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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Plats och tid Sammanträdesrum A, kl. 09:00-12:30, ajournering kl. 10:05 – 10:20 

Beslutande Ledamöter 

Jan-Åke Lindgren (S), Ordförande 

Tomas Bolén (S), 1:e vice ordförande 

Maria Unborg (M) 

Ingrid Björklund (L) 

Hans Jonsson (C) 

Mari Vedin (C) 

Andreas Kissner (KD) 

 Ersättare 

Carl Bopparmark (S) 

Alexander Wigren (SD) 

Lars Bro (M) 

Karl-Gunnar Landar (C) 

Maria Jonsson (KD) 

Övriga närvarande Barn-och utbildningschef, Katarina Ceder Bång 

Nämndsekreterare, Cecilia Kronberg 

Kvalitetsutvecklare, Lars Forsblom 

Arbetstagarrepresentant, Monica Hedström, Lärarförbundet 

Ekonom, Katrin Espes §§ 28-30 

Folkhälsosamordnare, Ulla-Marie Nilsson § 31 

 

 Justerare Mari Vedin  

Justeringens plats och tid Kommunhuset, 2019-05-24 

 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 28-39 

 Cecilia Kronberg  

 Ordförande 

  

 Jan-Åke Lindgren  

 Justerare 

  

 Mari Vedin  
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-05-21 

Datum då anslaget sätts upp 2019-05-27 Datum då anslaget tas ned 2019-06-17 

Förvaringsplats för protokollet Nämndsekreterarens kontor. 

 

Underskrift 

  

 Cecilia Kronberg  
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§ 28 Dnr 2019/00005  

Godkännande av dagordning 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn-och utbildningsnämnden godkänner dagordningen.    
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§ 29 Dnr 2019/00010  

Tertialuppföljning jan-apr 2019 med styrkort 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn-och utbildningsnämnden godkänner tertialuppföljningen med 

innehållande styrkort.      

 

Sammanfattning av ärendet 

Barn-och utbildningsnämnden redovisar ett överskott med 1 710 tkr för 

perioden januari – april.  

Helårsprognosen beräknas med ett underskott på 800 tkr. Förklaringen är 

ökade utbildningsinsatser, efterfrågan till enskilda förskolan beräknas öka 

och särskolan står inför förändringar.  

I projektet undervisning för nyanlända prognostiseras ett underskott för 

ökade kostnader i Alfta grundskoleområde.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2019-05-15 Katarina Ceder Bång 

Tertialuppföljning 2019, barn-och utbildningsnämnd 

Tertialuppföljning 2019, verksamheter inom barn-och utbildningsnämnden 

 

  

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen  
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§ 30 Dnr 2018/00005  

Systematiska kvalitetsarbetet - redogörelse från politikernas 

verksamhetsbesök. 

 

Enligt årshjulet för det systematiska kvalitetsarbetet ska huvudmannen under 

våren göra studiebesök i barn-och utbildningsnämndens verksamheter. 

Nedan redovisas några av verksamheternas besök. 

 

Alftaskolan F-6; god stämning bland personalen. Finns språkstöd och många 

nyanlända. Skolan sliten men elever och personal nöjda ändå.  

Underlättar med grupprum i närhet till klassrummet.  

Fölets förskola; bra tillfällig förskola. De arbetade med fågeltema och hade 

digitaliseringen med som verktyg.  

Furans förskola; positiva reaktioner. Trevlig förskola trots sin ålder, fin 

utomhusmiljö. Önskemål om staket finns mot skogen.  

Knåda förskola Lokalerna är inte de mest lämpade för förskoleverksamhet. 

Hög beläggning på barn. Bra med vikariesamordnaren. Kollegialt lärande, 

mentorsplanering och Läslyftet positivt bland personalen. 

Kullens förskola; i Runemo har fina miljöer med närhet till sporthall, 

skidspår och skridskobana.  

Knåda skola; finns få lokaler och elevantalet ökar. Förskolan finns också 

inom samma byggnader. I övrigt en trivsam skola.  

Alftaskolan 7-9; arbetar för en F-9 skola. Finns 25% nyanlända av 140 elever 

totalt i högstadiet. Ämnesträffar som leder till att se eleverna och deras 

utveckling. Elevhälsoteam och mentor blir involverad om man ser brister i 

utvecklingen.  

Nordanängs förskola; befarades bli två olika arbetslag i samband med 

modulen, så har det inte blivit. Man ser modulerna som en tillgång. Upplevs 

som bättre utomhusmiljö än innan.  

Celsiusskolan F-6; ser fram emot den nya skolan. Positiv anda på skolan. 

