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§ 72 Dnr 2019/00005  

Godkännande av dagordning 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

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

Delårsrapport jan-aug 2019 med styrkort. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn-och utbildningsnämnden godkänner den redovisade delårsrapporten 

med styrkort för perioden januari-augusti.      

Sammanfattning av ärendet 

Periodens resultat för barn-och utbildningsnämnden är ett budgetöverskott på 

3 500 tkr. Förklaringen är lägre personalkostnader inom förskolan vilket 

beror på vår periodisering. Grundskolan visar ett överskott i 

personalkostnader på grund av statsbidrag som har tillförts. Övriga kostnader 

för grundskolan visar ett större överskott. Gymnasiet aviserar ett överskott 

gällande interkommunal ersättning, IKE på grund av färre elever i externa 

kommuner.  Elevhälsan visar ökade intäkter då statsbidrag har tillförts.  

 

Prognosen för helåret visar ett budgetunderskott på 215 tkr. Prognosen 

baseras på minskade kostnader för skolchef. Flera barn har också valt och är 

placerade inom enskilda förskolor än vad som budgeterats. 

Personalkostnader inom grundskolan visar ett underskott på ca 1 mnkr. 

Alftaskolan står för en stor del av kostnaderna på grund av pedagogiskt stöd 

till flertal flerspråkiga elever. Ytterligare orsaker är minskade kostnader för 

interkommunal ersättning, IKE för gymnasiet och ökade kostnader för 

gymnasiesärskolan.  

 

Projekt Undervisning för nyanlända prognostiserar ett underskott på 730 tkr. 

Underskottet förklaras av ökade kostnader inom Alfta grundskoleområde och 

SFI. Budgetunderskott är möjligt att göra eftersom projektets totala intäkter 

är högre än budget. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Christer Andersson 2019-10-09 

Delårsrapport övergripande med styrkort 2019 

Delårsrapport avdelningar 2019 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 74 Dnr 2016/00105  

Alftaskolans ombyggnation 

David Persson fastighetsstrateg, informerar om Alftaskolans ombyggnation. 

Upphandlingsprocessen har varit utdragen då det tidigare inte har inkommit 

några anbud. Efter senaste upphandlingen står det klart att Skanska ska 

utföra ombyggnationen.   

Förskoleklass, fritidshem och all undervisning för 1-9 ska bedrivas inom 

samma byggnad.  

David Persson visar elevflöden, möjliga transportvägar för skolbussar och 

andra transporter samt planerad utemiljö.  

En projektering av ombyggnationen pågår just nu och 

evakueringsmöjligheter ses över för eleverna.  

47,5 miljoner är sedan tidigare avsatt i budget.  
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§ 75 Dnr 2018/00005  

Systematiskt kvalitetsarbete om behörighet och 

kompetensutveckling  

Redovisning av behörighet till nationella gymnasieprogram vårterminen 

2019, för avgångselever i grundskolan i Ovanåkers kommun.     

 

Sammanfattning av ärendet 

Andelen behöriga elever i årskurs 9 för VT-2019 till gymnasiets nationella 

program för Ovanåkers kommun är 84,9%.  

Andelen i riket är 84,3% 

 

Andel behöriga på skolenheterna:  

Celsiusskolan åk 9   Alftaskolan åk 9 

89,7%  av totalt 58 elever  75,6% av totalt 41 elever. 

6 elever var ej behöriga  10 elever ej behöriga 

 

 

Flertalet obehöriga elever i åk 9 är flerspråkiga elever,   

Barn-och utbildningsförvaltningen ser att grundskolan har svårt att 

kompensera flerspråkiga elevers bristande skolbakgrund när de kommer in 

sent i skolsystemet. Här pågår ett utvecklingsarbete med en stor utmaning att 

på kort tid nå upp till kunskapskraven i alla ämnen.   

 

 

Andelen behöriga åk.9 till gymnasieskolans nationella program 

 Ovanåkers kommun       Riket  

2019      84.9%  84,3%  

2018      80,9%                  84,4% 

2017      79,4%                  82,5% 

2016      83,1%                  87,3% 
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Diagrammet beskriver skillnader i genomsnittlig betygspoäng mellan pojkar 

och flickor. Linjediagrammet, röda (pojkar) och det lila (flickor) visar på 

stora skillnader i genomsnittlig betygspoäng mellan könen.  

Vt-2019 var det endast i ämnet idrott och hälsa som pojkarna hade ett högre 

genomsnittlig betygspoäng än flickorna av skolans alla ämnen. Vt-2018 och 

vt-2017 hade flickorna högre genomsnittlig betygspoäng i skolans alla 

ämnen. Barn-och utbildningsförvaltningen ser skillnader i pojkars och 

flickors genomsnittliga betygspoäng över tid.   

