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Plats och tid Sammanträdesrum A, kl. 09:00 – 13:00 

Beslutande Ledamöter 

Håkan Englund (S), Ordförande 

Ingrid Björklund (L), 1:e vice ordförande 

Pär Johansson (M) 

Hans Jonsson (C) 

Ingela Carter (KD) 

Per Helgesson (S) tjänstgör för Lindvi Forsberg (MP) 

Mari Vedin (C) tjänstgör för Gun-Marie Svessar (C) 

 

 Ersättare 

Carl Bopparmark (S) 

Maria Unborg (M) 

Karl-Gunnar Landar (C) 

Tord Berbres (KD) 

Övriga närvarande Barn-och utbildningschef, Katarina Ceder Bång 

Projektledare, Hanna Göllas 

Kvalitetsutvecklare, Lars Forsblom 

Arbetstagarrepresentant, Monica Hedström Lärarförbundet  

Ekonom, Robin Hellgren §§ 20-22 

Nämndsekreterare, Cecilia Kronberg 

Rektor, Anders Liljemark §§ 29-30 

Rektor, Magnus Elfving §§ 29-30  

 Justerare  

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, 2018-04-03 kl. 14:00 

 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 20-33 

 Cecilia Kronberg  

 Ordförande 

  

 Håkan Englund  

 Justerare 

  

 Hans Jonsson  
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2018-03-28 

Datum då anslaget sätts upp 2018-04-04 Datum då anslaget tas ned 2018-04-25 

Förvaringsplats för protokollet Nämndsekreterarens kontor 

 

Underskrift 

  

 Cecilia Kronberg  
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§ 20 Dnr 2018/00020  

Godkännande av dagordning 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn-och utbildningsnämnden godkänner dagordningen.    
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§ 21 Dnr 2018/00017  

Budgetuppföljning februari 2018 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Nämnden tar del av redovisningen.    

Sammanfattning av ärendet 

Robin Hellgren ekonom, redogör för budgetuppföljningen.  

I uppföljningen är det totalt ett underskott på 2,2 miljoner kronor som främst 

beror på personalkostnader. Där saknas intäkter för statsbidraget lärarlyftet 

samt återsök från första kvartalet för asylsökande. 

Fria förskolan Framtidens verksamhet har idag fem barn fler inskrivna än 

beräknat i budget, vilket också påverkar underskottet.  

Hans Jonsson (C) vill veta om någon dialog förs med Fria förskolan 

Framtiden utifrån det ökande behovet av förskoleplatser och om det finns 

möjlighet att köpa flera förskoleplatser hos dem. 

Den från barn-och utbildningsförvaltningen som har kontakt med Fria 

förskolan Framtiden vad gäller placeringar, är barnomsorgshandläggaren 

Anna Hansdotter. Hon brukar stämma av hur det ser ut med barn eftersom 

vissa föräldrar ställer sig i kö till både Fria förskolan Framtiden och 

kommunal förskola. Inför årets början brukar Anna Hansdotter ha kontakt 

med Fria förskolan Framtiden och diskutera eventuella överinskrivningar.  

Beslutsunderlag 

Budgetuppföljning februari    
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§ 22 Dnr 2018/00026  

Styrkort 2019, utse en arbetsgrupp 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn-och utbildningsnämnden uppdrar till presidiet att arbeta fram ett 

förslag till styrkort, som presenteras på nämndens sammanträde den 

30 augusti 2018. 

2. Att arbetsgruppen, presidiet, tillfälligt utökas med flera deltagare som 

utarbetar styrkorten för 2019.  

 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Håkan Englund (S) gör följande tilläggsyrkande: 

Att arbetsgruppen, presidiet, tillfälligt utökas med flera deltagare som 

utarbetar styrkorten för 2019.  

    

Beslutsgång 

Barn-och utbildningsnämndens ordförande frågar om barn-och 

utbildningsnämnden antar eller avslår tilläggsyrkande från Håkan Englund 

(S) och finner att det antas. 

    

Sammanfattning av ärendet 

Barn-och utbildningsnämnden ska inför varje år besluta om mål för sin 

verksamhet. Dessa mål finns angivna i ett styrkort. 

Presidiet består av Ingrid Björklund (L), Hans Jonsson (C) och Håkan 

Englund (S). Från barn-och utbildningsförvaltningen deltar Lars Forsblom, 

kvalitetsutvecklare som sammankallar arbetsgruppen.  

Vid utarbetandet av styrkorten utökas gruppen tillfälligt med Ingela Carter 

(KD) och Pär Johansson (M) med Maria Unborg (M) som ersättare.   