Dusch möjligheterna ska förbättras i sporthallen. 

Tellus förskola; härliga färger i inomhusmiljön, många nyanlända barn som 

möts av otroligt duktiga pedagoger. Utomhusmiljön under all kritik.  

Rotebergs förskola; hittat en lösning på mattransporten mellan byggnaderna. 

Läslyftet positivt. Riktigt nöjda med sin utemiljö.  
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Stenabro förskola; personalen är stolt över sin förskola. Bra och genomtänkt 

förskola logistiken inomhus med närhet till toaletter. God stämning och 

klimat.  

Viksjöfors skola en trivsam skola, upplevde en lojal personalgrupp med god 

stämning. Närhet till sporthall och utomhusaktiviteter vintertid. Skolan har 

något som de kallar; Solskola, att varje elev som kommer till skolan ska 

mötas och bekräftas med ett glatt budskap. Attityden hos eleverna har blivit 

positivt.  

Lillboskolan har många små rum och utrymmen. Det finns god ordning, 

struktur och arbetsglädje hos rektor.  

Öjestugan är en trevlig förskola trots sin ålder.  

 

Återkommande från några förskolor framkom mathanteringen och disken 

som ett problem. Detta får lösas i verksamheterna och ev. tillsammans med 

kostenheten.  
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§ 31 Dnr 2019/00166  

Ungdomsdialog 2019 

Ulla-Marie Nilsson, folkhälsosamordnare, berättar om årets ungdomsdialog. 

Där deltog representanter från elevrådet, fritidsledare, rektorer/chefer och 

politiker. 

En fråga, som rör skolan och som diskuterades på ungdomsdialogen, är att 

införa ett faddersystem eller trygghetssystem som gör att elevers övergångar 

från årskurs 6 till 7 blir mindre skrämmande.  

En annan prioriterad fråga var att se över anpassningar i undervisningen så 

att den passar alla individer som tillexempel lyftes forskningen UDL, 

Universal design for learning. 

Man funderar på att under året ha en återkommande dialog mellan skolornas 

elevråd, ledningsgrupp och barn-och utbildningsnämnd.  
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§ 32 Dnr 2019/00145  

Representanter till folkhälsorådet 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Hans Jonsson (C) utses som företrädare från oppositionen.  

2. Vid ordförandens frånvaro utses Tomas Bolén (S) som ersättare.     

 

Sammanfattning av ärendet 

I reglementet för folkhälsorådet står följande:  

Folkhälsorådet består av ordföranden från samtliga nämnder samt 

företrädare från oppositionen och leds av kommunstyrelsens ordförande. 

Folkhälsorådet ska fungera som ett forum för dialog och samverkan. Rådet 

är rådgivande i hälsofrämjande och andt-förebyggande frågor. 

Folkhälsorådet sammanträder två-tre tillfällen/år. 

Externa parter kan vid behov bjudas in, exempelvis polis, medverkande från 

någon av samverkansgrupperna. Då folkhälsorådets dagordning förankras 

inom kommunledningsgruppen avgörs om någon extern part eller om någon 

ur kommunledningsgruppen skall bjudas in till nästkommande folkhälsoråd.       

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-04-08, Cecilia Kronberg  

   

 

Beslut skickas till 
Kommunsekreterare Krisoffer Baas 
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§ 33 Dnr 2017/00342  

Ändrad firmatecknare till barn-och utbildningsnämndens 

stiftelser och fonder 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Stiftelsens firma tecknas av barn-och utbildningsnämndens ordförande  

Jan-Åke Lindgren (S), tidigare Håkan Englund (S).  

De stiftelser som berörs är:  

- Stiftelsen Voxna Kreaturförsäkrings studiefond 

- Stiftelsen Vargens Nils Nilssons fond 

- Stiftelsen Voxna församlingsfond 

- Stiftelsen Pehr Jonssons minnesfond 

Firmatecknandet 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 

barn-och utbildningsförvaltningen ska uppfylla de krav ska firmatecknare 

utses. Barn-och utbildningschef, Katarina Ceder Bång är sedan tidigare 

utsedd till firmatecknare.  

 

Barn-och utbildningsnämnden ansvarar idag för:  

Voxna Kreatursförsäkrings studiefond, Vargens Nils Nilssons fond,  

Voxna församlingsfond skolfond och Pehr Jonssons minnesfond.  

 

Ändamålet med tre av dessa fonder är ålderdomliga och kraven för utdelning 

uppfylls inte.    

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-04-26 

 

 Beslut skickas till 
Länsstyrelsen i Dalarna 
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§ 34 Dnr 2019/00007  

Delegeringsbeslut 2019 - 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 barn-och 

utbildningsnämnden den 5 februari 2019, § 21 antagen delegeringsordning. 

