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Barn- och skolnämnden 
Öppet sammanträde 
 

 

  

 

Plats och tid  Kommunkontoret i Edsbyn sammanträdesrum A, torsdag 28 augusti 
 2014, kl. 9:00-14:00. 

   
 
 

Beslutande 
Ledamöter  Håkan Englund (S), ordförande 

 Ingrid Björklund (FP), vice ordförande 
 Hans Jonsson (C) 
 Karl-Gunnar Landar (C) 
 

Tjänstgörande ersättare Emma Madueme (S), tjänstgörande ersättare för Anette Mårtensson (S). 
  Einar Wängmark (S), tjänstgörande ersättare för Ulla Mortimer (M),             
  §§ 47-59. 
  Carl Bopparmark (S), tjänstgörande ersättare för Jennie Forsblom (KD). 

    
 

 

Övriga närvarande 
Ersättare   
 
      
 

Tjänstemän  Barn- och utbildningschef Solveig Landar 
  Sekreterare Elsy Espes 
  Ekonom Magnus Haraldsson, § 48-50 
  Rektorer Anders Liljemark och Magnus Elfving, § 53-55 
  Lärare Clas Rehn och Carina Malm, § 60 
   
 
Övriga  Monica Hedström, Lärarförbundet, personalföreträdare 
 
 

   
 
Justering   
Justerare  Hans Jonsson 
 
Plats och tid  Barn- och utbildningsförvaltningen 3 september 2014, kl. 14:00. 
 
 
Justerade paragrafer  47-64 
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Underskrifter 
 
 
 

 
Sekreterare ____________________________________________ 

 Elsy Espes 
 
 
  

Ordförande  ____________________________________________ 

  Håkan Englund 
 
 
Justerare  ____________________________________________ 

  Hans Jonsson  

 
 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Anslag på kommunens officiella anslagstavla 
 

Barn- och skolnämnden i Ovanåkers kommun har haft sammanträde      
28 augusti 2014. 
 
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 3 september 2014 och tas ned den 
26 september 2014. Mellan den 3 september 2014 och 24 september 2014 
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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 BOS § 47  

 
Godkännande av dagordning 
 
Beslut 
Nämnden godkänner dagordningen med tillägg av ärendet  
Barnomsorg för föräldrar med obekväm arbetstid. 
 

Beslutsunderlag 
Kallelse med föredragningslista, 2014-08-21. 
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BOS § 48 Dnr 2014.3 042   
 
Budgetuppföljning januari-juli 2014 

 

Sammanfattning av ärendet 
Ekonom Magnus Haraldsson deltar. 
 
Enligt budgetuppföljning för perioden har nämnden förbrukat 56 % av sin 
budget. Riktpunkten är 55 %.  Prognosen för helåret visar ett underskott på 
220 000 kronor i förhållande till budget. 
 
Nämnden tackar och tar emot informationen. 
 
Beslutsunderlag 
Budgetuppföljning juli 2014. 
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BOS § 49 Dnr 2014.15 041   
 
Budget och verksamhetsplan 2015-2017 
 
Beslut 
1. Nämnden antar förslag till budget och verksamhetsplan 2015-2017 med 

anpassningar. 
 

2. Arbetet med skapandet av en kulturskola i Viksjöfors och hur denna ska 
kunna finansieras pågår för fullt. Externa medel har sökts för att klara 
finansiering de kommande tre åren. Utfallet av denna process vet vi inte 
idag. När vi vet de ekonomiska förutsättningarna för en kulturskola i 
Viksjöfors kan ett tilläggsyrkande om de kommunala medel som behövs 
utöver externa projektmedel tas fram. Detta kommer rimligen att kunna 
göras under hösten 2014.  
 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Hans Jonsson (C): Till framlagd budget och verksamhetsplan görs ett 
tilläggsyrkande om medel för fortsatt drift av Viksjöfors skola från 
höstterminen 2015. 
 
