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Plats och tid  Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag 8 oktober 2014,             
 kl. 8:30-11:45.      . 

 

Beslutande 
Ledamöter  Åke Ahl (M), ordförande 

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

 
Tjänstgörande ersättare Pär Johansson (M), tjänstgörande ersättare för Lisa Englund (S) 
 
 

Övriga närvarande 
Ersättare   
 
 
   
   
     
 

Tjänstemän  Barn- och utbildningschef Solveig Landar 
  Sekreterare Elsy Espes 
  Gymnasierektor Christer Andersson 
  Ekonom Magnus Haraldsson, §§ 52-54 
  Biträdande gymnasierektor Tom Storkull, § 57 
  Lärare språkintroduktion, gymnasiet, Sofia Axelsson, § 57 
   
  
Övriga  Monica Hedström, Lärarförbundet, personalföreträdare 
 
 
Justering          Claes Häggblom 
Justerare        
 
Plats och tid  Barn- och utbildningsförvaltningen 13 oktober 2014, kl. 16:00. 
 
Justerade paragrafer  52-62 
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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 8 oktober 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 14 oktober 2014 och tas ned den      
5 november 2014. Mellan den 14 oktober 2014 och 3 november 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 § 52        

 
Godkännande av dagordningen 
 
Beslut 
Nämnden godkänner dagordningen. 
 
Beslutsunderlag 
Kallelse med föredragningslista, 2014-10-01. 
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GUN § 53       Dnr 2014.4 042  
 
Delårsrapport januari-augusti samt budgetuppföljning 
januari-september 

 Beslut 

Nämnden godkänner delårsrapport för januari-augusti 2014. 

 Sammanfattning av ärendet 

Delårsrapport 

Gymnasie- och utbildningsnämndens prognos visar på ett överskott på      
650 tkr.  
 
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. 
 
Måluppfyllelsen enligt styrkortet är hög och nämnden når målen inom 
målområdena 
Medborgare/Kund 
Ekonomi 
Verksamhet & Utveckling 
Medarbetare 
 
Inom målområdet Miljö uppfyller nämnden delvis målen. 
 
Budgetuppföljning januari-september 

Nämnden har under perioden januari-september 2014 förbrukat 70 % av sin 
budget. Riktpunkten är 72 %.   
 
Beslutsunderlag 
Budgetuppföljning augusti och september 2014. 
Förvaltningsberättelse. 
Styrkort 2014 – måluppfyllelse. 
Styrkort 2014 – analys av måluppfyllelse. 
 
 
 
 
SKICKAS TILL 
För handläggning: Ekonomiavdelningen 
 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
   

  2014-10-08 5 (14) 
     

 
Gymnasie- och utbildningsnämnden 
Öppet sammanträde 
 

   

  

GUN § 54 Dnr 2014.53 612  

 Gymnasiesamverkan Hälsingland, viljeinriktning - 
 information 
 

Beslut 
1. I dagsläget informerar sig nämnden om olika alternativ till 

gymnasiesamverkan och konsekvenser av dessa ur ett elevperspektiv. 
 

2. Vilken viljeinriktning man väljer, får bli ett beslut i den nya nämnden 
2015. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Nuvarande samverkansavtal mellan gymnasieskolor och vuxenutbildning i 
samtliga hälsingekommuner kommer att upphöra från och med augusti 
2015. Gymnasierektor Christer Andersson redovisar tre alternativ till vad det 
innebär för elever från Ovanåkers kommun utifrån olika ställningstaganden 
angående eventuella kommande samverkansavtal. 
 
Alt 1. 

Vi skriver inte samverkansavtal med kommunalförbund Hälsingland 
eller övriga hälsingekommuner. 
Detta innebär att: 
Kommunens egna elever kan söka fritt i hela Sverige och blir 
förstahandsmottagna på samtliga program som den egna kommunen inte 
ger. I dagsläget 12 av de 18 nationella program som finns. Sökande elever 
till friskola är alltid förstahandsmottagna. Förstahandsmottagna elever har 
rätt till inackorderingsbidrag. 
 
