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Gymnasie- och utbildningsnämnden 

Öppet sammanträde 
 

   

  

 

Plats och tid  Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag 10 december 2014,            

kl. 8.30-10.10.  
 

Beslutande 

Ledamöter  Bengt Forssén (S), ordförande 

  Anita Wallin (MP) 

 Hans Jonsson (C) 

  

Tjänstgörande ersättare Pär Johansson, (M), tjänstgörande ersättare för Åke Ahl (M).  

 

 

Övriga närvarande 
Ersättare   
   
 

Tjänstemän  Barn- och utbildningschef Solveig Landar 

  Sekreterare Elsy Espes 

  Gymnasierektor Christer Andersson 

  Ekonom Magnus Haraldsson, § 64 

  
Övriga   

 

 

Justering   

Justerare  Hans Jonsson 

 

Plats och tid  Barn- och utbildningsförvaltningen 15 december 2014, kl. 11.00  

 

Justerade paragrafer  63-73 

 

Underskrifter 
 

 
 

 

Sekreterare ____________________________________________ 

 Elsy Espes 

 

 
  

Ordförande  ____________________________________________ 

  Bengt Forssén 

 

 
 

Justerare  ____________________________________________ 

  Hans Jonsson 
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Anslag på kommunens officiella anslagstavla 
 

Gymnasie- och utbildningsnämnden i Ovanåkers kommun har haft 

sammanträde 10 december 2014.  
 

Protokollet har justerats, d v s godkänts av ordföranden och justerare. 

 

Protokollet finns på barn- och utbildningskontoret och på kommunens 

webbplats www.ovanaker.se. 

 

Överklagande 

 Anslaget sätts upp på anslagstavlan den 16 december 2014 och tas ned den   

8 januari 2015. Mellan den 16 december 2014 och 7 januari 2015 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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 GUN § 63        

 

Godkännande av dagordningen 
 

Beslut 

Nämnden godkänner dagordningen. 
 

Beslutsunderlag 

Kallelse med föredragningslista, 2014-12-03. 
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GUN § 64       Dnr 2014.4 042  

 

Budgetuppföljning januari-november 2014 

 Sammanfattning av ärendet 

Enligt budgetuppföljning för perioden har nämnden förbrukat 87 % av sin 

budget. Riktpunkten är 91 %.  Prognosen för helåret visar ett positivt 

resultat med 650 000 kronor jämfört med budget enligt uppföljningen.  

Gymnasierektor Christer Andersson förutspår att det positiva resultatet vid 

årets slut kan bli ännu något större, cirka 1 miljon kronor. 

 

Ekonom Magnus Haraldsson medverkar i föredragningen av ärendet. 

 

Nämnden tackar och tar emot informationen. 

 

Beslutsunderlag 

Budgetuppföljning november, 2014-12-04. 
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GUN § 65 Dnr 2014.60 600    
 

Uppföljning av arbetsplan 2014 för gymnasie- och 

utbildningsnämnden 
 

Beslut 

Gymnasie- och utbildningsnämnden konstaterar att de flesta punkter i 

arbetsplanen är genomförda. Planerad utvecklingsdag tillsammans med 

skolledning, lärarrepresentanter och elevråd har dock inte genomförts. 

 

Ärendet 

Gymnasie- och utbildningsnämnden har den 11 februari 2014 antagit en 

arbetsplan för 2014 och en uppföljning ska ske. 

 

Arbetsplan 2014 

Utgångspunkt för allt arbete inom gymnasie- och utbildningsnämndens 

verksamhetsområden är att måluppfyllelsen för elever/studerande ska öka.  

 

Kvalitetsarbetet 

Ett målinriktat kvalitetsarbete ska bedrivas inom alla verksamheter. 

 

Gymnasie- och utbildningsnämnden ska  

 ta del av verksamhetsplaner och kvalitetsredovisningar från 

verksamheterna gymnasieskolan, Sfi och komvux. 

 få kontinuerliga rapporter om skolans kvalitetsarbete. 

 ha punkten kvalitetsarbete stående på dagordningen. 

 

Följande uppföljningar och utvärderingar ska genomföras: 

 Betyg år 9 och behörighet till nationellt program i gymnasieskolan. 

 Betyg och nationella prov, gymnasiet. 

 Gymnasievalet. 

