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Ingrid Björklund (L), 1:e vice ordförande 

Pär Johansson (M) 
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 Ersättare 

Per Helgesson (S) 

 

Övriga närvarande Kvalitetsutvecklare, Lars Forsblom 

Nämndsekreterare, Cecilia Kronberg 

Projektledare, Hanna Göllas 

Arbetstagarrepresentant, Karin Leanders Lärarförbundet LR 

Ekonom, Robin Hellgren §§ 77-81 

Lärare, Johan Åström §§ 77-81 

 

 

Justerare Gun-Marie Swessar  

Justeringens plats och tid Kommunkontoret , 2017-10-12 kl. 10:00 

 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 77-89 

 Cecilia Kronberg  

 Ordförande 

  

 Håkan Englund  

 Justerare 

  

 Gun-Marie Swessar  
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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§ 77 Dnr 2017/00004  

Godkännande av dagordning 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn-och utbildningsnämnden godkänner dagordningen.   
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§ 78 Dnr 2017/00061  

Delårsrapport januari-augusti 2017 samt budgetuppföljning 

augusti  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn-och utbildningsnämnden antar förslag till förvaltningsberättelse, analys 

och måluppfyllelse av styrkort och koncernövergripande styrkort för 

delårsbokslutet 2017. 

Sammanfattning av ärendet 

Barn-och utbildningsnämndens driftsredovisning visar en prognos med 

budget i balans. 

Ökat barnantal inom förskolan vilket generar brist på förskoleplatser.  

En gemensam F-9 skola på Celsius är under uppbyggnad. Förskolan Fölet 

byggs om. Arbetet med ny omorganisation inom Edsbyns skolområde fortgår 

samtidigt som arbetet med grundskolans måluppfyllelse pågår. 

Beslutsunderlag 

Styrkort Bun delår 2017 

Koncernövergripande styrkort delår 2017 

Förvaltningsberättelse delår 2017 

Budgetuppföljning aug. 

 

Beslut skickas till 

Ekonomi, Kommunstyrelsen  
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§ 79 Dnr 2016/00052  

Samverkan med Skolverket inom ramen för 

regeringsuppdraget Samverkan bästa skola. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn och utbildningsnämnden antar Handlingsplan för mottagande och 

undervisning av nyanlända elever i grundskolan. 

Sammanfattning av ärendet 

Ovanåkers kommun har tidigare till största del tagit emot kvotflyktingar där 

ankomsten av vuxna och barn i god tid kunde planeras och organiseras vad 

gällde boende, skolplacering osv. I och med 2014-2016 fick Ovanåkers 

kommun, så som så många andra kommuner, ett mycket högt inflöde av 

nyanlända i kommunen. Andra och högre krav ställdes därmed på 

mottagande av och samordning kring nyanlända elever för att bland annat 

kunna klara de lagkrav som finns.  

 

Då Skolverket uppmärksammat och kontaktat Ovanåkers kommun angående 

Samverkan för bästa skola gjordes flera nulägesanalyser av organisationen 

inom skolan och där belystes ett antal problemområden som negativt 

påverkade resultat och måluppfyllelse. Ett av problemområdena rörde 

mottagande, introduktion och organisation av undervisningen av nyanlända 

elever och en av analyserna lyder: ” Vi saknar rutiner på förvaltningsnivå 

kring nyanlända t.ex. inskrivning och kartläggning. Vi saknar underlag kring 

förutsättningar, samt hur undervisningen organiseras för nyanlända.” 

Mottagandet av nyanlända elever skedde utan kommungemensamma 

riktlinjer eller gemensam samordning vilket gjorde att likvärdigheten kunde 

ifrågasättas.  

 

Med bland annat detta som bakgrund har handlingsplanen upprättats med 

som syfte att: ” /…/ge kommungemensam struktur och ledning i mottagandet 

av nyanlända elever. /…/ att tydliggöra ansvarsområden och rutiner för att 

effektivisera och belysa de olika momenten  i mottagandet.” Målsättningen 

med handlingsplanen är att Ovanåkers kommun skall säkerställa ett 

likvärdigt och rättsäkert mottagande av nyanlända elever samt ge stöd i det 

systematiska kvalitetetsarbetet mot syftet ökad måluppfyllelse och 

meritvärde.  
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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.  

