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§ 14 Dnr 2020/00008  

Godkännande av dagordning 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn-och utbildningsnämnden godkänner dagordningen    
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§ 15 Dnr 2019/00365  

Frågestund angående beslutet om att stänga Trollstugans 
förskola 

Ärendet 

 På grund av att det fattats beslut om att lägga ner Trollstugans förskola så inbjuds allmänheten 

till frågestund. 

 

Fråga: 

1. Har medborgardialog förts inför beslutet?  

2. Hur mycket är kostnaden per inskrivna barn på Trollstugan?  

 

Svar: Barn-och utbildningsnämnden ordförande Jan-Åke Lindgren: 

1. Nej, en medborgardialog har inte förekommit innan det fattades beslut i frågan. 

2. Nej, det inte finns någon uträkning idag, men det går att få fram.  

 

 

                                           

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(22) 

Sammanträdesdatum 

2020-03-11 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 16 Dnr 2020/00020  

Budgetuppföljning januari-februari 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn-och utbildningsnämnden godtar budgetuppföljningen    

 

Sammanfattning av ärendet 

Helårsbudgeten för barn- och utbildningsnämnden är 252 083 tkr, budgeten för perioden januari 

till februari är 45 133 tkr. Utfallet för perioden blev 45 868 tkr, en avvikelse på - 735 tkr. 

Uppföljningen i februari är den första uppföljningen vi gör på det nya året och det är lite för tidigt 

att dra några stora växlar på avvikelser.  

 

På totalen så följer utfallet budgeten väl men det finns 

vissa avvikelser under respektive verksamhet, den största posten är personalkostnaderna för 

grundskolan som är 850 tkr högre än budgeten för perioden. 

 

Projektet undervisning för nyanlända redovisar ett resultat för perioden på 1 557 tkr. 

 

Det har gjorts investeringar på fem av våra investeringsobjekt på totalt 1 313 tkr, där 

helårsbudgeten för investeringar uppgår till 9 240 tkr. 

 

Beslutsunderlag 

Månadsuppföljning februari 2020 

 

Beslut skickas till 

Gymnasierektor, grundskolerektorer och förskolechefer.     

 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6(22) 

Sammanträdesdatum 

2020-03-11 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 17 Dnr 2020/00062  

Budget och verksamhetsplan 2021-2023, äskande av kostnads-
och volymökningar 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn-och utbildningsnämnden beslutar att äska 1 653 tkr i kostnadsökningar inför 2021. 

 

2. Barn-och utbildningsnämnden äskar medel för volymökningar med: 

4 922 tkr för 2021 

4 735 tkr för 2022 

4 735 tkr för 2023 

 

Centern och Kristdemokraterna deltar inte i beslutet  

 

Ärendet 

Kostnadsökningar 

Barn- och utbildningsförvaltningen äskar 1 653 tkr i kostnadsökningar. De största posterna är 

lokalvård för förskola och grundskola, enskilda förskolan beräknas en kostnadsökning i 

elevavgiften, samt maxtaxa. Se detaljerade kostnadsökningar i tabellen: 

 

Kostnadsökningar från 2021  

Kontor 177  

Förskolan 789  

Grundskolan 177  

Gymnasiet & Vuxenutbildningen 510  

Totalt 1 653  

 

  

Volymökningar 

Barn- och utbildningsförvaltningen har behov av 4 922 tkr i volymökningar för år 2021. Av 

bilagan framgår att inför 2022-2023 uppgår äskande till 4 735 tkr/år. 

Se detaljerade äskanden i tabellen: 
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Volymförändringar 2021 2022 2023 

Förskole rektor 351 351 351 

Hyra Fölet 200 200 200 

Enskilda förskolor 364 364 364 

Förskolelärare, 1,05 tj 520 520 520 

En-avdelnings förskola 

3,5 tj + övrigt 
2 200 2 200 2 200 

Elevplacering 

grundskola Vt 2021 
187 0 0 

Elevassistent grund 

särskola 75% 
350 350 350 

Obligatorisk 

förskoleklass 
750 750 750 

Totalt 4 922 4 735 4 735 

 

 

Förskola: totalt 3 635 tkr 

Förskolerektor, hyra Fölets förskola, enskilda förskolan beräknat ökat barnantal, 

förskolepersonal, utökning av en-avdelningsförskola i Tellus, Alfta 

 

Grundskola: totalt 1 287 tkr 

Elevplacering grundskola vt 2021, elevassistent till grundsärskola, obligatorisk förskoleklass. 