 

Redovisningen skickas till 
Rektorer i grundskolan 
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§ 76 Dnr 2019/00006  

Verksamhetsinformation 

 

Gymnasierektor Christer Andersson, ger betygsinformation och 

kunskapsresultat från Voxnadalens gymnasium.  

Höstterminen 2019 studerar 83 elever ett nationellt program i Voxnadalens 

gymnasium. Av dessa studerar 11 elever på IMV, Programinriktat val.  

Det syftar till att elever ska få en utbildning som är inriktad mot ett visst 

nationellt program och ska så snart som möjligt kunna antas till det 

nationella programmet.  

Introduktionsprogrammet (IM) där studerar 16 elever. Det är för de elever 

som inte är behöriga till ett nationellt program.   

 

Resultat våren 2019 

Avgångselever med gymnasieexamen: totalt 86,2% . Studiebevis erhöll 

7,4%. Gymnasieintyg fick 6,4 % vilka är elever inom 

introduktionsprogrammets yrkesintroduktion. Många av dem är flerspråkiga.  

 

I riket för läsåret 2017/2018 var det 76,1%, det finns idag inga aktuella 

siffror för 2019 

Meritvärdet för vårens avgångselever var 14,5 poäng i riket ej klart. Max är 

20 poäng i meritvärde.  

Vårens meritvärde 2018; 14,8 poäng och i riket 14,3 poäng 

 

Utmaningar man arbetar med på gymnasiet är det kompensatoriska 

uppdraget.  

Ett utvecklingsarbete som handlar om att sträva efter en bredd i 

undervisningen och i läromiljöerna med syfte att fånga upp elevers olika 

behov.  
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§ 77 Dnr 2019/00305  

Program och inriktningar inför läsåret 2020/2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn-och utbildningsnämnden godkänner program och inriktningar för 

Voxnadalens gymnasium inför läsåret 2020/2021 enligt följande:  

 

Barn-och fritidsprogrammet 
Inriktning 

Fritid och hälsa 300 p 

Pedagogiskt arbete 300 p 

Industritekniska programmet 
Inriktning 

Produkt och maskinteknik 400 p 

Svetsteknik 400 p 

Ekonomiprogrammet  

Inriktning   

Ekonomi 300 p 

Samhällsvetenskapsprogrammet 
Inriktning 

Samhällsvetenskap 450 p 

Naturvetenskapsprogrammet 

Inriktning 

Naturvetenskap 400 p 

Teknikprogrammet 

Inriktning 

Informations- och medieteknik 300 p 

Teknikvetenskap 300 p    

Sammanfattning av ärendet 

Förslag på program med inriktningar inför kommande läsår, 2020/2021 för 

Voxnadalens gymnasium.      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-09-26, Christer Andersson  

 

Beslut skickas till 

Hälsinglands utbildningsförbund 

Ljusdals kommun 

Hudiksvalls kommun 
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§ 78 Dnr 2019/00009  

Tf skolchef informerar 

 

En organisationsöversyn ska göras i samband med pensionsavgångar.  

Rektor Chris Sommar har bestämt sig att gå i pension den 1 april 2020. Hon 

är rektor för grundskolorna Knåda och Roteberg.  

Anders Bastbacken, rektor för förskolorna Furan och Nordanäng, har planer 

att gå i pension inom snar framtid.   

Inom förskolan är det överinskrivningar av placeringar. I Alfta förskole-

område är efterfrågan på platser högre och barn-och utbildningsförvaltningen 

ska se över detta. 

Skolskjutshandläggare Sara Rylander, har fått i uppdrag och ska revidera 

skolskjutsreglementet.      
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§ 79 Dnr 2019/00020  

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.       

 

Ärenden inkomna i systemet LISA.  

ID nr 481 Alftaskolan 7-9 med anmälningsdatum 2019-09-26. 

Innehåll: I en utbildningslokal blir en elev, vid upprepade tillfällen, utsatt för 

allmän störning av en annan elev. Ärendet är under utredning.  

 

ID nr 487 Runemoskolan F-6. Ärendets innehåll: En elev tog först ett 

polisgrepp på sin klasskamrat och därefter tog eleven handen kring halsen på 

klasskamraten. Detta hände i skolans grupprum.  

  

Beslutsunderlag 

Inkomna ärenden om kränkande behandling i verksamhetssystemet LISA  
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§ 80 Dnr 2018/00194  

Förbruka stiftelsen Voxna Kreatursförsäkrings studiefonds 

kvarvarande kapital.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn-och utbildningsnämnden beslutar att ansöka om tillstånd att förbruka 

Voxna Kreatursförsäkrings studiefonds tillgångar.     

