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§ 37 Dnr 2016/00006  

Godkännande av dagordning 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Nämnden godkänner dagordningen med tillägg av ärendet Moduler för skol- 

och fritidsverksamhet vid Alftaskolan – revidering av investeringsplan   

2016-2020. 

 

Beslutsunderlag 

Kallelse med föredragningslista 2016-05-18 
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§ 38 Dnr 2016/00056  

Tertialuppföljning januari-april  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner tertialuppföljning januari-april.  

Sammanfattning av ärendet 

Ekonom Katrin Espes, tillsammans med gymnasierektor Christer Andersson, 

föredrar ärendet. 

Barn- och utbildningsnämndens driftredovisning visar i dagsläget en prognos 

med nära ett nollresultat för 2016. 

Den nya förskolan Stenabro färdigställdes i december. Skollokalutredning 

gällande Celsiusområdet i Edsbyn samt Alftaskolan har gjorts/pågår. Arbete 

med grundskolans måluppfyllelse pågår kontinuerligt. Ett samarbete har 

inletts med Skolverket för att öka måluppfyllelsen i grundskolan. Ökat antal 

barn och elever har krävt anpassningar i lokaler och organisation.   

Måluppfyllelse med analys i styrkorten redovisas. 

Beslutsunderlag 

Uppföljning och analys av mål i koncernövergripande styrkortet och 

styrkortet för nämnden. 

Förvaltningsberättelse med driftredovisning.  

Tjänsteskrivelse, barn- och utbildningsförvaltningen Elsy Espes.   

 

 

 

 

Beslut skickas till 

Ekonomiavdelningen 
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§ 39 Dnr 2016/00057  

Investeringsplan 2017-2021, it-behov 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Nämnden fastställer plan för investeringsbehov för it i skolan 2017-2021 och 

överlämnar den till ekonomiavdelningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige ska den 26 september besluta om investeringsplan 

2017-2021 för kommunen och nämnderna ska dessförinnan fastställa sina 

investeringsbehov. 

Barn- och utbildningsnämndens investeringsbehov i it för perioden är 

År Summa, tkr 

2017 2 152 

2018 2 320 

2019 1 972 

2020 2 044 

2021 2 056     

Beslutsunderlag 

Investeringsbehov, it i skolan, barn- och utbildningsförvaltningen. 

Sammanställning av it-behov, barn- och utbildningsnämnden. 

Tjänsteskrivelse 2016-05-09, barn- och utbildningsförvaltningen Elsy Espes.      

 

 

 

Beslut skickas till 

Ekonomiavdelningen 
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§ 40 Dnr 2016/00059  

Kvalitetsarbete  

Preliminär sökbild, gymnasievalet, läsåret 2016/2017 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Nämnden tar del av redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Gymnasierektor Christer Andersson redogör för hur den preliminära 

sökbilden i dagsläget ser ut för Voxnadalens gymnasium läsåret 2016/2017.  

Totalt antal sökande = 99 elever, varav 79 elever från egen kommun. 

 

Beslutsunderlag 

Statistik, läsåret 2016/2017, 2016-05-25, gymnasierektor  

Christer Andersson. 
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§ 41 Dnr 2016/00102  

Behov av ljudisoleringsplattor i grundskolans 

undervisningslokaler - redovisning 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Nämnden tar del av redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden har när grundskoleenkäten, åk 5 och 8 redovisades, bl.a. uppdragit 

till varje rektor att aktivt förbättra elevers arbetsro under lektioner och 

arbetspass. 

Nämnden begärde vid samma tillfälle att få en redovisning från 

samhällsbyggnadsförvaltningen av resultatet från inventering av 

grundskolans undervisningslokaler, där ljudabsorberande undertak saknas. 

Forskningen visar på att det finns ett samband mellan bra ljudmiljö och bra 

studieresultat. 

Vid dagens sammanträde redovisar fastighetsstrateg David Persson bl.a. 

resultatet av inventeringen. 59 av 181 undertak är i dagsläget åtgärdade, 

övervägande på Alftaskolan. 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämnden § 27/16. 
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§ 42 Dnr 2016/00105  

Skollokaler, Celsiusområdet och Alftaskolan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om att hemställa till tekniska 

nämnden att genomföra följande investeringsåtgärder 2016-2019: 

 En samlad F-9 Celsiusskola för 460-480 elever. 

