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Barn- och skolnämnden 
Öppet sammanträde 
 

   

  

 

Plats och tid  Kommunkontoret i Edsbyn sammanträdesrum A, torsdag                            
 13 mars 2014, kl. 9.00-12.00. 

   
 
 

Beslutande 
Ledamöter  Håkan Englund (S), ordförande 

 Ingrid Björklund (FP), vice ordförande 
 Ulla Mortimer (M) 
 Jennie Forsblom (KD) 
 Hans Jonsson (C) 
 Karl-Gunnar Landar (C), §§ 21-22 
   

 
Tjänstgörande ersättare Per Helgesson (S), tjänstgörande ersättare för Anette Mårtensson (S) 

 Emma Madueme (S), tjänstgörande ersättare för Karl-Gunnar Landar (C), 
 §§ 23-34 

 
 

Övriga närvarande 
Ersättare  Emma Madueme (S), §§ 21-22 

Einar Wängmark (S) 
Carl Bopparmark (S) 

      
 

Tjänstemän  Barn- och utbildningschef Solveig Landar 
  Sekreterare Elsy Espes 
  Ekonom Magnus Haraldsson, §§ 21-24 
  Fastighetsstrateg David Persson, § 27 
  Rektor Jörgen Edström, Alftaskolan F-6, § 28 
  Rektor Anders Liljemark, Alftaskolan 7-9, § 28 
   
     
     
 

 
Övriga  Monica Hedström, Lärarförbundet, personalföreträdare 
   
 
Justering   
Justerare  Jennie Forsblom 
 
Plats och tid  Barn- och utbildningsförvaltningen 19 mars 2014, kl. 10.00. 
 
 
Justerade paragrafer  21-34 
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Underskrifter 
 
 
 

 
Sekreterare ____________________________________________ 

 Elsy Espes 
 
 
  

Ordförande  ____________________________________________ 

  Håkan Englund 
 
 
Justerare  ____________________________________________ 

  Jennie Forsblom  

 
 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Anslag på kommunens officiella anslagstavla 
 

Barn- och skolnämnden i Ovanåkers kommun har haft sammanträde      
13 mars 2014. 
 
Protokollet har justerats, d v s godkänts av ordföranden och juterare. 
 
Protokollet finns på barn- och utbildningsförvaltningen och på kommunens 
webbplats www.ovanaker.se. 
 
Överklagande 

 Anslaget sätts upp på anslagstavlan den 20 mars 2014 och tas ned den        
14 april 2014. Mellan den 20 mars 2014 och 12 april 2014 har du 
möjlighet att överklaga besluten. 

 
Hur man överklagar, se särskild information på anslagstavlan och på 
kommunens webbplats www.ovanaker.se. Behöver du hjälp, kontakta 
sekreteraren i nämnden. 
 
………………………………………………….. 
Elsy Espes 
Sekreterare 
 
Tfn 0271-570 12 
elsy.espes@ovanaker.se 
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 BOS § 21  

 
Godkännande av dagordning 
 
Beslut 
Nämnden godkänner dagordningen med tillägg av ärendet 
”Fleravdelningsförskola, Edsbyn – lägesrapport” 
 

Beslutsunderlag 
Kallelse med föredragningslista, 2014-03-06. 
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BOS § 22 Dnr 2014.3 042   
 
Budgetuppföljning februari 2014 

 

 Sammanfattning av ärendet 
Ekonom Magnus Haraldsson deltar. 
 
Enligt budgetuppföljning för perioden januari-februari har nämnden 
förbrukat 17 % av sin budget, vilket också är riktpunkten. 
 
Nämnden tackar och tar emot informationen. 
 