Alt 2. 

Vi skriver samverkansavtal med kommunalförbund Hälsingland. 
Detta innebär att kommunens egna elever behandlas som 
förstahandsmottagna på samtliga program som ges inom vårt 
samverkansområde d.v.s. i Bollnäs, Söderhamn och Nordanstig.  
Sökande till program som ges utanför samverkansområdet är 
förstahandsmottagna om programmet inte ges i samverkansområdet. I övriga 
fall är man andrahandsmottagen, vilket innebär att man blir antagen i mån av 
plats. Andrahandsmottagna har inte rätt till inackorderingsstöd. 
 
forts 
 
 
 
SKICKAS TILL 
För handläggning: Barn- och utbildningsnämnden 
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GUN § 54, forts 
 
Alt 3. 

Vi skriver samverkansavtal med kommunalförbund Hälsingland och 
övriga hälsingekommuner. 
Detta innebär att kommunens egna elever behandlas som 
förstahandsmottagna på samtliga program som ges inom vårt 
samverkansområde d.v.s. i kommunalförbund Hälsingland (Bollnäs, 
Söderhamn och Nordanstig), Hudiksvall och Ljusdal. 
Sökande till program som ges utanför samverkansområdet är 
förstahandsmottagna om programmet inte ges i samverkansområdet. I övriga 
fall är man andrahandsmottagen, vilket innebär att man blir antagen i mån av 
plats. Andrahandsmottagna har inte rätt till inackorderingsstöd. 
 
Ersättningsprinciper 
Utgår från kommunens egna programpris och om programmet inte finns i 
den egna kommunen gäller Riksprislista. 
 
Vid samverkan gäller kommunens egna programpris och om programmet 
saknas i hemkommunen, men finns i samverkansområdet, deras pris.  
 
Saknas programmet i samverkansområdet gäller Riksprislistan. 
 
I nuvarande samverkansavtal är ersättningsprincipen mellan 
hälsingekommunerna Riksprislistan minus 6 %. 
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GUN § 55 Dnr 2014.49 619 
  
Kvalitetsarbete 
Kvalitetsredovisning, läsåret 2013/2014 
Verksamhetsplan läsåret 2014/2015 
 
Sammanfattning av ärendet 
Gymnasierektor Christer Andersson informerar om kvalitetsredovisning för 
läsåret 2013/2014 samt verksamhetsplan läsåret 2014/2015 för Voxnadalens 
gymnasium och Komvux. 
 
Beslutsunderlag 
Kvalitetsredovisning läsåret 2013/2014, Voxnadalens gymnasium och 
Komvux, med bilagor. 
Verksamhetsplan för läsåret 2014/2015, Voxnadalens gymnasium och 
Komvux. 
 

 Nämnden tackar för redovisningen. 
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GUN § 56 Dnr 2014.51 616  

 SFI-undervisning för asylsökande  

 
Sammanfattning av ärendet 
Nämnden har uppdragit till gymnasierektor Christer Andersson att 
undersöka vad som gäller angående finansiering av att erbjuda asylsökanden 
sfi-undervisning, innan de har fått permanent uppehållstillstånd. 
 
Asylsökande över 18 år har ingen rätt till sfi-undervisning. 
 
När asylsökande får permanent uppehållstillstånd har de, även om de 
fortfarande är kvar i asylboende, rätt till Sfi-undervisning och ska erbjudas 
detta inom tre månader. 
 
Åtta asylsökande, boende på Kullen i Alfta, har fått permanent 
uppehållstillstånd. Bostadsbrist gör att de fortfarande är kvar och 
folkbokförda på asylboendet Kullen i Alfta. 
 
För närvarande finns 117 inskrivna på Sfi. Inför framtiden förs diskussioner 
om parallella organisationer – en i Alfta och en i Edsbyn. Även en 
omläggning av scheman till förmiddags- och eftermiddagspass kan bli 
aktuellt. 
 
