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Barn- och utbildningsnämnden 

Öppet sammanträde 
 

   

  

 

Plats och tid  Kommunkontoret i Edsbyn, sammanträdesrum A, onsdag 11 mars 2015,   

  kl. 8.30-11.30. 
   
 

 

Beslutande 

Ledamöter  Håkan Englund (S), ordförande 

 Ingrid Björklund (FP), vice ordförande 

 Pär Johansson (M) 

 Birgitta Bomark (MP) 

 Hans Jonsson (C) 

 Gun-Marie Swessar (C) 

 Claes Häggblom (KD) 
  

 
Tjänstgörande ersättare  

    

 

 

Övriga närvarande 

Ersättare  Per Helgesson (S) 

Carl Bopparmark (S) 

  Karl-Gunnar Landar (C) 

Mari Vedin (C) 

Ingela Carter (KD) 

 

      
 

Tjänstemän  Barn- och utbildningschef Solveig Landar 

  Gymnasierektor, Christer Andesson 

  Ekonom Magnus Haraldsson, §§ 40-43 

  Kvalitetsutvecklare Lars Forsblom 

  Förskolechefer Ruth Björling-Eriksson och Marie Eriksson, § 48 

  Sekreterare Elsy Espes 

   

  

Övriga  Monica Hedström, Lärarförbundet, personalföreträdare 

   

 

Justering   

Justerare  Claes Häggblom 

 

Plats och tid  Barn- och utbildningsförvaltningen den 18 mars 2015, kl. 11.00. 

 

 

Justerade paragrafer  40-54 
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Underskrifter 
 

 
 

 

Sekreterare ____________________________________________ 

 Elsy Espes 

 

 
  

Ordförande  ____________________________________________ 

  Håkan Englund 

 
 

Justerare  ____________________________________________ 

  Claes Häggblom  

 

 
________________________________________________________________________________________________ 

 

Anslag på kommunens officiella anslagstavla 
 

Barn- och utbildningsnämnden i Ovanåkers kommun har haft 

sammanträde 11 mars 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 19 mars 2015 och tas ned den         

13 april 2015. Mellan den 19 mars 2015 och 10 april 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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 Bun § 40  

 

Godkännande av dagordning 
 

Beslut 

Nämnden godkänner dagordningen. 
 

Beslutsunderlag 

Kallelse med föredragningslista, 2015-03-04. 
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Bun § 41 Dnr 2015.5    

 

Budgetuppföljning februari 2015 
 

Beslut 

Nämnden tar del av redovisningen. 
 

 Sammanfattning av ärendet 

Ekonom Magnus Haraldsson och gymnasierektor Christer Andersson deltar. 

 

Enligt budgetuppföljning för perioden har nämnden förbrukat 18 % av sin 

budget. Riktpunkten är 17 %.   

 

Beslutsunderlag 

Budgetuppföljning 2013-03-11, ekonomiavdelningen. 
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Bun § 42 Dnr 2015.48    

 

Volym- och kostnadsökningar, budget 2016 
 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden begär att kommunfullmäktige utökar 

nämndens ram med 3 486 tkr från 223 184 tkr till 226 670 tkr och beviljar 

nämnden följande kostnadsökningar och äskanden vad avser budget 2016: 

 

Kostnadsökningar 

Äskande för kostnadsökningar görs med 1 816 tkr. 

Osäkerhet angående skolskjutskostnader.  

 

Beräknade kostnadsökningar görs för hyreshöjningar 1,5 % inom förskola 

och grundskola med 250 tkr samt inom gymnasiet/komvux/sfi 1,2 -2,0 % 

med 61 tkr. Kostandsökningar för städ 1,5 % beräknas till 87 tkr inom 

förskola och grundskola samt 10 tkr inom gymnasiet/kv/sfi. 

 

Ökade kostnader för ersättning till enskild förskola utifrån hyra och städ 

beräknas till 17 tkr. Ökade ersättningskostnader till enskild förskola utifrån 

löneökningskostnader beräknas till 345 tkr år 2016, tänkt ökning 2 % från 

april 2016. För prisökningar 20 % på elevavgifter till gymnasiesärskolan 

äskas 553 tkr. Kostnader för entreprenad, AST, beräknas öka med 45 tkr och 

för Edsbyns IF Bandy med 44 tkr, där båda enligt avtal ska räknas upp med 

3 % vt-16 och Bandy med 4 % ht-16. 

