Barn- och utbildningsnämnden fastställer arkivbeskrivning för barn- och
utbildningsnämnden, daterad 7 januari 2015 att gälla från och med
29 januari 2015.
Sammanfattning av ärendet
Dokumenthanteringsplan
Dokumenthanteringsplanen är en lathund för vad vi ska göra med den
information som hanteras hos myndigheten. Det är också en lathund för vad
som ska bevaras och vad som ska gallras. Planen ger en överblick över
informationsflödet.
Arkivbeskrivning
Arkivbeskrivningen ger en översikt över vilken information som finns att
hämta hos förvaltningen samt beskriver i stora drag hur verksamheten är
organiserad.
Barn- och skolnämnden och gymnasie- och utbildningsnämnden har från
och med 1 januari 2015 slagits ihop till en nämnd – barn- och
utbildningsnämnden. Av den anledningen har de båda nämndernas
arkivbeskrivningar och dokumenthanteringsplaner arbetas samman till en
arkivbeskrivning och en dokumenthanteringsplan för den nya nämnden.
Beslutsunderlag
Förslag till arkivbeskrivning 2015-01-07.
Förslag till dokumenthanteringsplan 2015-01-07.
Dokumenthanteringsplaner och arkivbeskrivningar för barn- och
skolnämnden och gymnasie- och utbildningsnämnden.

SKICKAS TILL
För handläggning: Förskolechefer, Grundskolerektorer, C Andersson, Elevhälsan/A Norén, A
Pålsgård.
För kännedom: C Kronberg, I Berggren, K Eriksson, K Jakobsson. Anna Hansdotter, P Nilsson.
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Barn- och utbildningsnämnden
Öppet sammanträde

Bun § 16

Dnr 2015.7

Gallring av allmänna handlingar, planeringskalendrar,
förskolan
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att planeringskalendrar, löpande
dokumentering om verksamheten, ute på förskolorna, får gallras.
Sammanfattning av ärendet
Barn- och skolnämnden har i dokumenthanteringsplanen, som antogs den
11 mars 2013, beslutat att planeringskalendrar, löpande dokumentering om
verksamheten, ute på förskolorna, ska bevaras. Verksamhetens mål finns
dokumenterade i kvalitetsredovisningen, som bevaras. Det har visat sig att
det skulle bli en stor mängd papper, som ska förvaras i centralarkivet. De
uppgifter som dokumentationen innehåller är ur arkivhänseende av ringa
betydelse och kan gallras. Samråd har skett med förskolechefer och
kommunens arkivansvarig.
I förslaget till ny dokumenthanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden är förslaget att förskolornas planeringskalendrar, löpande
dokumentering om verksamheten, får gallras vid inaktualitet.
Beslutsunderlag
Utdrag från dokumenthanteringsplan för barn- och skolnämnden.
Tjänsteskrivelse 2015-01-08, barn- och utbildningsförvaltningen
Elsy Espes.

SKICKAS TILL
För handläggning: Förskolechefer.
För kännedom: Pia Nilsson.
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Barn- och utbildningsnämnden
Öppet sammanträde

Bun § 17

Dnr 2015.8

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar förslag till delegeringsordning att gälla
från och med 29 januari 2015.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat om en sammanslagning av barn- och
skolnämnden och gymnasie- och utbildningsnämnden från och med
mandatperiodens början.
Delegeringsordningarna för de båda nämnderna barn- och skolnämnden och
gymnasie- och utbildningsnämnden har sammanförts till en delegeringsordning för den nya nämnden, barn- och utbildningsnämnden samt
kompletterats med en del ärenden, som markerats med kursiv stil i förslaget.
Beslutsunderlag
Förslag till delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden, januari
2015.
Delegeringsordning för gymnasie- och utbildningsnämnden.
Delegeringsordning för barn- och skolnämnden.
Tjänsteskrivelse 2014-12-18, barn- och utbildningsförvaltningen Elsy Espes.

SKICKAS TILL
För handläggning: Samtliga delegater.
För kännedom: C Kronberg, I Berggren, K Eriksson, K Jakobsson
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Barn- och utbildningsnämnden
Öppet sammanträde
Bun § 18

Dnr 2015.17

Uppföljning av plan för intern kontroll 2014
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner uppföljning av plan för intern
kontroll 2014, daterad 7 januari 2015.
2. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen utreder
möjligheten att teckna koncernövergripande avtal för inköp av
livsmedel med lokal entreprenör.
3. Uppföljningen överlämnas för kännedom till kommunstyrelsen och
kommunrevisorerna.
Sammanfattning av ärendet
Plan för intern kontroll 2014 har antagits av barn- och skolnämnden och
gymnasie- och utbildningsnämnden i februari månad 2014.
Kontroller har utförts av utsedda kontrollanter.
Enligt kontrollrapport för rutinen ”Inköp, i egen regi, kontroll där avtal inte
finns”, föreslår kontrollanten att avtal avseende livsmedel tecknas med
Edsbyhallen och Alftahallen. Kontrollen visar att inköp från dessa gjorts för
453 000 kronor under perioden 1 januari-15 november.
Beslutsunderlag
Uppföljning av plan för intern kontroll 2014, 2015-01-07.
Tjänsteskrivelse 2015-01-07, barn- och utbildningsförvaltningen
Elsy Espes.