Ingrid Björklund (FP): Tilläggsyrkande avseende Viksjöfors skola: 
Arbetet med skapandet av en kulturskola i Viksjöfors och hur denna ska 
kunna finansieras pågår för fullt. Externa medel har sökts för att klara 
finansiering de kommande tre åren. Utfallet av denna process vet vi inte 
idag. När vi vet de ekonomiska förutsättningarna för en kulturskola i 
Viksjöfors kan ett tilläggsyrkande om de kommunala medel som behövs 
utöver externa projektmedel tas fram. Detta kommer rimligen att kunna 
göras under hösten 2014.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar 
enligt Ingrid Björklunds (FP) yrkande. 
 
Omröstning begärs. 
 
Nämnden godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för Ingrid Björklunds (FP) yrkande. 
Nej-röst för Hans Jonssons (C) yrkande. 
 
forts 
 
 
SKICKAS TILL 
För handläggning: Budgetberedningen/Ekonomiavdelningen 
För kännedom: S Landar 
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BOS § 49, forts 
 
Omröstningsresultat 
Håkan Englund (S) Ja 
Ingrid Björklund (FP) Ja 
Emma Madueme (S) Ja 
Einar Wängmark (S) Ja 
Carl Bopparmark (S) Ja 
Hans Jonsson (C) Nej 
Karl-Gunnar Landar (C) Nej 
 
Med fem ja-röster och två nej-röster beslutar nämnden enligt                 
Ingrid Björklunds (FP) yrkande. 
 
Reservation 
Hans Jonsson (C) och Karl-Gunnar Landar (C) reserverar sig mot beslutet 
till förmån för Hans Jonssons (C) yrkande och anmäler att skriftlig 
reservation kommer att lämnas, (bilaga). 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har i beslut om planeringsförutsättningar, § 31/14, 
tilldelat barn- och skolnämnden en budgetram på 157 341 000 kronor för 
2015. 
 
För att få en budget i balans uppgår anpassningarna inför budget 2015 till 
800 000 kronor. 
 
Verksamhetsplanen med anpassningar, som arbetats fram av barn- och 
utbildningsförvaltningen, har behandlats på förvaltningens samverkansgrupp 
21 augusti och de fackliga organisationerna hade ingenting att invända mot 
förslaget. 
 
Planen ska efter beslut skickas till ekonomiavdelningen för vidare 
behandling i budgetberedningen och slutligen i kommunfullmäktige 
 
Beslutsunderlag 
Verksamhetsplan med anpassningar. 
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Bilaga till barn- och skolnämndens protokoll 2014-08-28, § 49. 
 
 
RESERVATION 

 
 

 Reservation rörande budget och verksamhetsplan 2015-2017  
Vi reserverar oss mot beslutet rörande tilläggsyrkande till budget och 
verksamhetsplan för Barn och Skolnämnd 2015-2017 till förmån för 
vårt eget yrkande, att ge medel för drift av Viksjöfors skola från 
hösten 2015 till 2017. 

 
Motivation: Viksjöfors skola är en skola med bra lokaler, behöriga 
lärare och engagerade barn och föräldrar. För att kunna göra ett 
bra resultat framöver så har samtliga berörda rätt till en god 
framförhållning. Att eleverna vet att den klass de går i nu kommer 
att få fortsätta även nästa läsår, att skolpersonalen kan planera för 
kommande år samt att underhåll m.m. av lokaler kan ske med 
inriktning på skolverksamhet. I skolan är också en förskola belägen, 
vilket inte kommer fortsätta efter en stängning av skolan.  
 
Skolan är belägen i en by med fungerande samhällsservice. I 
upptagningsområdet är efterfrågan på bostäder god och passande 
områden finns för nybyggnation. Antalet barn på skolan förväntas 
öka framåt när beräkningar görs med de boende i upptagnings-
området som underlag. Antalet barn som skall åka skolskjuts samt 
skjutsas till förskola kommer att bli betydande liksom avståndet de 
skall åka.  

 
 
  Centerpartiets representanter i barn- och skolnämnden  
 

 Hans Jonsson (C)   
Karl-Gunnar Landar (C) 
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BOS § 50 Dnr 2014.15 041   
 
Styrkort 2015-2017 
 
Beslut 
Nämnden antar förslag till styrkort för år 2015, (bilaga). 
 
Sammanfattning av ärendet 
Nämnden har till uppgift att ta fram ett styrkort för 2015. Styrkortet ska vara 
baserat på det koncernövergripande styrkortet. 
 