 

Inga interna löneökningskostnader äskas för 2016 eftersom detta ska 

regleras centralt i kommunen utifrån utfall i löneöversynerna. 

 

Äskande görs för kostnader i samband med hälsoskyddsverksamhet via 

miljö- och byggkontoret. Beslut har tagits om en årsavgift på 50 400 kr för 

barn- och utbildningsnämndens 25 objekt, timkostnad 800 kr. 

 

Skolskjutskostnaderna för gymnasiet beräknas öka med 74 tkr och för 

gymnasiesärskolan med 10 tkr. För gymnasiesärskolan tillkommer en 

utökning av antal taxi där kostnaden beräknas till 250 tkr. 

 

Ökade kostnader för skolkort, linjetrafik, med 3 kr/elev i grundskolan,        

ca. 20 000 kronor. 

 

forts 

 
SKICKAS TILL 

För handläggning: Ekonomiavdelningen 

För kännedom: S Landar, C Andersson
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Bun § 42, forts 
 

Osäkerhet råder angående kostnader för skolskjutsar 2016 inom 

grundskolan. Ny upphandling är på gång via Inköp Gävleborg och enligt 

deras tidplan ska tilldelning meddelas i februari 2016. Den nya 

upphandlingen gäller från höstterminen 2016. Detta innebär att eventuella 

ökade skolskjutskostnader måste behandlas i ett senare skede. Vi har idag 

heller inga siffror ang eventuell indexuppräkning för 2016. 

 

Volymökningar 

Äskande för volymökningar görs med 1 670 tkr. 

En del osäkra faktorer finns. 

 

Elevantalet i grundskolan ökar, främst beroende av kommunens 

flyktingmottagning. En ökning motsvarande 45 elever per år i grundskolan 

beräknas om mottagning och övrig inflyttning fortsätter som i dagsläget. Det 

motsvarar 3,6 lärartjänster utifrån nyckeltalet 8 lärare per 100 elever och till 

en beräknad kostnad av 1 670 tkr. 

 

Volymökningar inom gymnasiesärskolan, fyra elever 1 559 tkr, 

skolplaceringar av elever med särskilt stöd gymnasiet, två elever 1 050 tkr, 

hanteras inom befintlig ram. Likaså ökning med två elevgrupper inom 

grundvux. I budgetering inför 2016 räknas med ökning av interkommunala 

ersättningar inom gymnasiet med ca 700 tkr. 

 

Det finns osäkra faktorer angående förskoleverksamheten 2016 som kan 

vara av vikt att påtala. Processen med att besluta vilka förskolor som 

kommunen ska avveckla i och med att nya förskolan startar, enligt planering 

vid årsskiftet 15-16, är inte helt klar vid budgetberedningens sammanträde i 

mars. Dessutom har den enskilda förskolan aviserat att de planerar att utöka 

antalet platser i Edsbyn. Det medför i så fall ökade ersättningskostnader. En 

ökning med 10 fyllda platser skulle öka kostnaderna med 1 170 tkr utifrån 

den ersättningsnivå per inskrivet barn och år som gäller för närvarande. 

Barn- och utbildningsnämnden får återkomma angående 

kostnadsutvecklingen inom förskolans område så snart möjligt. 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen har påtalat behov av en IT-

pedagog/strateg. Kommunfullmäktige har i december 2014, § 135, lämnat 

uppdrag till barn- och utbildningsnämnden att utarbeta en modell för hur en 

undervisningspedagogik baserad på IT med stöd av en IT-pedagog ska 

utvecklas och genomföras. Ärendet ska behandlas i barn- och skolnämnden 

11 mars för att sedan rapporteras till fullmäktige 4 maj där ställning tas till  

 

forts
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Bun § 42, forts 

 

eventuella ekonomiska konsekvenser. En IT-pedagog/strateg beräknas kosta 

ca 515 tkr på helårsbasis. Inga äskanden görs här i avvaktan på kommande 

politisk behandling i kommunfullmäktige. 

 

 

Ram BUN 2016 enligt Kf dec-15 223 184 tkr 

 

Kostnadsökningar      1 816 tkr 

Äskanden      1 670 tkr 

 

Förslag ram 2016  226 670 tkr 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2015-03-03, barn- och utbildningschef Solveig Landar. 
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Bun § 43 Dnr 2015.47    

 

Investeringsplan 2016-2020 
 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden äskar investeringsmedel 2016 för inventarier 

och utrustning i nya förskolan Stenabro med 1 567 tkr.  

