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Barn- och skolnämnden
Öppet sammanträde

Plats och tid

Kommunkontoret i Edsbyn sammanträdesrum B, fredag 20 september
2013, kl. 8.30-9.30.

Beslutande
Ledamöter

Håkan Englund (S), ordförande
Ingrid Björklund (FP), vice ordförande
Anette Mårtensson (S)
Jennie Forsblom (KD)
Karl-Gunnar Landar (C)

Tjänstgörande ersättare

Per Helgesson (S), tjänstgörande ersättare för Veronica Kjellgren (MP)
Carl Ringbo, (C), tjänstgörande ersättare för Hans Jonsson (C)

Övriga närvarande
Ersättare

Emma Madueme Johansson (S)

Tjänstemän

Barn- och utbildningschef Solveig Landar
Sekreterare Elsy Espes
Ekonom Magnus Haraldsson

Övriga

Monica Hedström, Lärarförbundet, personalföreträdare

Justering
Justerare

Karl-Gunnar Landar

Plats och tid

Barn- och utbildningsförvaltningen måndag 23 september 2013, kl. 11.00.

Justerade paragrafer

67-69
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Underskrifter

Sekreterare

____________________________________________

Elsy Espes

Ordförande

____________________________________________

Håkan Englund

Justerare

____________________________________________

Karl-Gunnar Landar
________________________________________________________________________________________________

Anslag på kommunens officiella anslagstavla
Barn- och skolnämnden i Ovanåkers kommun har haft sammanträde
20 september 2013.
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 24 september 2013 och tas ned
17 oktober 2013. 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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BOS § 67

Godkännande av dagordning
Beslut
Nämnden godkänner dagordningen med tillägg av ärendet
Preliminär budgetuppföljning, augusti 2013.
Beslutsunderlag
Kallelse med föredragningslista, 2013-09-13.
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BOS § 68

Dnr 2013.6

042

Preliminär budgetuppföljning, augusti 2013
Sammanfattning av ärendet
Ekonom Magnus Haraldsson går igenom preliminär budgetuppföljning för
perioden januari-augusti 2013.
Nämnden har under perioden förbrukat 63 % av sin budget, vilket också är
riktpunkten. Åtgärder har vidtagits för en budget i balans innan årets slut och
prognosen för helåret visar i dagsläget ett överskott på 150 000 kronor.
Nämnden tackar och tar emot informationen.
Beslutsunderlag
Preliminär budgetuppföljning augusti 2013, ekonomiavdelningen.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-09-20

5 (9)

Barn- och skolnämnden
Öppet sammanträde

BOS § 69

Dnr 2013.21
041
Dnr 2013.109 291

Budget och verksamhetsplan 2014-2016 samt uppdrag
skollokalorganisation 2013
Beslut
Nämnden antar förslag till budget och verksamhetsplan 2014-2016 med
anpassningar.
•

Viksjöfors skola avvecklas efter vårterminen 2014.

•

Förskolan i Viksjöfors avvecklas vid samma tidpunkt eller vid den
senare tidpunkt som kan bli nödvändig för att säkerställa att berörda barn
vid förskolan får plats vid annan befintlig förskola i Alfta eller Edsbyn.
Avvecklingen ska senast vara genomförd i samband med att lösningarna
för en ny fleravdelningsförskola i Edsbyn är klara.

•

Övriga åtgärder1-9 i förvaltningens förslag till besparingar 2014
kvarstår, men med följande förändring av förvaltningens förslag
avseende åtgärd nr 9 som i förvaltningens förslag är en besparing på
100 000 kronor:
Åtgärd 9, neddragning av tjänster fritidshem, förändras dock till att avse
intervallet 100 000-500 000 kr. Detta med hänvisning till att full effekt
av avveckling Viksjöfors eventuellt inte uppnås under 2014 eftersom
förskolan kan komma att finnas kvar till någon gång under 2015.

•

Denna redovisning av besparingar 2014 för att komma inom ram samt
redovisade konsekvenser av föreslagna åtgärder lämnas till kommunstyrelsen för fortsatt hantering.

