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Ekonomichef, Magnus Haraldsson §§1-3 

Fastighetsstrateg, David Persson § 4 

 

 

Justerare Hans Jonsson 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, 2019-02-11 kl. 10:00  

 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 2-16 

 Cecilia Kronberg  

 Ordförande 

  

 Jan-Åke Lindgren  

 Justerare 

  

 Hans Jonsson  
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-02-05 

Datum då anslaget sätts upp 2019-02-12 Datum då anslaget tas ned 2019-03-06 

Förvaringsplats för protokollet Nämndsekreterarens kontor.  
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 Cecilia Kronberg  

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(18) 

Sammanträdesdatum 

2019-02-05 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 

§ 2 Dnr 2019/00005 
Godkännande av dagordning .............................................................................. 3 

§ 3 Dnr 2018/00017 
Årsbokslut 2018 med styrkort. ............................................................................ 4 

§ 4 Dnr 2019/00010 
Detaljbudget 2019 ................................................................................................. 5 

§ 5 Dnr 2019/00029 
Information om till-och ombyggnationerna vid Celsiusskolan, 

Fölets förskola samt planering Alftaskolan. ....................................................... 6 

§ 6 Dnr 2016/00052 
Samverkan bästa skola - slutredovisning ........................................................... 7 

§ 7 Dnr 2018/00005 
Systematiska kvalitetsarbetet - uppföljning, redovisning och 

analys av kunskapsresultat .................................................................................. 8 

§ 8 Dnr 2019/00020 
Kränkande behandling, anmälan till huvudman. ............................................ 10 

§ 9 Dnr 2019/00011 
Ny bestämmelse i skollagen - att utse skolchef ................................................. 11 

§ 10 Dnr 2018/00300 
Medborgarförslag om soptunna på Alftaskolans skolgård ............................. 12 

§ 11 Dnr 2019/00025 
Internkontrollplan 2019 ..................................................................................... 13 

§ 12 Dnr 2019/00021 
Barn-och utbildningsnämndens delegeringsordning - Revidering ................ 14 

§ 13 Dnr 2019/00007 
Delegeringsbeslut 2019 - redovisning ................................................................ 15 

§ 14 Dnr 2019/00008 
Meddelanden ....................................................................................................... 16 

§ 15 Dnr 2019/00024 
Information från folkhälsorådet ........................................................................ 17 

§ 16 Dnr 2019/00022 
Kurser och konferenser ...................................................................................... 18 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(18) 

Sammanträdesdatum 

2019-02-05 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 2 Dnr 2019/00005  

Godkännande av dagordning 

 
Barn-och utbildningsnämndens beslut 

Barn-och utbildningsnämnden godkänner dagordningen med följande 

ändring; ärendet barn-och utbildningschefen informerar, utgår.  
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§ 3 Dnr 2018/00017  

Årsbokslut 2018 med styrkort. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn-och utbildningsnämnden godkänner årsbokslutet med styrkort för 2018    

 

Sammanfattning av  

Resultatet för barn-och utbildningsnämndens verksamheter visar totalt ett 

budgetöverskott med 940 tkr.  

Inom förskolans verksamheter är utfallet för personalkostnader lägre än 

budgeterat beroende på omprioriteringar i verksamheten. Beräkningen av 

maxtaxan utgör ett överskott då det är flera barn inskrivna än budgeterat.  

 

Viss personalkostnad inom grundskolan har delvis finansierats genom 

statsbidrag vilket visar ett överskott i budgeten.  

Gymnasiet och gymnasiesärskolan gör ett underskott som främst förklaras 

att grundsärskolan har kraftigt höjda programpriser men även fördyrade 

kostnader för skolskjutsar/taxi. Interkommunalersättning för elever i annan 

kommun bidrar också med ett underskott 

 

Vuxenutbildningens utfall visar ett positivt resultat med ca 400 tkr. 

Anledningen till detta är något lägre kostnader för köp av utbildningar i 

annan kommun.    

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-01-29, Katarina Ceder Bång 

Årsbokslut 2018 för varje verksamhet inom BUN 

Årsbokslut 2018 med styrkort 

Budgetuppföljning BUN 2018 

Projekt BUN 

  

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen  
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§ 4 Dnr 2019/00010  

Detaljbudget 2019 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslag till detaljbudget 2019 inklusive 

tilläggsbudgetering för lönekostnader.     

