
  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
   

  2015-08-26 1 (32) 
     

 

Barn- och utbildningsnämnden 

Öppet sammanträde 
 

   

  

 

Plats och tid  Kommunkontoret i Edsbyn, sammanträdesrum B, onsdag 26 augusti 

 2015,  kl. 9:00-14.20. Ajournering kl. 12.00-12.50. 
   
 

 

Beslutande 

Ledamöter  Håkan Englund (S), ordförande 

 Ingrid Björklund (FP), vice ordförande, §§ 81-84, 87-97 

  Karl-Gunnar Landar (C), tjänstgörande ersättare för Ingrid Björklund (FP), 

  §§ 85-86 

 Pär Johansson (M) 

 Hans Jonsson (C) 

 Gun-Marie Swessar (C), §§ 81-84 (utom anpassningsbilaga, § 83) 

  

Tjänstgörande ersättare Carl Bopparmark (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Bomark (MP) 

  Ingela Carter (KD), tjänstgörande ersättare för Claes Häggblom, (KD) 

  Mari Vedin (C), tjänstgörande ersättare för Gun-Marie Swessar (C),            

  §§ 85-97 (enbart anpassningsbilaga, § 83). 

     
 

Övriga närvarande 

Ersättare  Per Helgesson (S), §§ 81-84 (del av § 83) 

Karl-Gunnar Landar (C), §§ 81-84, 87-97 

Mari Vedin (C), §§ 81-84 (del av § 83) 

      
 

Tjänstemän  Barn- och utbildningschef Solveig Landar 

  Gymnasierektor Christer Andersson, §§ 81-88 

  Ekonom Magnus Haraldsson, §§ 81-83 

  Sofia Wetterholm, strategisk planerare och Erik Lundh,   

  fysisk planerare, § 84 

  Sekreterare Elsy Espes  

     
 

 

Övriga  Monica Hedström, Lärarförbundet, personalföreträdare, §§ 81-89 

   

 

Justering   

Justerare  Hans Jonsson (C) 

 

Plats och tid  Barn- och utbildningsförvaltningen 1 september 2015, kl. 08:00. 

 

 

Justerade paragrafer  81-97 
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Underskrifter 
 

 
 

 

Sekreterare ____________________________________________ 

 Elsy Espes 

 

 
  

Ordförande  ____________________________________________ 

  Håkan Englund 

 
 

Justerare  ____________________________________________ 

  Hans Jonsson  

 

 
________________________________________________________________________________________________ 

 

Anslag på kommunens officiella anslagstavla 
 

Barn- och utbildningsnämnden i Ovanåkers kommun har haft 

sammanträde 26 augusti 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 1 september 2015 och tas ned den 

24 september 2015. Mellan den 1 september och 22 september 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 § 81  

 

Godkännande av dagordning 
 

Beslut 

Nämnden godkänner dagordningen. 
 

Beslutsunderlag 

Kallelse med föredragningslista, 2015-08-19. 
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Bun § 82 Dnr 2015.5    

 

Budgetuppföljning juli 2015 
 

 Sammanfattning av ärendet 

Ekonom Magnus Haraldsson och gymnasierektor Christer Andersson deltar. 
   

Enligt budgetuppföljning för perioden januari-juli har nämnden förbrukat  

54 % av sin budget. Riktpunkten är 55 %. Prognosen för helåret visar i 

dagsläget på ett underskott på 67 000 kronor, men en del faktorer finns som 

gör att man befarar ett större underskott. 

 

Nästa uppföljning blir delårsrapporten, som kommer att behandlas på 

nämndens nästa sammanträde 7 oktober.  

 

Nämnden tar emot informationen. 

 

Beslutsunderlag 

Budgetuppföljning juli, 2015-08-06, Ekonomiavdelningen. 
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Bun § 83 Dnr 2015.48    

 

Styrkort 2016, budget och verksamhetsplan 2016-2018 samt 

anpassningar mellan 2015 och 2016 
 

Beslut 

1. Nämnden antar förslag till effektmål i det koncernövergripande 

styrkortet 2016-2019, enligt bilaga, och överlämnar det till 

kommunfullmäktige. 

 

2. Nämnden antar styrkort 2016 för nämnden, enligt bilaga. 

 

3. Nämnden antar förslag till budget och verksamhetsplan 2016-2018. 

 

4. Nämnden antar anpassningar mellan 2015 och 2016, enligt bilaga. 

 

5. Nämnden begär hos kommunfullmäktige tilläggsanslag på         

1 257 000 kronor för volymökningar inom gymnasiesärskolan. 

 

Förslag under sammanträdet 

Hans Jonsson (C) yrkar att nämnden begär hos kommunfullmäktige 

tilläggsanslag på 1 257 000 kronor för volymökningar inom gymnasie-

särskolan. 

