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§ 54 Dnr 2022/00011 

Godkännande av dagordning 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn-och utbildningsnämnden godkänner dagordningen.  
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§ 55 Dnr 2022/00050 

Budgetuppföljning januari - november 2022 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn-och utbildningsnämnden godkänner budgetuppföljningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Katrin Espes ekonom, föredrar budgetuppföljning till och med november.  

Barn och utbildningsnämnden har en årsbudget på 285.330 tkr och för perioden en budget på 

258.872 tkr. Utfallet för perioden är 261.060 tkr vilket ger en negativ budgetavvikelse på 2190 

mnkr. 

Periodens resultat: 

Barn- och utbildningsnämnden har under perioden fått ersättning för höga sjuklönekostnader på 

totalt 1,3 mnkr. Denna ersättning har utgått till och med mars månad. Det finns inga beslut om 

att fortsatt ersättning ska betalas ut under detta år. Verksamheten har också tillförts 720 tkr 

p.g.a. sänkta arbetsgivaravgifter för personer under 25 år. 

Prognos för helår: 

Barn- och utbildningsförvaltningen prognostiserar ett resultat på 288.613 tkr, vilket ger ett 

underskott på 3.283 tkr för 2022. 

De avvikelser som konstateras är följande: ökade kostnader till enskilda förskolor på 750 tkr, 

varav 267 tkr avser fyllnadsersättning för 2021. Till detta tillkommer kostnad för elevassistent 

150 tkr. Den kommunala förskolan uppvisar ett överskott gällande personalkostnader på 

ca 400 tkr. 

Interkommunala ersättningar (IKE) inom grundskola visar ett underskott på 830 tkr. Ytterligare 

förklaringar inom grundskola är ökade kostnader för skolskjuts med 830 tkr. Här finns också 

mindre avvikelse gällande personalkostnader på 600 tkr totalt för grundskola. 

Gymnasiets resultat påverkas positivt av lägre kostnader för IKE ca 600 tkr: Gymnasiesärskolan 

visar på ett underskott med ca 150 tkr för skolskjuts. Personalkostnader för SFI prognostiseras 

överskrida budgeten med närmare 1 mnkr. En osäkerhetsfaktor är utfallet av statsbidrag för 

vuxenutbildningen som i dagsläget prognostiserar ett överskott för året. 
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§ 56 Dnr 2022/00012 

Likvärdig utbildning - systematiskt kvalitetsarbete 2022 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn-och utbildningsnämnden godkänner redovisningen om likvärdig utbildning.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Lars Forsblom kvalitetsutvecklare, redovisar likvärdig utbildning med statistik från Skolverket 

2021.  

I redovisningen ingår barn- och elevantal och nyttjandegrad i förskolan, framtida elevstatistik 

utifrån kommunens skolupptagningsområden, personal i förskola, grundskola och gymnasiet 

samt kostnader inom hela utbildningsområdet.  

 

Beslutsunderlag 

Skolverkets statistik från 2021 
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§ 57 Dnr 2022/00249 

Tillsyn Fria Förskolan Framtiden FFF 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar att avstå från att ingripa mot Fria Förskolan Framtiden 

under förutsättning att verksamheten genomför nödvändiga rättelser senast den 30 september 

2023.  

1. Identifiera vilka utvecklingsområden som behöver prioriteras i det systematiska 

kvalitetsarbetet.  

2. Uppföljning och analys av åtgärderna i föregående års plan mot kränkande behandling 

och diskriminering.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Sammanfattande bedömning 

Fria Förskolan Framtidens utbildning genomförs med en hög kvalitet i enlighet med 

bestämmelserna i skollagen 2 kap. 8 §. Tillsynen visar att Fria Förskolan Framtiden har ett 

system för systematiskt kvalitetsarbete. Fria Förskolan Framtiden behöver dock utveckla sitt 

systematiska kvalitetsarbete vad gäller uppföljning och analys av resultat i förskolan. Bristerna i 

kvalitetsarbetet gör att det i dagsläget är svårt för huvudmannen att identifiera vilka 

utvecklingsområden som behöver prioriteras. Såväl uppföljning som analys behöver förbättras 

och fördjupas för att huvudmannen ska kunna identifiera de utvecklingsåtgärder som behöver 

prioriteras i verksamheten och öka utbildningens kvalitet.  