 

Sammanfattning av ärendet 

Barn-och utbildningsnämnden är tilldelad en budgetram 247 878 000 kronor 

och dessa har fördelats ut på verksamheterna enligt förslag som nämnden ska 

ta ställning till. I budgetramen ingår tilläggsbudgetering för lönekostnader. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-01-29, Cecilia Kronberg  

Driftsbudget BUN 2019 

Budget 2019 BUN  

  

Beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen, rektorer och förskolechefer 
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§ 5 Dnr 2019/00029  

Information om till-och ombyggnationerna vid Celsiusskolan, 

Fölets förskola samt planering Alftaskolan. 

David Persson fastighetsstrateg informerar: 

 

Celsiusskolans om-och tillbyggnation: 

Fas 1 är klart och där bedrivs undervisningsverksamhet. Ventilation, 

belysning och akustik är väldigt bra.  

Fas 2 sker i den västra delen mot gymnasiet. Detta ska vara klart till 

påsklovet.  

Alftaskolans renovering ska åter ut på anbud. Olika planer för evakuering 

finns och där ingår bland annat moduler.  

Utemiljön är eftersatt i Alftaskolans skolområde. I planen ingår att säkra upp 

skolgården genom att flytta lasttransportvägarna. Busshållplatsen ska ses 

över.  

Fölets förskola. 

Aefab är den som ansvarar för byggnation.  
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§ 6 Dnr 2016/00052  

Samverkan bästa skola - slutredovisning  

Ärendet 

Samverkan för bästa skola har pågått tillsammans med Skolverket under åren 

2016 och 2018. Lärare, rektorer, förvaltning och politiker har deltagit i ett 

antal utvecklingsinsatser – alla med syftet att höja måluppfyllelsen och 

gymnasiebehörigheten för grundskolans elever i Ovanåkers kommun. Tre 

åtgärdsplaner ligger som grund för insatserna som har genomförts och 

avslutats eller implementerats och de slutsatser och resultat som dessa har 

genererat i återfinns i slutredovisningen till Skolverket.  

 

De tre genomförda insatserna är:  

 

- Utveckling av undervisning  

- Nyanländas lärande 

- Likvärdig utbildning 

 

Dessa insatser ingår i systematiska kvalitetsarbetet.  

       

Konsekvensbeskrivning barn och unga 

Syftet med Samverkan för bästa skola och ovanstående insatser är att 

förbättra elevernas kunskapsresultat och måluppfyllelse samt att öka 

likvärdigheten mellan skolorna i Ovanåkers kommun.  
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§ 7 Dnr 2018/00005  

Systematiska kvalitetsarbetet - uppföljning, redovisning och 

analys av kunskapsresultat 

Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar till barn- och 

utbildningsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har analyserat grundskolans resultat ht-18 och ser likheter 

med analysen vt-17.  Resultatanalysen vt-17 var en annan elevgrupp men 

likheterna är stora med resultaten för elevgruppen vt-18. Fortfarande finns 

stora likheter mellan den tidigare sammanfattande analysen och vad skolorna 

behöver fokusera på. 

Förvaltningen har noterat en progression i medvetenhet kring hur lärare på 

SBS-skolor beskriver lärprocesser, både sina egna samt elevers lärande vid 

de gemensamma avstämningsträffarna i SBS (Samverkan för bästa skola). 

Detta kommer att bidra till att flera elever klarar kunskapskraven i fler 

ämnen. Vi kan se en förbättrad måluppfyllelse för SVA elever i åk.6 och 7.  

Skolorna i kommunen behöver fortsätta att systematiskt förbättra 

undervisningen så att en ännu högre andel elever når behörighet till 

gymnasiet. 

Betygsresultat ht-2018 

Andel elever som når målen i procent    

 Sv SVA Ma En  

Åk.6 96,3 61,5 89,6 92,0 

Åk.7 100 62,5 87,4 87,4 

Åk.8 92,9 45,0 80,5 83,1 

Åk.9 97,7 35,7 83,0 85,0 

 

      

Antalet F pojkar/totalt antal F, Ovanåkers kommun    

 Andelen 

pojkar 

Antal 

pojkar/tot 

antal elever 

Antal F 

pojkar/tot 

Matematik 

Antal F 

pojkar/tot 

Engelska 

Antal F 

pojkar/tot 

Svenska 

Antal F 

pojkar/tot 

SVA 

Åk 6 56% 70st/125st 8/13 7/9 4/4 4/5 

Åk 7 51% 69st/135st 10/17 11/17 1/1 5/6 

Åk 8 53% 62st/117st 15/22 4/6 4/6 7/11 

Åk 9 49% 48st/99st 8/15 2/2 2/2 4/8 

Totalt 52% 249st/476st 41/67 11/13 11/13 20/30 

           Andel F pojkar       61%           62%         85%     67% 
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Bakgrund 

Sammanfattande analys av grundskolans resultat i Ovanåkers kommun 

Vt-18. 