 

Ärendet 

Varje år i september, fördelas avkastningen ur Voxna Kreatursförsäkrings 

studiefond till mantalsskrivna och föreningar i Voxna socken som ansöker 

och som uppfyller det ändamål stiftelsen är ämnad för.  

I direktiven för utdelning ur Voxna Kreatursförsäkrings studiefond framgår 

det att avkastningen av fonden ska användas till stipendier. Eftersom det 

under många år varit en låg avkastning minskar medlen för utdelning. 

Fondens syfte är att ge bidrag till ”fortsatt utbildning efter genomgången 

grundskola och där inte lån eller andra stipendier täcker kostnaderna för en 

fortsatt utbildning”.  

För att möjliggöra utökad utdelning kan länsstyrelsen besluta om att förbruka 

stiftelsens kvarvarande tillgångar till stiftelsens ändamål.  

 

Voxna Kreatursförsäkrings studiefonds ändamål:  

”Avkastningen skall användas till studiestipendier, som kan sökas av 

behövande ungdom för fortsatt utbildning. Även så kan föreningar 

inomVoxna, vilka bedriver studiekurser och studiecirklar i utbildnings och 

uppfostrande syfte bland ungdom kunna erhålla bidrag. Stipendierna skall 

sökas årligen före september månads utgång och skall fördelas av 

Ovanåkers skolstyrelse till sökande, som är mantalsskrivna i Voxna socken”. 

Ett positivt beslut från länsstyrelsen innebär att flera ungdomar eller 

föreningar i Voxna ges möjlighet att få bidrag.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Cecilia Kronberg, 2019-09-27  

 

Beslut skickas till 
Revisorer i Ovanåkers kommun 

Länsstyrelsen i Dalarna 
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§ 81 Dnr 2018/00365  

Tillstånd att förbruka stiftelsen Pehr Jonssons 

beklädnadsfond 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn-och utbildningsnämnden beslutar att ansöka om tillstånd att få: 

 

1. Förbruka stiftelsen Pehr Jonssons kvarvarande tillgångar och kapital.  

2. Ändra stiftelsens ändamål till;  

Barn-och utbildningsnämnden delar årligen ut medel till 

fritidsaktiviteter riktat till barn- och skolungdomar inom före detta 

Långheds skolområde.    

 

Sammanfattning av ärendet 

Barn-och utbildningsnämnden ansvarar och förvaltar stiftelsen Pehr Jonssons 

beklädnadsfond som bildades 1917.  

 

Nuvarande ändamål med stiftelsen är: 

”Årliga räntan användes till beklädnad åt behöfvande skolbarn, särledes 

sådana hvars föräldrar icke åtnjuta understöd eller försörjning af kommunen, 

men hafva svårt att bekläda sina barn under skoltiden, dock att därvid barn 

från Långheds skolrote hafva företräde.” 

Någon utdelning har inte förekommit under de senaste åren eftersom 

stiftelsens ändamål är ålderdomligt och inte når upp till dagens samhälle.  

Barn-och utbildningsförvaltningen ser vikten av att ansöka om tillstånd och 

på sikt avsluta stiftelsen genom att få förbruka stiftelsens kvarvarande medel. 

 

Nytt förslag på ändamål:   

”Barn-och utbildningsnämnden delar årligen ut medel till fritidsaktiviteter 

riktat till barn- och skolungdomar inom före detta Långheds skolområde.” 

 

Ansökan om tillstånd att få förbruka stiftelsens tillgångar delges 

Länsstyrelsen i Dalarna och fyra kriterier ska uppfyllas för att få godkänt.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Cecilia Kronberg 2019-09-27 

Beslut skickas till 
Revisorer i Ovanåkers kommun 

Länsstyrelsen i Dalarna 
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§ 82 Dnr 2018/00192  

Tillstånd att förbruka stiftelsen Vargen Nils Nilssons fond 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn-och utbildningsnämnden beslutar att ansöka om tillstånd att få: 

 

1. Förbruka stiftelsen Varg Nils Nilssons fonds kvarvarande tillgångar. 

2. Ändra stiftelsens ändamål till:  

Av tillgångarna utdelar barn-och utbildningsnämnden medel till 

elever som genom goda studieresultat och gott kamratskap, har gjort 

sig förtjänta av uppmuntan och som är boende inom Rotebergs 

skolupptagningsområde.       

 

Sammanfattning av ärendet 

Barn-och utbildningsnämnden ansvar och förvaltar stiftelsen Vargen Nils 

Nilssons fond som med annan stiftelse slogs ihop 1952.  

 

Stiftelsens nuvarande ändamål: 

”Folkskolestyrelsen utdelar årligen av inflytande räntemedel premier till 

skolbarn som genom flit och gott uppförande gjort sig förtjänta av 

uppmuntran och som är boende inom Ovanåkers gamla kommun”.    

