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Barn- och skolnämnden
Öppet sammanträde

Plats och tid

Kommunkontoret i Edsbyn sammanträdesrum A, torsdag 23 maj
2013, kl. 9:00-11:55.

Beslutande
Ledamöter

Håkan Englund (S), ordförande
Ingrid Björklund (FP), vice ordförande
Anette Mårtensson (S)
Jennie Forsblom (KD)
Hans Jonsson (C)

Tjänstgörande ersättare

Linda Mårtens (MP), tjänstgörande ersättare för Veronica Kjellgren (MP)
Ulla Mortimer (M), tjänstgörande ersättare för Karl-Gunnar Landar (C)

Övriga närvarande
Ersättare

Per Helgesson (S)

Tjänstemän

Barn- och utbildningschef Solveig Landar
Sekreterare Elsy Espes

Övriga

Monica Hedström, Lärarförbundet, personalrepresentant

Justering
Justerare

Hans Jonsson

Plats och tid

Barn- och utbildningsförvaltningen 29 maj 2013, kl. 11:00.

Justerade paragrafer

39-50
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Barn- och skolnämnden
Öppet sammanträde

Underskrifter

Sekreterare

____________________________________________

Elsy Espes
Ordförande

____________________________________________

Håkan Englund
Justerare

____________________________________________

Hans Jonsson
________________________________________________________________________________________________

Anslag på kommunens officiella anslagstavla
Barn- och skolnämnden i Ovanåkers kommun har haft sammanträde
23 maj 2013.
Protokollet har justerats, d v s godkänts av ordföranden och justerare.
Protokollet finns på barn- och utbildningsförvaltningen och på kommunens
webbplats www.ovanaker.se.
Överklagande
Anslaget sätts upp på anslagstavlan 30 maj och tas ned 24 juni.
Under tiden som anslaget sitter uppe på anslagstavlan 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 skolnämnden
Öppet sammanträde

BOS § 39

Godkännande av dagordning
Beslut
Nämnden godkänner dagordningen med tillägg av ärendet Skolskjuts till
Rotebergs skola.
Beslutsunderlag
Kallelse med föredragningslista, 2013-05-17.
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Barn- och skolnämnden
Öppet sammanträde

BOS § 40

Dnr 2013.6

042

Tertialuppföljning januari-april 2013
Beslut
Nämnden godkänner tertialuppföljning januari-april 2013 med de ändringar
i måluppfyllelsen och analys av måluppfyllelsen i styrkortet som man
diskuterar och enas om.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden visar en prognos på underskott mot budget på 1 350 000 kronor
vid årets slut.
Underskottet finns inom förskolans verksamhet. Ersättningen till den fria
förskolan blir 800 000 kronor mer än budgeterat. Underskott befaras även på
650 000 kronor med anledning av att ingen budget finns för drift av
avdelning i Västergården hösten 2013.
Beslutsunderlag
Förvaltningsberättelse med driftredovisning januari-april 2013.
Styrkort med måluppfyllelse och analys av måluppfyllelse för barn- och
skolnämnden januari-april 2013.
Budgetuppföljning för april 2013.

SKICKAS TILL
För handläggning: ekonomiavdelningen@ovanaker.se
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Barn- och skolnämnden
Öppet sammanträde
BOS § 41

Dnr 2013.21

041

Budgetarbetet 2014-2016 - information
Beslut
För att åstadkomma budgetbesparingar inför budget 2014-2016 på
3 875 000 kr, uppdrar nämnden till barn- och utbildningsförvaltningen att
utreda följande:
o Att göra verksamhetsmässiga och ekonomiska bedömningar samt
redovisa konsekvenserna av att förändra skolorganisationen på det sättet
att någon eller några av de minsta skolorna avvecklas.
o Att göra verksamhetsmässiga och ekonomiska bedömningar samt
redovisa konsekvenserna av att förskoleverksamheten finns kvar i
lämnade skollokaler alternativt att även de lämnar skollokalen.
o Att göra verksamhetsmässiga och ekonomiska bedömningar samt
redovisa konsekvenserna av att lärartätheten minskas motsvarande
angiven budgetbesparing.
o Att en redovisning sker på barn- och skolnämndens sammanträde i slutet
av augusti för ställningstagande.
Förslag till beslut under sammanträdet
Håkan Englund (S): För att åstadkomma budgetbesparingar inför budget
2014-2016 på 3 875 000 kr uppdrar nämnden till barn- och
utbildningsförvaltningen att utreda följande:
Att göra verksamhetsmässiga och ekonomiska bedömningar samt redovisa
konsekvenserna av att förändra skolorganisationen på det sättet att någon
eller några av de minsta skolorna avvecklas.
Att göra verksamhetsmässiga och ekonomiska bedömningar samt redovisa
konsekvenserna av att förskoleverksamheten finns kvar i lämnade
skollokaler alternativt att även de lämnar skollokalen.
Att göra verksamhetsmässiga och ekonomiska bedömningar samt redovisa
konsekvenserna av att lärartätheten minskas motsvarande angiven
budgetbesparing.
forts
SKICKAS TILL
För handläggning: Barn- och utbildningsförvaltningen
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Öppet sammanträde
BOS § 41, forts
Att en redovisning sker på barn- och skolnämndens sammanträde i slutet av
augusti för ställningstagande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om nämnden antar eller avslår förslaget och
finner att nämnden antar det.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har fastställt nämndernas ramar och det är nu upp till
nämnden att presentera den verksamhet som ska utföras inom ram.
Nämnden ska också beskriva de anpassningar som nämnden ska göra mellan
åren för att nå ram. Uppgifterna ska lämnas till ekonomiavdelningen senast
1 september.
Barn- och skolnämndens budgetram för åren 2014-2016 är
155 276 000 kronor per år.
Nämnden har ett besparingskrav på 3 875 000 kronor år 2014.
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Öppet sammanträde