 

 

Beslutsunderlag 

Budget- och verksamhetsplan 2021-2023 – planeringsförutsättningar 2020 

Tjänsteskrivelse, Christer Andersson, 2020-03-05 

 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 18 Dnr 2019/00360  

Investeringsäskande - ny förskola i Alfta. 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn-och utbildningsnämnden beslutar att: 

1. Bygga en ny förskola med plats för max 108 barn, sex avdelningar i Alfta 

för 27 miljoner kronor. 

2. En kalkyl skall göras för vad kostnaden blir för lokaler och drift blir för platserna i den 

nya förskolan och samtidigt vad de befintliga förskoleplatserna kostar. 

3. Barn-och utbildningsnämnden uppdrar till kommunstyrelseförvaltningen att verkställa 

beslutet. 

4. Att beslut om slutlig lokalisering skall beslutas i barn- och utbildningsnämnden                         

 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Hans Jonsson (C) yrkar bifall till punkterna 1 och 2 och avslag på punkt 2 ”Barn-och 

utbildningsnämnden beslutar att Tellus förskola samt modulerna vid Nordanängs förskola 

avvecklas när en ny förskola färdigställts. 

  

Och ger följande tilläggsyrkande: 

1. En kalkyl skall göras för vad kostnaden blir för lokaler och drift blir för platserna i den nya 

förskolan och samtidigt vad de befintliga förskoleplatserna kostar. 

2. Att beslut om slutlig lokalisering skall beslutas i BUN 

    

Beslutsgång 

Barn- och utbildningsnämnden ordförande Jan-Åke Lindgren frågar om barn- och 

utbildningsnämnden antar eller avslår Hans Jonssons (C) yrkandet om avslag på punkt 2 och 

finner att barn- och utbildningsnämnden antar yrkandet. 

Barn- och utbildningsnämnden ordförande Jan-Åke Lindgren frågar om barn- och 

utbildningsnämnden antar eller avslår Hans Jonssons (C) tilläggsyrkande 1 och finner att barn- 

och utbildningsnämnden antar tilläggsyrkandet.   

Barn- och utbildningsnämnden ordförande Jan-Åke Lindgren frågar om barn- och 

utbildningsnämnden antar eller avslår Hans Jonssons (C) tilläggsyrkande 2 och finner att barn- 

och utbildningsnämnden antar tilläggsyrkandet.     
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Ärendet 

Barn- och utbildningsförvaltningen fick i uppdrag från tidigare kommunchefen Christer 

Engström, att göra översyn av förskole strukturen i Alfta. Uppdraget reviderades av nuvarande 

kommunchef, gällande dimensionering och byggnation av förskola i Alfta. Den nya förskolan 

ska kunna möta framtida volymökning av nyfödda i Alfta samt ersätta befintliga modullösningar. 

Uppdraget ska vara klart att presenteras för beslut i den tågordning som leder fram till 

fullmäktige den 4 maj. 

Utifrån den beräknade prognosen som barn-och utbildningsförvaltningen regelbundet gör, 

kommer det att saknas 36 förskoleplatser inför vårterminen 2022 i centrala Alfta om inga 

åtgärder vidtas utifrån befintliga förskolor.  

På Tellus förskola finns idag 38 förskoleplatser. Tellus förskola har stora renoveringsbehov som 

påvisas i underhållsplanen. Inom en fem års period finns ett renoveringsbehov på ca 3 miljoner 

kronor. Enligt verksamheten är lokalerna och utemiljön inte anpassade för förskola. Utemiljön är 

trång, undermålig och inte barnvänlig. Byggnaden som inrymmer Tellus byggdes 1988 för 

grundskolans lägre årskurser och motsvarade då den verksamhetens behov. Ett behov som 

inte överensstämmer med förskolans behov. 

Modulerna på Nordanängs förskola etablerades i syfte att möta den stora efterfrågan på 

förskoleplatser samt att kunna behålla delar av statsbidraget; mindre barngrupper. Modulerna 

kostar kommunen 70 000 kronor per månad att hyra. Modulerna är fristående från befintlig 

förskola och kan på så sätt avvecklas. 

Slutsatsen är därför att Tellus förskola samt modulerna på Nordanäng bör avvecklas. 

Utifrån ärendebeskrivningen finns det ett behov av minst 98 platser vårterminen 2022.  

