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Barn- och utbildningsnämnden
Öppet sammanträde

Plats och tid

Kommunkontoret i Edsbyn, sammanträdesrum A, torsdag 11 juni
2015, kl. 16.00-17.35.

Beslutande
Ledamöter

Håkan Englund (S), ordförande
Ingrid Björklund (FP), vice ordförande
Pär Johansson (M)
Hans Jonsson (C)
Claes Häggblom (KD)

Tjänstgörande ersättare

Carl Bopparmark (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Bomark (MP)
Mari Vedin (C), tjänstgörande ersättare för Gun-Marie Swessar (C)

Övriga närvarande
Ersättare

Karl-Gunnar Landar (C)
Ingela Carter (KD)

Tjänstemän

Barn- och utbildningschef Solveig Landar
Sekreterare Elsy Espes
Kvalitetsutvecklare Lars Forsblom, § 78
Fastighetsstrateg David Persson, § 78

Övriga

Monica Hedström, Lärarförbundet, personalföreträdare
Två åhörare, delar av sammanträdet

Justering
Justerare

Claes Häggblom

Plats och tid

Barn- och utbildningsförvaltningen 16 juni 2015, kl.10:00.

Justerade paragrafer

77-80

Underskrifter
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Barn- och utbildningsnämnden
Öppet sammanträde

Sekreterare

____________________________________________

Elsy Espes

Ordförande

____________________________________________

Håkan Englund
Justerare

____________________________________________

Claes Häggblom

________________________________________________________________________________________________

Anslag på kommunens officiella anslagstavla
Barn- och utbildningsnämnden i Ovanåkers kommun har haft
sammanträde 11 juni 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 17 juni 2015 och tas ned den 10 juli
2015. Mellan den 17 juni 2015 och 8 juli 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 § 77

Godkännande av dagordning
Beslut
Nämnden godkänner dagordningen.
Beslutsunderlag
Kallelse med föredragningslista, 2015-06-04.
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Barn- och utbildningsnämnden
Öppet sammanträde

Bun § 78

Dnr 2015.10

Celsiusområdet, Framtidens skola – lägesrapport
Fastighetsstrateg David Persson och kvalitetsutvecklare Lars Forsblom
informerar nämnden om framtagen förprojektering för Celsiusskolan, som
bl.a. innehåller tre olika handlingsalternativ.
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Barn- och utbildningsnämnden
Öppet sammanträde

Bun § 79

Dnr 2015.23

Planering inför start av nya förskolan Stenabro – bordlagt
ärende
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att, förutom Sörgården och
Västergården, avveckla Backa förskolas två avdelningar i och med att den
nya förskolan Stenabro öppnas i början av 2016.
Förslag under sammanträdet
Hans Jonsson (C) föreslår att nämnden beslutar att avveckla Tuvan, en
avdelning, alternativ A i kostnadskalkylen, 2015-06-03.
Ingrid Björklund (FP) föreslår att nämnden beslutar att avveckla Backa
förskola, två avdelningar, alternativ D i kostnadskalkylen, 2015-06-03.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar
enligt Ingrid Björklunds (FP) förslag.
Omröstning begärs.
Nämnden godkänner följande beslutsgång:
Den som instämmer i Ingrid Björklunds (FP) förslag, röstar Ja.
Den som instämmer i Hans Jonssons (C) förslag, röstar Nej.
Omröstningsresultat
Håkan Englund (S)
Carl Bopparmark (S)
Ingrid Björklund (FP)
Pär Johansson (M)
Hans Jonsson (C)
Mari Vedin (C)
Claes Häggblom (KD)

Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej

Med fyra ja-röster och tre nej-röster, beslutar nämnden enligt
Ingrid Björklunds (FP) förslag.

