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Barn- och skolnämnden
Öppet sammanträde

Plats och tid

Kommunkontoret i Edsbyn sammanträdesrum A, torsdag 10 oktober
2013, kl. 9.00-12.40. Ajournering kl. 11.50-12.00.

Beslutande
Ledamöter

Håkan Englund (S), ordförande
Annett Mårtensson (S), § 70-del av § 74
Jennie Forsblom (KD)
Hans Jonsson (C)
Karl-Gunnar Landar (C)

Tjänstgörande ersättare

Ulla Mortimer (M), tjänstgörande ersättare för Ingrid Björklund (FP)
Linda Mårtens (MP), tjänstgörande ersättare för Veronica Kjellgren (MP)
Emma Madueme Johansson (S), tjänstgörande ersättare för
Annett Mårtensson, (S), §§ 75-81

Övriga närvarande

Emma Madueme Johansson (S), §§ 70-74

Ersättare

Tjänstemän

Barn- och utbildningschef Solveig Landar
Sekreterare Elsy Espes
Kvalitetsutvecklare Lars Forsblom, § 70-71
Ekonom Magnus Haraldsson, § 70-71
Rektorerna Magnus Elfving och Berit Hammarström, § 72
Kulturchef Carina Isaksson, § 73

Övriga

Monica Hedström, Lärarförbundet, personalföreträdare

Justering
Justerare

Jennie Forsblom

Plats och tid

Barn- och utbildningsförvaltningen onsdag 16 oktober 2013, kl. 12.50.

Justerade paragrafer

70-81
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Barn- och skolnämnden
Öppet sammanträde

Underskrifter

Sekreterare

____________________________________________

Elsy Espes

Ordförande

____________________________________________

Håkan Englund
Justerare

____________________________________________

Jennie Forsblom
________________________________________________________________________________________________

Anslag på kommunens officiella anslagstavla
Barn- och skolnämnden i Ovanåkers kommun har haft sammanträde den
10 oktober 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 den 17 oktober och tas ned
8 november 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 § 70

Godkännande av dagordning
Beslut
Nämnden godkänner dagordningen med tillägg av ärendet ”Studiebesök i
verksamheterna” efter förslag från Jennie Forsblom (KD).
Barn- och utbildningschefen meddelar att ärendet kommer upp under
punkten ”Utvecklingsplan för kvalitetsarbete inom grundskolan för högre
måluppfyllelse och bättre resultat – lägersrapport”.
Beslutsunderlag
Kallelse med föredragningslista, 2013-10-03.
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Barn- och skolnämnden
Öppet sammanträde
BOS § 71

Dnr 2013.6 042

Delårsrapport januari-augusti 2013 samt budgetuppföljning
januari-september
Beslut
Nämnden godkänner delårsrapport för januari-augusti 2013.
Sammanfattning av ärendet
Delårsrapport
Barn- och skolnämnden visar en prognos på överskott mot budget på
150 000 kr. Detta beror på åtgärder som gjorts för att undvika underskott
samt utfall i löneöversyn jämfört med tilldelad budget. Förskoleplatser
saknas i centrala Edsbyn. Det utmanande arbetet att öka grundskolans
måluppfyllelse fortsätter. Årets resultat visar förbättrat resultat jämfört med
föregående år.
Nämnden når målen i styrkortet för 2013 vad gäller målområdena:
medborgare/kund, miljö, ekonomi och medarbetare.
Nämnden når delvis målen inom målområdet verksamhet & utveckling.
Kvalitetsutvecklare Lars Forsblom informerar om slutbetyg år 9 i
grundskolan och meritvärde för skolor i Hälsingekommunerna.
Budgetuppföljning januari-september
Nämnden har under perioden januari-september förbrukat 72 %, vilket
också är riktpunkten.
Beslutsunderlag
Budgetuppföljning för augusti 2013.
Förvaltningsberättelse 2013.
Styrkort 2013 - måluppfyllelse.
Styrkort 2013 - analys av måluppfyllelse.
Budgetuppföljning för september 2013.

SKICKAS TILL
För kännedom: Ekonomiavdelningen, S Landar
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Barn- och skolnämnden
Öppet sammanträde
BOS § 72

Dnr 2013.168

609

De nya rektorerna presenterar sig
Magnus Elfving är från och med höstterminen ny rektor för Celsiusskolan
7-9 och Berit Hammarström för Lillboskolan F-6 (75 %) samtidigt som hon
också är biträdande rektor för Celsiusskolan 7-9, (25 %).
Nämnden får en lägesrapport från respektive skolor.
Nämnden tackar för presentationen och informationen.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-10-10

6 (18)