SKICKAS TILL
För handläggning: Kommunstyrelsen.
För kännedom: Kommunrevisorer/Ulf Odenmyr.
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Barn- och utbildningsnämnden
Öppet sammanträde
Bun § 19

Dnr 2015.18

Plan för intern kontroll 2015
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden antar plan för intern kontroll 2015,
daterad 7 januari 2015.
2. Planen överlämnas till kommunstyrelsen och kommunrevisorerna.
Sammanfattning av ärendet
Enligt reglemente och tillämpningsanvisningar för intern kontroll ska varje
nämnd årligen anta en plan för intern kontroll.
Årets plan innehåller inga nya kontrollområden jämfört med planen för
2014.
Beslutsunderlag
Förslag till plan för intern kontroll 2015, 2015-01-07.
Tjänsteskrivelse 2015-01-07, barn- och utbildningsförvaltningen
Elsy Espes.

SKICKAS TILL
För handläggning: Kontrollanter.
För kännedom: Kommunstyrelsen, Kommunrevisorer/Ulf Odenmyr.
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Barn- och utbildningsnämnden
Öppet sammanträde
Bun § 20

Dnr 2015.4

Utvecklingsplan för kvalitetsarbete inom grundskolan för
högre måluppfyllelse och bättre resultat – lägesrapport
Barn- och utbildningschef Solveig Landar informerar nämnden om
arbetsläget vad gäller utvecklingsplan för kvalitetsarbete inom grundskolan
för högre måluppfyllelsen och bättre resultat.
Arbetet med de prioriterade områdena fortsätter
 Fortbildning och metodutveckling
 Rektors förutsättning att vara pedagogisk ledare
 Resurs till elever i behov av särskilt stöd
Arbetet med Reading to Learn, läsförståelse och matte-satsningen, PISA,
fortsätter.
Ca 60 lärare är nu också anmälda till Mattelyftet.
Ca 80 lärare i grund- och gymnasieskolan har hitintills fått utbildning i
Reading to Learn, läsförståelse.
Diskusson förs om att låta vidareutbilda lärare till speciallärare/specialpedagoger.
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Barn- och utbildningsnämnden
Öppet sammanträde

Bun § 21

Dnr 2015 37

Information från Folkhälsorådet och representanter i rådet
Information
Det finns inget att rapportera, då rådets första sammanträde blir 23 januari.
Representanter i rådet
Enligt styrdokument för Folkhälsorådet ska nämndsordförande och en
representant från oppositionen ingå.
Barn- och utbildningsnämndens representanter i rådet blir ordförande
Håkan Englund (S) och oppositionsföreträdare Hans Jonsson (C).

SKICKAS TILL
För kännedom: H Englund, H Jonsson, Ulla-Marie Nilsson
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Barn- och utbildningsnämnden
Öppet sammanträde
Bun § 22

Delegeringsbeslut – redovisning
(pärm)
Beslut
Nämnden godkänner redovisning av delegeringsbeslut.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till
ordförande och tjänstemän enligt delegeringsordning antagen av nämnden
vid dagens sammanträde, 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
Anställningsavtal bun nr 1-7/2015
Delegater: Rektorer och förskolechefer.
Tjänstledighet bun nr 1/2015
Delegat: Solveig Landar.
Dnr bos 2014.168 026
Sammanställning bisysslor 2014, 2014-12-30.
Delegater: Rektorer och förskolechefer.
Uppsagda och placerade barn i förskola och skolbarnomsorg, perioden
141001-1231, sammanställning 2015-01-05.
Delegat: Barnomsorgshandläggare.
Dnr 2015.24
Läsårstider 2015/2016, beslut 2014-12-12.
Delegat: Barn- och utbildningschef.
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Barn- och utbildningsnämnden
Öppet sammanträde

Bun § 23

Meddelanden
(pärm)
Styrkort och verksamhetsbeskrivning, barn- och utbildningsnämnden 2015.
Dnr Bos 2014.82, 83 026
Avslutade ärenden, information, 2014-12-11, Arbetsmiljöverket.
Protokoll 2014-12-04 från samverkansgrupp, barn- och
utbildningsförvaltningen.
Dnr bos 2013.189 606
Beslut 2015-01-20 om avslutat ärende, dnr 411-2014:4862,
Skolinspektionen.
Dnr bos 2014.151 606
Beslut 2015-01-12 om avslutat ärende, dnr 45-2014:6889, Barn- och
elevombudet.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-01-28
Barn- och utbildningsnämnden
Öppet sammanträde
Bun § 24

Kurser och konferenser
Skolriksdag 27-28 april
Anmälda: Håkan Englund, Gun-Marie Swessar, Ingrid Björklund,
Lars Forsblom, Solveig Landar.
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Barn- och utbildningsnämnden
Öppet sammanträde

Bun § 25

Dnr 2015.38

Öppna sammanträden
Beslut
Barn- och utbildningsnämndens sammanträden är öppna för allmänheten
helt eller delvis.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat om att tillåta nämnder och styrelsen att ha
öppna sammanträden samt att nämnden får avgöra vid vilka tillfällen detta
sker, (kf § 58/97).
Enligt kommunallagen 19 a § ska en nämnds sammanträden alltid hållas
inom stängda dörrar i ärenden
o som avser myndighetsutövning
o i vilka det förekommer uppgifter som hos nämnden omfattas av
sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.

SKICKAS TILL
För handläggning: E Espes
För kännedom: Växeln