Huvudmannen vill att verksamheterna fokuserar på: 

 Skillnader i resultat över tid 

Huvudmannen ser för stora variationer i resultat från år till år på skolor i 

kommunen. Verksamheterna behöver analysera orsaken till höga resultat för 

att säkerställa det goda arbetet. 

 Ämnen, engelska och matematik (åk.6 och åk.9 pojkar) 

Huvudmannen ser att elever, särskilt pojkar, inte når upp till kunskapskraven 

i engelska och matematik. Verksamheterna behöver fokusera på att följa 

elevernas kunskapsutveckling i dessa ämnen över tid. 

 Pojkar och flickor 

Huvudmannen ser skillnader i pojkar och flickors resultat. Pojkarnas resultat 

är lägre än rikets. Huvudmannen vill att verksamheterna analyserar 

orsakerna till detta och sätter in åtgärder för att höja pojkarnas resultat. 

 Föräldrars utbildningsnivå 

Huvudmannen ser att skolorna i Ovanåkers kommun behöver utveckla sitt 

kompensatoriska uppdrag så att även elever vars föräldrar har en 

förgymnasial eller gymnasial utbildning når högre meritvärden. Tittar vi på 

elever vars föräldrar har en högskoleutbildning når alla dessa elever 

behörighet till gymnasieskolan. 

 Utländsk bakgrund 

Huvudmannen ser att nyanlända elever inte når upp till kunskapskraven. 

Verksamheterna behöver analysera ännu djupare hur vi ska möta varje elevs 

behov. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Lars Forsblom 2019-02-04 

 

Beslut skickas till 
Rektorer och förskolechefer 
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§ 8 Dnr 2019/00020  

Kränkande behandling, anmälan till huvudman. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Nämnden tar del av anmälningarna  

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 visas de anmälningar som inkommit och till nästa 

sammanträde redogör barn-och utbildningschefen för dessa. 

Beslutsunderlag 

Anmälan till huvudman, kränkande behandling Bun nr 1/19 -2/19 
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§ 9 Dnr 2019/00011  

Ny bestämmelse i skollagen - att utse skolchef 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn-och utbildningsnämnden beslutar att utse barn-och utbildningschef till 

skolchef för alla skolformer och fritidshem inom nämndens verksamhet.      

 

Sammanfattning av ärendet 

Den första juli 2018 infördes en ny bestämmelse i skollagen*. Enligt 

bestämmelsen ska huvudmannen utse en skolchef som ska biträda 

huvudmannen med att se till att de föreskrifter som gäller för utbildningen 

följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet.        

Bestämmelsen innebär inte någon ny ansvarsnivå inom skolväsendet, utan i 

stället inrättas en ny funktion hos huvudmannen. Bestämmelsen är en 

markering om att det ska finnas en eller flera personer i huvudmannens 

organisation som ska se till att de föreskrifter som gäller för utbildningen 

följs. Bestämmelsen omfattar alla skolformer från förskola till särskild 

utbildning för vuxna och fritidshemmet. Här avses alla bestämmelser i lagar, 

förordningar och myndighetsföreskrifter som gäller för utbildningen. 

Föreskrifterna finns i första hand i skollagen och anslutande författningar 

men även i andra lagar som tillexempel arbetsmiljölagen och 

diskrimineringslagen. Även det systematiska kvalitetsarbetet ingår.  

Om skolchefen upptäcker att verksamheterna inte lever upp till vissa 

författningskrav ska denne försöka åtgärda bristerna inom ramen för sina 

befogenheter. Om skolchefens befogenheter inte räcker till för att åtgärda 

bristerna är det skolchefens ansvar att informera huvudmannen, som är 

ytterst ansvarig. 

 

* skollagen (2010:800) 2 kap 8a §  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-01-04, Cecilia Kronberg  
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§ 10 Dnr 2018/00300  

Medborgarförslag om soptunna på Alftaskolans skolgård 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn-och utbildningsnämnden tackar för det inkomna medborgarförslaget 

och det engagemang och initiativ eleven visar för att förbättra sin och andras 

skolmiljö. 

