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Barn- och utbildningsnämnden 

Öppet sammanträde 
 

   

  

 

Plats och tid  Kommunkontoret i Edsbyn, sammanträdesrum A, måndag 14 december

 2015, kl. 13.00-15.45. 
   
 

 

Beslutande 

Ledamöter  Håkan Englund (S), ordförande 

 Ingrid Björklund (L), vice ordförande 

 Lindvi Forsberg (MP) 

 Hans Jonsson (C) 

 Gun-Marie Swessar (C) 

 Claes Häggblom (KD)  

 

Tjänstgörande ersättare Lars Göllas (M), tjänstgörande ersättare för Pär Johansson (M) 
    

 

 

Övriga närvarande 

Ersättare  Per Helgesson (S) 

Carl Bopparmark (S) 

  Karl-Gunnar Landar (C) 

Mari Vedin (C) 

 

      
 

Tjänstemän  Barn- och utbildningschef Solveig Landar 

  Gymnasierektor Christer Andersson, §§ 116-123 

  Kvalitetsutvecklare Lars Forsblom 

  Ekonom Magnus Haraldsson, §§ 116-119 

  Fastighetsstrateg David Persson, §§ 116-118 

  Sekreterare Elsy Espes 

   

  

Övriga  Monica Hedström, Lärarförbundet, personalföreträdare, §§ 116-129 

  Britt-Inger Robertsson, Lärarförbundet, personalföreträdare, § 116-118 

 

Justering   

Justerare  Claes Häggblom 

 

Plats och tid  Barn- och utbildningsförvaltningen 17 december 2015, kl. 11.00. 

 

 

Justerade paragrafer  116-134 
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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 14 december 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 18 december 2015 och tas ned den 

11 januari 2016. Mellan den 18 december 2015 och 8 januari 2016 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 § 116 Dnr 2015.57  

 

Godkännande av dagordning 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Nämnden godkänner dagordningen med förändringen att ärendet 

”Celsiusområdet, Framtidens skola – återrapportering av uppdrag från 

kommunfullmäktige” inte bara är en återrapportering utan även innehåller 

överväganden och beslut i anledning av genomförd förstudie. 

 

Dessutom behandlas ärendet om Celsiusområdet och ärendet ”Alftaskolans 

skolområde, Framtidens skola – information” som ärenden nr 4 och 5 istället 

för nr 10 och 11 på föredragningslistan. 
 

Beslutsunderlag 

Kallelse med föredragningslista, 2015-12-08. 
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Bun  § 117 Dnr 2015.10    
 

Celsiusområdet, Framtidens skola – överväganden och beslut 

i anledning av genomförd förstudie 

 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn och utbildningsnämnden beslutar att förorda det reviderade 

alternativ 3 som förslag till en ny samlad F-9 skola på Celsiusområdet i 

Edsbyn. 

 

2. Barn och utbildningsnämnden hemställer därför till tekniska nämnden 

och kommunstyrelsen att inleda processen för att under våren 2016 

kunna ta ett formellt beslut i fullmäktige om investeringen, inklusive 

finansiering, av ny skola. 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Hans Jonsson (C) med biträde av Gun-Marie Swessar (C) och               

Claes Häggblom (KD) föreslår följande:  

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att yrka 50 miljoner kronor, (varav 

25 miljoner kronor 2016 och 25 miljoner kronor 2017) för investering 

Celsius F-6. Nybyggnationen ska göras i trä med höga miljö- och 

energikrav. 

 

Utredningsuppdraget fortsätter för barn- och utbildningsnämnden för att 

tillsammans med tekniska nämnden och Aefab utreda vilka åtgärder och 

investeringar som behövs för att få en skola för framtiden, med moderna 

läromiljöer och bra arbetsmiljö för både elever och lärare på Celsiusskolan 

7-9 och Alftaskolan F-9. Inriktningen skall vara flexibla- och kostnads-

effektiva lokalförbättringar. 