 

Enligt 4 kap. §§3-8  skollagen, ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannivå 

systematisk och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Sådan planering, 

uppföljning och utveckling av utbildningen ska också genomföras på enhetsnivå. Inriktningen på 

det systematiska kvalitetsarbetet ska vara att de nationella målen uppfylls. Det systematiska 

kvalitetsarbetet ska dokumenteras. 

 

Fria Förskolan Framtiden har ett väl fungerande trygghetsarbete. Fria Förskolan Framtiden 

behöver dock utveckla sitt systematiska trygghetsarbete vad gäller uppföljning och analys av 

åtgärderna i föregående års plan mot kränkande behandling och diskriminering.  

 

Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat 

arbete för att motverka kränkande behandling och diskriminering. Det innebär att åtgärder ska 

genomföras för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling 
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och diskriminering. Huvudmannen ska också se till att det varje år upprättas en plan mot 

kränkande behandling och diskriminering för varje verksamhet. Källor: 6 kap §§6-8 skollagen. 

 

Sammanfattning av ärendet  

Barn- och utbildningsförvaltningen skickade i juni 2022 ut underlag och frågor (dokumentlista), 

del 1 av tillsynen, som huvudmannen och rektorn för Fria Förskolan Framtiden skulle besvara 

innan den 30 september 2022. 

Kvalitetsutvecklare gjorde den 18 oktober 2022 tillsynsbesök, del 2 av tillsynen, på Fria 

Förskolan Framtiden. Tillsammans med rektor Erika Thalén besöktes Noten, Sparven och 

Sunnanäng. Syftet med besöket var att säkerställa kraven i 26 kap. skollagen. På varje förskola 

intervjuades pedagogisk ansvarig förskollärare samt en förskollärare. 

Den 26 oktober genomfördes del 3 av tillsynen. Barn- och utbildningschef samt 

kvalitetsutvecklare träffade representant för styrelsen, rektor samt förskolornas pedagogiska 

ansvariga förskollärare på Fria Förskolan Framtiden. 

 

Frågeställningar på samtalen, del 2 och del 3. 

Allmänt: Lokaler/Utrustning/Miljö 

1.Beskrivning av förskolorna 

Styrning och ledning 

2.Hur arbetar rektor för att utveckla organisationen? 

3.Hur får styrelsen kännedom om utvecklingsbehov i organisationen? 

Systematiskt kvalitetsarbete 

4.Hur ser det systematiska kvalitetsarbetet ut i praktiken?  

5.Vad ser ni kan behöva utvecklas på förskolan/alla förskolor?  

Trygghetsarbete 

6.Hur arbetar ni mot kränkande behandling samt diskriminering på förskolan? 

 

Tillsynen 2022 fokuserade på Fria Förskolans systematiska kvalitetsarbete samt 

trygghetsarbetet där kvalitetsarbetets dokumentation granskades. Barn- och 

utbildningsförvaltningen avser att följa upp dokumentationen från Fria Förskolan Framtiden 

under hösten 2023.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-11-21 Lars Forsblom  

Beslutet ska skickas till 

Fria Förskolan Framtiden  



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8(15) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 58 Dnr 2022/00010 

Barn-och utbildningschefen informerar 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden mottar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Christer Andersson, barn- och utbildningschef informerar om:  

 

• Renoveringarna i Knåda skola och Rotebergs skola. 

 

• Medlemskap i NTA (Natur Teknik för Alla) F-6 är beviljat.  

 

• Uppdrag har lämnats till gymnasierektor Johan Rasmussen, att göra en 

gymnasieutredning som innebär dimensionering av gymnasial utbildning för bättre 

kompetensförsörjning. 

 

• Skogsbackens förskola, nya förskolan i Alfta, i bruk 7 augusti, modulerna på Nordanäng 

och Tellus förskola införlivas.  Nya barn tas emot 14 augusti. Förskolan är sökbar från 

och med årsskiftet.  

 

• Förskola i Ovanåkers kommun, rapport visas om nyfödda och födda barn i Ovanåkers 

kommun 2017–2022. Rapporten visar att behov av förskoleplatser är större i Edsbyn än 

i Alfta.  
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§ 59 Dnr 2022/00008 

Kränkande behandling, anmälan till huvudman 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn-och utbildningsnämnden tar del av redovisningen i anmälningarna om kränkande 

behandling. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Rektorer i samtliga skolformer inom barn-och utbildningsnämndens ansvarsområde, har 

skyldighet att enligt skollagen 6 kap. § 10, anmäla till huvudmannen om en elev eller ett barn 

har blivit utsatt för kränkande behandling.  