 

Sammanfattning av ärendet 

En ny styrkortsmodell har arbetets fram. Styrkort är en övergripande 

styrmodell, som innebär att organisationen ses ur -  för närvarande fyra 

perspektiv – i avsikt att beskriva en helhet. 

 

Perspektiv/Inriktningsmål 

 Arbete och tillväxt 

 Trygghet och lärande 

 Folkhälsa och demokrati 

 Hållbar och ansvarsfull resursanvändning 

 

Presidiet har arbetat fram ett förslag till effektmål för det 

koncernövergripande styrkortet 2016-2019 samt förslag till styrkort för 

nämnden 2016. 

 

forts 

 
SKICKAS TILL 

För handläggning: Ekonomiavdelningen  

För kännedom: Grundskolerektorer, Förskolechefer, C Andersson, S Landar, L Forsblom,  A 

Norén 
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Bun § 83, forts 

 

Nämnden har också att ta ställning till ett förslag till budget och 

verksamhetsplan för 2016-2018, med anpassningar mellan 2015 och 2016, 

som har arbetats fram utifrån de planeringsförutsättningar som kommun-

fullmäktige beslutat om i § 40/15.  

 

Nämnden skjuter upp diskussion och beslut om anpassningsbilagor för att ge 

plats för ärendet information om översiktsplan 2030, då detta ärende är 

tidsatt till kl. 11.00-12.00. Diskussion och beslut om anpassningsbilagor 

återupptas efter ärendet om antagning till gymnasieskolan, läsåret 

2015/2016. 

 

Beslutsunderlag  

Förslag till effektmål för det koncernövergripande styrkortet 2016-2019. 

Förslag till styrkort för barn- och skolnämnden 2016. 

Förslag till budget och verksamhetsplan 2016-2018 med anpassningar. 
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(Bilaga till barn- och utbildningsnämnden § 83, 2015-08-26) 

Koncernövergripande styrkort 2016 – 2019  
Antagna av Kommunfullmäktige 2015-05- 04, § 42 

Vision 

Ovanåker ska vara en trygg och hållbar landsbygdskommun som växer med hjälp av ett 

gott företagsklimat, ett engagerat föreningsliv och ett stort medborgaransvar.  

I vår kommun ska alla människor som bor här eller flyttar hit trivas och känna stolthet över 

att vara en ovanåkersbo.  

 

Perspektiv Inriktningsmål  Effektmål 

ARBETE OCH TILLVÄXT  

 

I Ovanåker ska det vara lätt 

att utveckla och starta nya 

verksamheter och företagare 

ska känna att de får god 

service av kommunen och 

stöd att växa i sitt 

företagande.  

Vi ska arbeta för att bredda 

utbudet på arbetsmarknaden 

för fler grupper av 

människor genom att 

stimulera utvecklingen av 

småföretag och 

besöksnäringen.   

Människor ska ges stöd att 

gå från bidrag till arbete och 

ett stort fokus ska läggas på 

ungdomars 

arbetsmöjligheter.  

 

 

 

 

TRYGGHET OCH 

LÄRANDE  

 

Ovanåkersborna ska känna 

sig trygga i att de får rätt 

stöd i livet när de behöver 

det. Våra verksamheter ska 

hålla hög kvalitet och vara 

attraktiva som arbetsplatser.  

I vår kommun har vi höga 

förväntningar på både elever 

och lärare med 

målsättningen att våra barn, 

elever och studerande ska ha 

Alla elever i årskurs 9 ska 

vara behöriga till gymnasie-

skolans nationella program. 

Ovanåkers kommun ska 

inom tre år tillhöra de 20 

bästa skolkommunerna i 

SKL:s Öppna jämförelser.  
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de allra bästa 

förutsättningarna för att få 

en bra utbildning och en 

trygg skolgång med hög 

måluppfyllelse.  

 

Alla barn/elever ska uppleva 

en trygg miljö.  

FOLKHÄLSA OCH 

DEMOKRATI 

 

Vår kommun ska arbeta 

utifrån ett förebyggande 

synsätt med en särskild 

prioritet på ungdomar.  

Genom regelbundna 

medborgardialoger ska 

ovanåkersborna få 

inflytande att påverka 

kommunens utveckling och 

framtid.  

Vi vill stödja ett brett och 

aktivt föreningsliv som 

inkluderar alla grupper av 

människor.  

 

 

 

 

HÅLLBAR OCH 

ANSVARSFULL 

RESURSANVÄNDNING  

 

Ovanåkers kommun ska 

arbeta för en hållbar 

utveckling genom att utgå 

ifrån principerna om etisk 

och social hållbarhet, 

ekologisk hållbarhet och 

ekonomisk hållbarhet.   

Varje beslut ska bedömas ur 

ett ansvarsfullt nyttjande av 

kommunens gemensamma 

resurser.  

Ett ledord ska vara 

samarbete och samverkan 

mellan verksamheter i 

kommunen och med andra 

parter.  

 

Alla barn/elever ska uppleva 

en trygg miljö. 