 

Ingrid Björklund (L) föreslår att barn och utbildningsnämnden beslutar att 

förorda det reviderade alternativ 3 som förslag till en ny samlad F-9 skola på 

Celsiusområdet i Edsbyn. 

 

Barn och utbildningsnämnden hemställer därför till tekniska nämnden och 

kommunstyrelsen att inleda processen för att under våren 2016 kunna ta ett 

formellt beslut i fullmäktige om investeringen, inklusive finansiering, av ny 

skola. 

 

 

forts 

 
SKICKAS TILL 

För handläggning: Tekniska nämnden, Kommunstyrelsen, D Persson, L Forsblom, S Landar 

För kännedom: Grundskolerektorer, C Andersson, Skyddsombud C-skolan F-6 (Binge) 
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Bun  § 117, forts 
 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar 

enligt Ingrid Björklunds (L) förslag 

 

Omröstning begärs. 

 

Nämnden godkänner följande beslutsgång: 

Den som instämmer i Ingrid Björklunds (L) förslag, röstar JA. 

Den som instämmer i Hans Jonssons (C), m.fl. förslag, röstar NEJ. 

 

Omröstningsresultat 

Med fyra ja-röster mot tre nej-röster beslutar nämnden enligt                 

Ingrid Björklunds (L) förslag. 

 

Håkan Englund (S) Ja 

Ingrid Björklund (L) Ja 

Lars Göllas (M)  Ja 

Lindvi Forsberg (MP) Ja 

Hans Jonsson (C) Nej 

Gun-Marie Swessar (C) Nej 

Claes Häggblom (KD) Nej 

 

Reservation 

Hans Jonsson (C), Gun-Marie Swessar (C) och Claes Häggblom (KD) 

reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag. Skriftlig 

reservation kommer att lämnas, (bilaga). 
 

Barn- och utbildningsnämnden gör följande bedömning 

Som en del av det uppdrag fullmäktige lämnade till nämnden 2014 att 

påbörja ett förprojekteringsarbete för hela Celsiusområdet, inklusive 

fritidsgård, har ett omfattande och gediget arbete genomförts i 

Celsiusprojektet för att ta fram en bild av vilka krav vi ställer på framtida 

skolmiljöer i Ovanåkers kommun.  

 

Genom konferenser, studiebesök och workshop i olika konstellationer, har 

det utifrån den framtagna visionen, tagits fram olika alternativa lösningar för 

Celsiusområdet.  

 

De vägledande delarna i den framtagna bilden är att Celsiusskolan ska vara 

en samlad F-9 skola med moderna lärmiljöer, som är inkluderande och som 

är en mötesplats för många människor i samhället.  

 

forts
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Bun  § 117, forts 
 

De framtagna lösningarna präglas av ambitionerna att åstadkomma en 

samlad skola som har ett tydligt centrum- nav med gemensamma funktioner, 

som har en tydlig entré och som har utemiljöer anpassade efter de olika 

åldrarna. I denna framtagna bild av vilka krav vi vill ställa på framtidens 

skola i centrala Edsbyn, har såväl verksamheten d.v.s. rektorer och lärare 

och annan personal samt medverkande föräldrar och elever varit överens om 

att vilja skapa en samlad F-9 skola med moderna lärmiljöer.  

 

De av arkitekter framtagna olika alternativen har haft elevantalet 550 som 

utgångspunkt i det inledande arbetet. Att göra prognoser för framtiden d.v.s. 

30-40 år framåt är ingen enkel uppgift. Hur kommer befolknings-

utvecklingen i kommunen, inklusive nyanlända, från andra länder att vara  

under kommande år? Hur många barn kommer att födas? 

 

Vi vet idag att skollokalerna för F-6 på Celsius har akuta krav på 

förbättringar och att den nuvarande skolmiljön inte är acceptabel för varken 

lärare eller elever. Vi vet även att skollokalerna för 7-9 har stora 

underhållsbehov, är omoderna och har stora brister vad gäller ventilation 

och tillgänglighet. 