 

Barn- och utbildningsnämnden äskar investeringsmedel för IT med ca.          

2 miljoner kronor per år, enligt till ekonomiavdelningen inlämnad plan 

2016-2020. 

 

Investeringar, fastigheter 

Barn- och utbildningsnämnden får vid nästa sammanträde information om 

den av tekniska nämnden inlämnade investeringsplanen 2016-2020 

angående de objekt som härrör till nämndens verksamheter. Förvaltningen 

har tillsammans med fastighetsstrateg David Persson gått igenom de förslag 

som ligger i innevarande plan samt de nya investeringar som föreslås till 

tekniska nämnden. 

 

Barn- och utbildningsnämnden vill påtala att när det gäller Celsius- och 

Alftaskolan finns pågående uppdrag, via kommunfullmäktige december -14 

§ 134 och barn- och utbildningsnämnden januari -15 § 11, som kan komma 

att få stor påverkan på kommande års investeringsplan. 
 

Medel för utrednings- och förprojekteringsarbetet finns avsatta i 

investeringsplanen 2015 och 2016. 

 

Underlaget som ska tas fram ska beskriva förutsättningar och villkor för 

moderna skolmiljöer, anpassade till dagens pedagogiska krav samt krav på 

en mycket bra arbetsmiljö för elever och personal. Det kan vara i befintliga 

men upprustade och renoverade fastigheter på Celsiusområdet och i andra 

hand även för Alftaskolan, i helt nybyggda fastigheter på Celsiusområdet 

eller i kombination ombyggda, renoverade och nybyggda fastigheter 

avseende både Celsiusområdet och Alftaskolan. 

 

Arbetet inom barn- och utbildningsförvaltningen, under ledning av 

kvalitetsutvecklare/samordnare Lars Forsblom, genomförs med biträde av 

och samverkan med tekniska kontoret, främst genom fastighetsstrateg   

David Persson. 

 

forts 

 
SKICKAS TILL 

För handläggning: Ekonomiavdelningen 

För kännedom: S Landar, C Andersson, M Eriksson, R Björling-Eriksson 
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Bun § 43, forts 
 

En projektgrupp med tre rektorer och två lärare, varav en är skyddsombud 

på Celsiusskolan, samt en referensgrupp med deltagarna i projektgruppen 

samt ytterligare två rektorer, sex lärare, elev- och föräldrarådsrepresentant är 

tillsatta och började sitt arbete tillsammans med Lars och David i januari 

2015. Grupperna träffas regelbundet. 

 

Återkoppling till berörda verksamheter och intressenter sker kontinuerligt. 

Representanter för olika verksamheter kan inbjudas till projekt – och 

referensgrupperna. Det kan gälla t.ex. fackliga organisationer, 

företagshälsan, fritidshem, olika lärargrupper, elevhälsa, Aefab, elev- och 

föräldraråd. 

 

Arbetet ska även samverka med gymnasiet, förskolan och fritidsgårdar m.fl. 

verksamheter i sådant som kan vara av gemensamt intresse eller kan komma 

att påverka dessa verksamheter. 

 

Upphandling av en arkitekt/konsult har precis avslutats och han kommer 

med i arbetet från v 10 enligt planering. Processdagar, workshops, 

studiebesök mm är planerat de närmaste veckorna. 

 

Enligt planerad tidplan ska förprojektering med ekonomisk kalkyl vara 

färdig i månadsskiftet september-oktober 2015 och eventuella beslut om 

detaljprojektering kunna tas i kommunfullmäktige i november 2015. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2015-03-10, barn- och utbildningschef Solveig Landar. 

Sammanställning av IT-behov. 

Beskrivning av IT-behov för förskola, grundskola och gymnasiet. 

Inventarier, Stenabro, underlag. 
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Bun § 44 Dnr 2015.51    

 

 Kvalitetsarbete 

Sökbild, gymnasievalet, läsåret 2015/2016 
 

Beslut 

Nämnden tar del av redovisningen.  
 

 Sammanfattning av ärendet 

Gymnasierektor Christer Andersson redovisar sökbilden, som den ser ut i 

dagsläget, för Voxnadalens gymnasium, läsåret 2015/2016. 
 

Sökande från den egna kommunen: 74 elever av totalt 130 möjliga=56,9 %. 