 

Vid dagens sammanträde redogör barn- och utbildningschefen för de anmälningar som 

inkommit under perioden 2022-10-01 – 2022-11-20 och vilka åtgärder som vidtagits av rektorer. 

 

Ärenden 

ID nr: 2119 Runemo skola, avser beröring, förslag och blickar. Ärendet avslutat. 

ID nr: 2097 Förskola, avser fysiskt våld. Ärendet under utredning.  

ID nr: 2090 Alftaskolan F-6, avser hot och fysiskt våld. Ärendet under utredning. 

ID nr: 2089 Alftaskolan F-6, avser fysiskt våld. Ärendet under utredning.  

ID nr: 2077 Runemo skola, avser konflikt mellan två elever och läraren tog upp detta i klassen 

efter rasten. Ena eleven kände sig kränkt och önskat enskilda samtal. Ärendet avslutat.   

ID nr: 2068 Celsiusskolan F-6, avser mobbning. Ärendet under utredning. 

ID nr: 2063 Grundskola, avser psykosocialt elev får dörren upplåst under toalettbesök. Ärendet 

är inte åtgärdad.  

ID nr: 2052 Lillboskolan F-6, en elev får byxorna neddragen av annan elev inför klassen. 

Ärendet avslutat.  

ID nr: 2049 Alftaskolan 7-9, verbala trakasserier som hot och öknamn. Ärendet ej åtgärdat.  

ID nr: 2046 Knåda F-6, fysiskt våld. Ärendet ej åtgärdat. 

ID nr: 2028 Lillboskolan F-6, mobbning och upprepad kränkning. Ärendet under utredning.  

ID nr: 2027 Celsiusskolan F-6, upprepade verbala trakasserier av tre klasskompisar. Ärendet 

under utredning. 

ID nr: 2024 Celsiusskolan F-6, får byxorna neddragen inför klassen. Ärendet under utredning.  

 

De tidigare informerade ärendena till barn-och utbildningsnämnden är samtliga avslutade utom 

ID nr1972, Alftaskolan 7–9, som avser verbala trakasserier och hot.  
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Beslutsunderlag 

Sammanställning från Stella där rapportering görs från anställda.  

Tjänsteskrivelse 2022-11-21 Christer Andersson 

 

Beslutet ska skickas till 

Rektorer 
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§ 60 Dnr 2022/00016 

Uppföljning av internkontrollplan 2022 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner uppföljning av internkontrollplan 2022 

 

Ärendet 

De risker man har beslutat att prioritera i 2022 års internkontroll visar på följande 

uppföljningsresultat i kontrollerna:  

 

Ingen avvikelse, grön markering: 

• Samtliga politiskt fattade beslut av barn-och utbildningsnämnden är verkställda eller är 

pågående verkställighet. 

• Det finns en dokumenterad regelbundenhet i det systematiska kvalitetsarbetet vad 

gäller planering, uppföljning och utveckling inom utbildningen. 

• Inför nyrekrytering inom skolverksamheterna finns samordningsfunktion som nyttjas av 

rektorer. 

• Totalkontroll har gjorts av risken att rektorer rekryterar lärare som saknar legitimation. 

Samtliga tillsvidareanställda lärare under året har en legitimation utfärdat. 

 

Mindre avvikelse, gul markering: 

• En handlingsplan finns upprättad som stöd för rektorer och icke legitimerade lärare vid 

betygsättning. Inför betygsättning skickas handlingsplanen ut till aktuella verksamheter. 

• Implementeringen av den nya delegationsordningen fortsätter. Barn-och 

utbildningsförvaltningen har märkt av en ökad efterfrågan hos rektorer om 

tillvägagångsätt.  

 

Stora avvikelser röd markering:  

• De risker som barn-och utbildningsförvaltningen har tilldelats som avser registrering av 

registerutdrag och av sekretessförbindelser vid anställning påvisar stora avvikelser och 

brister i verksamheten. Rutin finns och måste förankras hos rektorer.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-12-02 Cecilia Kronberg  

Rapport Uppföljning av internkontroll 

Beslutet ska skickas till Rektorer 
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§ 61 Dnr 2022/00347 

Utdelning ur stiftelserna Pehr Jonssons beklädnadsfond, 
Vargen Nils Nilsson och Voxna församlings skolfond 2022 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn-och utbildningsnämnden beslutar att tilldela medel utifrån de fastställda och beslutade 

ändamål och kriterier. Följande tilldelade sökande är: 

 

Ur Pehr Jonssons beklädnadsfond tilldelas utifrån redovisade kvitton som underlag: 

• Qusay Algiyad, Västanågatan Alfta. Förskoleklass. Avser köp av vinterkläder, 1656: - 

• Johannes Larsson, Nordanå Alfta. Åk 2 Naturbruksgymnasiet Ljusdal. 