 

Barn- och utbildningsnämnden har utifrån de presenterade alternativen valt 

att använda en något mer försiktig prognos om 450 elever. Detta innebär 

rimligen att skolan kommer att vara relativt välfylld redan från start, men 

nämnden har även som sin utgångspunkt att den kommande 

detaljprojekteringen bör ta med förberedelser och väga in framtida 

möjligheter att på ett enkelt sätt lägga till yta för ett eventuellt högra 

elevantal. 

 

Barn- och utbildningsnämnden har därför utifrån de presenterade 

alternativen, men med en ny elevprognos som grund och med vissa 

revideringar av föreslagna lokallösningar, tagit fram ett nytt reviderat 

alternativ. Vår bedömning är att detta fortfarande väl håller sig inom de 

beskrivna kraven och visionen som har processats fram av projekt och 

referensgrupp i samverkan med arkitekterna och som innebär en samlad f-9 

skola på den plats som idag utgör 7-9 skolan på Celsius.  

Detta innebär också en anpassning av framtagen kostnadsbild som blir mer 

rimlig i förhållande till andra nödvändiga investeringar i kommunen. Detta 

inte minst viktigt då även ett arbete precis har inletts rörande Alftaskolan 

och nämnden är även medveten om kommande satsningar på kommunens 

äldreboenden. 

 

forts 
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Bun  § 117, forts 
 

Målsättningen måste nu vara att processen fortskrider så att fullmäktige kan 

fatta ett beslut under våren 2016 för att säkerställa att de akuta problemen på 

framförallt F-6 men även 7-9 på Celsius kan vara åtgärdade inom inte alltför 

lång tid. I kommande ställningstagande och detaljprojektering av en ny 

modern F-9 skola i centrala Edsbyn hör sådant som materialval, 

energibesparande åtgärder som solpaneler och klimatsmarta och giftfria 

lösningar till det som ska prioriteras. 

 

Fastighetsstrateg David Persson deltar. 

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse med förslag till beslut, 2015-12-08, ordförande                       

Håkan Englund (S). 

Alternativ 3, 2015-10-21, White Arkitekter. 

Kalkyl 2015-10-21. 

Skrivelse från föräldrarådet vid Celsiusskolan F-6, inkom 2015-12-07. 

Tankar utifrån fördelar med F-9 skola, Celsiusområdet, rektorerna      

Magnus Elfving och Brittmarie Byström, inkom 2015-12-07. 

Anteckningar från föräldraråd, Celsiusskolan F-6, 2015-10-06. 

Anteckningar från träff med Celsiusskolans rektorer, 2015-10-21. 

Kommunfullmäktige § 134/14. 
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Bilaga till barn- och utbildningsnämnden 2015-12-14, § 117 

 

 

RESERVATION 
 

 Reservation rörande beslut om Celsiusområdet.  

 

Vi reserverar oss mot beslut angående svar till fullmäktige rörande 

Celsiusområdet, till förmån för vårt eget yrkande. 

 

 

 För Centerpartiet och Kristdemokraterna BUN 2015-12-14 

 

 

 Hans Jonsson (C)          Claes Häggblom (Kd) 

Gun-Marie Swessar (C)
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Bun  § 118 Dnr 2015.166   
 

Alftaskolans skolområde - information 
 

Nämnden får aktuell information i ärendet av fastighetsstrateg               

David Persson. 

 

Arbetet i de olika grupperna, projektgrupp, referensgrupp, föräldraråd m.fl. 

fortsätter. 

 

Man har bl.a. tagit fram en vision. 

 

Ärendet kommer åter upp på föredragningslistan till nämndens 

sammanträde 17 februari. 
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Bun § 119 Dnr 2015.5    

 

Budgetuppföljning januari-november 2015 
 

 Sammanfattning av ärendet 

Ekonom Magnus Haraldsson deltar. 

 

Enligt budgetuppföljning för perioden har nämnden förbrukat 89 % av sin 

budget. Riktpunkten är 91 %.  Prognosen för helåret visar på ett litet 

överskott. 

 

Nämnden tar emot informationen. 

 

Beslutsunderlag 

Budgetuppföljning nov 2015. 