(Läsåret 2014/2015, 68 av totalt 118 möjliga = 57,6 %). 
 

Sökande från andra kommuner: 23 elever. 

 

Totalt antal sökande = 97 elever. 

 

Ytterligare en redovisning kommer att ske på sammanträdet 20 maj, efter 

 det att omvalsperioden är avslutad. 

 

Beslutsunderlag 

Statistik 2014-03-09, gymnasierektor Christer Andersson. 
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Bun § 45 Dnr 2015.52    

 

Modell för undervisningspedagogik, baserad på 

informationsteknologi, tjänst som IT-pedagog/-strateg 

 

 Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslag till hur en undervisnings-

pedagogik, baserad på IT, kan genomföras och utvecklas samt rapporterar 

modellen till kommunfullmäktige, där ställning tas till de kostnader som 

modellen medför. 

 

 Sammanfattning av ärendet 

Uppdrag från kommunfullmäktige, 15 december 2014, § 135 

”Uppdrag lämnas till barn- och utbildningsnämnden att utarbeta en modell 

för hur en undervisningspedagogik, baserad på informationsteknologi, IT, 

med stöd av en IT-pedagog, ska utvecklas och genomföras. I modellen ska 

särskilt beaktas möjligheten till uppföljning av genomförande och hur en 

gemensam standard uppnås i kommunens skolor. Uppdraget ska beredas till 

barn- och utbildningsnämndens ställningstagande vid sammanträdet 11 mars 

och rapporteras till kommunfullmäktige den 4 maj, där ställning tas till 

eventuella ekonomiska konsekvenser.” 

 

Kommunen gör årligen stora investeringar inom barn- och utbildnings-

nämndens verksamheter för att tillgodose det ökade behovet av IKT, 

informations- och kommunikationsteknik. Skolorna har till exempel 

medvetet satsat på 1:1-utveckling, där varje elev från årskurs 6 och uppåt i 

grundskolan samt gymnasiet, har tillgång till egen bärbar dator. 

 

Enligt skollagen ska eleverna ha tillgång till tidsenliga läromedel och 

lärverktyg.  

 

Den datorisering och utveckling av olika IKT-verktyg, som sker i samhället, 

behöver avspeglas och utvecklas inom förskola och skola. Satsning på ny 

teknik och att använda moderna läromedel, är en nödvändighet för att 

koppla samman samhällsutvecklingen med skolvärlden och ge lärarna bättre 

förutsättningar att motivera eleverna. Därmed ges möjlighet till bättre 

måluppfyllelse. 

 

En stor del av personalen har utbildats, bland annat via Skolverkets webb-

baserade fortbildningssatsning, för att bättre möta de krav på tidsenlig 

undervisning med hjälp av IT-verktyg i olika former som idag finns. 

 

forts 
SKICKAS TILL 

För handläggning: Kommunfullmäktige 

För kännedom: S Landar, C Andersson 
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Bun § 45, forts 
 

Det krävs dock mer än hårdvara och viss fortbildningsinsats, för att modern 

teknik ska få genomslag i undervisningen och i elevernas måluppfyllelse. 

Professionellt stöd behövs till skolledare och lärare. Behov finns av en tjänst 

som IT-pedagog/-strateg inom barn- och utbildningsnämndens 

verksamheter. 

 

Utveckling av IT i undervisningen i Ovanåkers kommun 

It-pedagog/-strateg – uppdrag 

Tillsättning av en tjänst som kombinerad it-pedagog och it-strateg för att 

höja måluppfyllelsen genom att 

 

- bidra till att utveckla undervisningspedagogik, baserad på IT. 

 

- följa upp utvecklingen inom IT-pedagogisk undervisning, föreslå 

förbättrande åtgärder och - så långt möjligt - säkerställa likvärdigheten 

mellan förskolor och skolor. 

 

- arbeta med säkerhetsfrågor och samverka med kommunens IT-avdelning 

och övriga förvaltningars IT-strateger. 
 

Exempel på uppdrag till IT-pedagog/-strateg: 

o Kartlägga användingen av IT i undervisningen. 

 

o Analysera läget. 
 

o Ta del av och sprida aktuell forskning inom området. 

 

o Föreslå förändringar som skapar ett bättre pedagogiskt utnyttjande. 
 

 

o Föreslå lämpliga digitala utbildningsmaterial, utifrån styrdokument, 

lärarnas önskemål och behov. 

 

o Introducera nya arbetssätt. 