 

 

 

 
 
*SMARTA mål = Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska, Tidsatta, Ambitiösa  
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(Bilaga till barn- och utbildningsnämnden § 83, 2015-08-26) 

Styrkort för barn- och utbildningsnämnden  2016 – 2018 
Antagna av Kommunfullmäktige 2015-xx-xx, § xx 

Beslutade i barn- och utbildningsnämnden 2015-08-26, § 83 

 

Vision 

Ovanåker ska vara en trygg och hållbar landsbygdskommun som växer med hjälp av ett gott 

företagsklimat, ett engagerat föreningsliv och ett stort medborgaransvar.  

I vår kommun ska alla människor som bor här eller flyttar hit trivas och känna stolthet över 

att vara en ovanåkersbo.  

Perspektiv/Inriktningsmål  Effektmål Analys 

ARBETE OCH TILLVÄXT  

I Ovanåker ska det vara lätt 

att utveckla och starta nya 

verksamheter och företagare 

ska känna att de får god 

service av kommunen och 

stöd att växa i sitt 

företagande.  

Vi ska arbeta för att bredda 

utbudet på arbetsmarknaden 

för fler grupper av människor 

genom att stimulera 

utvecklingen av småföretag 

och besöksnäringen.   

Människor ska ges stöd att gå 

från bidrag till arbete och ett 

stort fokus ska läggas på 

ungdomars 

arbetsmöjligheter.  

 

 Andelen elever som går 

vidare till högskole-

studier efter gymnasiet 

ska vara lika med eller 

större än riket.  

 

 25 % av eleverna på 

gymnasiet ska driva 

UF-företag. 

 

 90 % av sfi-eleverna ska 

klara uppsatta studie-

mål inom avsatt 

studietid.  

 

TRYGGHET OCH 

LÄRANDE  

Ovanåkersborna ska känna 

sig trygga i att de får rätt stöd 

i livet när de behöver det. 

 Alla elever i årskurs 9 

ska vara behöriga till 

gymnasieskolans 

nationella program. 
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Våra verksamheter ska hålla 

hög kvalitet och vara 

attraktiva som arbetsplatser.  

I vår kommun har vi höga 

förväntningar på både elever 

och lärare med målsättningen 

att våra barn, elever och 

studerande ska ha de allra 

bästa förutsättningarna för 

att få en bra utbildning och 

en trygg skolgång med hög 

måluppfyllelse.  

 

 Alla elever ska ha 

godkända betyg i år 6.  

 

 Andelen elever som, 

inom en fyraårsperiod 

efter påbörjade 

gymnasiestudier på 

nationellt program, 

erhåller examensbevis, 

ska vara högre än riket.  

 

 Ovanåkers kommun 

ska inom tre år tillhöra 

de 20 bästa skol-

kommunerna i SKL:s 

Öppna jämförelser. 

 

 Trygghet i 

verksamheterna ska 

vara högre jämfört med 

föregående år. 

 

 Nöjdheten med 

kommunens förskolor 

ska vara högre än 

föregående år.  

 

FOLKHÄLSA OCH 

DEMOKRATI 

Vår kommun ska arbeta 

utifrån ett förebyggande 

synsätt med en särskild 

prioritet på ungdomar.  

Genom regelbundna 

medborgardialoger ska 

ovanåkersborna få inflytande 

att påverka kommunens 

 Efter initierat behov ska 

utvecklingsbedömning 

av elev startas inom en 

månad. 

 

 Föräldraråd/elevråd 

eller motsvarande ska 

finnas på alla 

förskolor/skolor. 

 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
   

  2015-08-26 11 (32) 
     

 

Barn- och utbildningsnämnden 

Öppet sammanträde 
 

   

  

utveckling och framtid.  

Vi vill stödja ett brett och 

aktivt föreningsliv som 

inkluderar alla grupper av 

människor.  

 

 Resultat från 

ungdomsdialog ska 

bearbetas i nämnden.  

 

HÅLLBAR OCH 

ANSVARSFULL 

RESURSANVÄNDNING  

Ovanåkers kommun ska 

arbeta för en hållbar 

utveckling genom att utgå 

ifrån principerna om etisk 

och social hållbarhet, 

ekologisk hållbarhet och 

ekonomisk hållbarhet.   

Varje beslut ska bedömas ur 

ett ansvarsfullt nyttjande av 

kommunens gemensamma 

resurser.  

Ett ledord ska vara samarbete 

och samverkan mellan 

verksamheter i kommunen 

och med andra parter.  

 

 En ekonomi i balans. 

Prognoser som följer 

budget och bra 

avvikelserapportering. 

 

 95 % av medarbetarna 

ska vara nöjda med 

arbetsmiljön i 

lokalerna.  

 

 Andelen matsvinn ska 

vara mindre än 

föregående år.  