 

 

 

 

 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
   

  2015-12-14 11 (26) 
     

 

Barn- och utbildningsnämnden 

Öppet sammanträde 
 

   

  

 

Bun § 120 Dnr 2015.14   

  

Redovisning av Skolinspektionens beslut från granskning av 

huvudmannen 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Nämnden uppdrar till barn- och utbildningsförvaltningen att till 

nämnden skicka ut en sammanställning av Skolinspektionen föreslagna 

åtgärder, som framkommit i granskningsrapporter på huvudmannanivå. 

 

2. Nämnden ska på sitt sammanträde 17 februari fastställa från granskade 

skolor och från huvudmannen redovisade åtgärder för att avhjälpa de 

brister som Skolinspektionen har påtalat i samband med tillsynen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Den 8 december träffade representanter från Skolinspektionen representanter 

från barn- och utbildningsförvaltningen och nämnden för en återföring av 

rapporter från genomförd granskning av huvudmannen. 

 

Vi behöver förbättra vårt systematiska kvalitetsarbete och bl.a. bli bättre på 

att analysera och dokumentera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SKICKAS TILL 

För handläggning: Barn- och utbildningsförvaltningen, E Espes 

För kännedom: 
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Bun  § 121 Dnr 2015.136   
 

Skolinspektion – redovisning av vidtagna åtgärder, 

delegering till ordförande 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn-och utbildningsnämnden fastställer redovisningarna till 

Skolinspektionen, både från skolorna och huvudmannen, på sitt 

sammanträde 17 februari. Samtliga redovisningar ska vara inlämnade till 

Skolinspektionen 22 februari. Nämnden behöver därför inte uppdra till 

ordförande att fastställa redovisningarna, som var förslaget inför samman-

trädet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Viksjöfors skola, Alftaskolan 7-9, Celsiusskolan 7-9 och huvudmannen ska 

redovisa hur de har avhjälpt de brister som Skolinspektionen har påtalat i 

samband med tillsynen. 

Redovisningarna av vidtagna åtgärder ska fastställas av huvudmannen. 

Barn- och utbildningsnämnden har sitt första sammanträde nästa år den       

17 februari. 

Redovisningen för Celsiusskolan skulle ha varit inskickad till 

Skolinspektionen senast 15 januari. För Alftaskolan 7-9 var stoppdatum        

20 januari och för Viksjöfors skola den 29 januari. Nu finns beslut från 

Skolinspektionen att skolorna kan redovisa vid samma datum som 

huvudmannen, det vill säga den 22 februari. Det betyder att nämnden kan 

fastställa redovisningarna, både från skolorna och huvudmannen, på sitt 

sammanträde 17 februari. Nämnden behöver därför inte uppdra till 

ordförande att fastställa redovisningarna, som förslaget var. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-11-05, barn- och utbildningsförvaltningen Elsy Espes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SKICKAS TILL 

För handläggning: E Espes 
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Bun § 122 Dnr 2015.200   

  

Ersättning till fristående gymnasieskolor, läsåret 2015/2016 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer ersättningsprincipen för 

Voxnadalens gymnasiums ersättning till fristående skolor per program för 

läsåret 2015/2016 enligt följande: 

 

Ersättningen till fristående skolor baseras på vår självkostnad 

(bidragsbelopp). 

 

Riksprislistan gäller om programmet inte erbjuds i Ovanåkers kommun. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Alla kommuner ska rapportera in sina självkostnader för respektive 

gymnasieprogram till Skolverket, som sedan tar fram en riksprislista. 

 

Ersättningen till fristående skolor baseras på vår självkostnad 

(bidragsbelopp). Riksprislistan gäller om inte programmet erbjuds i 

Ovanåkers kommun. 

 

Prislistan revideras årligen 1 januari om inte kostnadsförändringar sker 

under innevarande år. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2015-11-09, gymnasierektor Christer Andersson. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SKICKAS TILL 

För handläggning: C Andersson, L Elgestad, A Persson 
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Bun  § 123 Dnr 2015.2    
 

Barn- och utbildningschef och gymnasierektor informerar 

 

Barn- och utbildningschef Solveig Landar och gymnasierektor            

Christer Andersson informerar. 

