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§ 30 Dnr 2020/00008  

Godkännande av dagordning 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn-och utbildningsnämnden godkänner dagordningen.    
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§ 31 Dnr 2020/00061  

Tertialuppföljning med styrkort 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn-och utbildningsnämnden godkänner tertialuppföljningen med styrkort för perioden januari-

april.      

Ärendet 

Periodens resultat 

Periodens resultat för barn- och utbildningsnämnden är ett budgetöverskott på 1994 tkr.  

Barn och utbildningskontoret uppvisar ett mindre överskott som avser materialkostnader för 

kontorsmiljö, vilken inte är periodiserad. 

Förskoleverksamheten har under rådande läge med covid-19 inte haft behov av att använda 

vikarier i den utsträckning som frånvaron kunde ha krävt. Barnantalet har varit lägre under en 

längre period vilket bidrar till det överskott på ca 350 tkr som personalkostnader visar. Den 

totala kostnaden för elevassistenter visar ett underskott på 300 tkr. Här ingår också Fria 

förskolan Framtiden (FFF). Bidraget till enskilda förskolor visar ett budgetunderskott på 150 tkr. 

Det är fler barn inskrivna hos enskilda förskolor än vad som har budgeterats för. 

Grundskola och skolbarnomsorg visar ett underskott för grundskolan på totalt 

100 tkr. Förklaringarna är volymökning av flerspråkiga elever på Alfta F-9, vilket medför ökad 

personalkostnad.  Ett flertal sjukskrivningar påverkar budgeten då tiden för sjukfrånvaro har 

ökat vilket medför större kostnader. Här finns också flera långtidssjukskrivningar och 

rehabiliteringskostnader. Tidigare aviserat statsbidrag för lärarassistenter minskade med 

250 tkr. Alfta grundskoleområde visar ett underskott på ca 450 tkr. På Edsbyns 

grundskoleområde visar Rotebergs skola ett överskott på ca 150 tkr, en stor del av detta är 

minskade vikariekostnader i samband med sjukskrivningar av personal. Celsiusskolans åk 7-9 

visar ett underskott på personalkostnader på ca 800 tkr.  

Övrigt sammanfattas med ett underskott på 232 tkr som består av förändrad 

kapitaltjänst, mediecentral och IKE. Skolskjutsar visar ett överskott på ca 200 tkr. 

Särskolans resultat för perioden visar ett överskott på 439 tkr. Detta förklaras av låga 

personalkostnader under våren 2020. Personalstyrkan kommer att utökas höstterminen 2020. I 

beloppet ingår också minskade skolskjutskostnader. 

Elev och skolhälsovård redovisar ett budgetöverskott på 110 tkr. Den centrala elevhälsans 

överskott utgörs till stor del av att elevhälsans personal har tjänstledighet i sina tjänster.  

 

Gymnasiet och vuxenutbildningar visar ett budgetöverskott på 1 600 tkr. Överskottet förklaras 

av lägre kostnader för Interkommunala ersättningar (IKE) ca 600 tkr under vårterminen samt 
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tillfälligt minskade kostnader för gymnasiesärskolan ca 600 tkr pga. av skolstängning. 

Kostnaderna avser personal och skolskjutsar. Minskade kurser för utbildningar och materiel 

visar ett överskott på 200 tkr. Vuxenutbildningen har för tillfället minskade utbildningskostnader 

med 200 tkr. 

 

Prognos för helår 

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett budgetunderskott på 627 tkr. 

Nämnd och kontor prognostiserar ett budgetöverskott på 150 tkr förklarat av lägre kostnader för 

personal och fortbildning.  

Förskoleverksamheten prognostiserar ett budgetunderskott på 850 tkr. Personalkostnader utgör 

550 tkr och kostnader för elevassistenter beräknas visa ett underskott på ca 250 vid årets slut. 