Det är svårt att rekrytera kompetent personal, då det råder brist på sfi- och 
modersmålslärare. 
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GUN § 57 Dnr 2014.50 612 
  

 Verksamhetsinformation 
Språkintroduktionsprogrammet 
 
Sammanfattning av ärendet 
Biträdande gymnasierektor Tom Storkull och lärare Sofia Axelsson 
informerar om språkintroduktionsprogrammet. 
 
För närvarande finns 25 elever på språkintroduktionsprogrammet, som i 
dagligt tal kallas IM Sprint. 
 
Språkintroduktion är till för ungdomar som nyss har anlänt till Sverige. 
Utbildningen har fokus på svenska språket för att eleven ska kunna gå 
vidare till något annat program i gymnasieskolan, eller annan utbildning. 
 
På språkintroduktion kan eleven också få undervisning i andra grundskole- 
och gymnasieämnen som eleven behöver för sin fortsatta utbildning. 
 
Utbildningen läggs upp efter att elevens kunskaper validerats, det vill säga 
att man har tagit reda på vilken nivå av utbildning som passar eleven. 
Språkintroduktion är inte sökbar utan individuellt anpassad efter varje 
enskild elevs behov. 
 
Eleverna har cirka 17-18 timmar undervisning/vecka. Eleverna har också 
två timmar studiehandledning/vecka på modersmål. 
 
Nämnden tackar för informationen. 
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 GUN § 58  
 

Information från Folkhälsorådet 
 
− Folkhälsorådet ska ta fram en verksamhetsplan för 2015. 

 
− Rådet har fått information från träff med ungdomar. 
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 GUN § 59 Dnr 2014.3     600  
 

Barn- och utbildningschef och gymnasierektor informerar 
 

o Sydafrikaprojektet – studiebesök i Sydafrika 27 oktober-7 november. 
 

o Doktorand i textsamtal på gymnasiet, doktorerar hösten 2014. 
Nytt projekt hösten 2015, Textsamtal på vetenskaplig grund. 

 
o Träff med kommunens revisorer och KPMG 4 september. 

 
o Skolinspektionen kommer under våren 2015 att göra en tillsyn av 

skolverksamheten i vår kommun. 
 

o Teknikcollege. 
 

o Bandyakademin. 
 

o E-sportprofil, teknikprogrammet. 
 

o Gymnasieantagning Hälsingland, avtal med Region Dalarna via Inköp 
Gävleborg.  

 
o Gymnasierektor Christer Andersson har bjudits in att medverka på 

Chefskonvent, landstinget, där han berättat om Voxnadalens gymnasium 
som det goda exemplet. 
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 GUN § 60 
 

Delegeringsbeslut – redovisning 
(pärm) 

 Beslut 

Nämnden godkänner redovisning av delegeringsbeslut. 

 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. 

 Redovisning av delegeringsbeslut 

Dnr 2014.55     623 
Sammanställning av beslut om inackorderingsstöd, läsåret 2014/2015,  
2014-09-18. 
Delegat: Skolassistent, gymnasiet. 
 
Dnr 2014.44     046 
Utdelning från Voxna Kreatursfond 2014, beslut 2014-01-03. 
Delegat: Barn- och utbildningschef. 
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GUN  § 61     
 

Meddelanden 
(pärm) 
 
Hälsingeutbildning satsar på tekniskt basår, pressmeddelande 
Hälsingeutbildning och Cfi, inkom 2014-09-01. 
 
Statistik januari-augusti, asylsökanden, skrivelse 2014-09-04, 
Migrationsverket. 
 
Dnr 2014.52     612 
Uppsägningar av samverkansavtal för gymnasie- och vuxenutbildning i 
Hälsingland, Bollnäs, Nordanstigs och Söderhamns kommuner. 
 
Dnr 2014.54     612 
Gymnasieantagning Hälsingland, avtal med Region Dalarna via Inköp 
Gävleborg.  
Avtalsperiod 2014-09-15—2017-09-14. 
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GUN § 62         
 
Kurser och konferenser 
 
Gymnasiekonferens 17-18 och 20-21 november.  
Gymnasierektor Christer Andersson är anmäld. Eventuellt ska någon från 
nämnden delta. 
 

 

 