Förslag till beslut under sammanträdet
Håkan Englund (S) yrkar följande enligt majoritetens (S, M, MP, FP,)
förslag:
• Viksjöfors skola avvecklas efter vårterminen 2014.

SKICKAS TILL
För handläggning: Kommunstyrelsen
För kännedom: S Landar, Förskolechefer, Grundskolerektorer
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•

Förskolan i Viksjöfors avvecklas vid samma tidpunkt eller vid den
senare tidpunkt som kan bli nödvändig för att säkerställa att berörda barn
vid förskolan får plats vid annan befintlig förskola i Alfta eller Edsbyn.
Avvecklingen ska senast vara genomförd i samband med att lösningarna
för en ny fleravdelningsförskola i Edsbyn är klara.

•

Övriga åtgärder 1-9 i förvaltningens förslag till besparingar 2014
kvarstår, men med följande förändring av förvaltningens förslag
avseende åtgärd nr 9 som i förvaltningens förslag är en besparing på
100 000 kronor:
Punkten 9, neddragning av tjänster fritidshem, förändras dock till att
avse intervallet 100 000-500 000 kr. Detta med hänvisning till att full
effekt av avveckling Viksjöfors eventuellt inte uppnås under 2014
eftersom förskolan kan komma att finnas kvar till någon gång under
2015.

•

Denna redovisning av besparingar 2014 för att komma inom ram samt
redovisade konsekvenser av föreslagna åtgärder lämnas till kommunstyrelsen för fortsatt hantering.

Jennie Forsblom (KD) yrkar följande enligt oppositionens (C, KD) förslag:
• Bifall till förvaltningens förslag till och med punkt 9.
•

Sammanlägga de två nämnderna inom skolområdet, besparing
450 000 kronor.

•

Flytta in verksamheten i lokalen ”Villan” i Alftaskolan, besparing
50 000 kronor.

•

Neddragning av personalkostnad inom ledning och/eller verksamhet,
besparing 600 000 kronor.

Beslutsgång
Åtgärd nr 9, neddragning av tjänst fritidshem 25 %
Ordföranden ställer frågan om nämnden antar eller avslår ändringsyrkandet,
intervallet 100 000 – 500 000 kronor, vad avser åtgärd nr 9 och finner att
nämnden antar det.
forts
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Åtgärd nr 10, avveckling av någon av de minsta skolorna eller andra
alternativ
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar
enligt Håkan Englunds (S) förslag.
Reservation
Jennie Forsblom (KD), Karl-Gunnar Landar (C) och Carl Ringbo (C)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Jennie Forsbloms (KD) förslag.
Överväganden, majoriteten (S, M, FP, MP)
”Den politiska majoriteten i barn- och skolnämnden är av den bestämda
uppfattningen att det är det som sker i mötet mellan lärare och elev som är
det avgörande för hur framgångsrik skolan kommer att vara i sitt uppdrag att
möta alla elever och ge dessa den bästa utgångspunkten för vuxenlivet. Det
är kompetenta och duktiga lärare men även annan personal som möter
eleverna och även rektorernas arbete tillsammans med sin personal, som
avgör hur bra Ovanåkers skola kan bli. Detta tillsammans med höga
förväntningar på både elever och lärare ger de grundläggande förutsättningarna för en skola i vår kommun som ger hög kunskapsnivå, trivsel
och trygghet för eleverna.
Med denna utgångspunkt blir det naturligt för oss att ta ansvar för nämndens
budget genom att hitta besparingar som i första hand inte berör lärartätheten
eller stödet till lärare i deras dagliga arbete.
En avveckling av någon av de minsta skolorna i kommunen (Runemo eller
Viksjöfors) innebär en minskning av kostnaderna för lokaler, städ och
möjligheter till viss neddragning av ledningsfunktion. Den tillkommande
kostnaden vid en avveckling är framförallt skolskjutsar.
De av förvaltningen framräknade effekterna av en avveckling av någon av
skolorna innebär en besparing per skola på ungefär 2 miljoner per år (för alla
detaljer, se framtagit underlag). I denna summa finns ett antagande om att
nämnden enbart kan tillgodoräkna sig 40 procent av hyreskostnaden som en
besparing så länge lokalen står tom och att även den förskoleavdelning som
finns lokaliserad i respektive skola avvecklas. Tillkommande skolskjuts på
ca. 100 000 kr per skola finns medtagen.
De konsekvenser som en avveckling innebär, har beskrivits av förvaltningen

