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§ 1 Dnr 2018/00020  

Godkännande av dagordning 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn-och utbildningsnämnden godkänner dagordningen.  
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§ 2 Dnr 2017/00061  

Bokslut 2017 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden ändrar måluppfyllelsen i barn- och 

utbildningsnämndens styrkort bokslut 2017, till delvis uppfyllt - avseende 

effektmålet; ”Ovanåkers kommun ska inom tre år tillhöra de 20 bästa skol-

kommunerna i SKL:s Öppna jämförelser.” 

Barn- och utbildningsnämnden ändrar måluppfyllelsen i 

koncernövergripande styrkort bokslut 2017, till delvis uppfyllt - avseende 

effektmålet; ”Ovanåkers kommun ska inom tre år tillhöra de 20 bästa skol-

kommunerna i SKL:s Öppna jämförelser.” 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Håkan Englund (S) gör följande tilläggsyrkande: 

1. Barn- och utbildningsnämnden ändrar måluppfyllelsen i barn- och 

utbildningsnämndens styrkort bokslut 2017, till delvis uppfyllt - 

avseende effektmålet; ”Ovanåkers kommun ska inom tre år tillhöra de 20 

bästa skol-kommunerna i SKL:s Öppna jämförelser.” 

2. Barn- och utbildningsnämnden ändrar måluppfyllelsen i 

koncernövergripande styrkort bokslut 2017, till delvis uppfyllt - 

avseende effektmålet; ”Ovanåkers kommun ska inom tre år tillhöra de 20 

bästa skol-kommunerna i SKL:s Öppna jämförelser.” 

 

Beslutsgång 

Barn-och utbildningsnämndens ordförande frågar om barn-och 

utbildningsnämnden antar eller avslår tilläggsyrkande från Håkan Englund 

(S) och finner att det antas.  

 

Ärendet 

Ekonom Robin Hellgren redovisar  

Årets resultat för barn-och utbildningsnämnden visar ett budgetöverskott  

på 592 tkr.  

Nämnd & kontor visar ett budgetöverskott på 511 tkr. Anledningen till 

budgetöverskottet är lägre personalkostnader än budgeterat. Sjukskrivning 

och utlåning av personal till tekniska nämnden är de främsta orsakerna till 

budgetöverskottet.    
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Förskoleverksamheten visar ett budgetöverskott på 865 tkr. Överskottet 

förklaras främst av att personalkostnaderna är 487 tkr lägre än budgeterat. 

För att kunna utöka verksamheten i Alfta under hösten gjordes en 

omfördelning av personalen mellan vårterminen och höstterminen. På grund 

av lokalbrist gick detta inte att genomföra.   

En del av budgetöverskottet beror också på bristen av vikarier vilket gjort att 

förskolorna gått underbemannade.  

Ersättningen till enskilda förskolor visar ett budgetöverskott på 359 tkr. 

Budgeten beräknas på 100 barn som barn- och utbildningsnämnden lämnar 

ersättning för till enskilda förskolor. Under 2017 har det i genomsnitt varit 

98 barn som valt enskilda förskolor.  

 

Grundskoleverksamheten gör ett budgetunderskott på 528 tkr. 

Personalkostnader visar ett budgetöverskott på 738 tkr där kostnaderna är 

lägre än vad som budgeterats.  

I samband med ombyggnationen av Celsiusskolan har kostnader för flytten 

till Södra skolan medfört merkostnader på ca 500 tkr.  

Verksamheten Undervisning för asylsökande visar ett budgetunderskott på 

200 tkr där kostnaderna var högre än intäkterna från Migrationsverket. För 

att höja kompetensen inom specialpedagogik och kring digitalisering har 

utbildningar genomförts och genererar ett budgetunderskott på 200 tkr.   

 

Gymnasiet visar ett underskott på 562 tkr. Underskottet förklaras av att 

interkommunala ersättningar ökat kraftfullt och utfallet blev ett underskott 

på 1 460 tkr. Personalkostnader totalt visar ett överskott på ca 1 200 tkr på 

grund av statsbidrag, studier och personal som under året flyttats till 

vuxenutbildningen.  