 

Beslut skickas till 

Lars Forsblom, kvalitetsutvecklare.  

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6(16) 

Sammanträdesdatum 

2018-03-28 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 23 Dnr 2017/00018  

Ny- och ombyggnad av Celsiusskolans lokaler.  

Kvalitetsutvecklare Lars Forsblom, ger information om Celsiusskolans 

ombyggnation.  

Byggprojektet står inför Fas 1 som består av ombyggnad av den del där 

eleverna i lågstadiet placeras när skolan står färdig. Fas 1 ska vara klart till 

skolstart vårterminen 2019. Högstadiets elever får tillfälligt sin undervisning 

där.  

Högstadiets verksamhet har som målsättning att till höstterminen 2018 

kunna bedriva sin undervisning enbart på Celsiusskolan.     
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§ 24 Dnr 2016/00052  

Samverkan bästa skola - lägesrapport.  

Hanna Göllas projektledare, berättar att projektet har avslutat insatsen 

Nyanländas lärande. Projektet är nu i uppstart med arbetet kring centrala 

elevhälsan.   
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§ 25 Dnr 2017/00353  

Medborgarförslag - Sovvagnar på samtliga förskolor 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Vid planeringen för byggnationen av Stenabro förskola beslutades 

det att köpa in barnvagnar för barnen att sova i. Detta för att prova 

om det ger pedagogerna bättre arbetsmiljö, t.ex. vid lyft i och ur 

vagnar, om vi kan påverka typ av vagn som används och för att 

minska ytan för vagnsförvaringen jämfört med om barnen har egna 

vagnar. Skillnaden skulle då kunna vara att vi inte behöver samma 

antal vagnar som barn eftersom alla inte är närvarande samtidigt. Att 

detta var praktiskt och uppskattat av föräldrar blev en positiv effekt. 

Vi har gjort en delutvärdering av detta försök som varit övervägande 

positiv. Utifrån detta så har vi äskat för att göra likadant på 

kommande byggnation för Fölets förskola.  

Om detta så småningom kommer att se lika ut på alla förskolor i 

kommunen vet vi inte idag. 

 

2.  Därmed anses medborgarförslaget besvarat.    

Sammanfattning av ärendet 

I det inkomna medborgarförslaget föreslås det att sovvagnar ska köpas in till 

alla förskolor så föräldrar slipper köpa vagnar som ska stå på förskolorna. I 

förslaget framgår också att det verkar vara uppskattat på Stenabro förskola 

bland föräldrar.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-03-05 Förskolechefer  

Medborgarförslag – Sovvagnar på samtliga förskolor 

Delegeringsbeslut medborgarförslag om sovvagnar på samtliga förskolor 

Skrivelse från förskolechefer ang. sovvagnar på samtliga förskolor.  

  

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen  
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§ 26 Dnr 2018/00033  

Barn-och utbildningschef informerar 

Barn-och utbildningschef Katarina Ceder Bång, informerar om 

personalförändringarna inom den centrala barn-och utbildningsförvaltningen.    
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§ 27 Dnr 2018/00002  

Kränkande behandling, anmälan till huvudman. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn-och utbildningsnämnden tar del av anmälningarna och redogörelse för 

uppföljning av ärendena; bun 5/18 Lillboskolans fritidshem och barn-och 

elevombudets beslut ang. kränkande behandling Alftaskolan F-6.     

Sammanfattning av ärendet 

Rektorer och förskolechefer har skyldighet att anmäla till huvudman om en 

elev eller ett barn har blivit utsatt för kränkande behandling. 

Vid dagens sammanträde redogör barn- och utbildningschefen för de 

anmälningar som inkommit och för den uppföljning av dessa som hon har 

gjort.   

Beslutsunderlag 

Anmälan till huvudman, kränkande behandling bun 5/18 och beslut från 

barn-och elevombudets ang. kränkande behandling Alftaskolan F-6.     
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§ 28 Dnr 2018/00001  

Delegeringsbeslut 2018 - redovisning 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn-och utbildningsnämnden godkänner redovisning av delegeringsbeslut. 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande 

eller tjänstemän enligt delegeringsordning antagen av nämnden 28 januari 

2015. 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 

Anställningsavtal BUN 2018-03-28  

Dnr 2018/00001 

Beslut att avslå ansökan om byte av grundskola inom kommunen 

Dnr 2018/00127 

Reviderad ersättning till Fria Förskolan Framtiden 2017 beslut 2018-02-14 

Dnr 2016/00350 

Ersättning till fristående grundskoleverksamhet, kalenderåret 2018. Lust och 

Lära. Dnr 2018/00099 

Ersättning till fristående grundskoleverksamhet, kalenderåret 2018, Eden 

skolan Dnr 2018/00107 

 

Beslutsunderlag 

Delegeringsbeslut 

   

 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

12(16) 

Sammanträdesdatum 

2018-03-28 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 29 Dnr 2018/00005  

Systematiska kvalitetsarbetet - verksamhetens analys av 

höstterminens betyg i grundskolan. 