Efter diskussion i nämnden kommer man fram till att göra de redaktionella 
ändringar som kan behövas i 2014-års styrkort och att detta sedan får vara 
nämndens styrkort för 2015. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till styrkort för barn- och skolnämnden 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SKICKAS TILL 
För handläggning: Budgetberedningen/Ekonomiavdelningen 
För kännedom: S Landar, Lars Forsblom, Förskolechefer, Grundskolerektorer 
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Bilaga till barn- och skolnämndens protokoll 2014-08-28, § 50. 

Styrkort barn- och skolnämnden 2015 
  

Inriktningsmål i olika 

perspektiv 
Framgångsfaktorer Effektmål 

Medborgare/Kund 

Ovanåkers kommun ska 
arbeta för en god folkhälsa 
och ge medborgarna stora 
möjligheter att vara 
delaktiga i kommunens 
utveckling samt få dem att 
känna ett gemensamt 
ansvarstagande för hela 
kommunen. 
 
 
Skolans pedagogik, 
skolresultaten och elevernas 
arbetsmiljö ska vara en 
prioriterad fråga i Ovanåker. 
Barn och föräldrar ska 
kunna förlita sig på, och 
känna sig delaktiga i, en 
stimulerande utbildning av 
god kvalitet för alla åldrar. 

Främja den sociala och 
fysiska tillgängligheten med 
gemensamma 
mötesformer/platser och en 
bra kommunikation i olika 
former. 
 

 
 

Föräldraråd eller motsvarande ska finnas vid samtliga 
förskolor/ skolor. 
 
En god och fungerande struktur vid alla stadieövergångar.  
 

En politik som är delaktig 
och öppen. 
 

 En gemensam utvecklingsdag för barn- och skolnämnden 
och skolans och förskolans ledningsgrupp samt 
ungdomsdialog genomförs årligen.  
 

Arbeta för ett varierat och 
hållbart näringsliv och 
aktivt verka för ett gott 
samarbete mellan 
kommunen och näringslivet. 
 

 Följa antagen plan av barn- och skolnämnden, samverkan 
mellan skola-arbetsliv 

En skola som fokuserar på 
livslångt lärande, utveckling 
av läslusten och 
läsförståelsen i alla åldrar. 
En skola som skapar 
nyfikenhet och lust till 
matematik. 

 Läsförståelsen ska öka från 2014-års nivå.  
 
Alla elever uppnår kunskapskraven, nationella prov 
matematik, i år 3, 6 och 9. 
 
Meritvärdet för år 9 ska ligga över 220 år 2018. 
 
Eleverna är 100 % behöriga till gymnasiet. 
 

Trygga skolor där ingen 
kränkande behandling får 
förekomma.  
 

 Alla förskolor/skolor ska arbeta aktivt mot all form av 
mobbning och kränkande behandling.  
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Inriktningsmål i olika 

perspektiv 
Framgångsfaktorer Effektmål 

Miljö 

Kommunen ska arbeta för 
en hållbar utveckling för 
framtida generationer. 
 
 
 
 

Kommunens totala 
energianvändning och 
klimatpåverkan ska minska. 

 Den totala energianvändningen för barn- och skolnämndens 
verksamhet ska minskas. 
 

Information och kunskap 
om miljökonsekvenser. 

 Alla anställda ska ha kunskap om kommunens 
miljöanläggningar. 

Stärka den lokala 
kretsloppstanken både vad 
gäller varor och tjänster som 
resursåtervinning och 
återbruk. 
 

 
 

Alla elever ska någon gång under grundskoletiden göra ett 
besök vid våra miljöanläggningar. 

Skolmatens betydelse för 
framtidens mathushållning 
ska uppmärksammas. 
 

 Andelen mat som slängs ska minska. 
 

En ökad förståelse för 
naturen och dess villkor. 

 Den utomhuspedagogiska verksamheten ska öka. 
 

Ekonomi 

Ovanåkers kommun ska ha 
en ekonomi som är uthållig 
och i balans. 

Långsiktighet och strategisk 
framförhållning i 
planeringen. 

 Kostnaderna för lokaler/ elev får inte öka. 
 