 Att grundläggande för arbetet ska vara de utgångspunkter som har tagits 

fram av projektgrupp i samverkan med referensgrupp och som har 

presenterats i alternativ 5. 

 En investeringsram på 115 miljoner kronor (varav 50 milj är beslutade), 

inklusive solpaneler. 

 En investeringsram för utrustning, möbler, teknik på 4,8 miljoner kronor 

för Celsius. 

 Den befintliga F-6 skolan rivs. 

 Lokaler för fritidsgård skapas inom ramen för den samlade F-9 skolan. 

 Att ombyggnation och renovering av Alftaskolan F-9 samt åtgärder på 

utemiljön genomförs enligt framtaget förslag. 

 En investeringsram på 48,5 miljoner, inklusive solpaneler och 

uppsättning av tillfälliga moduler, för Alftaskolan. 

 Av den totala investeringsramen avsätts 1 milj under 2016 för ljudplattor. 

 En investeringsram för utrustning, möbler, teknik på 3 miljoner kronor 

för Alftaskolan. 

Att det nu framtagna förslaget ersätter det förslag som lämnades av barn- och 

utbildningsnämnden i december 2015. 

Tidplan 

Att följande tidplan gäller för investeringarna. 

2016 Projektering och framtagande av anbudsunderlag för 

 Celsiusskolan (befintliga 50 miljoner). 

 1 miljoner ljudplattor Alftaskolan (återanvänds senare). 

2017 65 miljoner Celsiusskolan. 

 4,8 miljoner för utrustning m.m. 

2018 47,5 miljoner Alftaskolan. Projektering och framtagande av 

 anbudsunderlag för Alftaskolan samt byggstart. 
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2019 3 miljoner utrustning m.m. Alftaskolan.     

 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras kl. 11.35-11.45 för överläggningar. 

Avstår från att delta i beslut 

Gun-Marie Swessar (C), Karl-Gunnar Landar (C) och Claes Häggblom (KD) 

meddelar att de inte deltar i beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Bakgrund och process 
Som en del av det uppdrag fullmäktige lämnade till nämnden 2014, att 

påbörja ett förprojekteringsarbete för hela Celsiusområdet, inklusive 

fritidsgård, samt de tre uppdrag fullmäktige lämnade i december 2015, har 

ett omfattande och gediget arbete genomförts i Celsiusprojektet för att ta 

fram en bild av vilka krav vi ställer på framtida skolmiljöer i Ovanåkers 

kommun. Genom konferenser, studiebesök och workshop i olika 

konstellationer har det utifrån den framtagna visionen, tagits fram olika 

alternativa lösningar för Celsiusområdet. De vägledande delarna i den 

framtagna bilden är att Celsiusskolan ska vara en samlad F-9 skola med 

moderna lärmiljöer, som är inkluderande och en mötesplats för många. De 

framtagna lösningarna präglas av ambitionerna att åstadkomma en samlad 

skola som har ett tydligt centrum-nav med gemensamma funktioner, som har 

en tydlig entré och som har utemiljöer anpassade efter de olika åldrarna. I 

denna framtagna bild av vilka krav vi vill ställa på framtidens skola i 

centrala Edsbyn, har såväl verksamheten d.v.s. rektorer och lärare och annan 

personal samt medverkande föräldrar och elever varit överens om att vilja 

skapa en samlad F-9 skola med moderna lärmiljöer.  

De av arkitekter framtagna olika alternativen har haft elevantalet 550 som 

utgångspunkt i det inledande arbetet. Att göra prognoser för framtiden d.v.s. 

30-40 år framåt är ingen enkel uppgift. Hur kommer befolknings-

utvecklingen i kommunen, inklusive nyanlända från andra länder, att vara 

under kommande år? Hur många barn kommer att födas? 

Vi vet idag att skollokalerna för F-6 på Celsius har akuta krav på 

förbättringar och den nuvarande skolmiljön inte är acceptabel för varken 

lärare eller elever. Vi vet även att skollokalerna för 7-9 har stora 

underhållsbehov, är omoderna och har stora brister vad gäller ventilation och 

tillgänglighet. 

