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Gymnasie- och utbildningsnämnden 
Öppet sammanträde 
 

   

  

 

Plats och tid  Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag 21 maj 2014,                     
 kl. 8.30-11.30.      . 

 

Beslutande 
Ledamöter  Åke Ahl (M), ordförande 

 Bengt Forssén (S), vice ordförande 
 Lisa Englund (S) 
 Anita Wallin (MP) 
 Claes Häggblom (KD) 
 Hans Jonsson (C) 
 Ola Östergrens (C) 

 
Tjänstgörande ersättare        
 

Övriga närvarande 
Ersättare   
 
   
 
 
     
 

Tjänstemän  Barn- och utbildningschef Solveig Landar 
  Sekreterare Elsy Espes 
  Rektor Christer Andersson 
  Ekonom Magnus Haraldsson, § 27 
  Chef för utvecklingsavdelningen Tomas Larsson, § 30 
   
  
Övriga  Monica Hedström, Lärarförbundet, personalföreträdare 
 
 
Justering   
Justerare  Claes Häggblom 
 
Plats och tid  Barn- och utbildningsförvaltningen 27 maj 2014.  
 
 
 
Justerade paragrafer  26-37 
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Underskrifter 
 
 
 
 
Sekreterare ____________________________________________ 

 Elsy Espes 
 
 
  
Ordförande  ____________________________________________ 

  Åke Ahl 
 
 
 
Justerare  ____________________________________________ 

  Claes Häggblom 

 
 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Anslag på kommunens officiella anslagstavla 
 
Gymnasie- och utbildningsnämnden i Ovanåkers kommun har haft 
sammanträde den 21 maj 2014.  
 
Protokollet har justerats, d v s godkänts av ordföranden och justerare. 
 
Protokollet finns på barn- och utbildningskontoret och på kommunens 
webbplats www.ovanaker.se. 
 
Överklagande 

 Anslaget sätts upp på anslagstavlan den 27 maj 2014 och tas ned den          
19 juni 2014. Mellan den 27 maj 2014 och 17 juni 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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 GUN § 26  

  
Godkännande av dagordningen 
 
Beslut 
Nämnden godkänner dagordningen med tillägg av följande ärenden 
initierade av Anita Wallin (MP): 
- Ekomat. 
- Skolans lokalbehov i Edsbyn – helhetsperspektiv. 
 
Beslutsunderlag 
Kallelse med föredragningslista, 2014-05-14. 
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GUN § 27 Dnr 2014.4 042  
 
Tertialuppföljning januari-april 2014 

  

 Beslut 
Nämnden godkänner tertialuppföljning januari-april 2014. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ekonom Magnus Haraldsson deltar. 
 
Gymnasie- och utbildningsnämndens prognos visar på ett nollresultat.  
 
Nämndens måluppfyllelse är hög och styrkortsutfaller är bra. Verksamheten 
står fortsatt inför utmaningar som nya reformer, hård konkurrens, 
besparingar och höga krav på måluppfyllelse. Ett minskat elevantal på våra 
nationella gymnasieprogram, en utbyggnad av Språkintroduktion och en 
ökning av antalet SFI-elever, kräver fortsatt anpassning av lokaler och 
organisation de närmaste åren. 
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningsberättelse med driftredovisning januari-april 2014. 
Styrkort med måluppfyllelse och analys av måluppfyllelse för gymnasie- 
och utbildningsnämnden januari-april 2014. 
Budgetuppföljning för april 2014. 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SKICKAS TILL 
För kännedom: Ekonomiavdelningen 
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GUN § 28       Dnr 2014.26 614 
  
Yrkeshögskola Gävleborg – avsiktsförklaring 
 
Beslut 
Gymnasie- och utbildningsnämnden i Ovanåkers kommun ställer sig bakom 
intentionen att delta i arbetet med att ta fram en projektansökan och därmed 
från januari 2015 delta i det projekt som syftar till att skapa framtidens 
Yrkeshögskola Gävleborg. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I Hälsingland har kommunerna sedan 2009 bedrivits ett samverkansprojekt 
under namnet Yrkeshögskola Hälsingland. Inom ramen för projektet ingår 
att undersöka möjligheterna till samt skriva ansökan om projektmedel för en 
utvidgning till att innefatta hela Gävleborgs län i en sådan samverkan. 
Målsättningen är att ytterligare förstärka arbetet för att bidra till den 
regionala arbetsmarknadens arbetskraftsbehov genom att stärka förmågan 
till utveckling och drift av yrkeshögskoleutbildningar. 
 