 

o Utbilda pedagoger i samtliga verksamheter. 

 

o Utveckla användandet av vår lärplattform Edwise. 

 

o Handleda användare. 

 

forts
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Bun § 45, forts 
 

 

o Rådgivare vid val av mjuk- respektive hårdvara. 

 

o Identifiera och fastställa användarkrav samt översätta dem till 

funktionella mål. 

 

o Planera, projektera, installera och dokumentera IT-anläggningar på ett 

fackmannamässigt sätt. 

 

o Välja produkter genom bevakning och utvärdering av marknaden. 

 

o Analysera säkerhetsrisker inom IT-anläggningar samt föreslå och 

implementera en fungerande säkerhetspolicy (strateg/IT-tekniker). 

 

Uppföljning 

IT-pedagogen/-strategen samvekar med kommunens övergripande IT-

organisation. 

 

IT-pedagogen/-strategen deltar i möten med skolans IT-grupp med 

representanter från alla verksamheter samt i möten med skolan IT- tekniker. 

 

Kontinuerlig uppföljning och redovisning av uppdragen i barn- och 

utbildningsförvaltningens ledningsgrupp - där förskolechefer, grundskolans 

rektorer, gymnasierektor, kvalitetsutvecklare samt barn- och utbildningschef 

ingår- under på dagordningen stående punkten ”Strategiska frågor – IT” 

 

Kontinuerlig uppföljning och redovisning av uppdagen i barn- och 

utbildningsnämnden under på dagordningen stående punkten 

”Kvalitetsarbete”. 

 

Kostnad 

Tillsätning av en heltidstjänst från 1 augusti 2015. 

Kostnad 2015, höstterminen 215 000 kronor. 

Kostnad 2016, helår 515 000 kronor, (ytterligare 300 000 kr 2016) 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2015-03-02, barn- och utbildningschef Solveig Landar. 
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Bun  § 46 Dnr 2015.2 600    
 

Barn- och utbildningschef och gymnasierektor informerar 

 

Barn- och utbildningschef Solveig Landar och gymnasierektor            

Christer Andersson informerar om: 

 

Barn- och utbildningschef 

Dnr 2015.3 

o Anmälan till huvudman, kränkande behandling 

Bun nr 3/2015. 

 

o Skolinspektionens tillsyn – lägesrapport. 

 

o Av ett pressmeddelande från Utbildningsdepartementet framgår att 

nationella prov i No och Sv, årskurs 6, inte lägre ska vara obligatoriska. 

Rektor får bestämma om prov ska genomföras eller inte. Diskussioner 

förs i ledningsgruppen. 

 

Beslut 

Resultatet av denna diskussion återkopplas till nämnden. 

 

o Hyresavtal finns med ny fastighetssägare till förskolan Trollstugan i 

Voxnabruk. 

 

o Det finns ett förslag till projektansökan till Europeiska socialfonden, 

som är ett samverkansprojekt mellan Högskolan i Gävle, regionens 

kommuner, Arbetsförmedlingen, Region Gävleborg och länsstyrelsen. 

Målsättningen är att utrikesfödda kvinnor och män som står långt från 

arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare 

arbetsmarknaden. 

 

Gymnasierektor 

o UF-mässa i Söderhamn 12 mars. 

 

o Uppsägning av avtal, Alfta Skogstekniska. 

 

o Länsstyrelsen besöker gymnasiet 19 mars. 

 

o SFI, idag ca. 130 deltagare. 
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Bun  § 47 Dnr 2015.48     
 

Styrkort 2016, utse arbetsgrupp 

 
Beslut 

 Nämnden utser följande arbetsgrupp med uppdrag att arbeta fram ett  

 förslag till styrkort för 2016. 

 Håkan Englund (S), ordf 

 Ingrid Björklund, (FP), vice ordf  

 Hans Jonsson (C), ledamot 

  

Vill någon av de övriga ledamöterna eller ersättarna vara med i 

styrkortsarbetet, är de välkomna. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden ska för varje år besluta om mål för sin verksamhet. Dessa mål 

finns angivna i ett styrkort. 

 

Arbetet med nämndens styrkort kan börja efter det att kommunfullmäktige 

fastställt det kommunövergripande styrkortet i maj. 
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Bun  § 48 Dnr 2015.23     
 

Planering inför start av nya förskolan, Stenabro 

 
 Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avveckla enavdelnings-

förskolorna Sörgården och Västergården i samband med starten av den nya 

förskolan Stenabro. 