Barn- och skolnämnden
Öppet sammanträde
BOS § 73

Dnr 2013.141

609

Inför monolog av flykting från forna Jugoslavien på Röda
Kvarn, skolkultur och världsarv, Hälsingegårdar information
Sammanfattning av ärendet
Monolog
Kulturchef Carina Isaksson informerar nämnden om monologen ”Var är mitt
hem”, som kommer att hållas på Röda Kvarn i Edsbyn den 18 november,
kl. 13.00 och 19 november, kl. 13.00. Det är en monolog, som kommer att
framföras av en flykting från före detta Jugoslavien. Ett viktigt inslag i
kommunens integrationsarbete och samtliga ledamöter i nämnden samt
förvaltningschefer uppmanas att delta.
Skolkultur
Kulturombuden på skolorna och förskolorna är med och bestämmer vilka
föreställningar som ska köpas in.
Eleverna och förskolebarnen får minst 2-3 kulturupplevelser/läsår.
Hälsingegårdar, världsarv
En arbetsgrupp är bildad för att arbeta med den pedagogiska delen.
Huvudtanken är att detta ska ingå i skolkulturen.
Nämnden tackar för informationen.
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BOS § 74

Dnr 2012.128

714

Fleravdelningsförskola i Edsbyn
Beslut
Barn- och skolnämnden uppdrar till tekniska nämnden att, som ett alternativ
till den projektering som Alfta-Edsbyns Fastighets AB, (Aefab), redovisade
för nämnden 29 augusti, ta fram underlag enligt följande:
o En fyraavdelningsförskola som möjliggör att byggnaden i framtiden kan
kompletteras med i vart fall ytterligare en avdelning.
o Ytan för fyraavdelningsförskola är som minst 900 kvadratmeter.
o Verksamhetens krav på en fleravdelningsförskola som har lämnats i
samband med förslag framtaget av Aefab ska beaktas i motsvarande
utsträckning.
o Den presenterade lösningen med byggnad och utemiljö visar nytänkande
när det gäller miljöteknik, energilösningar samt pedagogisk verksamhet.
o Presenterad lösning kan med fördel visa på spännande byggnadslösning,

både exteriör och interiör.
o Alternativa ägandeformer och finansiering.
Med de underlag som presenteras tar nämnden ett beslut senast i december
för att därefter överlämna ärendet till kommunfullmäktige.
Förslag till beslut under sammanträdet
Håkan Englund (S) yrkar enligt följande:
Barn- och skolnämnden uppdrar till tekniska nämnden att, som ett alternativ
till den projektering som Alfta-Edsbyns Fastighets AB, (Aefab), redovisade
för nämnden 29 augusti, ta fram underlag enligt följande:
o En fyraavdelningsförskola som möjliggör att byggnaden i framtiden kan
kompletteras med i vart fall ytterligare en avdelning.
o Ytan för fyraavdelningsförskola är som minst 900 kvadratmeter.
forts
SKICKAS TILL
För handläggning: Tekniska nämnden
För kännedom: AEFAB
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BOS § 74, forts
o Verksamhetens krav på en fleravdelningsförskola som har lämnats i
samband med förslag framtaget av Aefab ska beaktas i motsvarande
utsträckning.
o Den presenterade lösningen med byggnad och utemiljö visar nytänkande
när det gäller miljöteknik och energilösningar.
o Presenterad lösning kan med fördel visa på spännande byggnadslösning,

både exteriör och interiör.
o Alternativa ägandeformer och finansiering.
Med de underlag som presenteras tar nämnden ett beslut senast i december
för att därefter överlämna ärendet till kommunfullmäktige.
Hans Jonsson (C), Karl-Gunnar (C) och Jennie Forsblom (KD) yrkar enligt
följande:
Ändring av punkt
Den presenterade lösningen med byggnad och utemiljö visar nytänkande när
det gäller miljöteknik, energilösningar samt pedagogisk verksamhet.
Strykning av punkt
Presenterad lösning kan med fördel visa på spännande byggnadslösning,
både exteriör och interiör.
Tillägg av punkt
Undersökning av etablering av en ny fleravdelningsförskola i befintlig
kommunal lokal.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras kl. 11.50-12.00.
Håkan Englund (S) yrkar avslag på Hans Jonssons (C) m fl. yrkande om
tillägg av en punkt.
Beslutsgång
Strykning av punkt
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar
enligt Håkan Englunds (S) förslag.
forts
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BOS § 74, forts
Omröstning begärs.
Nämnden godkänner följande beslutsgång:
Den som instämmer i Håkan Englunds förslag, röstar JA.
Den som instämmer i Hans Jonssons (C) m.fl. förslag, röstar NEJ.
Omröstningsresultat
Håkan Englund (S)
Linda Mårtens (MP)
Ulla Mortimer (M)
Hans Jonsson (C)
Karl-Gunnar Landar (C)
Jennie Forsblom (KD)

Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej

Vid lika röstetal, 3 ja-röster och 3-nej-röster, har ordföranden utslagsröst
och nämnden beslutar därför enligt Håkan Englunds (S) förslag att följande
skrivning ska vara kvar: Presenterad lösning kan med fördel visa på
spännande byggnadslösning, både exteriör och interiör.
Ändring av punkt
Ordföranden ställer frågan om nämnden antar eller avslår Hans Jonsson (C)
m.fl. förslag till ändring och finner att nämnden antar det. Skrivningen får
då följande lydelse: Den presenterade lösningen med byggnad och utemiljö
visar nytänkande när det gäller miljöteknik, energilösningar samt
pedagogisk verksamhet.
Tillägg av punkt
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar
enligt Håkan Englunds (S) förslag.
Omröstning begärs.
Nämnden godkänner följande beslutsgång:
Den som instämmer i Håkan Englunds förslag, = avslag, röstar NEJ.
Den som instämmer i Hans Jonssons (C) m.fl. förslag, = bifall, röstar JA.
Omröstningsresultat
Håkan Englund (S)
Linda Mårtens (MP)
Ulla Mortimer (M)
Hans Jonsson (C)
Karl-Gunnar Landar (C)
Jennie Forsblom (KD)

Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
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BOS § 74, forts
Vid lika röstetal, 3 ja-röster och 3-nej-röster, har ordföranden utslagsröst
och nämnden beslutar därför enligt Håkan Englunds (S) förslag att avslå
yrkandet om följande skrivning: Undersökning av etablering av en ny
fleravdelningsförskola i befintlig kommunal lokal.
Reservation
Hans Jonsson (C), Karl-Gunnar Landar (C) och Jennie Forsblom (KD)
reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag och meddelar att
skriftlig reservation kommer att lämnas, (bilaga).
Sammanfattning av ärendet
Barn- och skolnämnden har, utifrån genomförd utredning om möjliga
lösningar för förskoleverksamheten i centrala Edsbyn, dragit slutsatsen att
planeringen ska utgå från en nybyggnation för en fleravdelningsförskola
(utgångspunkten är preliminärt fyra avdelningar).
Alfta Edsbyns Fastighets AB har uppdraget att genomföra en projektering
av en fyra-avdelningsförskola i centrala Edsbyn, Bäckområdet.
Aefab har redovisat uppdraget på nämndens sammanträde den 29 augusti.
För att få ett bredare underlag för fortsatt hantering inför beslut i ärendet,
uppdrar barn- och skolnämnden till tekniska nämnden att komplettera den
projektering Aefab har redovisat.
Beslutsunderlag
Skrivelse 2013-09-27 från ordförande Håkan Englund, (S).
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Bilaga till barn- och skolnämndens protokoll 2013-01-10, § 74
Reservation angående beslut om uppdrag till tekniska nämnden som gäller
fleravdelningsförskola i Edsbyn.
Vi reserverar oss mot beslutet till förmån för vårt eget yrkande.
Bakgrund
På BOS sammanträde 4/10 2012 togs beslutet om ett uppdrag till
förvaltningen att redovisa möjliga lösningar för en treavdelningsförskola.
Vidare togs beslutet på BOS sammanträde den 11/3 2013 att planeringen
ska utgå från nybyggnation av förskola. Vi har därför inte fått några
tillräckligt utredda alternativ till nybygge.
På BOS sammanträde den 4/10 2012 togs även beslut om att lämna
lokalutredningen i övrigt till kommunstyrelsen för vidare åtgärder och
förslag.
Motivation
Eftersom kommunstyrelsen övertagit lokalfrågan i ett koncernperspektiv,
ska alla nämnders behov belysas i det övergripande perspektivet, någon viss
nämnd ska inte utelämnas. Vi anser att uppdraget till tekniska nämnden
även ska omfatta alternativ till nybygge. Möjligheten att överta lokaler till
förskola från annan nämnd måste undersökas.
Vi har fått en preliminär kalkyl presenterad och med anledning av prisnivån
ser vi det alternativet som tveksamt att kunna genomföra. Uppdraget till
tekniska nämnden borde därför även innefatta alternativ som innebär
ombyggnad av befintliga lokaler, förslag som kan bli billigare att
genomföra.
Med anledning av efterfrågan på förskoleplatser känner vi en stress i denna
fråga, men vi måste undersöka alla möjligheter till att möta behovet som
finns innan vi tar ett slutgiltigt beslut. Det ska vara hållbart många år framåt
och ligga på en rimlig prisnivå. Om vi gör en för stor investering på ny
förskola kommer vi att få dra in på annan verksamhet istället.
Jennie Forsblom, Kd
Hans Jonsson, C
Karl-Gunnar Landar, C
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BOS § 75