Beslutsunderlag 

Handlingsplan för mottagande och undervisning av nyanlända elever i 

grundskolan. 

Bilagor till handlingsplanen. 

Beslutet ska skickas till 

Grundskolerektorer. 

 

Beslut skickas till 
Rektorer i grundskolan, R. Björling-Eriksson elevhälsan, L Forsblom 

Kvalitetsutvecklare. 
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§ 80 Dnr 2017/00016  

Verksamhetsinformation  

Johan Åström, undervisande lärare vid Celsiusskolan 7-9, informerar om hur 

arbetet med betyg och bedömning inom Samverkan Bästa skola utvecklas. 

Informerar även om hur det går att bedriva skolverksamhet i Södra skolan.  
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§ 81 Dnr 2017/00234  

Investeringsäskande 2018 - modul till förskolan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

att begära att revidera investeringsplanen 2018 med 500 000 kronor för 

etablering av moduler i Alfta.    

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har de senaste åren beräknat budget utifrån barnantalet 110 

barn per årskull. Statistiken visar nu att det rör sig om ett tiotal fler barn per 

årskull. Att antalet ökar beror dels på en positiv inflyttning till kommunen 

samt att barnfödslar ökar. Under 2016 beviljades 16 inflyttade förskolebarn 

plats, hittills i år har 19 barn erbjudits plats i förskolan.   

Alfta förskole-område  

I dagsläget finns det totalt 164 platser i Alfta-området.  

Enligt aktuell kö finns det i januari 2018 ett behov av 189 platser, vilket 

innebär att vi saknar 25 platser. Under våren ökar behov succesivt med 

ytterligare 8 platser t.o.m. april månad.  

Totalt är då 197 barn i behov av förskoleplats, 33 barn fler än befintliga 

platser varav de flesta är födda 2016-2017, d.v.s. ökat behov av 

småbarnplatser. Enligt våra prognoser, som sträcker sig fram till 2020, 

kvarstår det ökade behovet av platser i Alfta-området.  

 

 Aktuell kö september 2017: 

Månad Okt Nov Dec  Jan 

2018 

Feb Mars April Maj 

Efterfrågan  176 176 176 189 193 194 197 197 

Differens 

mellan 

efterfrågan 

och platser 

-12 -12 -12 -25 -29 -30 -33 -33 

 

Förslag på lösningar för att tillgodose behovet av 33 platser:  

Utökning med en halv avdelning på Tellus förskola  8 

Två avdelningar på Nordanängs förskola (moduler) 25  

 

För verksamhetsåret 2017/2018 har vi för Alfta-området beviljats  

totalt 300 000 kr i statsbidrag för mindre barngrupper. Statsbidraget är riktat 

till Nordanäng 60 000 kr, Kullen 30 000 kr samt Tellus 210 000 kr.  

Vid ansökan hade vi ambitionen att kunna sänka barnantalet, men p.g.a. av 

stor efterfrågan redan från hösten så har det inte kunnat genomföras. Det 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

9(17) 

Sammanträdesdatum 

2017-10-04 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

innebär att vi får återbetala statsbidraget. Utökar vi med ytterligare 

avdelningar på Tellus samt Nordanäng kan vi behålla totalt 270 000 kr av 

statsbidraget. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2017-09-26 Barn-och utbildningsförvaltningen Katarina 

Ceder Bång 

  

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen, förskolechefer. 
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§ 82 Dnr 2017/00076  

Årshjul för systematiskt kvalitetsarbete - kunskap, utveckling 

och lärande 

Kvalitetutvecklare Lars Forsblom, visar resultat från vt-17 på meritvärden, 

kunskapsresultat och elevers behörighetsutveckling från åk 6 till åk 9 för 

grundskolan och gymnasiets genomströmning och meritvärden. 