 

 
 
*SMARTA mål = Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska, Tidsatta, Ambitiösa  
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(Bilaga till barn- och utbildningsnämnden § 83, 2015-08-26) 

Bilaga- Anpassningar mellan 2015 och 2016 
Barn- och utbildningsnämnden 
__________________________________________________________________________ 

 

Varje åtgärd ska konsekvensbeskrivas enligt nedanstående modell: 

A = Åtgärdskategori  besparing/effektivisering/intäktsökning 

B = Åtgärd 

C = Genomförandetidpunkt 

D = Effekt genomförandeåret 

E = Helårseffekt 

F = Konsekvensbeskrivning 

G = Alternativ 

 

Förskola-grundskola 

Åtgärd 1 

A = Effektivisering, ” ändrad förutsättning” 

B = Elevantal, Barn- och utbildningsnämnden äskade 1 670 kkr för 3,6 lärartjänster utifrån prognos ökat elevantal med 

45 elever, beviljades 1 000 kkr av äskandet i utökad ram. Vi klarar att fortsätta att hålla nyckeltalet 8 lärare per 100 

elever. Elevökningen ser i dagsläget ut att bli ca 35 elever och personalen utökas med ca 2 lärartjänster grundskola. 

C = Läsåret 2015-16 

D = 

E = 670 kkr 

F = Inga konsekvenser gällande nyckeltal lärare. Dock är elevsiffrorna osäkra utifrån ännu ej registrerade nyanlända och 

kommande nyanlända elever. 

G = 

 

Åtgärd 2 

A= ”ändrad förutsättning” 

B = Utökning förskoleplatser, Barn- och utbildningsnämnden har tidigare beviljats ramökning med på helårsbasis 2 199 

kkr för utökning av 15 förskoleplatser. Detta var tänkt att ske i samband med starten av den nybyggda förskolan. 

Förutsättningarna har ändrats sedan planeringen av driften av nya förskolan och äskandet för utökning gjordes. Inför 

beslutet om att bygga en ny fyravdelningsförskola fanns avveckling av enavdelningsförskolorna Sörgården, 

Västergården, Trollstugan och Viksjöfors med i planeringen. Av olika anledningar är beslutet idag att i stället för 

Trollstugan (8-10 pl) och Viksjöfors förskola (22 pl) avvecklas Backa förskola (38 pl). I och med det skapas inte 15 nya 

platser i kommunens förskolor. Ca 38 platser försvinner istället för ca 30 på de två förskolorna. Beroende av hur 

avdelningarna i den nya förskolan Stenabro organiseras skapas nu 3-10 platser istället för 15. Däremot har den enskilda 

förskolan i kommunen, Fria Förskolan Framtiden (FFF), efter våra äskanden aviserat att de utökar med 12 platser från 

årsskiftet 2015-16. Barn- och utbildningsnämndens ersättning till FFF för 12 platser motsvarar ca 1 300 kkr. Detta kan 

hanteras inom nu given ram under förutsättning att de medel som tilldelats för utökning av platser får behållas. 

Utökning av förskoleplatser i kommunen blir med några egna inklusive FFF:s ökning minst 15 platser. 

C = årsskiftet 2015-16 

D = 

E = 

F = Medel finns inom nämndens ram till ersättning för utökning av förskoleplatser och andra anpassningsåtgärder 

behöver inte beslutas. 

G = 

 

Åtgärd 3 

A = ”ändrad förutsättning”, information 

B = Minskade barngrupper, 

Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar för närvarande med underlag för att söka statsbidrag för minskade 

barngrupper i förskolan. Bidrag på 30 kkr per beslutad minskad plats i barngrupp kan sökas. Vi vet dock i dagsläget inte  
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var de barn vi tar bort från befintliga barngrupper i stället ska placeras. Det bidrag som kan sökas täcker inte kostnader 

för att skapa nya avdelningar. Vi får återkomma när bilden av hur statsbidraget kan sökas och användas klarnar. 

C = 

D = 

E = 

F = 

G = 

 

Åtgärd 4 

A = ”osäker förutsättning”, information 

B = Driftskostnad nya förskolan Stenabro,  

Kostnaderna för Stenabro förskola blir inkl beräknad hyra 9 403 kkr på helårsbasis. I vårt budgetförslag flyttas hyror för 

de tre förskolor som avvecklas över till Stenabros budget. Beräkning av hyror, vad som ska få vara kvar i nämndens 

budget, vilka förskolor som slutligen skulle avvecklas, hur städ ska bedrivas m fl frågor har gjort att osäkerhet funnits 

och finns i vissa beräkningar. Starten av Stenabro sker omkring årsskiftet om byggarbetet fortsätter som planerat. Viss 

tid för avveckling/flytt av de beslutade tre förskolorna kräver tillgång till även de lokalerna några veckor in på det nya 

året. 

C = 

D = 

E = 

F = Om barn- och utbildningsnämnden inte inom ram får behålla de medel som idag finns för hyror för de tre förskolor 

som avvecklas, måste besparingar inom övrig verksamhet göras motsvarande de hyressummor som dras av. 