Barn- och utbildningsnämnden har utifrån de presenterade alternativen valt 

att använda en något mer försiktig prognos om 460-480 elever. Detta innebär 

rimligen att skolan kommer att vara relativt välfylld redan från start, men 

nämnden har även som sin utgångspunkt att den kommande 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

11(32) 

Sammanträdesdatum 

2016-05-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

detaljprojekteringen bör ta med förberedelser och väga in framtida 

möjligheter att på ett enkelt sätt lägga till yta för ett eventuellt högra 

elevantal. 

Barn- och utbildningsnämnden har därför utifrån de presenterade 

alternativen, men med en ny elevprognos som grund och med vissa 

revideringar av föreslagna lokallösningar, tagit fram ett nytt reviderat 

alternativ. Vår bedömning är att detta fortfarande väl håller sig inom de 

beskrivna kraven och visionen som har processats fram av projekt- och 

referensgrupp i samverkan med arkitekterna och som innebär en samlad F-9 

skola på den plats som idag utgör 7-9 skolan på Celsius.  

Hur förhåller sig detta förslag till de olika uppdrag som fullmäktige har 

gett nämnden? 

Fullmäktige lämnade till nämnden i december 2014 ett uppdrag att påbörja 

ett förprojekteringsarbete för hela Celsiusområdet, inklusive fritidsgård, samt 

att även inleda ett arbete kring Alftaskolan i sin helhet. Särskilda 

investeringsmedel avsattes för detta. 

I december 2015 kompletterades dessa uppdrag med dels ett uppdrag att 

bygga en F-6 skola på Celsius för 50 miljoner kr men även med två 

ytterligare utredningsuppdrag. Det ena uppdraget berör Celsiusskolan           

7-9, där barn- och utbildningsnämnden, i samverkan med tekniska och 

AEFAB, ska utreda förutsättningarna för en skola med moderna lärmiljöer 

och bra arbetsmiljö för lärare och elever samt ett uppdrag som på samma sätt 

ska utreda förutsättningarna för att skapa en modernare lärmiljöer på 

Alftaskolan. 

Uppdraget från fullmäktige att bygga en F-6 skola på Celsius var mycket 

kortfattat och innehöll inga detaljerade beskrivningar om storlek, placering 

eller funktioner.  

Inom ramen för det tidigare uppdraget kring Celsiusskolan har ett 

omfattande arbete genomförts. Inom det tidigare uppdraget har det tagits 

fram fyra olika alternativa lösningar med stöd av arkitekter, varav ett av 

förslagen var en separat F-6 skola. Denna separata skola kostnadsberäknades 

till 80-90 miljoner kronor. 

Med hänsyn tagen till att de nu liggande uppdragen från fullmäktige har 

innehållit både en F-6 skola och att skapa moderna lärmiljöer för 7-9 

Celsiusskolan har det fallit sig naturligt att i första hand undersöka om det 

utifrån den av verksamheten (även föräldrar och elever) framtagna visionen 

och grundkraven på Celsiusskolan går att hitta en effektiv och samordnad 

lösning. Den grundläggande bedömningen har varit att det finns mycket att 

vinna på en samordnad lösning, både verksamhetsmässigt men även för att 

klara investeringen på det mest fördelaktiga ekonomiska sättet. Med denna 

utgångspunkt har ytterligare ett alternativ tagits fram för att skapa en samlad 
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F-9 skola på Celsius. Detta alternativ är alltså det sammantagna svaret på de 

tre olika uppdrag fullmäktige lämnade till barn- och utbildningsnämnden i 

december 2015. 

Vad avser Alftaskolan har det sedan december 2014 påbörjade 

utredningsuppdraget fortsatt och färdigställts i det nu presenterade 

alternativet som innebär förändringar och förbättringar av såväl den inre 

miljön som den yttre.   

Beslutsunderlag 

Alternativ 5, avseende Celsiusskolan F-9. 

Framtaget förslag, Alftaskolan F-9. 

Skrivelse 2016-05-23, ordförande barn- och utbildningsnämnden. 

   

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till 

Tekniska nämnden, D Persson, Grundskolerektorerna, C Andersson, 

Förskolechefer, K Ceder Bång, L Forsblom, A Norén, Ekonomiavd 
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§ 43 Dnr 2016/00100  

Ungdomsdialogen - redovisning 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Nämnden tar del av redovisningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Folkhälsosamordnare Ulla-Marie Nilsson informerar. 

Den 9 maj genomfördes årets Ungdomsdialog på Edsbyns hotell. 