Beslutsunderlag 
Budgetuppföljning februari 2014. 
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BOS § 23 Dnr 2014.15     041 
                                                       2014.46     041 
     

Äskande om tilläggsbudget för fortsatt drift av Viksjöfors 
skola höstterminen 2014 
 
Beslut 
Barn- och skolnämnden begär att kommunfullmäktige beviljar nämnden  
483 tkr i tilläggsbudget för höstterminen 2014 för fortsatt drift av Viksjöfors 
skola ytterligare ett läsår. Detta utifrån uppdraget som gavs av 
kommunfullmäktige angående utvecklingsmöjligheter i Viksjöfors och det 
arbete som pågår angående uppdraget. 
 
Dessa siffror gäller under förutsättning att de 335 tkr som flyttades från 
barn- och skolnämndens ram till tekniska nämnden flyttas tillbaka till barn- 
och skolnämnden om/när hyreskostnaden på 558 tkr/halvår läggs tillbaka 
igen. Förutom medel till hyra behövs medel för de tjänster inom 
förskoleklass/fritidshem som tagits bort i nuvarande budget, 1,5 tjänst 4,5 
månader hösten 2014. Medel för drift av skolan våren 2015, 656 tkr, äskas i 
dokumentet kostnadsökningar och äskanden inför budget 2015-2017. I 
övrigt klarar barn- och skolnämnden driften av Viksjöfors skola ytterligare 
ett läsår. 
 
Beslut om eventuell fortsättning för drift av Viksjöfors skola efter läsåret 
2014/2015 får tas när konsekvenser av det aktuella utvecklingsarbete som 
pågår blir tydligare. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 29 april 2013, § 42, om 
besparings/effektiviseringskrav på 3 875 tkr för barn- och skolnämnden 
inför budget 2014. I åtgärder för att komma inom tilldelad ram 2014 finns 
beslut om nedläggning av Viksjöfors skola efter vårterminen 2014. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 16 december 2013, § 114, att fastställa barn- 
och skolnämndens ram till 154 941  tkr. Kommunfullmäktige uppdrar i 
samma beslut, § 114, till kommunstyrelsen och barn- och skolnämnden att 
föra samtal med föreningar och lokal utvecklingsgrupp i Viksjöfors under 
våren 2014 om de utvecklingsmöjligheter som kan identifieras för att skapa 
ny verksamhet i samverkan med olika aktörer. 
 
 
SKICKAS TILL 
För handläggning: Ekonomiavdelningen 
För kännedom: Grundskolerektorer, förskolechefer, Anki Pålsgård, Kosten 
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BOS § 23, forts 
 
Samtal har efter årsskiftet påbörjats och förs under våren 2014 mellan 
representanter för den lokala utvecklingsgruppen och föreningar i 
Viksjöfors samt representanter för kommunstyrelsen och skolan. Ett  
gemensamt arbete med underlag till projektansökan angående kulturskola i 
samverkan pågår. 
 
Tid behövs till utveckling av projektansökan och besked om eventuellt 
beviljande samt fortsatt arbete utifrån det. Tid behövs också till planering 
om Viksjöfors skola enligt tidigare beslut läggs ner inför höstterminen 2014. 
Besked behöver ges till elever, föräldrar och personal. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2014-03-05, barn- och utbildningschef Solveig Landar. 
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BOS  § 24 Dnr 2014.15 041    
 

Barn- och skolnämndens budget 2015-2017 – 
kostnadsökningar och äskanden 
 
Beslut 
Barn- och skolnämnden begär att kommunfullmäktige beviljar nämnden 
följande kostnadsökningar och äskanden vad avser budget 2015: 
 
Kostnadsökningar 
Äskande för kostnadsökningar görs med 4 486 tkr. 
 
Löneökningskostnader står för den större delen, 3 645 tkr, inkluderat 
enskilda förskolan 225 tkr. I steg ett äskas för löneökningar 0,43 % utöver 
tilldelad ram på 3 % 2014 för pedagogisk personal för nio månader och  
3,43 % för pedagogisk personal samt 2,2 övrig personal i tre månader. Från 
1 april 2015 beräknas i steg två löneökning för all personal på 2,5 % enligt 
preliminär uppgift från personal- och ekonomiavdelningen. Diskussioner 
pågår om löneökningsutrymmet ska läggas på ram eller behållas centralt 
tills utfall blir klart. 
 