Efterfrågenivån i kommunen, att placera sina barn i förskolan, har legat på ett snitt på 89,1% de 

senaste 5 åren. Efterfrågan har dock ökat de två senaste åren och överstiger i dagsläget 90 %. 

Vi ser också en gradvis förskjutning på att andelen barn i procent som föds i Alfta ökar i 

jämförelse med Edsbyn. 

 

Konsekvensbeskrivning barn och unga 

Barn-och utbildningsförvaltningen strävar mot likvärdighet för alla barn och elever i kommunen. 

Utebliven investering innebär att barns förskolemiljö fortsatt kommer att vara ojämlik. 

 

Konsekvensbeskrivning hållbarhet 

Det ges möjlighet att samordna resurser vilket ger bättre kvalité och ekonomisk hållbarhet.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2020-03-03 Christer Andersson 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen  
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§ 19 Dnr 2020/00060  

Investeringsplan 2021-2025 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar godkänna investeringsäskanden om totalt 17 886 tkr  

för år 2021.     

 

Sammanfattning av ärendet 

Barn-och utbildningsförvaltningen har följande behov av investeringar:  

       

Förskola 

2021-2023 Akustikplattor   100 tkr/år 

2021/2022 Ny förskola, Alfta   27 000 tkr 

Personaldatorer i förskolan 

2021  178 tkr 

2022  178 tkr 

2023  178 tkr  

2024  178 tkr  

2025  178 tkr 

 

Grundskolan 

En-till-ensatsning till alla sexor, samt datorer år 7-9 för ökat elevantal 

2021  750 tkr 

2022  720 tkr 

2023  750 tkr 

2024  810 tkr 

2025  810 tkr 

Personaldatorer, grundskola och förvaltning 

2021  305 tkr 

2022  305 tkr 

2023  305 tkr 

2024  305 tkr 

2025  305 tkr 
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Elevdatorer/pekplattor från förskola-år 5 

2021  340 tkr 

2022  340 tkr 

2023  340 tkr 

2024  340 tkr 

2025  340 tkr 

Alftaskolan komplettering investeringar inredning, ny skola  

2021  1 885 tkr 

 

Gymnasiet 

2021-2025 En-till-ensatsning årskurs 1,    525 tkr/år 

 gymnasiet. Erbjuda gymnasieeleveren  

 dator som lär- verktyg. 

2021-2025 En-till-ensatsning teknikprogrammet   180 tkr/år 

 årskurs 1, gymnasiet. Ge gymnasie- 

 elever en dator som lär- verktyg 

2021-2025 Personaldatorer, Gy/VUX    23 tkr/år 

Utbyte datorer Arken – Teknikprogrammet   

2021       0 kr 

2022   140 kr 

2023   112 tkr  

2024       0 tkr 

2025   140 tkr 

Datorer till Introduktionsprogrammet/språkintroduktion 

2021   100 tkr   

2022       0 kr 

2023   100 tkr    

2024       0 kr 

2025     75 tkr 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-03-03 Christer Andersson 

Investeringsplan 2021-2025 

 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 20 Dnr 2018/00005  

Systematiskt kvalitetsarbete - om vidtagna åtgärder för att öka 
betygsresultaten 

 

Sammanfattning av ärendet 

Rektor Anders Liljemark redogör: 

 Alftaskolans 7-9 kvalitetsarbetet består av:  

- Ämnesträffar 

- Mentorsträffar 

- EHT/EHM 

- Regelbundna fortbildningar 

Samt grunden är att ha olika mötesplatser i syfte att eleven/eleverna ska kunna utveckla sin 

unika egenart. Anders redogör för vårterminens 7-9 konferensschema, där ingår rektorer, 

specialpedagoger, speciallärare samt förstelärare/utvecklingsgrupp. 
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§ 21 Dnr 2020/00011  

Verksamhetsinformation, gymnasiets sökbild inför hösten 

 

Sammanfattning av ärendet 

T.f. skolchef Christer Andersson redogör för statistiken till sökande på gymnasiets olika program 

läsåret 20/21: 

Program:  Antal sökande: 

Barn- och fritid    9 

Industritekniska 19 

Naturvetenskap 12 

Samhällsvetenskap   7 

Ekonomi  19 

Teknik  21 

Introduktion    3     

  90 stycken 
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§ 22 Dnr 2020/00037  

Ändrad avgift för fritidshemmets placeringsformer 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Kommunfullmäktige antar att höja avgiften till 400 kr per månad som avser 

fritidshemmets olika placeringsformer som frukost, - fritids, - och kombiklubb. 