Samtalsämnen under dagen var 

o Trivsel ordning och webben 

o Matsvinn 

o Hur lyckas vi med integration i skolan? 

Förslag 

Trivsel, ordning och webben   
Hitta former för hur elever kan stötta varandra i att säga ifrån när det handlar 

om kränkningar på nätet. Förslag var att arbeta i mindre grupper på skolan 

för att diskutera vad som är okej och inte när det handlar om att skriva 

kommentarer på nätet o.s.v. 

Vuxna förebilder - att det finns vuxna förebilder i skolan, men även utanför 

skolan, som använder sig av sociala medier på ett sunt och bra sätt. Förslag 

är att skolan blir tydligare med sin mobilpolicy samt att kommunen 

informerar mer om användning och regler inom kommunen vad gäller 

webben och sociala medier. 

Bekanta vikarier - eleverna skulle uppskatta om vikarier är någon som 

känner till skolan och eleverna för att skapa bättre arbetsro samt att vikarien 

föregår med gott exempel och inte använder sin mobil under lektionstid. 

Minska matsvinnet 

Ungdomarna önskade vissa maträtter mer och det konstaterades att ju mindre 

svinn som blir desto mer kan skolan lägga på bra kvalité på maten samt att 

servering av populär mat kan ske oftare. 

Visa dagens maträtt på monitorerna i skolan. En bild på de alternativa rätter 

som serveras samt salladsbord.  

Skylt utanför matsalen, där dagens mat står - allt för att locka eleverna till att 

äta i skolmatsalen. 
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Hur lyckas vi med integrationen i skolan? 

Jobba för att motverka segregering fritid/skola. Inom detta område pratade vi 

om att vuxna på skolan kan stötta aktivt med att skapa möten mellan 

nyanlända och andra elever. 

Vuxna förebilder - bättre på att mötas. Uppfattningen är att vuxna tycker att 

ungdomar ska integrera och umgås med alla på skolan, men att vuxna själva 

inte alltid föregår med gott exempel. Under året försöker vi inspirera även 

föräldrar att exempelvis bjuda hem någon nyanländ familj. 

Det finns önskemål om fler mötesplatser både i skolan och på fritiden. Vi 

tror att vi kan bli bättre på detta redan i sommar.    
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§ 44 Dnr 2016/00009  

Information från Folkhälsorådet 2016 

 Sammanfattning av ärendet 

Folkhälsosamordnare Ulla-Marie Nilsson informerar från senaste 

sammanträdet med Folkhälsorådet. Bland annat ligger det kommunala 

aktivitetsansvaret nu på utvecklingsavdelningen. 
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§ 45 Dnr 2016/00007  

Gymnasierektor informerar  

Sammanfattning av ärendet 

Gymnasierektor Christer Andersson informerar 

o Dnr 2016.8 

Bun nr 8-10/16 

Kränkande behandling, anmälan till huvudman. 

o Dnr 2016.144 

Elev med hög frånvaro, Lillboskolan. 

o Nytt stipendium i entreprenörskap instiftat. 

o ”Läsmetoder under lupp”, ansökningar till Vetenskapsrådet och till 

Skolforskningsinstitutet i samarbete med Uppsala universitet. 
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§ 46 Dnr 2016/00138  

Processledartjänst, Teknikcollege 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tillstyrka medel för gemensam 

finansiering av processledartjänst till Teknikcollege (TC) Gästrikland och 

Teknikcollege (TC) Hälsingland. Budgeterad årskostnad för Ovanåker är för 

tillfället 54 507 kr. 

Sammanfattning av ärendet 

Arbetslivet, både det offentliga och privata, måste vara konkurrenskraftigt 

för att möjliggöra tillväxt och hållbar utveckling. För att industrin ska kunna 

fortsätta bidra till svensk sysselsättning och välstånd krävs det kompetenta 

medarbetare. Collegeverksamheterna har till syfte att utveckla samverkan 

mellan arbetsgivare/näringsliv och utbildning för att kort- och långsiktigt 

säkerställa kompetens. Collegeverksamheterna möjliggör för arbets-

givare/näringsliv att via tät dialog påverka utbud och kvalitetssäkra 

utbildningar. 