SKICKAS TILL
För handläggning: Ruth Björling-Eriksson, David Persson, Lars Forsblom, Solveig Landar
För kännedom: Marie Eriksson, Anders Bastbacken, Anna Hansdotter, Socialförvaltningen,
AEFAB, Personal förskolor/förskolechefer, Johan Olanders
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Barn- och utbildningsnämnden
Öppet sammanträde
Bun § 79, forts
Reservation
Hans Jonsson (C), Mari Vedin (C) och Claes Häggblom (KD) reserverar sig
mot beslutet till förmån för Hans Jonsson förslag och meddelar att skriftlig
reservation kommer att lämnas, (bilaga).
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid förra sammanträdet 20 maj att
bordlägga ärendet.
Barn- och utbildningsnämnden har den 11 mars beslutat att avveckla
enavdelningsförskolorna Sörgården och Västergården i samband med start
av den nya förskolan Stenabro.
Nämnden beslutade också vid samma tidpunkt att avvakta med beslut om
vilken/vilka ytterligare avdelningar som ska avvecklas. En bättre helhetsbild
utifrån olika faktorer och behov behövde diskuteras mer för att ha underlag
för ytterligare beslut.
Under resans gång har diskussioner förts med socialförvaltningen kring
lokallösningar som kan vara till nytta för kommunkoncernen. De har behov
av lokaler inom sina verksamheter för att göra önskvärda och nödvändiga
omstruktureringar. Socialförvaltningen ser det som mycket angeläget att
överta och använda de lokaler på Backa som idag hyrs till förskoleverksamhet.
Vi kan genom att avveckla de två avdelningarna på Backa förskola klara att
hantera driften av den nya förskolan inom given ram. Allergiavdelningen
Myran blir kvar.
Barn- och utbildningsnämnden fortsätter att följa utvecklingen vad gäller
lokaler och antal förskoleplatser. Aktuell prognos visar ökat behov av platser
i Alftaområdet. Detta måste bland annat beaktas i lokalutredningen gällande
Alftaskolan. I fortsatt process behöver även utvärdering och användning av
Fölets lokaler aktualiseras. Dessutom är det av vikt att sänka antalet
inskrivna barn per avdelning. I det sammanhanget ska statliga medel för
detta ändamål sökas så snart ansökningsförfarandet öppnar. Frågan om
sänkning av maxantalet i förskolegrupper tas upp för vidare behandling i
nämnden efter sommaren.

forts
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Barn- och utbildningsnämnden
Öppet sammanträde
Bun § 79, forts
Nämnden tar del av skrivelser, (delas ut)
 Skrivelse med namnlistor från personal på förskolor, inkom 2015-06-02.
 Skrivelse från Johan Olanders, inkom 2015-06-04.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-06-02, barn- och utbildningschef.
Kostnadskalkyl, 2015-06-03, barn- och utbildningschef.
Faktauppgifter förskolor, antal avdelningar, max antal barn, tjänster,
2015-06-02, barn- och utbildningschef.
Födda, prognos samt behov av platser, 2015-06-04, barnomsorgshandläggare.
Skrivelse med namnlistor från personal på förskolor, inkom 2015-06-02,
(delas ut).
Skrivelse från Johan Olanders, inkom 2015-06-04, (delas ut).
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Barn- och utbildningsnämnden
Öppet sammanträde
Bilaga till barn- och utbildningsnämnden § 79, 2015-06-11

Reservation rörande beslut om stängning förskolor
Vi reserverar oss mot beslutet att stänga två förskoleavdelningar på Backa
förskola till förmån för vårt eget yrkande.
Kommunfullmäktige har tillskjutit extra medel till Barn- och
utbildningsförvaltningen för att utöka antalet förskoleplatser i kommunen.
Motivet för detta är att därigenom kunna genomföra en minskning av
gruppstorleken på våra förskolor. Med det framröstade beslutet i nämnden
blir det få, om ens några ytterligare förskoleplatser, vilket är tvärt emot
fullmäktiges önskemål.
Samtidigt så behöver F-6 skolan på Lillbo ytterligare lektionssalar. Genom
nu fattat beslut så kommer inte deras situation förbättras utan ytterligare
extra tillskott av investeringsmedel. Genom att flytta en förskoleavdelning
från Lillboskolan så vinner vi på två ställen. Skolan får fler lektionssalar till
lägre investeringskostnad, och vi får i enlighet med fullmäktiges önskemål,
fler förskoleplatser.
Centerpartiet och Kristdemokraterna i barn- och utbildningsnämnden
2015-06-11

Hans Jonsson (C)
Mari Vedin (C)

Claes Häggblom (Kd)
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Barn- och utbildningsnämnden
Öppet sammanträde

Bun § 80

Information
Dnr 2015.5
Budgetuppföljning, maj
Budgetuppföljning för maj, 2015-06-09, delas ut. Inget anmärkningsvärt att
notera jämfört med uppföljningen för april, som behandlades på nämnden
den 20 maj.
Reading to Learn, upptaktsträff
Inbjudan till politiker i nämnden att delta vid upptaktsträff, Reading to
Learn, R2L, 11 augusti, kl. 8.30-11.30, aulan, Celsiusskolan.