Övrig del av kostnadsökningarna innefattar beräknad hyreshöjning 2 %,   
308 tkr, ökade städkostnader 2 %, 111 tkr, samt kostnadsökning enskilda 
förskolan hyra och städ 22 tkr. Skolskjutskostnaderna beräknas öka med  
400 tkr, varav 300 tkr på grund av indexuppräkning och 100 tkr taxikostnad 
för elev. Ingen ökad matkostnad är avviserad för 2015. 
 
Inga beräkningar för kapitaltjänstkostnader finns med i detta underlag. 
 
Volymökningar 
Äskande för volymökningar görs med 2 359 tkr. 
 
Elevantalet i grundskolan ökar. Detta främst beroende av kommunens 
flyktingmottagning. En ökning med ca 20 grundskoleelever per år beräknas 
enligt tidigare och fortsatt beslut om mottagning. För 2015 beräknas           
27 elever, vilket motsvarar ca två lärartjänster enligt nyckeltal. Utifrån detta 
äskas 970 tkr. Detta är kostnader i ordinarie verksamhet för ökat elevantal, 
förutom de kostnader som läggs i projekt 706. 
 
 
forts 
 
 
SKICKAS TILL 
För handläggning: Budgetberedningen/Ekonomiavdelningen 
För kännedom: Grundskolechefer, Förskolechefer, Anki Pålsgård, Kosten 
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BOS  § 24, forts 
 
Äskande görs med 656 tkr för drift av Viksjöfors skola våren 2015. Detta 
utifrån uppdraget som gavs av kommunfullmäktige § 114 i samband med 
fastställande av budgetramar 2014-2016 angående utvecklingsmöjligheter i 
Viksjöfors. Ett gemensamt arbete pågår med representanter för lokal 
utvecklingsgrupp och föreningar i Viksjöfors samt representanter för 
kommunstyrelsen och skolan för att skapa underlag till projektansökan 
angående kulturskola i Viksjöfors. Tid behövs för detta utvecklingsarbete 
och samtidigt behövs tid för planering om skolan enligt tidigare beslut ska 
läggas ner efter vårterminen 2014. Elever, föräldrar och personal behöver få 
besked snarast. Därav begäran om medel att driva Viksjöfors skola i 
ytterligare ett läsår, höstterminen 2014 (inlämnat äskande om tilläggsbudget 
2014) och vårterminen 2015. Siffran 656 tkr för våren 2015 gäller under 
förutsättning att de 335 tkr som flyttades från barn- och skolnämndens ram 
till tekniska nämnden flyttas tillbaka om/när hyreskostnaden på 558 tkr 
läggs tillbaka igen. Förutom medel till hyra behövs medel till de tjänster 
inom förskoleklass/fritidshem, 1,5 tjänst 7,5 månader, som tagits bort i 
samband med nedläggningsbeslutet.  
 
Beslut om eventuell fortsättning för drift av Viksjöfors skola efter läsåret 
14/15 får tas när konsekvenser av det aktuella utvecklingsarbete som pågår 
blir tydligare. 
 
Medel för utökning av ca 15 förskoleplatser i centrala Edsbyn äskas med 
733 tkr för 2015. Äskandet hänvisar till tidigare inriktningsbeslut i barn- och 
skolnämnden § 83 om byggande av ny fleravdelningsförskola samt beslut 
om medel till projektering i kommunfullmäktige 24 februari 2014. Enligt 
planerad tidplan kan den nybyggda förskolan eventuellt stå färdig för 
inflyttning från september 2015 och därför äskas kostnader för drift av en 
utökning fyra månader. 
 