För att säkerställa drift, samordning och utveckling av College-

verksamheterna behövs processledarfunktioner. En processledarfunktion är 

också ett krav för att få vara en certifierad region inom TC.  Processledaren 

har till uppgift att samordna och utveckla verksamheterna, att likna en 

organisatorisk utveckling, utifrån regionala och lokala mål.  

Genom beviljade medel från Region Gävleborg (projekt College Gävleborg), 

för perioden 1 oktober 2013 - 30 september 2016, erhåller arbetsgivarna idag 

medel motsvarande 50 % per college. Gävle, Hofors och Sandvikens 

kommun skjuter till ytterligare 50 % för att möjliggöra en 100 % tjänst för 

TC Gästrikland fram till projektslut. TC Hälsingland och Vård- och 

omsorgscollege Gävleborg delar på en helt projektfinansierad 

processledartjänst 100 %. 

De två processledarna är idag projektanställda av Sandvikens kommun resp. 

Hälsingeutbildning Ekonomisk Förening och anställningen upphör den 30 

september 2016 oavsett om finansieringsfrågan är löst eller ej.            

En gemensam processledarfunktion för TC Gästrikland och TC Hälsingland 

på heltid, finansieras dels via en årlig avgift för samtliga aktörer, därutöver 

via offentliga medel fördelat mellan kommunerna, utifrån befolknings-

mängd. 

För kommuner ingående i Teknikcollege innebär det per år: 

Kommun Per år 

Bollnäs 99 807 
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Gävle           248 582 

Hofors 41 796 

Hudiksvall 130 967 

Ljusdal 77 114 

Nordanstig 48 546 

Ockelbo 33 550 

Ovanåker 54 507 

Sandviken 108 059 

Söderhamn 97 067 

Älvkarleby 41 313 

Strömsund     55 292 

Privata avg 40 000 

SA:           1 076 600 

          

Beslutsunderlag 

"Hållbar drift till rätt kompetens är avgörande", 2016-04-20, Teknikcollege, 

Vård- och omsorgscollege.   

Tjänsteskrivelse 2016-04-29, gymnasierektor Christer Andersson 

  

 

 

 

Beslut skickas till 

Hälsingeutbildning ek förening, Ann-Kristin Forsberg, 827 80 Ljusdal. 

Christer Andersson, Katrin Espes 
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§ 47 Dnr 2016/00052  

Samverkan med Skolverket inom ramen för 

regeringsuppdraget Samverkan bästa skola 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner överenskommelsen med 

Skolverket om samverkan avseende nulägesanalys och åtgärdsplan vad avser 

Bästa Skola och godkänner också att överenskommelsen har undertecknats 

av barn- och utbildningsnämndens ordförande och barn- och utbildningschef.   

Sammanfattning av ärendet 

Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att i dialog med huvudmän 

genomföra insatser i syfte att höja kunskapsresultaten och öka likvärdigheten 

inom och mellan skolor. Skolverket ska i samverkan med varje berörd 

huvudman identifiera insatser som kan stärka huvudmannens förmåga att 

planera, följa upp och utveckla utbildningen så att kunskapsresultaten i de 

utvalda skolorna höjs och likvärdigheten inom och mellan skolorna ökar.  

Samarbetet inleddes den 28 januari 2016. 

För att skapa förutsättningar för arbetet med nulägesanalys och åtgärdsplan 

har Ovanåkers kommun redovisat behov av ekonomiskt stöd. Skolverket 

bedömer att behov av ekonomiskt stöd föreligger. 

Skolverket har beslutat att samverka och stödja kommunen i det inledande 

arbetet med att genomföra nulägesanalys och framtagande av åtgärdsplan 

under perioden 2016-04-18—06-16. 

Skolverket har vidare beslutat att tilldela Ovanåkers kommun 180 000 

kronor under perioden. Villkoren för användningen av medlen framgår av 

överenskommelsen.     

Vid dagens sammanträde informerar kvalitetsutvecklare Lars Forsblom om 

nuläget. 

Beslutsunderlag 

Beslut 2016-04-18, Skolverket. 

Överenskommelse.      

Tjänsteskrivelse 2016-04-22, barn- och utbildningsförvaltningen Elsy Espes. 
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§ 48 Dnr 2016/00020  

Plan för intern kontroll 2016 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden antar förslag till plan för intern kontroll 

2016.  

2. Planen överlämnas till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.     

Sammanfattning av ärendet 

Enligt reglemente och tillämpningsanvisningar för intern kontroll ska 

nämnden årligen anta en plan för intern kontroll. 