forts
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och sammanfattningsvis så är vår uppfattning att konsekvenserna inte på
något negativt sätt påverkar förutsättningarna för en bra skolverksamhet för
de berörda eleverna. Förutsättningarna för ett bra möte mellan elev och
lärare blir oförändrade. Vi behåller den lärartäthet vi har idag och det
uppstår inga lokalmässiga problem på Alftaskolan om elevantalet ökar med
en av skolorna.
Vi är naturligtvis medvetna om att en avveckling av skolor på dessa mindre
orter kan ha negativa effekter i övrigt på sådant som inte direkt berör skolan.
Dessa överväganden som berör annat än själva skolverksamheten måste
dock i huvudsak göras av kommunstyrelse och kommunfullmäktige.
En dialog har förts efter nämndens senaste möte med föräldraråden vid både
Runemo och Viksjöfors skola samt med ansvariga rektorer. Värdefulla
synpunkter har noterats och bearbetats ytterligare. Vi har även tagit del av
skrivelser till nämnden från både allmänheten och personalgrupper.
Även om vi är medvetna om att några av besparingspunkterna 1-9 som berör
vakanser inom elevhälsan och några mindre neddragningar inom förskola
och fritidshem kan innebära viss försämring och upplevas negativt av
berörda så är den sammantagna bedömningen att konsekvenserna av dessa
besparingar går att hantera, särskilt när de som berör elevhälsan endast är
tillfälliga under del av nästa år.”
Sammanfattning av ärendet
Nämnden har vid sitt sammanträde 29 augusti beslutat att senarelägga
tidpunkten för beslut i ärendet till detta extra sammanträde. Detta för att
möjliggöra eventuella kompletteringar och ge mer tid till diskussion m.m.
innan ett ställningstagande.
Nämnden har en av kommunfullmäktige tilldelad preliminär ram för 2014
på 155 276 000 kr. Anpassningskravet för att klara verksamheten inom
denna ram är 3 875 000 kr. Motsvarande belopp för 2015 och 2016 är inte
fastställda, men med stor sannolikhet är besparingskraven på samma nivå
även dessa år om inte grundförutsättningarna för kommunen ändras på något
avgörande sätt.
Nämndens uppdrag är att till budgetberedningen och inför ställningstagandet
av hela kommunens budget i kommunfullmäktige i december, redovisa dels
hur nämnden kan komma inom ram med sin verksamhet, vilka
forts
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besparingsåtgärder krävs för att åstadkomma detta, och dels vilka
konsekvenser för verksamheten och personal får dessa förslag.
Förvaltningen har på nämndens uppdrag tagit fram en rad åtgärder som
berör, såväl tillfälliga vakanser inom elevhälsan, något lägre löneökning än
budgeterat som viss neddragning av personal inom förskola och fritidshem.
Förvaltningen har även redovisat konsekvenser och vilka besparingar som
uppnås om någon av de minsta skolorna avvecklas.
Skrivelser från två föräldrar i Viksjöfors samt från personal vid Lillboskolan
har kommit till nämnden och delas ut vid dagen sammanträde.
Beslutsunderlag
Barn- och skolnämnden § 52/2013.
Budget- och verksamhetsplan 2014-2016 med anpassningar 2013-2014.
Utredning 2013-08-21, ”Uppdrag skollokalorganisation”, barn- och
utbildningschef Solveig Landar.
Utredning 2013-09-10, Runemo och Viksjöfors skolor, bilaga till
skollokalorganisation.
Skrivelse 2013-09-18, Elisabeth Guthu.
Skrivelse 2013-08-28, personal vid Lillboskolan.
Skrivelse 2013-09-19, Jonas Broberg.