Planen är att under våren föra dialog och senast i början av september ha en 
projektansökan inlämnad till Region Gävleborg, där samtliga kommuner i 
länet deltar i arbetet. Projektet som skulle kallas Yrkeshögskola Gävleborg 
syftar då till att arbeta fram en långsiktig och hållbar struktur för arbetet med 
yrkeshögskoleutbildningar i Gävleborgs län och där projektets huvudfrågor 
är form för samverkan, ägare samt finansiering efter projekttidens slut. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2014-04-05, gymnasierektor Christer Andersson. 
Avsiktsförklaring, Yrkeshögskola Gävleborg. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SKICKAS TILL 
För handläggning: Christer Andersson 
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GUN § 29       Dnr 2014.19 612  
 
Sökbild, gymnasiet, läsåret 2014/2015 

 
 Sammanfattning av ärendet 

Gymnasierektor Christer Andersson redogör för hur sökbilden i dagsläget 
ser ut för Voxnadalens gymnasium läsåret 2014/2015. Omvalsperioden 
avslutas den 23 maj.  
 
Fler elever har bytt till Voxnadalens gymnasium än från. 
 
Man kan se att allt fler elever väljer yrkesprogram än tidigare och detta 
påverkar sökbilden, då gymnasiet endast har två yrkesprogram. 
 
Antal förstahandssökande från åk 9, Ovanåker, 109 st, (lå 13/14, 117 st). 
+ behöriga från Individuella programmet, IM, 9 st (lå 13/14, 9 st) 
Totalt antal sökande 118 st (lå 13/14, 126 st). 
 
Från egen kommun 
 lå 14/15 = 68 st/118= 57,6 % 
(lå 13/14 = 85 st/126 = 67,4 %) 
 
Totalt antagna 
lå 14/15 = 77 st 
(lå 13/14 = 98 st, därav IM 10 st). 
 
I dagsläget visar sökbilden 26 obehöriga. 
 
Beslutsunderlag 
Statistik, läsåret 2014/2015, gymnasierektor Christer Andersson. 
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GUN § 30 Dnr 2014.30   609 
  
LUPP-undersökning och ungdomsdialog – redovisning 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tomas Larsson, chef för utvecklingsavdelningen, informerar. 
 
LUPP 

Lupp, lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är ett sätt att ta reda på hur 
ungas situation ser ut så att kommunen kan utveckla insatser för att förbättra 
ungas villkor lokalt.  
 
Frågorna i enkäten ger svar på hur unga i kommunen uppfattar inflytande, 
demokrati, arbete, hälsa, fritidsutbud, situationen i skolan och vilka 
framtidsplaner de har.  
 
Region Gävleborg har under 2013 genomfört LUPP i samtliga tio 
kommuner i årskurs 8 och 2 på gymnasiet. 
 

Ovanåkers kommun har bra resultat inom i stort sett alla områden. 
 
Ungas inflytande och delaktighet är områden man arbetar med i kommunen, 
bl.a. genom ungdomsdialogen. Mätningen visar en ökning från 10 % till     
25 % av andelen ungdomar som känner att de har inflytande och möjlighet 
att vara delaktiga. 
 
Ungdomsdialog 

Ungdomsdialog mellan ungdomar, tjänstemän och politiker genomfördes för 
fjärde gången den 5 maj. Syftet är att öka ungdomarnas delaktighet och 
inflytande i för dem viktiga frågor. 
 
De områden man prioriterade högst var: 
• Relationen mellan lärare och elever – en bra pedagog viktigast (samma 

område som prioriterades högst under ungdomsdialogen 2013).  
 

• Tidigare och mer utförlig information gällande gymnasie-
valet/gymnasiet.  