BOS § 42

Dnr 2012.128

714

Fleravdelningsförskola i Edsbyn – redovisning
Sammanfattning av ärendet
Nämnden har lämnat uppdrag till förvaltningen att redovisa en tidplan för
genomförandet av en ny fleravdelningsförskola i Edsbyn så snart som
möjligt samt att inleda det övriga arbetet som är nödvändigt i form av
planarbete, detaljerade ekonomiska kalkyler samt finansieringslösningar och
andra nödvändiga förberedelser. Redovisning ska ske fortlöpande till
nämnden.
Med projekteringen som underlag, samt redovisning av alternativ angående
ägandeform och finansiering, lämnas ärendet sedan vidare till
kommunfullmäktige för beslut i september 2013.
Barn- och utbildningschef Solveig Landar lämnar en lägesrapport.
Projekteringsuppdragen för en förskola med fyra avdelningar har
överlämnats till Alfta-Edsbyns Fastighets AB, som nu arbetar med dessa.
Förskolan är tänkt att ligga inom Bäck-området i Edsbyn. Osäkerhet råder
om tidplanen, med beslut i kommunfullmäktige under september, kommer
att kunna hållas.
Nämnden tackar för redovisningen.
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Öppet sammanträde
BOS § 43

Dnr 2013.98

611

Operativa mål, PISA 2015 - information
Beslut
Nämnden tar beslut om operativa mål på sammanträdet i augusti.
Sammanfattning av ärendet
Bakgrund
Nämnden har 29 mars 2012 beslutat att, tillsammans med sex andra
kommuner, delta i Sveriges Kommuner och Landstings Matematiksatsning
PISA 2015 med avsikt att förbättra matematikundervisningen i grundskolan.
Målet är att
- andelen som når lägsta nivå ska halveras
- andelen som når högsta nivå ska öka
- Sverige ska höra till de tio bästa OECE-länderna
För att framgångsrikt kunna lyfta elevernas matematikkunskaper, riktar sig
satsningen till politiker, skolförvaltning, rektorer och lärare.
Ordförande Håkan Englund (S) informerar. Operativa mål, kopplade till
matematik, håller på att arbetas fram och ska antas av nämnden i augusti.
Två eller tre mål med angivna insatser.
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Öppet sammanträde
BOS § 44

Dnr 2012.127

611

Utvecklingsplan för kvalitetsarbete inom grundskolan redovisning
Nämnden har 11 mars 2013 antagit en utvecklingsplan för kvalitetsarbete
inom grundskolan för att åstadkomma högre måluppfyllelse och bättre
resultat.
Det handlar bl.a. åtgärder inom områdena:
o Fortbildning och metodutveckling.
o Rektors förutsättningar att vara pedagogisk ledare.
o Resurs till elever i behov av särskilt stöd.
Barn- och utbildningschef Solveig Landar lämnar en lägesrapport och
informerar bl.a. om:
- PISA-projektet.
- Reading to Learn – fortbildning för lärare.
- Ny ledningsorganisation.
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BOS § 45

Dnr 2013.10

600

Barn- och utbildningschefen informerar
Barn- och utbildningschef Solveig Landar informerar om:
Dnr 2013.75 047
 Karriärtjänster
Ansökan om statsbidrag för fyra förstelärare – tre inom grundskolan och
en för gymnasiet. Nomineringsförfarande kommer att tillämpas.
 Lönerörelsen.
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BOS § 46

Information från Folkhälsorådet
Folkhälsorådet har inte haft någon träff efter nämndens förra möte.
Rådet ska träffas den 14 juni.
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BOS § 47