 Det finns två papperskorgar uppsatta i närheten av det aktuella 

lusthuset på skolgården. Bedömningen är att det inte behövs 

ytterligare en papperskorg där.  

 Därmed anses medborgarförslaget besvarat     

 

Sammanfattning av ärendet 

I det inkomna medborgarförslaget föreslås det att det ska finnas en soptunna 

vid lusthuset på Alftaskolans skolgård. Som det är nu skräpas det ner av oss 

ungdomar som sitter där på fritiden. Motiveringen är att det skulle vara 

finare och renare på skolgården. 

 

Barn-och utbildningsnämnden ska inför ombyggnationen på Alftaskolan ta 

med sig detta förslag för att få en trivsammare skolgård för alla elever.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Jörgen Edström och Anders Liljemark 2018-10-31 

Medborgarförslag om soptunna på Alftaskolans skolgård 

Delegeringsbeslut handläggning av medborgarförslag om soptunna på 

Alftaskolans skolgård.   

  

 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 11 Dnr 2019/00025  

Internkontrollplan 2019 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn-och utbildningsnämnden antar internkontrollplanen för 2019     

 

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med internkontroll är att säkerställa att styrelser och nämnder 

upprätthåller en god verksamhet och uppfyller de av kommunfullmäktige 

fastställda målen. Den interna kontrollen omfattar såväl de politiska som de 

professionella systemen och rutinerna som används för att styra verksamhet 

och ekonomi.  

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom 

respektive verksamhetsområde. I uppdrag har nämnden att bland annat se till 

att reglementen, policys regler och anvisningar följs och fungerar.  

 

Arbetet med att implementera internkontrollplanen för 2019 fortgår ut till 

rektorer och förskolechefer. De risker som finns i internkontrollplanen är 

utsedda av barn-och utbildningschef.  

 

Beslutsunderlag 

Internkontrollplan 2019 

Tjänsteskrivelse, Cecilia Kronberg 2019-01-16 

  

Beslut skickas till 
Rektorer och förskolechefer 
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§ 12 Dnr 2019/00021  

Barn-och utbildningsnämndens delegeringsordning - 

Revidering  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 Barn-och utbildningsnämnden beslutar att anta revideringen av 

delegeringsordningen, daterad 2019-01-14   

 Delegeringsordningen börjar gälla då protokollet är justerat.    

 

Sammanfattning av ärendet 

Anledningen till revideringen är huvudsakligen:   

 

- Kommunallagen har reviderats och fått en annan kapitel- och 

paragrafindelning.  

- Ansvar och uppgiftsöverlämning för arbetsmiljöområdet har lyft ut och 

behandlas i särskild ordning.  

 

Av bilagan framgår samtliga förändringar då dessa är rödmarkerade.  

 

Beslutsunderlag 

Delegeringsordning för barn-och utbildningsnämnden 

 

 

 Beslut skickas till 

Rektorer och förskolechefer 
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§ 13 Dnr 2019/00007  

Delegeringsbeslut 2019 - redovisning 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn-och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av 

delegeringsbeslut. 

Sammanfattning av ärendet 

Barn-och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande 

och tjänstemän enligt delegationsordningen 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 

Beslut om bidragsbelopp för enskild förskoleverksamhet, Fria förskolan 

Framtiden, kalenderåret 2019. 

Resursfördelningsmodell. Dnr 2018/00420 

Tilläggsbelopp, enskilt förskolebarn. Dnr 2018/00146 

 

Bidragsbelopp till fristående och offentliga gymnasieskolor, läsåret 

2018/2019. Dnr 2018/00428 

Attestförteckning, barn-och utbildningsnämnden 2019.  

Med aktuellt attestregister 2019 Dnr 2019/00015 

 

Beslutsunderlag 

Delegeringsbeslut.  
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§ 14 Dnr 2019/00008  

Meddelanden 

Finns inga meddelanden att redovisa till sammanträdet.    
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§ 15 Dnr 2019/00024  

Information från folkhälsorådet 

Den 19 februari har folkhälsorådet sitt möte.  

Barn-och utbildningsnämndens representanter är ordförande och en deltagare 

från oppositionen.   
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§ 16 Dnr 2019/00022  

Kurser och konferenser 

Den 6-7 maj är det Skolriksdag. Jan-Åke Lindgren, Tomas Bolén och Hans 

Jonsson deltar.   

 