2. Avgiften höjs från den 1 augusti 2020.   

 

Ärendet 

Beräkningsgrunden avseende avgift för en plats på fritidshemmen baseras på 

vårdnadshavarnas inkomst. Avgiften ska täcka de faktiska kostnader som finns inom ramen för 

fritidsverksamheten. Beräkningen görs på helårsbasis och inkluderar kostnader för personal, 

hyra, material, kost med mera. 

Detta medför att det inte går att göra några undantag från årsavgiften under delar av året, 

exempelvis vid skolans olika lov. 

 

Förutom den ordinarie fritidshemsplaceringen finns det olika placeringsformer som 

vårdnadshavarna kan välja mellan. De olika alternativen redovisas nedan;  

 

Frukost-, fritids- eller kombiklubb 

Frukost-, fritids- eller kombiklubb erbjuds tidigast från och med den 1 september det läsår 

barnet börjar årskurs 3. Avgiften är 300 kr per månad. Vid byte under året så ändras avgiften 

från och med nästkommande månadsskifte. Juli månad erbjuds ingen tillsyn och juli månad är 

också avgiftsfri. Månadsavgiften för frukost-, fritids- eller kombiklubb har varit oförändrad i 

många år.     

 

Frukostklubb 

Frukostklubb erbjuds från kl. 06:00 fram till skoldagen startar.  

Under skolans lovdagar erbjuds tillsyn mellan kl. 06:00 – 14:00. 

 

Fritidsklubb 

Fritidsklubb erbjuds efter skoldagens slut fram till kl. 18:00. 

Under skolans lovdagar erbjuds tillsyn mellan kl. 08:00 – 18:00. 
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Kombiklubb 

Kombiklubb är en kombination av frukost- och fritidsklubb. Om man har behov av 

frukostklubbens tider en vecka och fritidsklubbens tider den andra veckan så erbjuds 

kombiklubb 

 

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       

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Jörgen Edström 2020-01-27 

 

 Beslutet ska skickas till 

Barnomsorgshandläggare 

Revidera hemsidan och folder 
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§ 23 Dnr 2019/00376  

Revisionsrapport: Granskning av kommunens rutiner vid 
orosanmälningar 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn-och utbildningsnämnden antar förslag till yttrande. 

 

Sammanfattning av ärendet 

På uppdrag av Ovanåkers kommuns revisorer har KPMG översiktligt granskat 

rutiner vid orosanmälningar när ett barn far i1la. Syftet med granskningen har varit att 

bedöma om kommunens rutiner vid orosanmälningar när ett barn far illa är 

ändamålsenliga. 

Kommunens revisorer önskar att socialnämnden och barn- och 

utbildningsnämnden lämnar yttranden med redovisning av åtgärder baserat på de 

rekommendationer som lämnas i rapporten  

 

Beslutsunderlag 

Yttrande skrivet av Christer Andersson 

 

Skickas till  

Revisionens biträde Johan Malm KPMG    
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§ 24 Dnr 2020/00018  

Skolchefen informerar 

Sammanfattning av ärendet 

Christer Andersson informerar om: 

-Knåda skolas elever och lärare efter föreläggande om bristerna i den sk. gula byggnaden. Åk 6 

får undervisning i Celsiusskolan. F-5 eleverna är kvar i Knåda. En arbetsbod används som 

lärarrum, maten transporteras från Celsius till idrottshallen i Knåda där eleverna äter. 

 

-Tillsyn av Fria förskolan Framtiden 25 mars. 

 

- Den 1 juli 2020 upphör Trollstugans förskola och den 1 augusti öppnar Nymyrans förskola dit 

Trollstugan personal följer med. 
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§ 25 Dnr 2020/00010  

Kränkande behandling, anmälan till huvudman 

 

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 till nämnden.. 