G = 

 

Åtgärd 5 

A = ”osäker förutsättning”, information 

B = Utökning öppettider förskoleverksamhet, 

Från hösten 2015 utökar en av förskolorna, Öjestugan, öppettiderna från kl 06-18 till 05-22 för att kommunen bättre ska 

tillgodose behov av barnomsorg på obekväm arbetstid. Tillskottet i ram 2015 för de utökade öppettiderna finns ej med i 

ram 2016. En utvärdering av de utökade öppettiderna och utredning om utökning även helger och nätter behöver göras. 

C = 

D = 

E = 

F = Resultatet av en utredning angående öppettider kan komma att kräva utökning av budgetram 2016 eller det år det 

ska genomföras om beslut om utökning blir aktuellt. 

 

Gymnasium-komvux 

 Åtgärd 6 

A = Besparing  

B = Personalutbildning 

C = 2016-01-01 

D = 50 kkr 

E = 50 kkr 

F = Kan ev. påverka måluppfyllelse och resultat negativt.   

G = Inga alternativ 

 

Åtgärd 7 

A= Besparing 

B= Anslag till läromedel och bibliotek minskas 

C= 2016-01-01 

D= 105 kkr 

E= 105 kkr 
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F= Kan komma att påverka undervisningskvaliteten. Med följder som försämrade resultat och måluppfyllelse. I en 

konkurrensutsatt verksamhet kan skolans goodwill påverkas vilket kan leda till att elever väljer att studera på annan 

plats än Voxnadalens gymnasium 

G= Inga alternativ finns för närvarande 

 

Åtgärd 8 

A= Besparing 

B= Anslag till material på introduktionsprogrammet minskas. 

C= 2016-01-01 

D= 50 kkr     

E= 50 kkr 

F= Kan komma att påverka undervisningskvaliteten. Med följder som försämrade resultat och måluppfyllelse. 

G= Inga alternativ finns för närvarande 

 

Åtgärd 9 

A= Besparing 

B= Minskning av budgeterad Interkommunal ersättning (IKE) och ökade elevintäkter. 

C= 2016-07-01 

D= 200 kkr     

E= 400 kkr 

F= Särskilda satsningar från skolans sida på Bandyakademi och E-sportsprofil ökar skolans attraktionskraft och leder 

till fler sökande. 

G= Inga alternativ finns för närvarande 

 

Åtgärd 10 

A= Besparing 

B= Anslag till internationalisering minskas. 

C= 2016-01-01 

D= 50 kkr     

E= 50 kkr 

F= Kan komma att påverka undervisningskvaliteten. Med följder som försämrade resultat och måluppfyllelse. I en 

konkurrensutsatt verksamhet kan skolans goodwill påverkas vilket kan leda till att elever väljer att studera på annan 

plats än Voxnadalens gymnasium 

G= Inga alternativ finns för närvarande 

 

Åtgärd 11 

A= Besparing 

B= Minskad personalstyrka 

C= 2016-07-01 

D= 802 kkr 

E= 802 kkr 

F= Någon inriktning på något av de nationella programmen måste tas bort. Elevutbudet minskar vilket kan leda till att 

elever väljer andra gymnasieskolor. 

 

Kommentar 

Barn- och utbildningsnämnden ser med oro på de besparingsåtgärder som beskrivits i åtgärderna 6-11. Konsekvenserna 

av att ”osthyvla” flera budgetposter är inte bra. Voxnadalens gymnasium har idag ett gott rykte i hela länet och i landet. 

Konkurrensutsättningen är tuff och besparingar som försämrar att ha goda undervisningsförutsättningar leder till sämre 

kvalitet. Vi vill så långt möjligt bevara den positiva verksamhet och bild som gymnasieskolan har. 

 

Voxnadalens gymnasium/komvux anpassningskrav inför budgetåret 2016 uppgår totalt till  

1 257 kkr för att få budget i balans inom tilldelad ram. Föreslagna åtgärder nr 6-10 motsvarar 452 kkr. Trots de 

kostnadsanpassningarna saknas 802 kkr vilket beskrivs i åtgärd 11.  
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Barn- och utbildningsnämnden vill att budgetberedningen tillför i första hand 1 257 kkr till ramen för gymnasiets 

verksamhet för att undvika de sk osthyvlingarna och om detta inte är möjligt tillföra de 800 kkr som krävs för att inte 

behöva ta bort någon gymnasieinriktning. 