 Ram nämnd 2015 enl kommunfullmäktige dec 2013 154 941 tkr 
 Kostnadsökningar           4 486 tkr 

Äskanden          2 359 tkr 
 
Förslag ram 2015   161 786 tkr 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska besluta om nämndernas ramar 28 april. 
 
Inför budgetberedningen 21 mars behöver nämnden besluta om hur mycket 
kostnadsökningar som beräknas 2015 samt om det finns äskanden. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2014-03-05, barn- och utbildningschef Solveig Landar. 
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BOS § 25 Dnr 2014.15     041  
   

Styrkort 2015 – utse arbetsgrupp 
 

Beslut 
1. Nämnden utser följande arbetsgrupp med uppdrag att arbeta fram ett 

förslag till styrkort för 2015. 
Håkan Englund (S), ordf 
Ingrid Björklund, (FP), vice ordf  
Hans Jonsson (C), ledamot 
Kvalitetsutvecklare/samordnare Lars Forsblom, barn- och utbildnings-
förvaltningen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Nämnden ska för varje år besluta om mål för sin verksamhet. Dessa mål 
finns angivna i ett styrkort. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SKICKAS TILL 
För handläggning: H Englund, I Björklund, H Jonsson, L Forsblom 
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BOS § 26 Dnr 2013.194 600    
 

Kvalitetsarbete 
Ny mall till likabehandlingsplan/plan mot kränkande 
behandling  
 
Beslut 
Nämnden uppdrar till barn- och utbildningsförvaltningen att ta fram en ny 
mall för likbehandlingsplan/plan mot kränkande behandling i sammarbete 
med ledningsgruppen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Verksamheterna har skickat in sin likabehandlingsplan/plan mot kränkande 
behandling till förvaltningen. En gemensam mall behövs för att säkerställa 
innehållet i planen enligt Diskrimineringsombudsmannens och Skolverkets 
rekommendationer. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2014-02-28, barn- och utbildningsförvaltningen Lars 
Forsblom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SKICKAS TILL 
För handläggning: Lars Forsblom 
För kännedom: Grundskolerektorer, Förskolechefer 
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BOS § 27 Dnr 2014.6 714    
 

Fleravdelningsförskola – lägesrapport 
 
Fastighetsstrateg David Persson lämnar en lägesrapport. 
 
Projektgrupp är utsedd och någon förändring i kalkylen är för närvarande 
inte aktuell. 
 
Nämnden tackar för informationen. 
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BOS § 28 Dnr 2014.17     714  
   

Verksamhetsinformation, grundskolan 
 

Rektorerna för Alftaskolan årskurs F-9 Jörgen Edström (åk F-6) och Anders 
Liljemark (åk 7-9) informerar om sin verksamhet. 
 
Alftaskolan har 320 elever, inklusive förskoleklass. Där finns också en 
förberedelseklass för nyanlända och fritidsverksamhet. 
 
Rektorerna redogör bl.a. för hur man arbetar med åtgärder för förbättringar 
läsåret 2013/2014, som finns dokumenterade i kvalitetsredovisningen för 
Alftaskolan. 
 
Man arbetar bl.a. med 
− Ökad läs- och språkförståelse, bl.a. genom Reading to learn. 
− Matematiksatsning, PISA 2015. 
− Fler möten mellan elev och mentor/lärare. 
− Tätare uppföljning. 
− Tema-arbeten. 
− Erbjudande om extra hjälp vid läxläsning och hjälp sportlov och 

påsklov. 
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BOS § 29 Dnr 2014.5     611  
   

Utvecklingsplan för kvalitetsarbete inom grundskolan för 
högre måluppfyllelse och bättre resultat – lägesrapport 

 

Barn- och utbildningschef Solveig Landar informerar nämnden om 
arbetsläget vad gäller utvecklingsplan för kvalitetsarbete inom grundskolan 
för högre måluppfyllelsen och bättre resultat. 
 