Planen har under en längre tid innehållit samma kontrollområden. 

Ekonomiavdelningen har - tillsammans med representanter från varje 

förvaltning och bolag - börjat arbetet med en ny övergripande plan för 2017 

för de övergripande processerna som t.ex. löner, ekonomi och it. Varje 

förvaltning ska därefter identifiera riskområden inom den egna 

verksamheten, som kan ingå i nämndens plan.  

Nämnden har i mars beslutat att 2015-års plan för intern kontroll får gälla 

även för 2016. Planen har, enligt beslut, kompletterats med förslag på 

verksamhetsspecifika kontrollområden och vilka av kontrollområdena som 

ska kontrolleras under året.    

Beslutsunderlag 

Förslag till plan för intern kontroll 2016.  

Tjänsteskrivelse 2016-03-30, barn- och utbildningsförvaltningen Elsy Espes.  

 

 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen, kommunrevisorerna, kontrollanter 
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§ 49 Dnr 2016/00114  

Ovanåkers kommun blir en Håll Sverige Rent-kommun - 

medborgarförslag 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige lämnar 

följande svar på medborgarförslaget. 

Ovanåkers kommun är redan anmäld som en Håll Sverige Rent-kommun 

genom BORAB, Bollnäs-Ovanåkers Renhållnings AB. 

För att vara säker på att få gratis material till skräpplockardagar, måste 

skolan eller förskolan göra en anmälan om deltagande till Håll Sverige Rent 

senast 3 april. 

Eftersom tiden är knapp, har barn- och utbildningsförvaltningen skickat 

information - via rektorer och förskolechefer - till alla skolor och förskolor 

den 31 mars, samma dag som medborgarförslaget kom in till barn- och 

utbildningsförvaltningen. Detta för att möjliggöra för de skolor och förskolor 

att anmäla sig om de inte redan har gjort det.   

Sammanfattning av ärendet 

En elev på Viksjöfors skola har skrivit ett medborgarförslag, 

"Vi i klass 3-4 i Viksjöfors skola vill att Ovanåkers kommun ska bli en Håll 

Sverige Rent-kommun. Vi är väldigt bra skräpplockare. Om alla skolor är 

med kan vi vinna".  

 

Kommunstyrelsen har överlämnat medborgarförslaget till barn- och 

utbildningsnämnden för beredning. 

 

Ovanåkers kommun är redan anmäld som en Håll Sverige Rent-kommun 

genom BORAB, Bollnäs-Ovanåkers Renhållnings AB. 

 

Antal deltagare från Ovanåkers kommun i skräpplockardagar 2015 från 

skolor och förskolor var 616. 

 

Kommunen, via BORAB, stöttar alla deltagare med skräpplockarmaterial, 

sopsäckar, mindre skräppåsar m.m. som levereras från Håll Sverige Rent. 

Materialet kommer till kommunen vecka 16. 

 

För att vara säker på att få material, måste skolan eller förskolan göra en 

anmälan om deltagande till Håll Sverige Rent senast 3 april. 
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Eftersom tiden är knapp, har barn- och utbildningsförvaltningen skickat 

information - via rektorer och förskolechefer - till alla skolor och förskolor 

den 31 mars, samma dag som medborgarförslaget kom in till barn- och 

utbildningsförvaltningen. Detta för att möjliggöra för de skolor och förskolor 

att anmäla sig om de inte redan har gjort det.         

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag från elev. 

Kommunstyrelsen § 36/16. 

Tjänsteskrivelse 2016-04-01, barn- och utbildningsförvaltningen Elsy Espes.     

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 50 Dnr 2015/00218  

Inför mål  om giftfria förskolor och redovisa en åtgärdsplan - 

svar på medborgarförslag 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden är positiv till förslaget och kommer att 

diskutera det i samband med utformning av målen i nämndens styrkort 

för budget 2017. 

2. Det är nämndens svar på medborgarförslaget.    

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit med förslaget att kommunfullmäktige 

inför mål om giftfria förskolor och redovisar en plan för hur åtgärderna kan 

vidtas. 

Kommunstyrelsen har i beslut 15 mars återremitterat medborgarförslaget till 

barn- och utbildningsnämnden för vidare utredning.    