Dessa beslut ska redovisas till barn-och utbildningsnämnden. Redovisningen 

innebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. 

Däremot står det barn-och utbildningsnämnden fritt att återkalla lämnad 

delegering. 

 

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut - Revidering av attestförteckning 

Uppföljande granskning av rekommendationer från 2016 – KPMG 

Yttrande och övergångar från barn-och utbildningsförvaltningen. 

 

Beslut om tidigare skolstart, elev Knåda skola. Dnr 2019/00177 

 

Licensavtal digitala läromedel Ugglo för förskolorna. Dnr 2019/00186 
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§ 35 Dnr 2019/00024  

Information från folkhälsorådet 

Ingen information från folkhälsorådet finns att delge.  
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§ 36 Dnr 2019/00008  

Meddelanden 

Sammanfattning av ärendet 

Inför varje sammanträde sammanställer nämndsekreteraren den information 

som inkommit till barn-och utbildningsförvaltningen och som berör barn-och 

utbildningsnämndens verksamhetsområden.             

 

Beslutsunderlag 

Övergripande internkontrollplan 2019, Beslut KS 

Ramförändring löneöversyn, budget- och verksamhetsplan 2019-2020 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i barn-och utbildningsnämnden,  

Anna Söroms (L) 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i barn-och utbildningsnämnden,  

Maria Jonsson (KD) 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i barn-och utbildningsnämnden,  

Anders Kissner (KD) 

 

Barn-och utbildningsförvaltningens samverkansprotokoll 2019-03-05 

Lokala samverkansprotokoll 

Alftas förskolor, 2019-03-19 

Knåda och Rotebergs skolor, 2019-03-20 

Edsbyns förskolor, 2019-04-11 

Celsiusskolan F-6, 2019-04-24 

Alftas förskolor, 2019-05-15 
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§ 37 Dnr 2019/00022  

Kurser och konferenser 

Jan-Åke Lindgren (S), Tomas Bolen (S) och Hans Jonsson (C) och några 

tjänstemän har varit på årets Skolriksdag som de redogör för.  
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§ 38 Dnr 2019/00020  

Kränkande behandling, anmälan till huvudman. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Nämnden tar del av innehållet i anmälningarna.     

 

Sammanfattning av ärendet 

Rektorer och förskolechefer har skyldighet att anmäla till huvudman om en 

elev eller 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 

och förskolechefer. 

 

Ärenden inkomna i systemet Lisa under perioden 2019-02-01 -2019-05-20 

ID nr 163 Rotebergs skola - avslutad 

ID nr 164 Rotebergs skola - avslutad 

ID nr 165 Rotebergs skola - avslutad 

ID nr 166 Rotebergs skola - avslutad 

ID nr 181 Lillboskolan - avslutad 

ID nr 217 Knåda skola – avslutad 

ID nr 218 Knåda skola – avslutad  

 

Bun nr 5 /19 Voxnadalens gymnasium.  

 

Beslutsunderlag 

Inkomna anmälningar om kränkande behandling,  
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§ 39 Dnr 2019/00009  

Barn-och utbildningschef informerar 

Katarina Ceder Bång, berättar att Barn-och utbildningsförvaltningen i 

Ovanåkers kommun har rankats på plats 28 av samtliga kommuner enligt 

LR, Lärarnas Riksförbund.                                                                                                                                                   

 

Ombyggnationen Celsiusskolan:  

Ett möte ska ske mellan fastighetsstrateg och rektor på Celsiusskolan 

angående utformningen av utemiljö.  

 

Fria förskolan Framtiden: 

Några tjänstemän har varit på besök till Sunnanängs förskola i Alfta som 

drivs av Fria förskolan Framtiden. 

 

Ekonomiutmaningar: 

Anpassningar och underskott på projektkontot 706 som avser nyanlända.  

 

Organisation: 

-Skolskjutshandläggare, Sara Rylander tillträtt sin tjänst i april.  

-Rektorerna Daniel Johansson och Chris Sommar ökar sitt samarbete utifrån 

ett gemensamt ledarskap.  

-Kvalitetsutvecklare Lars Forsblom, planeras från barn-och 

utbildningsförvaltningen, få ett ökat ansvar för en styrgrupp med 

processtödjare/förstelärare. Efterfrågan om en styrgrupp har kommit efter 

projektet Samverkan Bästa skola. 

-Magnus Elfving tillträder som förskolechef och tar över 

verksamhetsansvaret efter Ruth Björling- Eriksson som går i pension.  

 

 