 

Gymnasierektor 

 Samverkansavtal, Teknikcollege, har tecknats. 

 

 Antagning till bandy och e-sport. 

 

 

Barn- och utbildningschef 

      Dnr 2015.3 

 Kränkande behandling, anmälan till huvudman 

Bun nr 11/2015. 

 

 Förskoleverksamhet för barn till asylsökande på AlftaQuren startar efter 

nyår. 

 

 Nyanlända till kommunen – lägesrapport. 

 

 Slutbesiktning av Stenabro förskola 15 december. 

 

 Invigning av Stenabro förskola 30 januari. 

 

 Aefab arbetar med att ta fram en handlingsplan efter bl.a. genomförda 

luftmätningar avseende den fysiska miljön på Fölets förskola. 

 

 Systematiskt arbetsmiljöarbete. Barn- och utbildningschefen presenterar 

resultatet från undersökning av rektorernas och förskolechefernas 

arbetsmiljö. Riskbedömningar och handlingsplaner har upprättats.  

 

Nämnden vill ha en återrapportering när åtgärderna i handlingsplanen är 

genomförda. 

 

 Ambitionen är att klassrumsmoduler för Celsiusskolan F-6 ska vara på 

plats att tas i bruk vid terminsstart. 
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Bun § 124 Dnr 2015.197   

  

Kvalitetsarbete 

Handlingsplan för ökad måluppfyllelse och högre meritvärde 

och för elever i behov av särskilt stöd som riskerar att inte 

uppnå kunskapskraven. Utvecklingsdagen 15 oktober 
  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Nämnden uppdrar till presidiet, barn- och utbildningschef och 

kvalitetsutvecklare Lars Forsblom att arbeta fram ett förslag till 

övergripande handlingsplan, Hur går vi vidare? Planen ska presenteras på 

nämndens sammanträde 17 februari. 

 

Som underlag till handlingsplanen finns bl.a. tidigare presenterade 

kunskapsresultat samt sammanfattning från utvecklingsdagen 15 oktober, 

skolornas handlingsplaner i rubricerade och Skolinspektionens rapporter. 

 

Beslutsunderlag 

Bun § 90 och 91/15. 

Sammanfattning av utvecklingsdag 15 oktober, 2015-10-19. 

Skolornas handlingsplaner (delas ut, Viksjöfors saknas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SKICKAS TILL 

För handläggning: Presidiet, L Forsblom, S Landar 

För kännedom: Grundskolerektorer
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Bun § 125 Dnr 2015.202   

  

Arbetsgrupp för nämndens arbetsplan 2016 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden utser en arbetsgrupp med uppgift att utarbeta 

ett förslag till arbetsplan för 2016, som presenteras för nämnden 17 februari. 

I arbetsgruppen ingår ordförande Håkan Englund (S), vice ordförande Ingrid 

Björklund (L), och ledamoten Hans Jonsson (C). Från barn- och 

utbildningsförvaltningen deltar kvalitetsutvecklare Lars Forsblom. 

    

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden ska anta en arbetsplan för 2016 och behöver utse en arbetsgrupp, 

som ska arbeta fram ett förslag.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SKICKAS TILL 

För handläggning: Presidiet, L Forsblom 
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Bun  § 126 Dnr 2015.175   
 

Utbilda personal vid förskolor i hjärt- och lungräddning – 

svar på medborgarförslag 

 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden anser att den modell med utbildning i 

hjärt- och lungräddning för personal inom förskolan ungefär vart tredje 

år fungerar väl och är tillräcklig. 

 

2. Medborgarförslaget anses därmed besvarat.     

 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har kommit in till kommunen. Förslagställaren 

föreslår att all personal som arbetar med barn på förskolan utbildas i hjärt- 

och lungräddning i kommunens regi och att det är något som dessutom 

uppdateras årligen för att bibehålla kunskaperna. 