Budget i balans. 
 

Medborgarna ska få 
kunskap om och ha tillgång 
till god information om 
kommunens ekonomiska 
förutsättningar. 

 Information om barn- och skolnämndens ekonomiska 
förutsättningar läggs ut på kommunens hemsida. 

Verksamhet och 

utveckling 
Kommunens verksamheter 
ska vara flexibla och förnya 
sig efter samhällets 
utveckling och individens 
behov. 
 
 

Konkurrenskraftiga och 
ändamålsenliga 
verksamheter av god 
kvalitet. 

 Maxantalet barn i barngrupper på förskolan ska minska från 
16 i småbarnsgrupp och från 22 i syskongrupp.  

Kunskaper genom 
omvärldsbevakning. 

 Den ekonomiska delen för fortbildning och forskning ska öka 
för barn- och skolnämndens totala budget. 
 

Fokus på verksamheternas 
mål och syfte samt ett 
kontinuerligt förnyelse- och 
utvecklingsarbete. 
 

 Skolornas kvalitetsredovisningar ska redovisas på fastställt 
sätt och tydligt visa åtgärder inom prioriterade områden. 
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Medarbetare 
Kommunens medarbetare 
ska känna delaktighet och 
engagemang samt ges 
möjlighet att medverka i 
verksamheternas kvalitets- 
och utvecklingsarbete. 
 
 

God arbetsmiljö  Frisknärvaron ska minst ligga på samma nivå i jämförelse 
med föregående år. 
 
Årliga utvecklingssamtal ska genomföras. 
 

Tydliga politiska mål och 
verksamhetsmål 

 Styrkortet och dess intentioner ska implementeras årligen. 

Långsiktig och strategisk 
personalplanering. 

 All personal skall vara behöriga/ha kompetens att utföra sina 
arbetsuppgifter. 
 

 
Målet ej uppfyllt Målet delvis uppfyllt Målet uppfyllt 
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BOS § 51 Dnr 2014.96 003   
 
Sammanslagning av gymnasie- och utbildningsnämnden och 
barn- och skolnämnden 
 

 Beslut 
1. Barn- och skolnämnden, i samverkan med gymnasie- och utbildnings-

nämnden, föreslår kommunfullmäktige att barn- och skolnämndens och 
gymnasie- och utbildningsnämndens ansvarsområden hanteras av en 
gemensam nämnd, barn- och utbildningsnämnd, från och med 
kommande mandatperiod. 

 
2. Under förutsättning att en gemensam nämnd inrättas, föreslår barn- och 

skolnämnden att kommunfullmäktige antar förslag till reglemente för 
nämnden enligt det förslag som finns vid dagens sammanträde med 
följande komplettering under Verksamheter § 1: 
Barn- och utbildningsnämnden fullgör de uppgifter som ankommer på 
elevhälsan och på vårdgivaren för den medicinska och psykologiska 
delen av elevhälsan i kommunal förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. 

 
 Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har i beslut om planeringsförutsättningar inför budget 
och verksamhetsplan 2015-2017, § 31, uppdragit till barn- och skolnämnden 
att i samverkan med gymnasie- och utbildningsnämnden, lämna förslag till 
hur de båda nämndernas ansvarsområden kan slås samman inför kommande 
mandatperiod. 
 
De båda nämndernas reglementen har omarbetats till ett förslag till 
reglemente för en gemensam nämnd, barn- och utbildningsnämnd. 
 
Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och 
specialpedagogiska insatser. 
 
Den medicinska och den psykologiska delen av elevhälsan utgör i juridisk 
bemärkelse och med hänsyn till ansvarsfrågor, hälso- och sjukvård. 
 
 
forts 
 
 
 
SKICKAS TILL 
För handläggning: Budgetberedningen/Kommunstyrelsen 
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BOS § 51, forts 
 
Att en verksamhet är att hänföra till hälso- och sjukvård innebär att de 
författningar som styr hälso- och sjukvården, såsom hälso- och 
sjukvårdslagen (1982:763), HSL, patientsäkerhetslagen (2010:659) och 
patientdatalagen (2008:355) med tillhörande förordningar samt 
Socialstyrelsens föreskrifter ska följas. 
 
