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§ 1 Dnr 2020/00008  

Godkännande av dagordning 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn-och utbildningsnämnden godkänner dagordningen.    
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§ 2 Dnr 2019/00010  

Årsbokslut 2019 med styrkort. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn-och utbildningsnämnden godkänner årsbokslutet med styrkort för 2019.     

 
Sammanfattning av ärendet 

Resultatet för barn- och utbildningsnämnden är ett budgetöverskott på 1 400 tkr. 

 

Barn och utbildningskontorets budget visar ett överskott på 380 tkr. Utfallet förklaras av att 

utbildningsnämnden redovisar ett underskott på 20 tkr där utbildningsinsatser för nya politiker 

genomfördes i början av året. Utbildningskontoret redovisar ett budgetöverskott på 400 tkr vilket 

till stora delar förklaras av en avslutad anställning. 

 

Förskoleverksamheten redovisar totalt sett ett budgetunderskott på 615 tkr. 

Personalkostnaderna har blivit marginellt högre än budgeterat, 140 tkr. Maxtaxa och 

föräldraintäkter har ett utfall som är 240 tkr bättre än budgeterat. Bidraget till enskilda förskolor 

visar ett budgetunderskott på 530 tkr. Orsaken är att barnantalet hos enskilda förskolor är högre 

än vad som har budgeterats för. 

 

Grundskola och skolbarnomsorg redovisar ett budgetunderskott på 1 400 tkr.  En förklarande 

post är högre personalkostnader inom högstadieskolorna. En annan del i utfallet är övriga 

kostnader som är 650 tkr högre än budgeterat. Detta förklaras främst av ökade kostnader för 

läromedel, driftinventarier samt rektorsadministration. En viss del förklaras av ökad kostnad för 

kapitaltjänst för Celsiusskolan. 

 

Elev och skolhälsovård redovisar ett budgetöverskott på 80 tkr. Föräldraledighet samt intäkter i 

form av statsbidrag gör att personalkostnaderna är lägre än budgeterat. 

 

Gymnasiet och vuxenutbildningar visar på ett budgetöverskott på 3 000 tkr. Förklaringar till 

detta är minskade utgifter för interkommunala ersättningar (IKE) till externa utbildare med 1 200 

tkr. Vuxenutbildningen visar ett överskott på ca 900 tkr då medel tillfördes budget under 

senhösten. Personalkostnader för gymnasiet visar ett överskott på ca 400 tkr. Inför hösten så 

ersattes inte en specialpedagog. I övrigt kan nämnas att gymnasiesärskolan visar ett underskott 

på 300 tkr pga. av ökade kostnader för skolskjutsar. 
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Projekt undervisning nyanlända, kallat 706, redovisar ett underskott för perioden på 620 tkr. 

Underskottet förklaras av ökade kostnader inom Alfta-grundskoleområde och vuxen-

utbildningen-SFI. Budgetunderskottet är möjligt att göra eftersom även projektets totala intäkter 

har blivit högre än budgeten.       

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-01-30, Christer Andersson 

Årsbokslut 2019 med styrkort 

Årsbokslut 2019 för alla verksamheter inom barn-och utbildningsförvaltningen 

 

Beslutet ska skickas till 

KS 
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§ 3 Dnr 2019/00077  

Detaljbudget 2020 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslag till detaljbudget 2020.    

 
Sammanfattning av ärendet 

Barn-och utbildningsnämnden är tilldelad en budgetram 252 083 kronor och dessa har fördelats 

ut på verksamheterna enligt förslag som nämnden ska ta ställning till.  

 

Verksamheter: Budgetram 

Nämnd och kontor     4 725 kr 

Förskoleverksamhet   61 830 kr 

Grundskola och  

skolbarnomsorg 

115 233 kr 

 

Elev och skolhälsovård 4 049 kr       

Gymnasiet och  

vuxenutbildning 

66 246 kr 

 

Totalt   252 083 kr 

          

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2020-01-30 Christer Andersson 

Budget Bun 2020 inkl. 2019 

Budget och verksamhetsplan 2020-2022 KF. 2019-11-25 § 111 

 

Beslutet ska skickas till 

Ekonomi 
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§ 4 Dnr 2019/00174  

Medborgarförslag om regler runt frukost-, fritids- eller 
kombiklubb 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Åldersgränsen för frukost-, fritids- och kombiklubb har satts till det år barnet går i 

årskurs 3 mot bakgrund av det faktum att barn i tidigare åldrar har behov av en högre 

personaltäthet. De yngre barnen har ett större behov av tillsyn och omsorg från 

personalens sida. Det finns därför inga organisatoriska eller ekonomiska möjligheter att 

erbjuda frukost-, fritids- och kombiklubb för barn i tidigare åldrar.  