 

De ansvariga på gymnasieskolan arbetar kontinuerligt med att hitta effektiviseringsåtgärder inom verksamheterna. Dock 

går gränser någonstans för hur långt detta är möjligt innan icke önskvärda konsekvenser blir verklighet. Den situation 

som nu uppstått med otillräcklig ram handlar till större delen om två nyinflyttade gymnasiesärelever och IKE-kostnader 

för dessa samt skolplaceringar för elever i behov av särskilt stöd. 
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Bun § 84 Dnr 2015.126 

 

Ny översiktsplan, ÖP 2030 - information 
 

Beslut 

Nämnden tar emot informationen och tar åter upp ärendet för beslut på 

sammanträdet 7 oktober. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens nya översiktsplan är nu inne i samrådsperioden och fram till 

och med 15 oktober har man möjlighet att lämna synpunkter på planen. 

 

Vid dagens sammanträde informerar Sofia Wetterholm, utvecklings-

avdelningen och Erik Lundh från planeringsavdelningen om 

översiktsplanen. 

 

Sammanträdet ajourneras kl. 12.00-12.50 för lunch. 
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Bun § 85 Dnr 2015.131     
 

Program och inriktningar, läsåret 2016/2017 
 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner program och inriktningar för 

Voxnadalens gymnasium läsåret 2016/2017 enligt följande: 

 

 Barn- och fritidsprogrammet 

Inriktning 

Fritid och hälsa 300 p 

Pedagogiskt arbete 300 p 

 

 Industritekniska programmet 

Inriktning 

Produkt och maskinteknik 400 p 

Svetsteknik 400 p 

 

 Ekonomiprogrammet 

Inriktning 

Ekonomi 300 p 

 

 Samhällsvetenskapsprogrammet 

Inriktning 

Medier, information och kommunikation 350 p 

Samhällsvetenskap 450 p 

 

 Naturvetenskapsprogrammet 

Inriktning 

Naturvetenskap 400 p 

 

 Teknikprogrammet 

Inriktning 

Informations- och medieteknik 300 p 

Teknikvetenskap 300 p 

 

 

 

forts 

 
SKICKAS TILL 

För handläggning: Christer Andersson 

För kännedom: Hälsinglands utbildningsförbund, Ljusdals kommun, Hudiksvalls kommun 
 

 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
   

  2015-08-26 18 (32) 
     

 

Barn- och utbildningsnämnden 

Öppet sammanträde 
 

   

  

 Bun § 85, forts 
 

Sammanfattning av ärendet 

Gymnasierektor Christer Andersson deltar. 

 

Ett förslag till program och inriktningar för Voxnadalens gymnasium, läsåret 

2016/2017, överlämnas till nämnden för beslut. 

 

Förslaget innehåller inga förändringar i program och inriktningar jämfört 

med detta läsår 2015/2016. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse gymnasierektor Christer Andersson, 2015-08-18. 
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 Bun § 86 Dnr 2015.132     
 

Kvalitetsarbete 

Gymnasieexamen för avgångselever, vårterminen 2015  
 

Sammanfattning av ärendet 

Gymnasierektor Christer Andersson informerar. 

 

Av de 85 elever som lämnade gymnasiet vårterminen 2015 erhöll 78 elever,  

92 %, gymnasieexamen. Till denna siffra tillkommer det tre elever som har 

så kallad förlängd studietid kommande läsår. 

 

Sju elever, 8,0 %, erhöll studiebevis.  

 

Tilläggas kan också att tre av fyra elever som haft så kallad förlängd 

studietid lämnade gymnasieskolan med examensbevis.   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2015-08-18, gymnasierektor Christer Andersson. 

Sammanställning 2015-06-16, Voxnadalens gymnasium. 
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Bun § 87 Dnr 2015.133  

 

Kvalitetsarbete 

Antagning till gymnasieskolan, läsåret 2015/2016 - 

redovisning 
 

 Sammanfattning av ärendet 

Gymnasierektor Christer Andersson redovisar antalet elever som har valt 

gymnasieskolans olika program. 

 

Antal förstahandssökande från åk 9, 113 elever, (läsåret 2014/2015,          

109 elever) plus behöriga från IM 17 elever, (läsåret 2014/2015, 9 elever). 

Totalt antal sökande 130 elever (läsåret 2014/2015, 118 elever). 

 

Från den egna kommunen: 67 elever av totalt 130 = 51,5 %. 

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

 

Antagna totalt läsåret 2015/2016: 83 elever. 

 

Beslutsunderlag 

Sammanställning 2015-08-17, Voxnadalens gymnasium. 

Tjänsteskrivelse 2015-08-18, gymnasierektor Christer Andersson. 
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Bun  § 88 Dnr 2015.2    
 

Barn- och utbildningschef och gymnasierektor informerar 

 

Barn- och utbildningschef Solveig Landar och gymnasierektor            

Christer Andersson informerar. 

 

Gymnasierektor 

 Lokal för svetsutbildning klar 1 september.  

 

Barn- och utbildningschef 

 Dnr 2015.3 

Anmälan till huvudman, kränkande behandling 

Bun nr 9/2015. 

 

 Dnr 2015.120 

Projekt Framtid Studiehandledare. 

 

 Beslut från Skolinspektionen efter vårens och försommarens inspektion 

är att vänta under september. 