 

Beslut om vilken/vilka ytterligare avdelningar som ska avvecklas, skjuts för 

närvarande upp. En bättre helhetsbild utifrån platsbehov, pågående 

skollokalutredning i centrala Edsbyn, behov av äldreboenden i kommunen, 

antal nyanlända, innehåll i vårpropositionen m.m. behövs för att ha underlag 

för ytterligare beslut. 

 

Mindre barngrupper, skrivelse från förskolor 

Nämnden tar del av skrivelsen från förskolor om att minska antalet barn i 

barngrupper på förskolan och den kommer att vara en del av framtida 

diskussioner. 

 

 Sammanfattning av ärendet 

 Förskolecheferna Ruth Björling-Eriksson och Marie Eriksson deltar. 

 

 Det har under flera år funnits behov av förskoleplatser i centrala Edsbyn. 

 

Kommunfullmäktige beslutade i april 2014, § 32, att bevilja tekniska 

nämnden 24 950 tkr för att bygga en ny förskola, omfattande fyra 

avdelningar, inklusive installation av solceller, på Bäckområdet i Edsbyn. 

 

Målsättningen är, enligt barn- och skolnämnden, § 83, december 2013, att 

den nya förskolan i huvudsak ska finansieras inom befintlig ram för 

förskolan och framför allt genom de effektiviseringar som kan göras genom 

att samtidigt som nya förskolan öppnar, avveckla några av enavdelnings-

förskolorna. 

 

Äskanden utifrån volymökning med minst 15 platser, har beviljats genom 

utökad ram med 2 199 tkr på helårsbasis (733 tkr 2015 och ytterligare   

1 466 tkr 2016). 

 

 

 
SKICKAS TILL 

För handläggning: Förskolechefer, A Hansdotter 

För kännedom: D Persson, AEFAB 
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Bun  § 48, forts 
 

 

Kalkyl för kostnader ny förskola samt kostnader som avgår i och med 

nedläggning av förskolor, räknades fram i slutet av 2013. I den kalkylen 

beräknades avyttring av enavdelningsförskolorna Sörgården, Västergården, 

Trollstugan och Viksjöfors förskola. 

 

Förhållandet har sedan dess ändrats och Viksjöfors förskola är inte längre 

aktuell för att kunna läggas ner. Dels ökar behovet av platser i Alfta-

området på grund av ändrad fördelning, antal födda och behov av platser för 

3-5-åringar på asylboendet i Alfta samt kvotflyktingar. Dessutom har det  

 

tidigare beslutet att lägga ner Viksjöfors skola ändrats och skolan drivs i 

dagsläget vidare. 

 

Det är även tveksamt att det närmaste året kunna lägga ner förskolan i 

Voxnabruk, Trollstugan. 

 

Några alternativa lösningar på vilka förskolor som ska avvecklas för att 

finansiera driften av Stenabro och som ger utökning med minst 15 platser, 

presenterades för barn- och utbildningsnämnden den 24 februari. 

 

De två enavdelningsförskolorna Sörgården och Västergården föreslås att 

avvecklas. Dessutom behöver ytterligare minst en avdelning inom Edsby-

området avvecklas.  

 

Föräldramöte, där alla Edsby-förskolors föräldrar hade inbjudits, hölls på 

kvällen den 25 februari. Föräldrarna informerades om bakgrund och olika 

alternativ och de hade möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter. 

 

Mindre barngruper 

Vid dagens sammanträde finns en skrivelse från förskolor, där de vill att 

antalet barn i barngrupperna ska minska. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2015-03-03, barn- och utbildningschef Solveig Landar. 

Skrivelse 2015-03-10 från kommunala förskolor i kommunen, (delas ut på 

sammanträdet).
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Bun  § 49 Dnr 2015.15     
 

Kommunens tillsyn av Fria Förskolan Framtiden 

 
Beslut 

Nämnden tar del av resultatet av genomförd tillsyn. 

  

 Sammanfattning av ärendet 

Fria Förskolan Framtiden håller en hög kvalitet på sin verksamhet enligt 

kraven i kap.8 skollagen och läroplanen för förskolan.  

 

Några förbättringsområden identifierades under tillsynen. 

o Ta fram en ny mall till ”likabehandlingsplan/plan mot kränkande 

behandling” i enlighet med gällande författningar. 