Det krävs ett tydliggörande av vem som fullgör kommunens uppgifter som 
vårdgivare och som har det primära ansvaret för att alla relevanta hälso- och 
sjukvårdsförfattningar följs. 
 

 Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2014-08-07, barn- och utbildningsförvaltningen              
Elsy Espes. 

  Förslag till reglemente för barn- och utbildningsnämnd, 2014-06-25. 
 Reglemente för barn- och skolnämnd. 
 Reglemente för gymnasie- och utbildningsnämnd. 
Tjänsteskrivelse 2014-08-22, barn- och utbildningsförvaltningen              
Elsy Espes. 
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BOS § 52 Dnr 2014.41 041   
 
Investeringsplan 2015-2019 för IT-satsningar 
 

Beslut 
Nämnden antar investeringsplan 2015-2019 för IT-behov. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till 
investeringsplan för 2015-2019 vad gäller IT-behov. Planen är gemensam 
för barn- och skolnämnden och gymnasie- och utbildningsnämnden. 
 
Nämndens behov för 2015 uppgår till sammanlagt 1 133 000 kronor. 
 
Beslutsunderlag 
Investeringsplan 2015-2019, IT-behov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SKICKAS TILL 
För handläggning: Ekonomiavdelningen 
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BOS § 53 Dnr 2014.107  600   
 
Kvalitetsarbete 
Betygsresultat, årskurs 8 och 9, läsåret 2013/2014 – 
redovisning 
 

Sammanfattning av ärendet 
Rektorerna Anders Liljemark och Magnus Elfving, redovisar betygsresultat 
och måluppfyllelse för årskurs 8 och 9 läsåret 2013/2014. 
  
Årskurs 9, 2014, meritvärde 
Alftaskolan 
Totalt:  184 (2013, 189,8) 
Pojkar: 173 (2013, 175,7) 
Flickor: 195 (2013, 206) 
 
Celsiusskolan 
Totalt:  212 (2013, 222,9) 
Pojkar: 199 (2013, 213,8) 
Flickor: 232 (2013, 229,9) 
 
Behörighet till gymnasiet 
27 av 110 (24,5 %) elever når inte målen i ett eller flera behörighetsämnen 
(ma, sv/sv A, eng). 
 
Årskurs 8, (nuvarande 9:or) 
Behörighet till gymnasiet 
44 av 111 (39,6 %) elever når inte målen i ett eller flera behörighetsämnen 
(ma, sv/sv A, eng). 
 
Alftaskolan 22 elever av 47 (46 %). 
Celsiusskolan 22 av 64 elever (34 %). 
 
Rektorerna redovisar resultaten och en del analyser och slutsatser man 
dragit. 
 
Nämnden ställer frågor utifrån redovisningen.  
− Hur kan variationen från ett år till nästa vara så stor?  
− Hur kan ett arbetslags goda arbete och resultat spridas till andra 

arbetslag?  
− Vilka beslut, som skulle hjälpa till att ge högre måluppfyllelse, önskar 

rektorerna av nämnden? 
 
forts 
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BOS § 53, forts 
 
Rektorerna redovisar åtgärder som vidtagits och planeras för att höja 
resultaten. 
Några exempel på åtgärder 
− Arbetar med den psykosociala arbetsmiljön både för lärare och elever. 
− Arbetar för fungerande arbetslag som kan vara goda exempel. 
− Stöd till arbetslag. 
− Lärarkontinuitet. 
− Extra stöd i ett tidigt skede. 
− Tydliga och kända rutiner. 
− Speciallärarteam. 
− Föräldrakontakt. 
− Mentorförstärkning. 
− Speciallärarteam. 
− Lovskola.  
− Förstelärare. 
 
 
Nämnden kommer att följa utvecklingen och återkommer med fortsatta 
diskussioner om de slutsatser verksamheterna drar, tänkbara orsaker, 
framtida bedömningar och möjliga åtgärder. 
 