 

 Möjlighet att söka statsbidrag för att minska barngrupperna i förskolan. 

 

 Möjlighet att söka statsbidrag för lågstadiesatsning, klasserna F-3. 

 

 Junibacken, boende för ensamkommande flyktingbarn. 

 

 Rekrytering av barn- och utbildningschef. 
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Bun  § 89 Dnr 2015.10    
 

Celsiusområdet, Framtidens skola 

 
Måndag 7 september, kl. 13.00-15.00, ska nämndens ledamöter och även de 

ersättare som så önskar, träffas för att ta del av och diskutera kalkyler och 

finansiering avseende olika alternativ vad gäller Celsiusområdet och 

framtidens skola. 
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Bun § 90 Dnr 2014.107  600   

 

Kvalitetsarbete 

Betygsresultat, årskurs 8 och 9, läsåret 2014/2015 – 

redovisning 
 

Beslut 

1. Skolorna tar fram en handlingsplan för ökad måluppfyllelse och högre 

meritvärde. 

Kunskapsresultaten 

Vad har vi för resultat? 

Hur kan vi förstå resultaten? 

Hur påverkar vi resultaten? 

Vilka åtgärder sätter vi in för att få ökad måluppfyllelse och högre 

meritvärde? 

 

2. Handlingsplanen ska även omfatta hur skolan tidigt identifierar elever i 

behov av stöd och som riskerar att inte uppnå kunskapskraven i årskurs 

3, 6 och 9. 

 

3. Handlingsplanen presenteras på planerad kvalitetsdag 15 oktober. 

 

Förvaltningens analys 

För stor andel av eleverna lämnar grundskolan utan fullständiga betyg.    

71,8 % av eleverna är behöriga till nationella program på gymnasiet. Om vi 

räknar bort nyanlända de senaste två åren stiger andelen behöriga till 

nationella program till 85,5 %.  

 

Matematik och engelska är de basämnen (sv, ma, eng) som ha störst andel 

elever utan godkända betyg i årskurs 9. Detta förhållande gäller även i 

årskurs 7 och 8. 

 

Andel elever med ej godkända betyg vt-15, totalt Ovanåkers kommun 

Ämne Årskurs 7 Årskurs 8 Årskurs 9 

Matematik 24% 16,7% 15,2% 

Engelska 21,1% 17,5% 18,8% 

Svenska 12,5% 8% 1,1% 

 

Förhoppningen är att Reading to Learn-satsningen, (R2L), ger resultat i 

svenska. Läsåret 15/16 startar vi fjärde årskursen med deltagande lärare i 

kommunen.  

 

 
SKICKAS TILL 

För handläggning: Grundskolerektorer 

För kännedom: Lars Forsblom 
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Bun § 90, forts 
 

Kommunen går in i Skolverkets matematiklyft nu i höst. Målet med denna 

satsning är att höja kvalitén på matematiklektionerna. Alla undervisande 

matematiklärare i kommunen kommer att delta i denna fortbildning. 

 

NO-ämnen har en högre andel elever, i jämförelse med SO-ämnen, som ej 

har godkända betyg. Kommunen har tillsatt en kommunövergripande 

förstelärare i NO. Målet är att måluppfyllelsen i NO ska öka. Antalet elever 

från årskurs 9 (totalt 117) som läsåret 15/16 har börjat gymnasiet på 

Naturvetenskapsprogrammet är tre ochTeknikprogrammet 11. 

 

I svenska som andraspråk, SvA har fem elever fått betyg efter särskild 

prövning på sommarskolan. 17 av 22, 77,3 %  elever saknade betyg innan 

sommarskolan. Efter sommarskolan saknar 12 av 22, 54,5 % av eleverna 

betyg. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2015-08-19, barn- och utbildningsförvaltningen              

Lars Forsblom. 

Betygsstatistik 2015-08-17, 08-18, Lars Forsblom. 
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Bun § 91 Dnr 2015.130   

 

Kvalitetsarbete 

Nationella prov i årskurs 3, 6 och 9, vårterminen 2015 – 

redovisning 
 

 Beslut 

1. Handlingsplaner tas fram kring hur skolan tidigt identifierar elever i 

behov av stöd som riskerar att inte uppnå kunskapskraven i årskurs 3, 6 

och 9. 

 

2. Handlingsplanen samordnas med handlingsplan för ökad måluppfyllelse 

och högre meritvärden. 

 

3. Handlingsplanen presenteras på planerad kvalitetsdag 15 oktober. 

 

Förvaltningens analys 

För stor andel av kommunens elever i årskurs 3 uppnår inte kunskapskraven 

i matematik och svenska. Skolorna behöver förändra undervisningen för 

elever i behov av stöd. Om en högre andel av eleverna klarade 

kunskapskraven redan i årskurs 3, höjs förutsättningarna för att klara 

kunskapskraven i årskurs 6 och 9.  