Föräldraavgifter beräknas i linje med budget men kan komma att justeras upp vid halvårsskiftet 

beroende på barnplaceringar. Det är flera barn placerade i de enskilda förskolorna än vad som 

budgeterats för. Valet av enskild förskola har ökat och kan komma att öka under året. Beräknad 

prognos för förskolan är ett budgetunderskott på 165 tkr. 

Grundskolan beräknas för helår redovisa ett budgetunderskott på totalt 1 300 tkr. 

Personalkostnader prognostiseras till ett budgetunderskott på 1 250 tkr. För Celsius 7-9 avser 

den ökade kostnaden pedagogisk måltid för personal. Uteblivna statsbidrag för lärarassistent 

samt avvisade ansökningar hos SPSM och Skolverket avseende elevhälsa och utbyggt särskilt 

stöd för elever. Alftaskolans underskott gäller utbyggd organisation för nyanlända elever samt 

uteblivet statsbidrag för lärarassistent. Övriga kostnader prognostiseras till ett underskott på 230 

tkr där förklaringarna till största del består av ökad kostnad för kapitaltjänst under året då 

investeringar kopplat till Celsiusskolan aktiverats.  

Elev och skolhälsovård beräknas redovisa ett budgetöverskott på 150 tkr där föräldraledigheter 

är en bidragande faktor till det förväntade resultatet.  

Gymnasiet och vuxenutbildningar visar årsprognosen ett budgetöverskott på 1 240 tkr. De 

avvikelser som kan noteras vid periodens slut förklaras av minskade kostnader för 

interkommunal ersättning (IKE) 300 tkr, gymnasiesärskola 200 tkr och minskade kommunala 

utbildningskostnader för vuxenutbildning 400 tkr. 

Projekt Undervisning nyanlända prognostiserar ett underskott för helåret med 220 tkr. Detta 

förklaras av ökade kostnader inom Alfta grundskoleområde samt inom SFI. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Christer Andersson 2020-05-11 

Tertialuppföljning med styrkort, barn-och utbildningsnämnd. 2020 

Tertialuppföljning för verksamheterna, 2020 
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Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 32 Dnr 2020/00011  

Verksamhetsinformation  

Information om centrala elevhälsan från Berit Hammarström, elevhälsochef och rektor för 

Rotebergs skola.  

 

I skollagen 2 kap. §§ 25-28 finns bestämmelse om vad elevhälsa innefattar. 

För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och 

gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, 

psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och 

hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. 

För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, 

skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan 

kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses. 

 

I barn-och utbildningsförvaltningens centrala elevhälsa ingår skolpsykolog, specialpedagog för 

förskolan, specialpedagogtalpedagog, kuratorer, skolsköterskor och tillgång till en skolläkare.  

Barn-och utbildningsförvaltningen har på varje skolenhet ett elevhälsoteam med regelbundna 

träffar som ska främja elevhälsoarbetet i ett första skede där rektor har ansvaret.  

 

Centrala elevhälsan har en stöttande funktion till skolenheternas elevhälsoteam.  

De arbetar förebyggande och hälsofrämjande och strävar efter likvärdig elevhälsa. En 

gemensam elevhälsoplan upprättas där pojkar och flickors resultat, nyanländas lärande och 

tidigare insatser i det kompensatoriska uppdraget ingår. Elevhälsoplanen ska delges barn-och 

utbildningsnämnden när den är klar.  

Allmänna hälsokontroller ska erbjudas grundskoleelever och gymnasieelever.  

 

Barn-och utbildningsförvaltningen och socialtjänsten har påbörjat ett gemensamt arbete med att 

se över samverkansfunktioner i syfte att samordna resurser.   

Länsledningen ser över samarbetsformer mellan region och skola för remisskrivning 
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§ 33 Dnr 2020/00113  

Information om CEMR-utbildning, jämställdhetsarbetet 

Lillemor Olsson jämställdhetsstrateg i Ovanåkers kommun och förskollärare.  

Sara Rylander trafiksamordnare för skolskjuts och färdtjänst. 

 

CEMR-deklarationen är ett verktyg för kommuner, landsting och regioner att integrera 

jämställdhetsperspektivet i det politiska beslutsfattandet och i den praktiska verksamheten. 