Id nr 668 med anmälningsdatum 2020-01-30 Lillboskolan - Avslutad 

Id nr 669 med anmälningsdatum 2020-01-24 Lillboskolan - Avslutad 

Id nr 699 med anmälningsdatum 2020-02-12 Gymnasiet – under utredning 

Id nr 724 med anmälningsdatum 2020-02-24 Celsiusskolan F-6 – under utredning 

Beslutsunderlag 

Inkomna anmälningar om kränkande behandling i LISA systemet. 
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§ 26 Dnr 2020/00063  

Styrkort 2021, utse en arbetsgrupp 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn-och utbildningsnämnden beslutar att utse ordförande Jan-Åke Lindgren (S), vice 

ordförande Tomas Bolén (S), Hans Jonsson (C) samt kvalitetsutvecklare Lars Forsblom att 

arbeta fram förslag till styrkort 2021   
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§ 27 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 

Vidtagna beslut efter föreläggande om bristfällig anläggning, Knåda skola, dnr 2020/00057 

Överklagan Beslut till Förvaltningsrätten, dnr 2019/365 

Yttrande från barn-och utbildningsnämnden på överklagan, dnr 2019/365 

Brev från Förvaltningsrätten i Falun mål nr: 931-20 

Brev från Förvaltningsrätten i Falun mål nr: 931-20 om komplettering. 

Inskickad komplettering till Förvaltningsrätten i Falun mål nr: 931-20, Anslag/bevis för 

protokolljustering. 

Attestregister 2020, barn- och utbildningsförvaltningen                            
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§ 28 Dnr 2020/00006  

Meddelanden 

 

Sammanfattning av ärendet 

Inför varje sammanträde sammanställer nämndsekreteraren den information som inkommit till 

barn-och utbildningsförvaltningen och som berör barn-och utbildningsnämndens 

ansvarsområden    

Beslutsunderlag 

Handlingsplan för likvärdig skola 2020 

Samverkansprotokoll barn- och utbildningsförvaltningen 2020-01-29 

Lokal samverkansgrupp Rotebergs skola 2020-02-03 

Lokal samverkansgrupp förskolor Alftaområdet 2020-02-04 

Lokal samverkansgrupp Celsiusskolan F- 6 2020-02-04 

Samverkansprotokoll barn- och utbildningsförvaltningen 2020-03-04 

Ansökan med underlag till Kammarkollegiet stiftelsen Vargen Nils Nilsson 

Ansökan med underlag till Kammarkollegiet stiftelsen Pehr Jonsson beklädnadsfond 
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§ 29 Dnr 2020/00012  

Information från folkhälsorådet 

Jan-Åke Lindgren och Hans Jonsson är med på folkhälsorådet och ger information om: 

*Johnny Gustafsson var inbjuden att berätta om tester av avloppsvatten i Gävle som påvisar hur 

mycket narkotika som kan hittas där. Gävle kommun har sedan 2013 samarbetat med 

Gästrikevatten och samlar in prov från avlopp en gång varje kvartal i samband med en lönehelg 

då drogkonsumtionen förväntas vara som störst. Proven tas under 24 timmar. 

U-M kommer att ha kontakt med Johnny och Maria Donnerstål på Länsstyrelsen för att bevaka 

om möjlighet finns att sök externa medel för dessa provtagningar i vår kommun. 

* Therese Styverts Törnberg ansvarar för närvarande för folkhälsoområdet förebygga barn- och 

ungas fetma/övervikt. 

Therese skriver i samarbete med bl.a. Tomas Larsson en ansökan till Arvsfonden som är tänkt 

att omfatta tre år. Samverkansgrupp är etablerad och arbetet med info på föräldramöten m.m. 

är påbörjat. Planen är att genomföra en förstudie, ta fram en metod och därefter prova 

metoden.  

Det nystartade projektet Omstart har påbörjats. Omstart ska ta fram metoder och arbetsformer 

som hjälper unga i åldern 15-24 år att komma i arbete, till utbildning eller närmare 

arbetsmarknaden. Gruppen i Ovanåker som kommer att arbeta med projektet har haft en första 

träff som bl.a. utmynnade i en ”hemläxa” som består i att bena ut vilka olika samarbeten alla 

ingår i och vad som redan görs.  

* FIO (Förebyggande Insatser i Ovanåkers kommun)  

Operativ grupp bestående av anställda som möter unga. Ca 3-4 ggr/år.  

Fritidsledare inom skola, fritid och svenska kyrkan. Socialsekreterare, kuratorer, skolsköterska, 

KAA-ansvarig (kommer att bjuda in ngn av dem till nästa träff), AEFAB, kommunpolis och 

folkhälso/andt-samordnare.  

Inom FIO tar vi bl.a. regelbundet upp samverkan med polis och lägesbild inom VBE som skulle 

kunna utvecklas att även omfatta övriga BRÅ-området. 

 

 

 

 

 

 