 Uppföljning av redovisning med anledning av olika inspektioner. 

 Kontinuerlig uppföljning av målen i styrkortet. 

 Sfi, måluppfyllelse. 

 

Möten med företrädare för verksamheten 

Gymnasie- och utbildningsnämnden vill fördjupa kontakten med dem 

nämnden företräder. Detta för att få en ökad kunskap om verksamheten, 

göra återkopplingar och bredda demokratin. 

 

forts 
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GUN § 65, forts 

 

Under året ska representanter för gymnasie- och utbildningsnämnden 

möta 

 eleverna genom att delta i minst ett elevråd 

 föräldrarna genom att delta i något föräldramöte 

 personalen genom att göra verksamhetsbesök under året 

 UF-företag samt eventuellt åka på mässan 

 

Aktuella frågor som GUN ska arbeta med under året 

 Arbetet för att öka måluppfyllelsen och analysera utfall och resultat. 

 Fortsatt samverkan med socialnämnden. 

 Gymnasiesamverkan Hälsingland. 

 Lokalförsörjning. 

 Övriga aktuella frågor som beslutas av riksdag och regering. 

 Samverkan med barn- och skolnämnden. 

 Översyn av program och inriktningar. 

 

Samverkan med närliggande kommuner 

Kontinuerliga möten med ordföranden och förvaltningschefer i Hälsingland 

samt presidieträffar i länet genom att ingå i den ekonomiska föreningen 

Hälsingeutbildning. 

 

Utvecklings- och utbildningsinsatser för politiker 

Minst en utvecklingsdag tillsammans med skolledning, lärarrepresentanter 

och elevråd, vårterminen, förlagd till gymnasiet. Ordförandens ansvar att 

ordna. 

 

Deltagande i Gymnasiekonferensen. 

 

Deltagande i skolriksdag när den ges. 

 

Orientering om vad som händer inom skolan nationellt och internationellt. 

 

Övriga utbildningssatsningar ska göras inom de områden som framgår av 

punkten ”Aktuella frågor”. 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsplan 2014. 
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GUN § 66 Dnr 2014.61 612    
 

Ersättning till fristående skolor, läsåret 2014/2015 
 

Beslut 

Gymnasie- och utbildningsnämnden fastställer ersättningsprincipen för 

Voxnadalens gymnasiums ersättning till fristående skolor per program för 

läsåret 2014/2015 enigt följande: 

 

Ersättningen till fristående skolor baseras antingen på vår självkostnad 

(bidragsbelopp) gäller egna program eller viktat genomsnittspris för övriga 

program som finns inom samverkansområdet.  

 

Riksprislistan gäller om programmet inte erbjuds i Ovanåker eller inom 

samverkansområdet. 

 

Bakgrund 

Alla kommuner ska rapportera in sina självkostnader för respektive 

gymnasieprogram till Skolverket, som sedan tar fram en riksprislista. 

 

Ersättningen till fristående skolor baseras antingen på vår självkostnad 

(bidragsbelopp) eller principen viktat genomsnittspris inom samverkans-

området. Riksprislistan gäller om inte programmet erbjuds i Ovanåker eller 

inom samverkansområdet. 

 

Inom samverkansområdet Hälsingland arbetar man med en gemensam 

prislista till fristående skolor baserat på det samverkansavtal som gäller. 

Prislistan revideras årligen 1 januari. 

 

Söderhamn, Bollnäs och Nordanstigs kommuner har sagt upp 

samverkansavtalet från och med 11 augusti 2015. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2014-12-01, gymnasierektor Christer Andersson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SKICKAS TILL 

För handläggning: C Andersson 

För kännedom: A Persson, L Elgestad 
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GUN § 67  Dnr 2014.56 624    
 

Skolhälsovårdsjournaler – överlämnande till annan kommun 

 

 Beslut 

Gymnasie- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige 

beslutar, med stöd av 15 § 2 st, arkivlagen, att skolhälsovårdsjournaler i 

original för elever som flyttar till annan kommun för skolgång i offentlig 

skola, får överlämnas till elevens nya skola om skolan begär det. Detta 

under förutsättning av att samtycke har inhämtats från vårdnadshavare eller 

elev som uppnått sådan mognad att han eller hon ensam kan ta ställning 

eller tillsammans med vårdnadshavare. 