Dnr 2013.142

600

Sammanträdesplan 2014 för barn- och skolnämnden
Beslut
Barn- och skolnämnden fastställer följande sammanträdesplan för 2014:
Utskick Beredning Utskick Sammankallelse
Kallelse träde
beredning
smtr
nämnd
må
27 jan
24 feb
5 maj
11 aug
22 sep
24 nov

on
kl. 8.30
29 jan
26 feb
7 maj
13 aug
24 sep
26 nov

to

to
kl. 9.00
6 feb 14 feb (fr)
6 mars 13 mars
15 maj
22 maj
21 aug
28 aug
2 okt
9 okt
4 dec
11 dec

Sammanfattning av ärendet
Barn- och skolnämnden ska fastställa sammanträdesplan för 2014.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2012-09-17, barn- och utbildningsförvaltningen
Elsy Espes.

SKICKAS TILL
För handläggning: E Espes
För kännedom: Nämndens ledamöter och ersättare, Vakmästeri, S Landar, M Haraldsson, M
Hedström, Lärarförbundet
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Information från Folkhälsorådet
Sammanfattning av ärendet
Hans Jonsson (C) informerar från rådets senaste sammanträde.
Nämnden tackar för informationen.
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BOS § 77

Dnr 2012.127

611

Utvecklingsplan för kvalitetsarbete inom grundskolan –
lägesrapport
Barn- och utbildningschef Solveig Landar informerar nämnden om
arbetsläget vad gäller utvecklingsplan för kvalitetsarbete inom grundskolan
för högre måluppfyllelsen och bättre resultat.
Prioriterade områden enligt planen är:
• Fortbildning och metodutveckling
• Rektors förutsättning att vara pedagogisk ledare
• Resurs till elever i behov av särskilt stöd
Arbetet med Reading to learn och PISA (mattesatsning). Gemensamma
mallar och tidpunkter för diagnostiska prov är framtagna.
Några kommande aktiviteter:
 Utvecklingsdag för politiker och ledningsgrupp.
Nämnden uppdrar till förvaltningen att ordna (jan/feb 2014)
 Schemalagda studiebesök i verksamheterna för politiker.
Nämnden uppdrar till förvaltningen att ordna.
 Rektorer presenterar sin verksamhet.
Nämnden uppdrar till förvaltningen att ordna.
Nämnden tackar för informationen.

SKICKAS TILL
För handläggning: Barn- och utbildningsförvaltningen
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BOS § 78

Dnr 2013.10

600

Barn- och utbildningschefen informerar
Barn- och utbildningschef Solveig Landar informerar om:
o Medarbetarundersökningen – uppföljning sker vid medarbetarsamtal.
o Ovanåkers kommun har av Lärarförbundet åter rankats som länets bästa
skolkommun.
o Utmärkelsen Skola för hållbar utveckling, Furans förskola.
o Jämförelsetal 2012, Skolverkets Kommunblad, förskola, fritidshem,
förskoleklass, grundskola.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-10-10

16 (18)

Barn- och skolnämnden
Öppet sammanträde
BOS § 79

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
Dnr 2012.162 608
Läsårsdata 2013/2014, reviderat beslut 2013-09-03.
Delegat: Barn- och utbildningschef.
Dnr 2013.143 617
Mottagande i grundsärskola, beslut 2013-09-10.
Delegat: Barn- och utbildningschef.
Mottagande av barn från Bollnäs kommun till fritidshem, Runemo skola,
beslut 2013-09-09.
Delegat: Barn- och utbildningschef.
Dnr 2013.139 623
Busskort för resa till och från skolan, brådskande ärende, beslut 2013-09-06.
Delegat: Ordförande barn- och skolnämnd.
Dnr 2013.160 027
Studieresa till Polen, Alftaskolan, årskurs 9, delegeringsbeslut 2013-09-27.
Delegat: Barn- och utbildningschef.
Placerade och uppsagda barn i förskola och skolbarnomsorg, perioden 201307-01—09-30.
Delegat: Förskoleassistent.
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BOS § 80

Meddelanden
(pärm)
o Protokoll 2013-08-22 från samverkansgrupp, barn- och
utbildningsförvaltningen.
o Protokoll 2013-09-30 från samverkansgrupp, barn- och
utbildningsförvaltningen.
o Medarbetarundersökning 2013, personalutskottet § 10/13.
o Uppföljning av löneöversyn 2013, personalutskottet § 11/13.
o Utmärkelsen Skola för hållbar utveckling, Furans förskola,
beslutsmeddelande 2013-09-16, Skolverket.
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Kurser och konferenser
Fem deltagare anmälda till Skolinspektionens dag 20 november.
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