Barn- och utbildningsnämnden har i beslut den 17 februari ställt sig positiv 

till förslaget och förslagit kommunfullmäktige att uppdra till 

kommunstyrelsen att behandla förslaget i samband med det övergripande 

styrkorts- och budgetarbetet. 

Barn- och utbildningsnämnden gjorde då bedömningen att denna fråga berör 

fler verksamheter än bara barn- och utbildningsnämndens verksamhet och 

borde därför behandlas ur ett mer övergripande perspektiv 

Förskolecheferna har lämnat följande synpunkter i ärendet: 

"Vi har inom kommunens förskoleverksamhet under en tid arbetat för att 

minska mängden kemikalier i barns vardag (vi har valt det ordvalet istället 

för "Giftfri förskola", dels för att det från början är Naturskyddsföreningens 

namn på ett projekt och dels för att vi tror att det i dagsläget är ett orimligt 

mål att vara helt giftfria).  

Vi har t.ex. haft informations-/utbildningstillfällen för all förskolepersonal. 

Vi förskolechefer har deltagit på regionala nätverksträffar. Vi använder oss 

av olika verktyg som finns på internet m.m. Vi har också valt "Avancerad 

nivå" på materialval för pågående upphandling av förskolematerial. Vi 

arbetar för att minska mängden kemikalier när vi köper in nytt material, men 

det är inte helt enkelt. Vi får lägga ner mycket tid och energi för att hitta, och 

försäkra oss om, det bättre materialet. 
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Vi ser stora fördelar med att vi som kommun sätter upp ett mål om att 

minska mängden kemikalier i barns vardag! Detta bör gälla hela kommunens 

och kommunägda verksamheter. Vi får då en betydligt större effekt t.ex. via 

kostenheten, AEFAB, städ o.s.v. då det är områden som till stor del påverkar 

detta område i vår verksamhet!"      

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag. 

Kommunstyrelsen § 35/16.  

Tjänsteskrivelse 2016-04-05, barn- och utbildningsförvaltningen Elsy Espes. 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningen, Lars Forsblom, Förslagsställaren, 

Kommunfullmäktige 
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§ 51 Dnr 2016/00140  

Utvärdering av öppethållande på obekväm arbetstid, 

Öjestugan  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att uppdra till barn- och 

utbildningsförvaltningen  att se över förutsättningarna för fortsatt 

öppethållande på obekväm tid kl. 05.00-22.00  på någon eller några 

förskolor.  

2. En redovisning av uppdraget ska ske så snart som möjligt och avse såväl 

ekonomiska som praktiska förutsättningar. 

3. Målsättningen ska vara att fortsatt kunna erbjuda föräldrar som har behov 

av förskoleplats på obekväm tid detta, även från hösten 2016. 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden har den 14 december 2015, beslutat att senast 

maj 2016 utvärdera försöksverksamheten med förlängda öppettider mellan 

kl. 05.00-22.00, måndag till fredag, på Öjestugan i Edsbyn . Nämnden 

beslutade vidare att avvakta med ställningstagande till ytterligare utökade 

öppettider (nätter och helger) till efter utvärderingen. 

Förskolechef för Öjestugan Ruth Björling-Eriksson har utvärderat 

verksamheten. 

Fem barn har behovet och som det ser ut idag, kommer de att ha det även 

fortsättningsvis. 

Föräldrar till ytterligare två barn har anmält intresse. Öjestugan har 60 

inskrivna barn, maxantalet, vilket gör att det i dagsläget inte finns plats för 

fler barn. 

Kostnaden för ett barn varje morgon är ca. 16 000 kr för 80 timmar och      

ca. 9 000 kr för 10 kvällar. 

Ingen förskola passar för att ha utökat öppethållande i verksamheten. Det 

saknas bl.a. plats för sängar. Barnomsorg på obekväm arbetstid behöver 

bedrivas i en annan lokal än en förskola. 

Beslutsunderlag 

Utvärdering 2016-04-28, förskolechef Ruth Björling-Eriksson. 

Skrivelse 2016-05-24, ordförande barn- och utbildningsnämnden. 

 

Beslut skickas till 

K Ceder Bång, R Björling-Eriksson 
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§ 52 Dnr 2016/00012  

Delegeringsbeslut - redovisning 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Nämnden godkänner redovisningen av delegeringsbesluten.     

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. 