 

Barn-och utbildningsförvaltningen ser vikten av att ansöka om tillstånd och 

på sikt avsluta stiftelsen genom att få förbruka stiftelsens kvarvarande 

tillgångar och kapital genom att ändra ändamålet.  

 

Nytt förslag på ändamål:  

Av tillgångarna utdelar barn-och utbildningsnämnden medel till elever som 

genom goda studieresultat och gott kamratskap, har gjort sig förtjänta av 

uppmuntan och som är boende inom Rotebergs skolupptagningsområde. 

Ansökan om tillstånd att få förbruka stiftelsens tillgångar delges 

Länsstyrelsen i Dalarna och fyra kriterier ska uppfyllas för att få godkänt. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Cecilia Kronberg 2019-09-27  

 

Beslut skickas till 
Revisorer i Ovanåkers kommun 

Länsstyrelsen i Dalarna 
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§ 83 Dnr 2018/00193  

Tillstånd att förbruka stiftelsen Voxna församlings skolfond 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn-och utbildningsnämnden beslutar att ansöka om tillstånd att få  

 

1. Förbruka stiftelsen Voxna församlings skolfonds kvarvarande 

tillgångar och kapital. 

2. Ändra stiftelsens ändamål till:  

Tillgångarna delas ut av barn-och utbildningsnämnden till elever som 

genom goda studieresultat och gott uppförande, gjort sig förtjänt av 

uppmuntran och är boende inom Voxna församling.      

 

Sammanfattning av ärendet 

Barn-och utbildningsnämnden ansvarar och förvaltar stiftelsen Voxna 

församlings skolfond som slogs ihop med en annan fond 1952. 

 

Stiftelsens nuvarande ändamål:  

”Av inflytande räntemedel utdelar skolstyrelsen årligen premier till en gosse 

och en flicka som genom flit och gott uppförande gjort sig förtjänta av 

uppmuntran och som äro boende inom Voxna församling”.    

 

Barn-och utbildningsförvaltningen ser en vikt av att ansöka om tillstånd och 

på sikt avsluta stiftelsen genom att få förbruka stiftelsens kvarvarande 

tillgångar och kapital. 

 

Nytt förslag på ändamål:  

Tillgångarna delas årligen ut av barn-och utbildningsnämnden till elever som 

genom goda studieresultat och gott uppförande, gjort sig förtjänt av 

uppmuntran och är boende inom Voxna församling.      

Ansökan om tillstånd att förbruka stiftelsens tillgångar delges Länsstyrelsen i 

Dalarna och fyra kriterier ska vara uppfyllda för att få godkänt. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Cecilia Kronberg 2019-09-27 

 

Beslut skickas till 
Revisorer i Ovanåkers kommun  

Länsstyrelsen i Dalarna 
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§ 84 Dnr 2019/00007  

Delegeringsbeslut 2019 - redovisning 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn-och utbildningsnämnden har tagit emot redovisningen av 

delegeringsbeslut.    

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 

Attesträtt till rektorerna Britt-Inger Robertsson och Magnus Elfving 

Dnr 2019/00015 

 

Ordförandebeslut:  

Elevökning – elev i särskola 

Elevplacering i resursskola  

Elevökning i grundskolan 

Ärendehanteringssystem skolskjuts  

Dnr 2019/00077 

 

Ersättning till fristående grundskoleverksamhet – Backafors Resursskola  

Dnr 2019/00297 

 

Skolskjutsärenden:  

Växelvist boende avslag; Dnr 2019/00260, 2019/00280, 2019/00290 

2019/00291, 2019/00169, 2019/00225 

 

Mottagande i grundsärskola.  

Dnr 2019/00312 
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§ 85 Dnr 2019/00008  

Meddelanden 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Inför varje sammanträde sammanställer nämndsekreteraren den information 

som inkommit till barn-och utbildningsförvaltningen och som berör barn-och 

utbildningsnämndens ansvarsområden.     

Beslutsunderlag 

Besvarande av medborgarförslag om införande av porrfilter/teknisk lösning 

där barn vistas. 

 

Samverkansprotokoll barn-och utbildningsförvaltningen 2019-08-20  

 

Beslut om slutredovisningen för samverkan för bästa skola.  
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§ 86 Dnr 2019/00024  

Information från folkhälsorådet 

Information från mötesprotokollet den 18 september. 

 

Barn och ungas inflytande, Lupp (Lokal Uppföljning av barn- och 

ungdomspolitiken) kommer att genomföras okt-nov bland elever i årskurs 8 

på högstadiet och årskurs 2 på gymnasiet. Ulla-Marie är också inbjuden till 

gymnasiets elevråd.   
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§ 87 Dnr 2019/00022  

Kurser och konferenser 

Inga kurser och konferenser att redovisa.    

 

 