 

Skolorna behöver ta fram handlingsplaner kring hur de tidigt identifierar 

elever i behöv av stöd som riskerar att inte uppnå kunskapskraven i årskurs 

3, 6 och 9. Åtgärder som har någon verkan ska sättas in så tidigt som 

möjligt. Risken är att verksamma åtgärder sätts in någon månad innan 

nationella prov. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2015-08-19, barn- och utbildningsförvaltningen              

Lars Forsblom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SKICKAS TILL 

För handläggning: Grundskolerektorer 

För kännedom: Lars Forsblom 
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Bun § 92 Dnr 2015.136   

 

Socioekonomisk resursfördelning - information 
 

Sammanfattning av ärendet 

I en skola som ska vara likvärdig är det viktigt att resurser fördelas så att 

elevernas behov tillgodoses. Enligt skollagen är det huvudmannens ansvar 

att vid fördelning av resurser ta hänsyn till socioekonomiska aspekter. 

 

Studier visar att det finns stora variationer mellan olika kommuner i fråga 

om tilldelning av resurser till skolan och fördelning av resurser inom skolan. 

Det gäller bland annat hur mycket resurser kommunerna totalt satsar på 

grundskolan och hur stort det socioekonomiska strukturtillägget är. 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen har hos SCB beställt uppgifter utifrån ett 

antal angivna kriterier som ska redovisas per skola. Dessa uppgifter ska 

sedan analyseras och jämföras med den resursfördelning som tillämpas idag. 

 

Resultatet kommer att presenteras för nämnden. 
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Bun § 93 Dnr 2015.59  
 

Information från Folkhälsorådet 
 

Det har ännu inte varit någon träff med Folkhälsorådet efter sommaren. 
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Bun § 94 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 

 

 Reading to Learn, läsförståelse, projektet fortsätter. Upptaktsträff 

var 11 augusti. 
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Bun § 95 Dnr 2015.60 

 

Delegeringsbeslut – redovisning 

 
Beslut 

Nämnden godkänner redovisning av delegeringsbeslut. 

 

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 

Placerade barn och avslutade placeringar av barn i förskola och barnomsorg, 

perioden 2015-04-01—06-30, 2015-07-03. 

Delegat: Barnomsorgshandläggare. 

 

Avtal, gymnasiet 

Avtal: Administration av utlandspraktik, 10 platser. 

Avtalspart: Hudiksvalls Utlandspraktikförmedling ek förening. 

Delegat: Gymnasierektor. 

 

Avtal: Samverkan Nationell Idrottsutbildning, NIU. 

Avtalspart: Malung-Sälens kommun 

Delegat: Gymnasierektor. 

 

Avtal: Västergatan 5. 

Avtalspart: Alfta-Edsbyns Fastighets AB. 

Delegat: Gymnasierektor. 

 

Avtal: Utbildningslokal, svets. 

Avtalspart: HAK i Edsbyn. 

Delegat: Gymnasierektor. 

 

Avtal: Extra resurs, elev. 

Avtalspart: Bollnäs kommun. 

Delegat: Gymnasierektor. 

 

forts
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Bun § 95, forts 

 

Avtal: Rörligt elavtal. 

Avtalspart: Elektra. 

Delegat: Gymnasierektor. 

 

Kontrakt, Reading to Learn, läsåret 2015/2016. 

Part: Ann-Christin Lövstedt, auktoriserad utbildare i Reading to Learn. 

Delegat: Barn- och utbildningschef. 

 

Anställningsavtal bun nr 11-19/2015. 

Delegat: Förskolechef och rektorer. 

 

Dnr 2015.140 

Slutlig antagning till gymnasieskolan, läsåret 2015/2016 

Delegat: Gymnasierektor. 

 

Dnr 2015.143 

Mottagande i grundsärskola. 

Delegat: Barn- och utbildningschef. 

 

Dnr 2015.149-151 

Mottagande av barn/elev från annan kommun. 

Delegat: Barn- och utbildningschef. 
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Bun § 96 Dnr 2015.61    
 

Meddelanden 
(pärm) 

 

Dnr 2015.66 

Revisionsrapport, intern kontroll, 2015-06-04, KPMG. 

 

Tack från Pia Visén för uppvaktning vid disputation. 
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Bun § 97 Dnr 2015.62    
 

Kurser och konferenser 

 
o Konferensen ”Skolans utmaningar och möjligheter den 9 november på 

Arlanda och 16 november i Stockholm. Anmälan öppnar i början av 

september. 

 

Anmälan om deltagande till Elsy Espes, barn- och 

utbildningsförvaltningen. 

 

o Boka in kvalitetsdag, 15 oktober, kl. 13.00!  

Nästa sammanträdesdag 7 oktober, blir en heldag. Den börjar med 

förberedelse inför kvalitetsdagen kl. 9.00 och fortsätter med 

sammanträde kl. 13.00. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