 

o Redovisning     
Dnr 2016.118 

Byte av grundskola inom kommunen, beslut 2016-04-07.  

 

o Avslutade placeringar och placerade barn i förskolan och 

skolbarnomsorg, perioden 2016-01-01—03-31.  

 

o Dnr 2016.122 

Yttrande över anmälan om skolsituationen för elev på Alftaskolan 7-9. 

Dnr 41-2016:2700. 

Redogörelse av ordföranden.    

 

o Dnr 2016.123 

Överenskommelse om priser på skolbiljett. 

 

o Dnr 2015.14 

Yttrande över resultat från Skolinspektionens telefonintervju, 

Celsiusskolan 7-9 (uppföljning av Skolinspektionens tillsynsbeslut). 

 

o Dnr 2015.14 

Yttrande över kompletteringar från Alftaskolan 7-9 till Skolinspektionen, 

(uppföljning av Skolinspektionens tillsynsbeslut). 

 

o Avtal, gymnasiet, Wizkids, licensavtal och NIU, Värmdö kommun. 
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o Dnr 2016.135 

Beslut om godkännande av bisysslor, personal vid Rotebergs förskola, 

bun nr 1 och 2/2016. 

 

o Dnr 2016.130 

Beslut om skolplacering, Lillboskolan.  

 

o Anställningsavtal, bun nr 10/16.   

 

Beslutsunderlag 

Delegeringsbeslut. 

Sammanställning av delegeringsbeslut.    
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§ 53 Dnr 2016/00013  

Meddelanden  

o Protokoll från samverkansgrupp, barn- och utbildningsförvaltningen, 

2016-03-03.    

 

o Dnr 2016.117 

Utvärdering och avslutning PISA, 2016-04-01.  

 

o Dnr 2016.76 

Principer för fördelning av statliga medel för flyktingmottagning, kf § 

22/16. 

 

o Dnr 2016. 

Budget och verksamhetsplan 2017-2019, planeringsförutsättningar, kf § 

23/16.   

 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av meddelanden. 

Meddelanden.    
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§ 54 Dnr 2016/00010  

Kurser och konferenser 

Ingenting att rapportera.    
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§ 55 Dnr 2016/00173  

Moduler för skol- och fritidsverksamhet vid Alftaskolan - 

revidering av investeringsplan 2016-2020 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att begära 550 000 kronor hos 

kommunstyrelsen/kommunfullmäktige för etablering av moduler vid 

Alftaskolan för skol-fritidsverksamhet med en hyrestid på 3 år. 

Sammanfattning av ärendet 

Behovet av extra platser i förskoleverksamheten i centrala Alfta samt i 

fritidshemsverksamheten vid Alftaskolan är stort till starten av höstterminen 

2016. Med tanke på de lokaler som finns att tillgå i området idag, kommer 

behovet endast att kunna lösas med tillfälliga moduler. 

För en modullösning kan man dela upp kostnaderna i två delar. En fast del i 

form av investering, som innefattar etablering inklusive möbler, markarbeten 

och ledningsdragning samt avetablering. Till detta kommer en löpande 

hyreskostnad. 

Investeringskostnaden beräknas uppgå till 550 000 kronor för etablering, 

markarbeten och möbler. 

Hyreskostnaden för moduler motsvarande en förskoleavdelning eller ett 

klassrum med tillhörande grupprum beräknas uppgå till 150 000 kr per år. 

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse 2016-05-24, ordförande barn- och utbildningsnämnden. 

 

 

Beslut skickas till 

Kommunfullmäktige, Förskolechefer, Grundskolerektorer, K Ceder Bång, D 

Persson 
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§ 56 Dnr 2016/00133  

Jämställdhetsutbildning för barn- och utbildningsnämnden 

Vid dagens sammanträde deltar jämställdhetsstrateg Lillemor Olsson för att 

utbilda nämnden i jämställdhetsintegrering enligt beslut i kommun-

fullmäktige 1 september 2015, § 143. 

Deltagare  

Håkan Englund (S) 

Ingrid Björklund (L) 

Pär Johansson (M) 

Lindvi Forsberg (MP) 

Karl-Gunnar Landar (C) 

Mari Vedin (C) 

Ingela Carter (KD) 

Några av nämndens ledamöter och ersättare har tidigare deltagit i 

utbildningen och avstår därför dagens utbildning. 

  

 

 

    

 

 

 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen 

 