Arbetet med de prioriterade områdena fortsätter 
• Fortbildning och metodutveckling  
• Rektors förutsättning att vara pedagogisk ledare 
• Resurs till elever i behov av särskilt stöd 
 
Inom området fortbildning och metodutveckling arbetar man med Reading 
to learn (läsförståelse), PISA 2015 (mattesatsning). 
 
Vi kan i dagläget se positiva resultat av satsningen på läsförståelse. 
 
En träff med anledning av matematiksatsningen kommer att ske måndag   
17 mars med temat ”Höga förväntningar”.  
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BOS  § 30 Dnr 2014.4 600    
 

Barn- och utbildningschefen informerar 
 
Barn- och utbildningschef Solveig Landar informerar om: 
 
o Dnr 2014.16   607 

Anmälan från rektor till huvudman, kränkande behandling. 
Bos nr 3-8/2014. 

 
o Karriärtjänster, förstelärare. 

Kommunen har sökt statsbidrag för 15 förstelärare. Mbl-förhandlingar 
äger rum 18 mars. 

 
o Lokaler, Celsiusskolan F-6. 

Klass 5-6 flyttar till högstadiet – alternativ som utreds. 
 

o Lillboskolan är trångbodda.  
Fastighetsstrateg David Persson undersöker möjlig omdisponering av 
lokaler. 

 
o Länsledning Välfärd. 

Samordnad individuell planering - landsting, socialtjänst, skola – SIP. 
 

o Enavdelningsförskola är mer personalkrävande än 
fleravdelningsförskola, ett konstaterade från Lärarförbundet på 
samverkansgruppen. Svårt för personal att få tid till planering och 
mycket tid går åt till mathantering. 

 
o Träff 5 juni, kl. 10.00, revisorer och nämndens presidium. 
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BOS § 31  

 

Information från Folkhälsorådet 
 

Det har inte varit något Folkhälsoråd under perioden från nämndens förra 
sammanträde i februari tills idag. 
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BOS § 32 
 
Delegeringsbeslut – redovisning 
(pärm) 
 
Beslut 
Nämnden godkänner redovisning av delegeringsbeslut. 
 
Ärendet 
Barn- och skolnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och 
tjänstemän enligt delegeringsordning antagen av nämnden 14 maj 2012. 
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 bos nr 11-12/2014. 
Delegat: Förskolechef. 
 
Dnr 2014.38   761 
Mottagande i grundsärskola, beslut 2014-02-14. 
Delegat: Barn- och utbildningschef. 
 
Dnr 2014.47   027 
Studie- och språkresa till Paris, årskurs 9, Celsiusskolan. 
Delegat: Barn- och utbildningschef. 
 
Dnr 2012.67   606 
Brådskande ärende. 
Delegat: Ordförande barn- och skolnämnden. 
 
Dnr 2014.39   606    
Brådskande ärende – muntlig redovisning 
Delegat: Ordförande barn- och skolnämnden. 
 
Mottagande av barn från Bollnäs kommun till Furans förskola, beslut    
2014-03-06. 
Delegat: Barn- och utbildningschef. 
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BOS  § 33     
 

Meddelanden 
(pärm) 
 
Dnr 2014.52   600 
Avsägelse och fyllnadsval, kommunfullmäktige §§ 8 och 12/14. 
Ersättaren Ulla Mortimer (M) ny ledamot efter Veronica Kjellgren (MP). 
Ny ersättare efter Ulla Mortimer (M) är Carl Bopparmark (S). 
Ny ersättare efter Linda Mårtens (MP) är Einar Wängmark (S). 
 
Dnr 2014.6   714 
Ny fleravdelningsförskola, projektering. Kommunfullmäktige § 16/14. 
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BOS § 34     
 

Kurser och konferenser 
 
o PISA-träffen 17 mars, kl. 13.00. 

 
o Schemalagda besök i verksamheterna – politiker i nämnden boka tider 

med rektorer och förskolechefer för besöken! 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 