Vandringskängor, 3000: - 

 

Ur Vargen Nils Nilsson tilldelas:  

• Simon Karsbo, Lassavägen Roteberg. Åk 9 Celsiusskolan. Goda studieresultat, 3000: - 

• Marcus Karsbo, Lassavägen Roteberg. Åk 7 Celsiusskolan.  

Goda studieresultat, 3000: - 

 

Ur Voxna församlings skolfond tilldelas:   

• Angilina Uvagårds, Voxna. Åk 8 Celsiusskolan. Goda studieresultat, 3000: -  

 

Sammanfattning av ärendet 

Under september månad fanns det möjlighet att ansöka ur barn-och utbildningsnämndens 

stiftelser. Information om stiftelserna och ansökningsförfarandet gjordes på kommunens 

hemsida och i sociala medier.  

För Pehr Jonssons beklädnadsfond begärs kvitton som underlag för utdelning av den summa 

man har gjort inköp för, maxbeloppet för utdelning är 3000: - 

Totalt inkom 8 ansökningar till stiftelserna. Utifrån barn-och utbildningsnämndens beslutade 

fastställda ändamål så uppfyller 5 sökande de kriterierna för att få utdelning.  

Besluten grundar sig också på underlag från rektorer och lärare.  

 

Uppfyllda kriterier för att få rätt till utdelning 

Pehr Jonssons beklädnadsfond: 

1. Kläder eller personliga hjälpmedel åt behövande elever. 

2. Erhåller inte socialbidrag. 

3. Elever boende i Långhed har företräde därefter elever inom Alfta skolområde 
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Vargen Nils Nilsson: 

1. Till elever med goda studieresultat och gott uppförande. 

2. Boende inom Rotebergs nuvarande skolupptagningsområde.  

 

Voxna församlings skolfond: 

1. Till elever med goda studieresultat och gott uppförande. 

2. Boende inom tidigare Voxna församling. 

 

De sökande som inte har rätt till utdelning informeras via brev.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-10-25, Cecilia Kronberg 

 

Beslutet ska skickas till 

Beviljade sökande  
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§ 62 Dnr 2022/00007 

Delegationsbeslut 2022, redovisning 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn-och utbildningsnämnden mottar redovisningen.  

 

Sammanfattning av ärendet 

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

enligt delegationsordningen antagen av nämnden den 26 augusti 2020. Delegationsbeslut ska 

anmälas/redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva eller 

fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering. 

 

• Ärenden:  

Dnr 2022/00346 Mottagande i gymnasiesärskolan, enligt SL 18 kap. § 5 Christer 

Andersson  

• Dnr 2022/00348 Avstängning av elev i de frivilliga skolformerna SL 5 kap. § 17 Johan 

Rasmussen  

• Dnr 2022/00345 Mottagande i grundsärskola enligt skollagen 7 kap. § 5 Christer 

Andersson  

• Dnr 2021/00299 Tilläggsbelopp för enskilt barn med omfattande behov av särskilt stöd 

8 kap. §23 skollagen, Christer Andersson  

• Dnr 2022/00247 Tilläggsbelopp till enskilt barn i form av särskilt omfattande stöd, SL 

Kap 8 § 23, delavslag, Christer Andersson 

• Dnr 2022/00355 Läsårstider läsåret 23/24 för gymnasiet och grundskolan, Christer 

Andersson  

Beslutsunderlag 

Delegeringsbeslut 
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§ 63 Dnr 2022/00006 

Meddelanden 

Inför varje sammanträde sammanställs den information som inkommit till barn-och 

utbildningsförvaltningen eller som upprättats och som berör barn-och utbildningsnämndens 

verksamhetsområden 

 

• Beslut från Skolverket om riktad kvalitetsgranskning av Celsiusskolan F-6 

• Barn-och utbildningsförvaltningens samverkansprotokoll 2022-09-28 

• Protokoll från Folkhälsoråd 2022-09-01 och 2022-10-27 

• Lokala samverkansprotokoll Losam 

o Lillboskolan 2022-10-26 

o Celsiusskolan F-9 2022-10-21 

o Förskolor Edsbyn 2022-11-15 

o Förskolor Alfta 2022-11-29 

o Alftaskolan F-9 2022-11-23 

 

 

 

 