 

Dag för dialogsamtal den 12 oktober med politiker och rektorer.  

 

Tema för dagen; Kunskap, utveckling och lärande 

• Uppfyller våra skolor och fritidshem samt vuxenutbildning målen för de 

kunskaper varje elev ska utveckla? 

• Arbetar våra skolor och fritidshem samt vuxenutbildningen enligt de 

riktlinjer som gäller för arbetet med kunskap, utveckling och lärande? 

Dialog om resultatbilden i relation till kraven på måluppfyllelse 

Återkoppling till enhetsnivån av huvudmannens bedömning av övergripande 

utvecklingsbehov och de resurser som krävs. 
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§ 83 Dnr 2017/00005  

Barn- och utbildningschef informerar 

Ärendet stryks då barn-och utbildningschefen inte var med.    
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§ 84 Dnr 2017/00002  

Kränkande behandling, anmälan till huvudman. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Nämnden tar del av anmälningarna och redogörelse för uppföljning i 

ärendena bun nr 11/17 – 13/17.    

Sammanfattning av ärendet 

Rektorer och förskolechefer har skyldighet att anmäla till huvudman om en 

elev eller barn har blivit utsatt för kränkande behandling. 

Vid dagens sammanträde redogör kvalitetsutvecklare Lars Forsblom, för de 

anmälningar som inkommit. Ett ärende önskar nämnden få uppföljning på 

längre fram.     

Beslutsunderlag 

Anmälan till huvudman, kränkande behandling, bun nr, 11/17 – 13/17    
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§ 85 Dnr 2017/00209  

Sammanträdesplan 2018  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn-och utbildningsnämnden fastställer följande sammanträdesplan för 

2018:  

Distribution av kallelse till beredning 

22 jan, 12 mars, 30 april, 13 aug, 24 sep, 15 nov. 

 

Beredning kl. 08:30  

24 jan, 13 mars (10:00), 2 maj, 15 aug, 26 sep, 19 nov. 

 

Distribution av kallelse till sammanträde 

31 jan, 21 mars, 9 maj, 22 aug, 3 okt, 28 nov. 

 

Sammanträde, kl. 09:00 smtr r A 

7 feb, 28 mars, 16 maj, 29 aug, 10 okt, 5 dec. 

Sammanfattning av ärendet 

Barn-och utbildningsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till 

sammanträdesdagar för 2018. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2017-09-07 Sammanträdesplan 2018, Cecilia Kronberg     

 

Beslut skickas till 

Kristoffer Baas, Cafeterian, Webben. 
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§ 86 Dnr 2017/00007  

Delegeringsbeslut 2017 - 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; 

Avtal;  

Kopiering och tillgängliggörande i skolorna.  

Skolskjuts Bollnäs Busstrafik AB 

Wizkids 

 

Dnr 2017.185 

Antagningsstatistik – gymnasieprogram ht 2017    

 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av delegeringsbeslut.   
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§ 87 Dnr 2017/00008  

Meddelanden 

Sammanfattning av ärendet 

Uppsägning avtal Högskolan Gävle inom RucX. 

 

Skrivelse från Astma- och allergiförbundet.  

 

Redovisning från Fria Förskolan Framtiden; 

Tillbud, revisionsberättelse, förvaltningsberättelse och årsberättelse 2016. 

 

Uppsägning av samverkansaval Camp Timsbo. 

 

Samverkansprotokoll 2017-08-17 

 

Införande av stöd till körkort till ungdomar som genomfört gymnasiets Vård-

och omsorgsprogram.     
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§ 88 Dnr 2017/00006  

Information från folkhälsorådet 

Några av ärendena från folkhälsorådets sammanträde var: 

- Polisen informerade. 

- En tredjedel av Ovanåkers barn är överviktiga. 

- Det ges kurstillfällen att delta i våldsbejakande extremist – 

hedersvåld. 
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§ 89 Dnr 2017/00009  

Kurser och konferenser 

Den 12 oktober, dialogdag tillsammans med politiker och rektorer för 

gymnasium och grundskola.  

 

 