Beslutsunderlag 
Betygsstatistik 2014-08-11, Lars Forsblom
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BOS § 54 Dnr 2014.106 619   
 
Kvalitetsarbete 
Nationella prov i årskurs 3, 6 och 9, vårterminen 2014 – 
redovisning 

 

Beslut 
Nämnden uppdrar till barn- och utbildningsförvaltningen att redovisa 
resultatet av analysen för nämnden när det är klart. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningschef Solveig Landar samt rektorerna                   
Anders Liljemark, Alftaskolan 7-9 och Magnus Elfving, Celsiusskolan 7-9, 
redovisar resultat av nationella prov i årskurs 3, 6 och 9, vårterminen 2013. 
 
Redovisningen gäller de nationella prov som har genomförts i ämnena 
 
Årskurs 3 
Svenska och matematik. 
 
Årskurs 6 
Svenska, matematik, engelska, religion, historia, samhällskunskap, fysik, 
kemi och biologi. 
 
Årskurs 9 
Svenska, matematik, engelska, samhällskunskap, historia och fysik. 
 
Analys 
Rektorerna har, via ledningsguppen, fått i uppdrag att analysera resultaten. 
Resultaten i årskurs 3 behöver särskilt följas upp. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
SKICKAS TILL 
För handläggning: Barn- och utbildningsförvaltningen 
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BOS § 55 Dnr 2014.17 714   
 
Verksamhetsinformation, Celsiusskolan 7-9 
 

Rektor för Celsiusskolan 7-9, Magnus Elfving, informerar om sin 
verksamhet. 
 
På Celsiusskolan går 218 elever i årskurs 7-9, inklusive internationella 
elever (nyanlända). 
 
Där finns integrerad särskola och träningsskola. 
 
Skolan samarbetar med Edsbyns bandy, Edsbyns fotboll och Edsbyns alpina. 
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 BOS § 56 Dnr 2014.88 291   
 
Projektering, skollokaler, centrala Edsbyn 
 
Beslut 
Barn- och skolnämnden hemställer till tekniska nämnden att inleda arbetet 
med att utreda förutsättningarna för att lösa lokalbristen för år F-6, inklusive 
fritidshem, i centrala Edsbyn, (Celsiusskolan och Lillboskolan) samt att 
utreda förutsättningarna för upprustning och modernisering av 
Celsiusskolan F-6 och 7-9 utifrån kraven på en tidsenlig och framtida skola. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Det råder brist på skollokaler F-6 inom centrala Edsbyn, då elevantalet har 
ökat. Det finns också ett behov av en upprustning och modernisering av 
skollokaler för Celsiusskolan F-6 och 7-9, vilket bl.a. framkommer av de 
skollokalutredningar som gjorts. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2014-08-11, barn- och utbildningschef Solveig Landar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SKICKAS TILL 
För handläggning: Tekniska nämnden 
För kännedom: Berit Hammarström, Brittmarie Byström, Magnus Elfving, David Persson 
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BOS § 57    
 
Information från Folkhälsorådet 
 
Folkhälsorådet arrangerar FolkhälsoVäckan vecka 37. 
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BOS § 58 
 
Delegeringsbeslut – redovisning 
 
Beslut 
Nämnden godkänner redovisning av delegeringsbeslut. 
 
Ärendet 
Barn- och skolnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och 
tjänstemän enligt delegeringsordning antagen av nämnden 14 maj 2012. 
Dessa beslut ska anmälas/redovisas till nämnden. Redovisningen innebär 
inte att nämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot 
står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering. 
 
Redovisning 
Anställningsavtal nr 17-26/2014. 
Delegater: Rektor eller förskolechef. 
 
Dnr 2014.103  043 
Attesträtt, semestern 2014. 
Delegat: Barn- och utbildningschef. 
 
Dnr 2014.45  606 
Brådskande ärende. Yttrande till Skolinspektionen. 
Delegat: Ordförande. 
 
Mottagande av elev från annan kommun, beslut 2014-03-24. 
Förskoleklass, Alftaskolan. 
Delegat: Barn- och utbildningschef. 
 
Mottagande av elev från annan kommun, beslut 2014-04-08. 
Förskoleklass, Alftaskolan. 
Delegat: Barn- och utbildningschef. 
 
Mottagande av elev från annan kommun, beslut 2014-03-25. 
Rotebergs förskola. 
Delegat: Barn- och utbildningschef. 
 