Ovanåkers kommun undertecknade deklarationen 2011 och med det har man aktivt tagit 

ställning för jämställdhet och att genomföra åtagande som finns utifrån deklarationen. 

Deklarationen omfattar alla aspekter av verksamheten, såväl det politiska arbetet som 

arbetsgivarfrågor och servicen till kommunens invånare.  

 

Barn-och utbildningsnämnden får i uppdrag att identifiera områden relevant för verksamheten 

att belysa enligt CEMR–deklarationsens femte princip, jämställdhetsintegrering. 

Vid andra utbildningstillfället som sker till hösten 2020 ska barn-och utbildningsnämnden berätta 

om de områden som valts ut att arbeta vidare med.   

Tips på relevant område är arbetet med pojkar och flickors skolresultat som görs på 

Celsiusskolan 7-9.  

 

På lång sikt ska kommunen sträva efter att uppfylla deklarationens samtliga delar.  

 

Ordföranden återkommer med detaljer kring arbetet inför höstens utbildningstillfälle. 
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§ 34 Dnr 2020/00018  

Barn-och utbildningschef informerar 

Christer Andersson, barn-och utbildningschefen ger information om:  

 

 Skolstängning och distansundervisningen för gymnasiet och vuxenutbildningen.  

 Barn-och utbildningsförvaltningen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om 

symptomfria barn och ungdomar i våra verksamheter. Analys görs på 7-9 Alftaskolan 

där frånvaron är hög.  

 Samtliga skolavslutningar kommer hållas utan vårdnadshavare, släkt och vänner.  

 Framtagen planering om pandemin ökar, är att inte stänga skolverksamhet för förskola, 

fritidshem och F-6. Möjliga hopslagningar för skolorna. Fördela personalresurser inom 

skolenheterna.  

 Avvecklingen av Trollstugan och öppningen av Bäckstugan. 

 Behovet av förskoleplatser till hösten är ansträngd men det går att lösa. Inom Edsbyns 

förskoleområde är behovet inför våren 2021 just nu 321 platser och det finns 299 

platser totalt. Möjliga alternativ ses över. 

 Eleverna i åk 6 är tillbaka till Knåda skola. För att ge ökad lokalutrymme i skolan sker 

sammanslagning av klasserna. Övre våningen av gula huset blir förrådsutrymme. 

 Rekryteringarna av rektorstjänster för gymnasiet och Knåda/Lillbo.  
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§ 35 Dnr 2019/00360  

Nulägesrapport av ny förskola i Alfta 

Sammanfattning av ärendet 

En utsedd arbetsgrupp har upprättats med David Persson, fastighetsstrateg, Marie Eriksson, 

förskolerektor, Irina Eng, förskolerektor, Lars Forsblom, kvalitetsutvecklare och Christer 

Andersson, barn-och utbildningschef som ska ta fram förslag till möjliga placeringar utifrån 

verksamhetens kriterier.  

Planeringsavdelningen har tagit fram en områdeskarta över Alfta med olika alternativa tomter 

att eventuellt bygga en förskola på. Fördelar och nackdelar finns också framtagna utifrån plan- 

och byggperspektiv.  
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§ 36 Dnr 2020/00010  

Kränkande behandling, anmälan till huvudman 

 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn-och utbildningsnämnden tar del av innehållet i anmälan om kränkande behandling     

 
Sammanfattning av ärendet 

Rektorer i samtliga skolformer inom barn-och utbildningsnämndens ansvarsområde, har 

skyldighet enligt 6 kap. 10 § skollagen, att anmäla till huvudmannen om en elev eller ett barn 

har blivit utsatt för kränkande behandling.  

Vid dagens sammanträde redogör barn- och utbildningschefen för de anmälningar som 

inkommit och vilka åtgärder som vidtagits från rektorer. 

 

Anmälda händelser om kränkande behandling. 