 

2. Därmed anses medborgarförslaget vara besvarat. 

    

Sammanfattning av ärendet 

I barn-och utbildningsnämndens sammanträde 2019-12-10 enades nämnden om att 

återremittera tidigare förslag till beslut med följande motivering: 

Barn-och utbildningsnämnden önskar mera information i ärendet och bjuder därmed in rektor 

Jörgen Edström som får föredra och tydliggöra de olika alternativen.  

 

Vid dagens sammanträde tydliggör rektor Jörgen Edström för de olika alternativen. 

 

I det inkomna medborgarförslaget framför medborgaren följande förslag:  

”Ändra regler runt frukost-, fritids eller kombiklubb. Jag tycker det ska erbjudas redan från 

årskurs 1 istället för 3.”   

”Motivering 

Som det är nu erbjuds frukost, fritids och kombi klubb från den 1 sep i årskurs 3. Jag tycker att 

denna möjlighet ska finnas redan från årskurs 1. Alla barn är olika och har behov på olika sätt 

att av fritids. I vårt fall "tar vi upp" en hel fritidsplats och betalar där efter och utnyttjar den knappt 

alls (äter varken frukost eller mellis och är inte med på planerade aktiviteter, pyssel med mera). 

Vi skulle gärna se att möjligheten att ha fritidsklubb tidigare fanns, då vi i vårt fall endast 

behöver fritids en liten stund på morgonen.  Svaret jag fått är att det är pågrund av 

organisatorisk och ekonomisk synpunkt som har åldersgränsen satts från åk.3, då 

personaltätheten beräknas vara högre bland yngre barn. Varför just årskurs 3??  

Som sagt alla barn är olika och har olika behov. Fanns denna möjlighet med fritidsklubb tror jag 

att fler med mig skulle välja möjligheten och därmed skulle några barn "försvinna" från 

eftermiddagarna och då skulle fritids få mindre antal barn och mindre arbetsbelastning då.”       
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Jörgen Edström, 2020-01-27 

Sammanträdesprotokoll 2019-12-10 § 99 

Medborgarförslag; ändrade regler runt frukost- fritids- kombiklubb 

 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen  

Kommunmedborgaren 
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§ 5 Dnr 2020/00011  

Verksamhetsinformation  

Information från Irina Eng rektor för förskolan.  

Tellus förskola ligger i centrala Alfta, samma område som grundskolan.  

Förskolan är budgeterat för en enavdelningsförskola men har utökats till ytterligare en 

avdelning, då efterfrågan på förskoleplatser har ökat. Idag är 34 barn inskrivna.  

 

Arbetet med förskolans läroplan syftar till att utbildningen ska lägga grunden för ett livslångt 

lärande. Mål och riktlinjer är utformade för verksamheten i läroplanen. Verksamheten ska i sin 

arbetsmiljö stimulera nyfikenheten till lusten att lära.  

 

Utmaningarna som Tellus förskola står inför är att få en fungerande verksamhet utifrån de 

förutsättningar som ges i väntan på ombyggnationen av skolområdet. En pågående utredning 

får visa var förskoleplatserna ska vara inom Alfta, utredningen beräknas vara klar i mitten av 

mars i år. 
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§ 6 Dnr 2019/00365  

Överinskrivningar i Ovanåkers förskolor 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 

1. Voxnabruks förskola stängs 2020-07-01 i syfte att kunna tillgodose förskoleplatser samt 

bibehålla en god arbetsmiljö och kvalité i utbildningen. 

 

2. Behålla den nuvarande Myrans förskola med nystart hösten 2020, kallad Nymyran.        

 
Förslag till beslut under sammanträdet 

Mari Wintarv (C) gör följande ändringsyrkande: 

”Voxnabruks förskola stängs 2020-07-01”, utgår. 

 

Beslutsgång 

Barn- och utbildningsnämndens ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden antar eller 

avslår Mari Wintarvs (C) ändringsyrkande och finner att det avslås. 

 

Reservation 

Mari Wintarv (C), Karl-Gunnar Landar (C) och Maria Jonsson (KD) har lämnat följande skriftliga 

reservation: 

”Reservation rörande beslut om stängning av förskola i Voxnabruk. 

 

Vi reserverar oss mot beslutet att stänga förskolan i Voxnabruk.  