Mottagande av elev från annan kommun, beslut 2013-10-14. 
Nordanängs förskola. 
Delegat: Barn- och utbildningschef. 
 
forts
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BOS § 58, forts 
 
Uppsagda barn i förskola och skolbarnomsorg 2014-04-01—06-30, 
förteckning 2014-06-01. 
Delegat: Barnomsorgsadministratör. 
 
Placerade barn i förskola och skolbarnomsorg 2014-01-01—06-30, 
förteckning 2014-07-01. 
Delegat: Barnomsorgsadministratör. 
 
Dnr 2014.108   623 
Skolskjuts i form av busskort från hemmet i Runemo till Alftaskolan,    
beslut 2014-08-20. 
Delegat: Skolskjutshandläggare. 
 
Dnr 2014.114   623 
Skolskjuts, anslutningsskjuts, Torrbergsbo-Ryggesbovägen,                   
beslut 2014-08-20. 
Delegat: Skolskjutshandläggare. 
 
Dnr 2014.115   601 
Avtal om inlästa läromedel. 
Delegat: Barn- och utbildningschef. 
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BOS  § 59     
 

Meddelanden 
(pärm) 
 
Dnr 2014.83   026 
Resultat av inspektioner, inspektionsmeddelanden 2014-06-19 från 
Arbetsmiljöverket. 
- Rotebergs skola 
- Viksjöfors skola 
- Celsiusskolan 7-9 
- Skolhuvudman 
 
Dnr 2013.189   606 
Yttrande 2014-08-07 till Skolinspektionen. 
 
Protokoll från samverkansgrupp 21 augusti 2014, barn- och 
utbildningsförvaltningen. 
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BOS § 60 Dnr 2013.120 619   
 
Kvalitetsarbete 
IT-satsningar i förskola och skola – hur arbetar vi? Några 
exempel 
 
Clas Rehn, lärare vid Lillboskolan F-6 och Carina Malm, lärare vid 
Celsiusskolan F-6 informerar om och visar exempel på hur man i 
undervisningen använder de it-satsningar som gjorts inom skolan, så som 
datorer och projektorer. 
 
I stort sett alla lärare använder sig idag av it-hjälpmedel i sin undervisning.
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BOS § 61 Dnr 2014.5 611   
 
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 
 
Inom området fortbildning och metodutveckling arbetar man med Reading 
to learn (läsförståelse), PISA 2015 (mattesatsning). 
 
Förra läsåret deltog 40 lärare i kompetensutveckling inom Reading to learn 
och nu i höst kommer 26 lärare att delta. 
 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
   

  2014-08-28 26 (28) 
     

 
Barn- och skolnämnden 
Öppet sammanträde 
 

 

  

BOS  § 62 Dnr 2014.4 600    
 

Barn- och utbildningschefen informerar 
 
Barn- och utbildningschef Solveig Landar informerar om: 
 
o Asylsökande och nyanlända barn och ungdomar i förskola och skola. 

 
o Skolinspektionen genomför tillsyn av skolverksamheten i kommunen 

under våren 2015. 
 

o Presidiet har under juni träffat kommunens revisorer och KPMG med 
anledning av en ansvarsgranskning. 

 
o Resultat av Arbetsmiljöverkets tillsyn. 

Uppföljning sker i november. 
 

Dnr 2014.16   607 
o Kränkande behandling, bos nr 14/2014. 
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BOS  § 63      
 

Kurser och konferenser 
 
Ingenting att meddela eller besluta om. 
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BOS  § 64 Dnr 2014.118 714    
 

Barnomsorg för föräldrar med obekväm arbetstid 
 
Beslut 
Nämnden uppdrar till barn- och utbildningschef Solveig Landar att beräkna 
kommunens kostnader för att kunna erbjuda barnomsorg till barn med 
föräldrar som har obekväma arbetstider, tidiga mornar och sena kvällar. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Efterfrågan på barnomsorg till barn med föräldrar som har obekväma 
arbetstider tenderar att öka och man vill nu ta reda på vilka kostnader det 
handlar om för att kunna erbjuda denna tjänst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SKICKAS TILL 
För handläggning: Solveig Landar 
 

 
 
 

 