 
• Underlätta stadieövergången mellan 6:an och 7:an (samma område som 

prioriterades högt under ungdomsdialogen 2013).  
 
Även andra områden prioriterades högt: 
 
• Utbildning till elever inom elevråds-/demokratiutbildning.  

  
 forts 
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GUN § 30, forts 

 

 

• Tjej- och killgrupper skapar trygghet.   
 

• Elever upplever att skolmaten är svår att förändra.  
 

Beslutsunderlag 
Sammanfattning av ungdomsdialog 2014-05-12. 
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 GUN § 31  
 

Information från Folkhälsorådet 
 
Lupp, lokal uppföljning av ungdomspolitiken och ungdomsdialogen 
kommer som en separat information på nämnden. För övrigt inget att 
informera om. 
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 GUN § 32 Dnr 2014.3     600  
 

Barn- och utbildningschef och gymnasierektor informerar 
 

− Bandyakademin. 
 

− Budget 2015-2017, planeringsförutsättningar, tidplan samt uppdrag till 
nämnden från kommunfullmäktige. 

 
− Hälsingeutbildning ekonomisk förening. 

 
− Gymnasiesamverkan, kommunalförbund. 

 
− Avslutning, gymnasiet den 5 juni. 

 
− Inspektion av grundskolor, Arbetsmiljöverket. 

 
− Teknikcollege, återcertifiering klar. 

 
− Diplomerade gymnasieekonomutbildning, återcertifiering klar. 

 
− Voxnadalens gymnasieskola har blivit UR-skola, (utbildningsradion). 

 
− Ev start av yrkesskoleutbildning för arbetsledare. 

 
− Nyanställningar, gymnasiet. 

 
− Förstelärartjänster. 

 
− E-sport, profil på teknikprogrammet – en idé. 
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 GUN § 33 
 

Delegeringsbeslut – redovisning 
(pärm) 

 Inga delegeringsbeslut att redovisa vid dagens sammanträde. 

 Ärendet 

Gymnasie- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till 
ordförande och tjänstemän enligt delegeringsordning, antagen av nämnden   
9 maj 2012. Dessa beslut ska anmälas och redovisas till nämnden. 
Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa 
delegeringsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad 
delegering. 
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GUN  § 34     
 

Meddelanden 
(pärm) 
 
o Protokoll från samverkansgrupp, barn- och utbildningsförvaltningen,    

2014-03-06. 
 

o Industrirelevant yrkersutbildning är viktig även för din kommun, 
skrivelse från Industrirådet 2014-03-31. 

 
o Förlängning av det koncernövergripande styrkortet 2011-2014 att gälla 

till och med 2015, kommunfullmäktige § 26/14. 
 

o Pris till Bästa UF-företag, Charity Shirts UF. 
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 GUN  § 35 
 
Kurser och konferenser 
 
Gymnasierektor Christer Andersson har deltagit i ”Framtidens lärande” och 
en utbildning om bedömning. 
 
Christer Andersson och kommundoktorand och lektor Pia Andersson, 
gymnasiet, har medverket vid ett arrangemang i Sveriges Kommuner och 
Landstings regi. 
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 GUN § 36 Dnr 2014.33     622  

 
Ekomat 

 
Anita Wallin (MP) väcker frågan om ekomat.  
 
År 2006 formulerade regeringen ett nationellt inriktningsmål för 
konsumtionen av ekologiskt i offentlig sektor – 25 % ekologiskt i offentlig 
sektor till 2010.  
 
Ovanåkers kommun ligger, enligt EkoMatCentrum, på 9 % - näst sämst i 
länet. 
 
Vi behöver göra något åt det. 
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 GUN § 37 Dnr 2014.34     291  

 
Skolans lokalbehov i Edsbyn, helhetsperspektiv 

 
Anita Wallin (MP) väcker frågan om vikten av att man ser och diskuterar 
skolans lokalbehov - i framför allt Edsbyn  - ur ett helhetsperspektiv och att 
man i första hand nyttjar kommunens egna lokaler, så långt det är möjligt. 
 
 

 