 

Vi har som målsättning att hela kommunen ska leva, och vi har också som målsättning att inte 

storleken på grupper inom förskolan ska öka. Här tar då barn och utbildningsnämnden ett beslut 

som leder till att en stor del av vår kommun får väldigt lång sträcka till sin närmaste förskola, och 

beslutet gör samtidigt så att barngrupperna inom förskolan blir större.  

 

Om beslutet kommer leda till högre, eller lägre kostnader, för förvaltningen finns det ingen 

beskrivning på.  
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I konsekvensbeskrivningen som medföljer i underlaget, så framgår klart och tydligt att beslutet 

går tvärtemot alla de önskemål som vi har med den kommunala barnomsorgen för våra barn 

och unga.  

 

Centerpartiet och Kristdemokraterna i Barn-och Ungdomsnämnden 2020-02-05  

 

Karl-Gunnar Landar (C) 

Mari Wintarv (C) 

Maria Jonsson (KD)” 

   

 
Sammanfattning av ärendet 

På Edsbyns förskolor finns det 353 platser, inklusive Fria förskolan Framtiden och exklusive 

Trollstugan. Inför våren står vi inför samma faktum som tidigare år nämligen att tvingas till 

överinskrivningar på flera av förskolorna. Teoretiskt sett finns det förskoleplatser till alla barn i 

Edsbyn under förutsättning att de fördelas jämnt på alla förskolor, att förskolorna fyller sina 

platser. Så har inte fallet varit och så kommer det under kommande treårsperiod sannolikt inte 

att vara eftersom att barnkullarna endast skiljer sig marginellt åt i antal, 2019 föddes 134 barn 

vilket är fler än prognosticerade 110 st. Detta försvårar placeringarna ytterligare.  

Det tydligaste exemplet är att Trollstugan i Voxnabruk har 22 platser men endast 8 barn 

placerade jämfört med Öjestugan som har 60 platser och 63 barn placerade. Platserna på 

Trollstugan behöver fyllas men kommer inte att fyllas enligt våra prognoser för att vi ska komma 

ner till de rekommenderade barnantalen. I dagsläget finns inga barn i kö till Trollstugans 

förskola.       

 

Ärendet 

På förskolorna i Edsbyn finns det sammanlagt 353 platser, inklusive Fria förskolan Framtiden 

och exklusive Trollstugan. Beräkningar och prognoser, utifrån befintligt barnantal och behov av 

förskoleplats, visar att beläggningen kommer att vara lika hög under de kommande tre åren, i 

synnerhet under vårterminerna (bilaga 1). I ett uppdrag från BUN till BUF (bilaga 2) år 2011 

skrevs det att följande mål och förutsättningar skulle beaktas: 

Maxantalet för småbarnsgrupper bör vara 12 st. 

Maxantalet för syskongrupper bör vara 19 st. 

 

Idag har i stort sett alla kommunala förskolor förutom Trollstugan maxantal i grupperna dvs 16 

respektive 22 och inte sällan överinskrivningar. Utifrån statistiken i bilaga 1 ser det ut att bli 

överinskrivningar under kommande treårsperiod, i statistiken är inte inflyttningar med. 
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Det har genom åren visat sig att det blir en snedfördelning mellan förskolorna. De centrala har 

högst efterfrågan vilket leder till att platserna blir fullbelagda och man tvingas till 

överinskrivningar.  

Överinskrivningar är ett återkommande problem vilket leder till en rad negativa konsekvenser 

både för verksamheten och arbetsmiljön för alla som dagligen vistas på förskolan.  

 

Under våren 2020 ser antalet planerade överinskrivningar ut som följande: 

Förskolor centralt i Edsbyn:  Inte centralt i Edsbyn 

Stenabro 3 st.   Tuvan 2 st 

Öjestugan 4 st.  Roteberg 1 st. 

   Knåda 1 st. 

Till de centrala förskolorna är även 3 barn oplacerade vilket kommer att resultera i 14 st. 

överinskrivningar totalt i Edsbyn under våren 2020. 

 

Lösning inför framtiden 

För att undvika överinskrivningar framöver ser vi behov av att öppna en avdelning till i centrala 

Edsbyn. Den lokal som känns lämpligast både ekonomiskt och geografiskt är nuvarande 

Myrans förskola på Backaområdet. Om Trollstugan stänger ser vi stora behov av att flytta 

budgeten till nuvarande Myran. Det är inte rimligt att Trollstugan har 15 tomma platser till nästa 

höst när de centrala förskolorna kämpar med överinskrivningar. I ett likvärdighetsperspektiv 

tycker vi det är viktigt att Nymyran med start i höst profileras som en lika attraktiv förskola som 

de övriga.  