 

 Sammanfattning av ärendet 

När en elev flyttar från Ovanåkers kommun skickas skolhälsovårds-

journalen, efter samtycke av vårdnadshavare och/eller elev, till mottagande 

kommuns skolhälsovård. Journalen används och arkiveras i fortsättningen 

av den mottagande kommunen. 

 

För att kunna göra sig av med skolhälsovårdsjournaler för avflyttade elever, 

krävs ett kommunfullmäktigebeslut, med stöd av 15 §, 2 st, arkivlagen. 

Kommunfullmäktige kan inte delegera beslut om att göra sig av med allmän 

handling till tjänsteman eller nämnd. 

 

Arkivlagen 15 §, 2 st. 

”Utöver vad som följer av bestämmelserna i 9, 10 och 14 §§ får en 

kommunal myndighet avhända sig allmänna handlingar endast genom 

sådant återlämnande eller överlämnande som sker med stöd av  

1. lag eller 

2. särskilt beslut av kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige.” 

 

Från offentlig skolhälsovård till privat skolhälsovård sker överlämnande 

genom kopia av journal. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2014-11-11, barn- och utbildningsförvaltningen,            

Elsy Espes. 

 

 

 

SKICKAS TILL 

För handläggning: Kommunfullmäktige 

För kännedom: Skolsköterskor 
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 GUN § 68  

 

Information från Folkhälsorådet 
 

Hans Jonsson (C) informerar från Folkhälsorådets sammanträde                  

27 november. 

 

 Trygghetsvandringar. 

 Elevrådsutbildning. 

 CAN-undersökning. 

 Dialogträff för nysvenskar. 

 

Nämnden tackar för informationen. 
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GUN § 69 Dnr 2014.62 026    
 

Systematiskt arbetsmiljöarbete – information 
 

Barn- och utbildningschefen informerar om att man inför Arbets-

miljöverkets uppföljningsbesök på vissa grundskolor och hos 

skolhuvudmannen, färdigställt årsplanen med tillhörande dokument för det 

systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsnivå och förvaltningsnivå. 

 

Den dokumentation som arbetats fram finns tillgänglig för nämnden vid 

dagens sammanträde. 
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 GUN § 70 Dnr 2014.3     600  

 

Barn- och utbildningschef och gymnasierektor informerar 
 

o Elevantalet på sfi och språkintroduktion ökar. 

 

o Gymnasierektor Christer Andersson informerar om gymnasieelevers 

studieresa till Sydafrika 27 oktober-7 november. 

 

o Gymnasiesamverkan i framtiden. 

 

o Kommunens aktivitetsansvar för ungdomar mellan 16-20 år, som inte 

finns i skolverksamhet eller i andra aktiviteter.  Nya regler från 1 januari 

2015. 

 

o Sökbilden till bandygymnasiet. 
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 GUN § 71 

 

Delegeringsbeslut – redovisning 
(pärm) 

 Beslut 

Nämnden godkänner redovisning av delegeringsbeslut. 

 Ärendet 

Gymnasie- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till 

ordförande och tjänstemän enligt delegeringsordning, antagen av nämnden   

9 maj 2012. Dessa beslut ska anmälas och redovisas till nämnden. 

Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa 

delegeringsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad 

delegering. 

 Redovisning av delegeringsbeslut 

Anställningsavtal gun nr 3/2014. 

Delegat: Gymnasierektor. 
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GUN § 72     
 

Meddelanden 
(pärm) 

 

o Protokoll från samverkansgrupp, barn- och utbildningsförvaltningen,     

2014-10-02. 

 

o Reading to Learn, rapport över kompetensutvecklingsprojekt, läsåret 

2013/2014, Ann-Christin Lövstedt. 

 

o Konferens Reading for Life, 20-21 november, medverkande från vår 

kommun. 

 

o Inför det humanistiska programmet på vår gymnasieskola – uppmaning 

från Språklärarnas Riksförbund och Svenska Klassikerförbundet,    

2014-11-08. 

Svar från gymnasierektor Christer Andersson, 2014-11-10. 

 

  Dnr 2014.62   026 

o Systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplats- och förvaltningsnivå, 

årsplan 2014-12-08 med tillhörande dokument. 
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GUN § 73         

 

Kurser och konferenser 
Gymnasierektor Christer Andersson informerar från gymnasiekonferens    

20-21 november. 

 

 

 