 

Förskolecheferna uppger att återkommande utbildning i hjärt- och 

lungräddning genomförs för all personal inom förskolan ungefär vart tredje 

år. Utbildare är personal från företagshälsan. Det är förskolechefernas 

uppfattning att det är en tillräcklig och fungerande modell.       

     

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, 2015-09-25. 

Tjänsteskrivelse, 2015-19-21, barn- och utbildningsförvaltningen            

Elsy Espes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SKICKAS TILL 

För kännedom: Förslagsställaren, Förskolechefer, Kommunfullmäktige 
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Bun § 127 Dnr 2015.215     
 

Smörblandning istället för bordsmargarin i våra kommunala 

verksamheter – yttrande inför svar på motion 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden bifaller motionen och föreslår att kommunen 

ska erbjuda bredbar smörblandning istället för bordsmargarin i förskolan, 

skolan och i alla våra kommunala verksamheter 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Hans Jonsson (C) föreslår att nämnden bifaller motionen och föreslår att 

kommunen ska erbjuda bredbar smörblandning istället för bordsmargarin i 

förskolan, skolan och i alla våra kommunala verksamheter. 

 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom de synpunkter och 

argument som framkommer i tjänsteskrivelse från kostchef Kajsa Stenlund, 

daterad 18 november 2015 och anser att kommunen ska fortsätta att följa de 

riktlinjer som finns, såväl Livsmedelsverkets som nationella. Det innebär att 

man fortsätter att erbjuda ett nyckelhålsmärkt bordsmargarin i skolan och ett 

bordsmargarin med 60-80 % fett, max en tredjedel mättat fett i förskolan. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot Hans Jonssons (C) förslag 

och finner att nämnden beslutar enligt Hans Jonssons (C) förslag. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Jenny Forsblom (KD) föreslår i en motion att kommunen ska erbjuda 

bredbar smörblandning istället för bordsmargarin i alla våra verksamheter. 

 

Inför kommunstyrelsens beredning av motionen ska yttrande inhämtas från 

barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2015-12-02, barn- och utbildningschef Solveig Landar. 

Motion från Jennie Forsblom (KD). 

Tjänsteskrivelse 2015-11-18, kostchef Kajsa Stenlund. 

 

 

 

 

 
SKICKAS TILL 

För handläggning: Kajsa Stenlund 

För kännedom: Kommunstyrelsen 
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Bun  § 128 Dnr 2015.214     
 

Utökade öppettider på Öjestugans förskola - utvärdering 

 

 Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fortsätta med förlängda 

öppettider som funnits under hösten 2015 på treavdelningsförskolan 

Öjestugan i Edsbyn. Under våren 2016, senast i maj, ska utvärdering 

göras av verksamheten utifrån de förlängda öppettiderna                      

kl. 05.00-22.00, måndag-fredag. 

 

2. Uppdraget att utreda ytterligare utökade öppettider (nätter och helger), i 

samband med start av den nya förskolan Stenabro, ändras till att 

utredning om ytterligare utökade öppettider avvaktas till efter 

kommande utvärdering våren 2016. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsförvaltningen redovisade vid barn- och skolnämndens  

sammanträde oktober 2014, kostnader för att utöka öppettider på 

någon/några förskolor i kommunen. 

  

Redovisningen och förslag från förvaltning och förskolechefer resulterade i 

beslut om de öppettider som gäller på Öjestugan från augusti 2015 och som 

erbjudits föräldrar i kommunen med obekväm arbetstid. 

 

Förskolechefen på Öjestugan redovisar att de utökade öppettiderna hösten 

2015 varit uppskattat av de föräldrar som haft behov av det. De tidiga och 

sena öppettiderna kräver flexibel personal och flexibla scheman. 

Ensamarbete, schemaändringar, som görs då och då i sista minuten och 

merarbete för kokerskan, är några negativa synpunkter som framkommit. 

Förskolechefen måste ha exakt koll på närvaron för att få det att fungera 

med personal och schema.  