 

Konsekvensbeskrivning barn och unga 

Stora barngrupper är ett hinder för pedagoger att utgå från varje barns behov och 

förutsättningar. 

Barnens möjlighet till att bli bemött och lyssnad på minskar 

För många relationer för barnen, (se skolverkets råd om barngruppsstorlekar i förskolan). 

Tryggheten minskar 

Språk och kommunikation påverkas negativt 

Ljudnivån ökar 

Brist på utrymme vid exempelvis kapprum, toaletter, mat- och lekutrymmen. (Alla utrymmen i 

förskolan ses som pedagogiska miljöer då alla situationer i förskolan ses som lärsituationer. 

Därför är det av stor vikt att hänsyn tas till utrymmet och antal barn). 
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Konsekvensbeskrivning personal 

Svårigheter att klara sitt uppdrag utifrån skollag och läroplan i synnerhet barn i behov av 

särskilda stödinsatser. 

Möjlighet till pedagogisk planering och utvärdering blir bristfällig vilket påverkar kvalitén negativt. 

Svårigheter att ta ut avtalsenliga raster och pauser. 

Problematik att få tillräckligt med personal över hela dagen, dvs schemateknisk problematik. 

Tung arbetsbörda och stress vilket medför risk för ohälsa och sjukskrivning. 

Trängsel leder till en rad arbetsmiljörisker. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Christer Andersson 2020-01-20 

Bilaga 1 – Behov av platser 

Bilaga 2- Barnantal 

Bilaga 3 - Konsekvensanalys 

 

Beslutet ska skickas till 

Förskolerektor 
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§ 7 Dnr 2020/00018  

Skolchefen informerar 

 Den tidigare utannonserade rektorstjänsten gav få sökanden med rätt kvalifikationer. 

Christer Andersson informerade om den nya rektorsfördelningen i organisationen.  

 

 Än har ingen sökt tjänsten; verksamhetschef och rektor för gymnasiet, annonstiden går 

snart ut.  

 

 Kammarrättsdomen om gratis blöjor till barn i förskolan var enligt SKR inte 

prejudicerande. Det innebär att förskolorna i Ovanåkers kommun inte kommer att 

tillhandahålla blöjor. 
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§ 8 Dnr 2020/00010  

Kränkande behandling-anmälan till huvudmannen 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn-och utbildningsnämnden tar del av innehållet i anmälan om kränkande behandling.      

 
Sammanfattning av ärendet 

Rektorer i samtliga skolformer har skyldighet att anmäla till huvudman om en elev eller ett barn 

har blivit utsatt för kränkande behandling.  

Vid dagens sammanträde redogör tf. skolchef för de anmälningar som inkommit och vilka 

åtgärder som vidtagits från rektorer.  

       

Nya anmälningar som inkommit i systemet LISA 

Id nr 607 med anmälningsdatum 2019-11-07 Knåda skola 

Id nr 564 med anmälningsdatum 2019-11-19 Förskola 

Id nr 600 med anmälningsdatum 2019-11-21 Lillboskolan 

Id nr 595 med anmälningsdatum 2019-11-28 Förskola 

Id nr 647 med anmälningsdatum 2020-01-17 Lillboskolan 

Id nr 652 med anmälningsdatum 2020-01-11 Lillboskolan 

 

Pågående ärenden som tidigare har redovisats till nämnd 

Id nr 597 handlade om nätkränkning, en elev blev utsatt för nätkränkning i sociala medier. 

Ärendet är fortfarande pågående.  

 

Beslutsunderlag 

Inkomna anmälningar om kränkande behandling i verksamhetssystemet LISA 
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§ 9 Dnr 2018/00005  

Systematiska kvalitetsarbetet - uppföljning, redovisning och 
analys av kunskapsresultaten 

Lars Forsblom, kvalitetstutvecklare, redovisar höstens betyg.  

 

Andelen elever behöriga till gymnasiet:  

Skola Åk 7 * Åk 8 * Åk 9 * 

Alftaskolan 7-9 75% 89% 65% 87% 79% 91% 

Totalt antal elever 51st  46st  43st  

Celsiusskolan 7-9 70% 80% 83% 89% 82% 88% 

Totalt antal elever 76st  96st  72st  

*Utan flerspråkiga elever medräknad.  

 

Antal elever obehöriga till gymnasiet (3+5 ämnen) 

Skola Åk 7 * Åk 8 * Åk 9 * 

Alftaskolan 7-9 13st 6st 16st 6st 9st 4st 

Totalt antal elever 51st  46st  43st  

Celsiusskolan 7-9 23st 15st 16st 11st 13st 8st 

Totalt antal elever 76st  96st  72st  

*Utan flerspråkiga elever medräknad. 