Rektorerna Magnus Elfving, Celsiusskolan 7-9 och Anders Liljemark, 

Alftaskolan 7-9, redogör för elevernas betygsprocess från åk 7 till åk 9.     

Barn- och utbildningsnämnden hade två huvudfrågor till rektorerna. 

1. Variation i betygsresultat över tid. 

Nämnden hade följt betygsresultaten för låsårets 9:or sedan starten i åk.7. 

Nämndens analys visade att matematikbetygen på Celsiusskolan stor 

variationer i antal elever som uppnår kunskapskraven i matematik från 

31,8% till 7,3%. Nämnden ville veta rektors analys av detta. Enligt rektor 

berodde detta på att verksamheten under en period tagit bort stöd när fler 

elever klarade kunskapskraven vilket ledde till försämrade resultat. Stödet är 

nu återinsatt. 

2. För få åtgärdeprogram i förhållande till antal elever som ej nått 

kunskapskraven. 

Nämnden ville veta rektors analys av detta. Antalet åtgärdsprogam som 

nämnden har tagit del av bygger på uppgifter lämnade till SCB den 15 

oktober. Betygen sätts i december. Idag har de flesta av eleverna som ej nått 

kravnivån åtgärdsprogram eller är under utredning enligt rektorerna. 

Nämnden bad rektorerna påskynda detta arbete. 
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§ 30 Dnr 2017/00163  

Obligatorisk lovskola för vissa elever 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

1. Barn-och utbildningsförvaltningen anordnar lovskola under två 

veckor i juni.  

2. Lovskolan riktar sig till elever som slutfört åk 8 och som riskerar att 

inte nå målen för betyget E i ett eller flera ämnen. Lovskola erbjuds 

även elever som slutfört åk 9 utan att ha uppnått behörighet till ett 

nationellt gymnasieprogram. 

     

Sammanfattning av ärendet 

Riksdagen beslutade den 7 juni 2017 att kommunerna är skyldig att erbjuda 

lovskola för vissa elever. Barn- och utbildningsnämnden gav rektorerna 

Magnus Elfving och Anders Liljemark i uppdrag att ordna lovskola.      

Ärendet 

Barn-och utbildningsförvaltningen har lämnat in ett äskande för 

volymökningar för genomförandet av lovskolan. Äskandet handlar framför 

allt om att möjliggöra rekrytering av legitimerade lärare samt ordna med 

skolskjutsar och skollunch. Det är i skrivande stund inte klarlagt om lovskola 

ska erbjudas både i Edsbyn och i Alfta, det beror på hur många elever som 

väljer att gå samt hur många lärare som kan rekryteras. Denna diskussion 

behöver tas i samråd med barn-och utbildningsnämnden senare under våren. 

Konsekvensbeskrivning barn och unga 

Konsekvenserna för barn och unga är positiva då de ges ytterligare en 

möjlighet att läsa upp sin behörighet inför stundande gymnasium eller inför 

åk 9. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-03-06, Magnus Elfving och Anders Liljemark  

Cirkulär 17:36 från Sveriges Kommuner och Landsting 
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§ 31 Dnr 2018/00034  

Information från folkhälsorådet 

Påminner om ungdomsdialogen den 14 maj där elevrådsrepresentanter deltar 

tillsammans med politiker.     
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§ 32 Dnr 2018/00003  

Meddelanden 

Protokoll från samverkansgrupp, barn-och utbildningsförvaltningen,  

2018-02-02. 

 

Beslut; Kommunfullmäktige § 9, 2018-03-05. Avsägelse och fyllnadsval – 

Ersättare i barn-och utbildningsnämnden 
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§ 33 Dnr 2018/00032  

Kurser och konferenser 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Dialogdag för förskolorna den 23 april, inbjudan kommer.  

Lars Forsblom kvalitetsutvecklare, skickar ut ett schema till politikerna för 

vårens verksamhetsbesök till förskolorna och skolorna.      

 