 

o Uppdatera sin handlingsplan ”När barn far illa” enligt gällande 

handlingsplan i Ovanåkers kommun. 

 

o Förbättra dokumentationen i det systematiska kvalitetsarbetet. Fria 

Förskolans förskolor bör tydligare synliggöra sina utvecklingsområden, 

vilka åtgärder man tänker vidta samt hur och när dessa ska följas upp. 

 

Fakta (nov 2014) 

Fria Förskolan Framtiden   Kommunala förskolan 

17,15 årsarbetare  81,8 årsarbetare 

46,6% av årsarb har legitimation 45% av årsarb har legitimation  

5,25 barn/årsarbetare  4,93 barn/årsarbetare 

90 inskrivna barn  403 inskrivna barn 

 

Lars Forsblom och Anna Norén gjorde den 15-17 december 2014 

tillsynsbesök på Fria Förskolan Framtidens tre förskolor. Syftet med besöket 

var att säkerställa kraven i 26 kap. skollagen. 

Tillsynen fokuserade på Fria Förskolans systematiska kvalitetsarbete där 

följande dokument granskades. 

- Kvalitetsredovisning/verksamhetsberättelse  

- Verksamhetsplan  

- Klagomålshantering 

- Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 

- Handlingsplan ”När barn far illa” 

  

 

forts  

 
SKICKAS TILL 

För handläggning: Lars Forsblom 

För kännedom: Fria Förskolan Framtiden 
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Bun § 49, forts 
 

Besök gjordes på Sunnanäng, Noten och Sparvens förskolor där samtal 

fördes med personal, pedagogiska ledare samt förskolechef Erika Thalén. 

Samtalets syfte var att undersöka hur sammanlänkade nivårena var i det  

systematiska kvalitetsarbetet. Vår bedömning är att länkningen mellan 

nivåerna var god. Vid besöket granskades även Fria förskolans lokaler. Vår 

bedömning är att de håller en hög nivå. 

 

Av de dokument som granskades fanns brister i ”Likabehandlingsplan/plan 

mot kränkande behandling” i enlighet med gällande författningar.  

Sedan den 1 januari 2009 regleras arbetet mot diskriminering och kränkande 

behandling i både diskrimineringslagen och skollagen. Skolan eller 

förskolan ska varje år upprätta en likabehandlingsplan och en årlig plan mot 

kränkande behandling. De två planerna kan föras samman till en. 

 

Diskrimineringsombudsmannens webbverktyg påtalades för Fria Förskolan 

som en hjälp att åtgärda bristerna. Den säkerställer att alla områden tas med 

i enlighet med gällande författningar. Planen har tagits fram av 

Diskrimineringsombudsmannen (DO) i samarbete med Barn- och 

elevombudet (BEO) vid Skolinspektionen och Skolverket. När Fria 

Förskolan är klar med den nya mallen ”Likabehandlingsplan/plan mot 

kränkande behandling” skickas den till kommunens kvalitetsutvecklare för 

granskning. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2015-03-03, kvalitetsutvecklare Lars Forsblom. 
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Bun § 50 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. 

 

Sammanställning av inventering av behovet av speciallärare/-pedagoger är 

klar. Förhandlingar pågå, genom samverkansorganet RucX, med 

Stockholms Universitet om att köpa utbildning av speciallärare/-pedagoger, 

90 hp, halvfart. 
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Bun § 51  
 

Information från Folkhälsorådet 
 

Det har inte varit något sammanträde med Folkhälsorådet sedan förra 

nämnden 24 februari. 
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Bun § 52 

 

Delegeringsbeslut – redovisning 
(pärm) 

 
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 

Inga beslut att redovisa vid detta sammanträde. 
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Bun  § 53     
 

Meddelanden 
(pärm) 

 

Protokoll från samverkansgrupp, barn- och utbildningsförvaltningen,    

2015-02-12. 

 

Dnr 2015.53 

Sammanställning över aktualitetskontroll av förvaltningens styrdokument, 

2015-03-04, barn- och utbildningsförvaltningen Elsy Espes. 
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Bun § 54      
 

Kurser och konferenser 

 
Efter sammanträdet finns möjlighet att delta i föreläsningen ”Tvärkulturell 

kompetens i mötet med den arabiska kulturen”, Hembygdshuset i Alfta, kl. 

13.00-16.00. 

 

Hans Jonsson (C) och Ingrid Björklund (FP) kommer att delta i UF-mässan 

12 mars. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