 

Redovisningen visar att utamningen för grundskolan är att fortsätta arbetet med nyandländas 

lärande och vidta åtgärder för att öka behörigheten för främst flerspråkiga elever.  

Barn-och utbildningsnämnden bjuder därmed in rektorerna för högstadieskolorna till nästa 

sammanträde där de får presentera vilka åtgärder man vidtar i verksamheten för att öka 

resultaten.  

   

Beslutet ska skickas till 

Rektorer för grundskolans högstadium 
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§ 10 Dnr 2020/00007  

Internkontrollplan 2020 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn-och utbildningsnämnden antar internkontrollplanen för 2020.     

 
Sammanfattning av ärendet 

Barn-och utbildningsförvaltningen har valt att prioritera de tidigare riskerna och fortsätta 

kontrollera följande: 

 att systematiskt kvalitetsarbete inte utförs 

 vi saknar behöriga legitimerade lärare 

 att vi tillsvidareanställer pedagoger som saknar legitimation  

Ny risk som är av vikt att kontrollera är att icke legitimerade lärare sätter betyg.  

 

De risker som barn-och utbildningsförvaltningen har fått tilldelat från 

kommunstyrelseförvaltningen att kontrollera är: 

 att anställd agerar utanför delegation 

 att politiska beslut inte verkställs 

 att sekretessavtal inte undertecknas vid anställning 

 att belastningsregister inte inhämtas innan anställning 

 

Övergripande kommunal riskbedömning 

De risker som bedöms väsentliga kontrolleras för hela kommunen och utifrån 

kommungemensamma processer. Där ingår bland annat risken att systematiskt 

arbetsmiljöarbete inte bedrivs enligt AML. Hänvisar till kapitel 7 i internkontrollplan 2020 för flera 

kommungemensamma risker.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Cecilia Kronberg, 2020-01-03 

 

Beslutet ska skickas till 

KS 
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§ 11 Dnr 2020/00005  

Delegeringsbeslut 2020 - redovisning 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn-och utbildningsnämnden har tagit emot redovisningen av delegeringsbeslut.    

 
Sammanfattning av ärendet 

 Barn-och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän 

enligt delegationsordningen antagen av nämnden 5 februari 2019. 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   

 
Beslutsunderlag 

Framräknade bidragsbelopp till enskild och kommunal verksamhet för kalenderåret 2020: 

Förskola, dnr 2019/00377 

Grundskola och fritidshem, dnr 2019/00383 

Gymnasium med interkommunal prislista, dnr 2019/00387 

 

Bidragsbeslut till Fria förskolan Framtiden, Dnr 2020/00005 

Ersättning till fristående grundskoleverksamhet, Sörängs skola och Lust och Lära.  

Dnr 2019/00384 och dnr 2019/00385 

 

Mottagande i grundsärskola, dnr 2020/00031 

 

Läsårstider 2020/2021 för grundskolan 

Placerade och avslutade barn inom förskola och fritidshem för perioden:  

2019-10-01 – 2019-12-31 

 

Avtal:  

GIS baserat system för planering och administration av skolskjutsar. Dnr 2019/00382 

Samverkansavtal med Högskolan i Gävle om Regionalt utvecklingscentrum (RucX)  

Dnr 2020/00046  
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§ 12 Dnr 2020/00006  

Meddelanden 

Ärendet 

Inför varje sammanträde sammanställer nämndsekreteraren den information som inkommit till 

barn-och utbildningsförvaltningen och som berör barn-och utbildningsnämndens 

ansvarsområden    

 
Beslutsunderlag 

Tillstånd att förbruka tillgångarna för Stiftelsen Voxna församlings skolfond 

Lokal samverkansgrupp Celsius 7-9 handlingsplan arbetsmiljö 

Lokal samverkansgrupp Lillboskolan, 2019-12-17 

Lokal samverkansgrupp Celsiusskolan F-6, 2019-11-19 

Lokal samverkansgrupp Celsius 7-9, 2019-11-11 

Samverkansprotokoll barn-och utbildningsförvaltningen 2019-12-03 

Lokal samverkansgrupp Edsbyns förskolor 2019-11-26 

Lokal samverkansgrupp Alftas förskolor 2019-11-26 

Beslut-201800433-KS-§ 131 Mall styrdokument - Ovanåkers kommun 
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§ 13 Dnr 2020/00012  

Information från folkhälsorådet 

Den 27 februari i år har folkhälsorådet sitt första sammanträde. Därmed finns inget att tillägga 

vid detta sammanträde. 

 