 

De få inskrivna barnen gör att verksamheten blir dyr per barn. Statsbidrag 

kan sökas för del av verksamheten. Bidragsbeloppet 2015 är 2 460 kr per 

genomsnittligt antal platser och halvår. Skolverket har beslutat bevilja 

Ovanåkers kommun statsbidrag med 10 250 kronor för i genomsnitt            

 

4,2 platser 2:a halvåret 2015. Kommunens personalkostnader för utökat 

öppethållande kl. 05.00-22.00 är 140 000 kronor för 2:a halvåret 2015. 

 

forts 

 
SKICKAS TILL 

För handläggning: Ruth Björling-Eriksson, Marie Eriksson 

För kännedom: S Landar, A Hansdotter 
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Bun  § 128, forts 
 

Enbart hösten 2015 är för kort tid för att göra en bra utvärdering av 

verksamheten med erbjudande om utökade öppettider. Efterfrågan är låg och 

utredning om att erbjuda ytterligare öppettider i kommunen, föreslås vänta 

minst några månader. 

 

 Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2015-12-04, barn- och utbildningschef Solveig Landar. 

Bos § 73/14. 
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Bun  § 129  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 

 

 PISA 2015, matematiksatsning, fortsätter med PISA 2020. 

Resultat från PISA 2015 kommer att presenteras i december 2016. 

Nämnden ska följa upp de operativa målen. 

 

 Reading to Learn, fortbildning och utveckling av metoden 

fortsätter. En lokal forskningsavdelning har bildats. 

 

 Specialpedagoger och ledningsresurser – lägesrapport. 
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Bun § 130 Dnr 2015.59  
 

Information från Folkhälsorådet 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Nämnden får information på sammanträdet 17 februari istället för idag. 
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Bun  § 131 Dnr 2015.201   
 

Redovisning av nämndens verksamhetsbesök 

 
Nämnden tar del av information från ledamöternas och ersättarnas besök ute 

i verksamheterna. 

 

o Gun-Marie Swessar och Ingrid Björklund (L) har besökt Celsiusskolan 

7-9. 

 

o Karl-Gunnar Landar (C) och Carl Bopparmark (S) har besökt 

Celsiusskolan F-6 och förskolorna Nordanäng och Furan. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Nämndens ledamöter och ersättare har, enligt ett schema, besökt olika 

verksamheter inom barn- och utbildningsnämnden. 
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Bun § 132 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 i förskola och skolbarnomsorg, 

perioden 2015-07-01—09-30. 

Delegat: Barnomsorgshandläggare. 

 

Anställningsavtal, bun nr 23-31/2015. 

Delegat: Rektor och förskolechef. 

 

Tilläggsavtal, personal – kompetensregister, betyg, uppföljning,             

2015-10-05. 

Avtalspart: Tieto Sweden Healtchare & Welfare AB. 

Delegat: Barn- och utbildningschef. 

 

Dnr 2015.198 

Samverkansavtal för Teknikcollege Hälsingland. 

Avtalsparter: Hälsinglands Utbildningsförbund, Hudiksvalls kommun, 

Ljusdals kommun, Strömsunds kommun och Ovanåkers kommun. 

Delegat: Barn- och utbildningschef. 

 

Dnr 2015.191 

Mottagande av elev från annan kommun. 

Delegat: Barn- och utbildningschef. 
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Bun  § 133 Dnr 2015.61    
 

Meddelanden 
(pärm) 

 

Protokoll från samverkansgrupp 1 oktober och 3 december 2015. 

 

Dnr 2015.209 

Evakueringsboende, ks § 192 och 209/15. 

 

Dnr 2015.210 

Styrgrupp för integrationsfrågor, ks § 193/15. 

 

Dnr 2015.220 

Avsägelse och fyllnadsval, kf § 111/15. 

 

Rekrytering av ny barn- och utbildningschef 

Ordförande Håkan Englund (S) informerar om läget vad gäller rekrytering 

av barn- och utbildningschef. 
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Bun § 134  Dnr 2015.62    
 

Kurser och konferenser 

 
Ingenting att meddela eller besluta om. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