Id nr 776 anmälningsdag 2020-03-30 från Lillboskolan - ärendet avslutat  

Id nr 789 anmälningsdag 2020-04-02 från Celsiusskolan 7-9 – ärendet avslutat 

Id nr 790 anmälningsdag 2020-04-02 från Celsiusskolan 7-9 – ärendet avslutat 

Id nr 802 anmälningsdag 2020-04- 09 från Lillboskolan – ärendet under utredning 

Id nr 809 anmälningsdag 2020-04-14 från Lillboskolan – ärendet avslutat         

 

Lillboskolans ärenden avser kränkningar i form av verbala trakasserier ex. hot och öknamn.  

De tidigare redovisade kränkningarna till nämnden är alla avslutade.  

 

Beslutsunderlag 

Inkomna anmälningar om kränkande behandling i LISA systemet.  
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§ 37 Dnr 2017/00342  

Ändrad firmatecknare för barn-och utbildningsnämndens 
stiftelser och fonder 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Stiftelsernas firma får företrädas av barn-och utbildningschefen Christer Andersson, 

tidigare Katarina Ceder Bång. 

 

2. De stiftelser som avses är:  

-Voxna kreatursförsäkrings studiefond 

-Vargens Nils Nilssons fond 

-Voxna församlings skolfond 

-Pehr Jonssons beklädnadsfond 

 

3. Uppdraget som firmatecknare är personbundet till respektive tjänst varmed ärendet 

måste upp för beslut igen om någon av utsedda personer byter eller avslutar sin 

tjänstgöring 

 
Sammanfattning av ärendet 

Stiftelserna finns registrerade i stiftelseregistret hos Länsstyrelsen. För att företräda stiftelserna 

som barn- och utbildningsnämnden ansvarar för, utses två firmatecknare. Sedan tidigare är 

ordförande i barn-och utbildningsnämnden, Jan-Åke Lindgren, utsedd till firmatecknare.  

Barn-och utbildningsförvaltningen förordar Christer Andersson, barn- och utbildningschef,  

till den andre firmatecknaren med stöd av 10 kap. 3 § 3st. stiftelselagen. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Cecilia Kronberg 2020-04-03 

 

Beslutet ska skickas till 

Länsstyrelsen Dalarnas län.  
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§ 38 Dnr 2020/00005  

Delegeringsbeslut 2020 - redovisning 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn-och utbildningsnämnden har tagit emot redovisningen av delegeringsbeslut 

 
Sammanfattning av ärendet 

Barn-och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän 

enligt delegationsordningen antagen av nämnden 5 februari 2019. 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 

 
Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut: 

Skolstängning av gymnasium och vuxenutbildningen samt förlängning av skolstängningen, 

ordförandebeslut. 

Placering och avslut av förskoleplacering och fritidshemsplacering första kvartalet.  

Mottagande i grundsärskola dnr 2020/00117 och 2020/00118 

Attesträtt till Åke Lind, Franco Bergman och Berit Hammarström 

Skolskjutsärende dnr 2020/00140, 00141,00142  
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§ 39 Dnr 2020/00006  

Meddelanden 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn-och utbildningsnämnden har tagit del av presenterade meddelanden.   

 
Sammanfattning av ärendet 

Inför varje sammanträde sammanställer nämndsekreteraren den information som inkommit till 

barn-och utbildningsförvaltningen och som berör barn-och utbildningsnämndens 

ansvarsområden 

 
Beslutsunderlag 

Beslut om återgång till gula huset, Knåda skola 

Beslut om ytterligare en avdelning på Tellus förskola 

Skolinspektionens enkätsammanställning avser gymnasium och huvudmannarapport  

Lokalt samverkansprotokoll Alftas förskolor 2020-03-17 

Modifierat granskningsprogram för dataskydd 

Beslut från Kammarkollegiet gällande stiftelserna Pehr Jonssons beklädnadsfond och Vargens 

Nils Nilsson. 

Ansvarsfrihet 2019 

Avsägelse och fyllnadsval uppdrag som ersättare för barn-och utbildningsnämnden.   

 