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, bos nr 5, 9-11/2013.
Delegat: Ruth Björling-Eriksson, personalansvarig för elevhälsan och
förskolechef.
Anställningsavtal, bos nr 6-7/2013.
Delegat: Förskolechef Marie Eriksson.
Uppsägning på egen begäran, bos 1/2013.
Delegat: Barn- och utbildningschef Solveig Landar.
Dnr 2013.63 027
Studieresa till Tjeckien.
Delegat: Barn- och utbildningschef Solveig Landar.
Dnr 2013.86 027
Språk- och studieresa till Paris.
Delegat: Barn- och utbildningschef Solveig Landar.
Dnr 2013.76 043
Beslutsattestanter
Delegat: Barn- och utbildningschef Solveig Landar.
Dnr 2013.80 619
Beslut om ersättning till fristående grundskoleverksamhet, Edenskolan i
Bollnäs.
forts
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BOS § 47, forts
Dnr 2012.162 608
Läsårsdata 2013/2014 – reviderat beslut. (Rättelse).
Delegat: Barn- och utbildningschef Solveig Landar.
Placerade och uppsagda barn i förskola och skolbarnomsorg, perioden
2013-01-01—03-31.
Delegat: Förskolesassistent Anna Hansdotter.
Dnr 2013.61 627
Samverkansavtal omkring Camp Timsbo.
Delegat: Barn- och utbildningschef Solveig Landar.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-05-23

14 (16)

Barn- och skolnämnden
Öppet sammanträde
BOS § 48

Meddelanden
(pärm)
o Dnr 2013.68 609
Bildande av politisk styrgrupp för integrationsfrågor, kommunstyrelsen
§ 46/2013.
o Dnr 2011.82 291
Lokalutredning, kommunstyrelsen § 59/13.
o Dnr 2013.85 609
Information om hälsorisker med trådlösa datornätverk,
Strålskyddsstiftelsen 2013-04-18.
Jäviga KI-professorer förringar strålningsrisker för barn i ny rapport,
Strålskyddsstiftelsen 2013-05-14.
o Dnr 2013.55 609
Gemensamma utgångspunkter för arbetet med barn och ungdomar
mellan landstinget och kommunerna i Gävleborg, kommunfullmäktige §
43/13.
o Dnr 2012.9 042
Ansvarsfrihet för nämnden, kommunfullmäktige § 38/13.
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BOS § 49

Dnr 2013.104

623

Skolskjuts till Rotebergs skola
Beslut
o Barn- och skolnämnden beslutar att upphandlad skolskjuts till Rotebergs
skola ska fortsätta som tidigare även under läsåret 2013/2014.
o Nämnden vill, i denna speciella situation, aktivt underlätta för föräldrar
till elever i Edsbyn att ha kvar sina barn på Rotebergs skola och att välja
Rotebergs skola, då skolorna i centrala Edsbyn – framför allt
Celsiusskolan – tenderar att bli överfulla.
o Om det i framtiden blir aktuellt att skolskjutsen ska upphöra, ska
föräldrarna i god tid informeras om detta.
o Nämnden uppdrar till barn- och utbildningsförvaltningen att, i samband
med ärendet budget 2014-2016, med uppdraget att förändra skolorganisationen, även göra en långsiktig totalöversyn av skolskjutsarna.
Sammanfattning av ärendet
I och med beslut om nedläggningen av Norra skolan, har elever som gick på
Norra skolan samt de som skulle börja förskoleklass då, kunnat åka
skolskjuts från Edsbyn till Roteberg under skoltiden fram till år 6.
Föräldrar till de elever från Edsbyn som från och med läsåret 2007/2008
och fram till läsåret 2012/2013 valt Rotebergs skola, har inför varje
läsårsstart informerats om att eleven inte är skolskjutsberättigad.
Kommunen har dock en policy som innebär att i mån av plats i
skolskjutsfordon, så får elever som egentligen inte är skolskjutsberättigade
åka med. Skolskjutsen är upphandlad för tre år framåt och hitintills har alla
elever som valt Rotebergs skola kunnat åka med den upphandlade
skolskjutsen i mån av plats.
Frågan har nu väckts om skolskjutsen ska fortsätta som tidigare eller
upphöra i och med vårterminens slut.
Beslutsunderlag
Muntlig redovisning av innehåll i skolskjutshandläggare Mats Martinssons
skrivelse 2013-05-20, barn-och utbildningschef Solveig Landar.

SKICKAS TILL
För handläggning: Mats Martinsson, Solveig Landar
För kännedom: Chris Sommar, Brittmarie Byström, Anna Hansdotter
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BOS § 50

Kurser och konferenser
Håkan Englund (S), Linda Mårtens (MP), Jennie Forsblom (KD) och barnoch utbildningschef Solveig Landar informerar från Skolriksdag 6-7 maj i
Stockholm.