Gymnasiesärskolan visar ett underskott på ca 150 tkr på grund av 

assistentkostnader. Vuxenutbildningen visar ett underskott på 72 tkr gällande 

personalkostnader. 

 

Barn-och utbildningsnämndens andel av det statliga stödet för 

flyktingsituationen var ca 6 400 tkr under 2017. Dessa medel har fördelats 

över samtliga verksamheter inom barn-och utbildningsnämnden och större 

delen har använts till personalförstärkning. Merparten av medlen är 

förbrukade.  

Undervisning av nyanlända som redovisas i projektform visar ett 

budgetunderskott på 1 574 tkr. Där den främsta anledningen är ett ökat antal 

elever inom verksamheten för SFI.  



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6(27) 

Sammanträdesdatum 

2018-02-14 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2017-02-08, Katarina Ceder Bång 

Förvaltningsberättelse  

Styrkort med analys av måluppfyllelse, Bun 

Styrkort med analys av måluppfyllelse, koncernövergripande 

Årsbokslut 2017 

 

Beslut skickas till 

Ekonomiavdelningen 
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§ 3 Dnr 2018/00017  

Detaljbudget 2018 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn-och utbildningsnämnden antar förslag till detaljbudget 2018.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Barn-och utbildningsnämndens rambudget är 246 379 000 kronor som 

fördelats ut på verksamheterna enligt förslag som nämnden ska ta ställning 

till.  

 

Beslutsunderlag 

Detaljbudget 2018 jmf 2017   

Beslutade ramförändringar mellan 2017-2018 

 

Beslut skickas till 

Ekonomiavdelningen, EK-BUF 
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§ 4 Dnr 2018/00019  

Äskande volym- och kostnadsökningar, budget och 

verksamhetsplan - planeringsförutsättningar för 2019-2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta budget- och verksamhetsplan 

2019-2021 planeringsförutsättningar med följande revidering: 

1. Belopp för äskande i volymökningar/ny verksamhet blir  

totalt 1759 tkr: 

- Modersmålundervisning finska, elevökning åk 1-9, 

verksamhetssystem för det systematiska kvalitetsarbetet och 

elevassistenter till gymnasiesärskolan. 

- Lagändringar som införs läsåret 2018/2019 är prao i åk 8-9 

och obligatorisk lovskola för åk 8-9. 

- Moderna språk från åk 6 och obligatorisk förskoleklass finns 

med som volymförändringar men inget belopp är medtaget. 

- För ny-och ombyggnationer inom verksamheterna krävs hyra 

av modul vid Celsiusskolan F-6, utökad tillfällig verksamhet 

på Södra skolan samt evakueringskostnader till nybyggda 

Fölets lokaler.  

2. Belopp för kostnadsökningar görs med 1438 tkr: 

-  I revideringen beaktas ökningar för externa lokalhyror, städ, 

IT-licenser, skolskjutsar, fria busskort, lönekostnader för 

enskild förskola, maxtaxa, ökad kostnad skolpsykolog, 

prisökning för elevavgifter inom gymnasiesärksola samt 

entreprenad.  

3. Inför Alftaskolans ombyggnation ska evakueringsmoduler ingå i 

byggkostnaderna.  

4. Övriga delar utgår (reviderat underlag lämnas till 

ekonomiavdelningen). 

               

Förslag till beslut under sammanträdet 

Håkan Englund (S) med bifall från majoriteten gör följande 

ändringsyrkande: 

Barn-och utbildningsnämnden beslutar att anta budget- och verksamhetsplan 

2019-2021 planeringsförutsättningar med följande revidering: 
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1. Belopp för äskande i volymökningar/ny verksamhet blir totalt 

1759 tkr: 

- Modersmålundervisning finska, elevökning åk 1-9, 

verksamhetssystem för det systematiska kvalitetsarbetet och 

elevassistenter till gymnasiesärskolan. 

- Lagändringar som införs läsåret 2018/2019 är prao i åk 8-9 

och obligatorisk lovskola för åk 8-9. 

- Moderna språk från åk 6 och obligatorisk förskoleklass finns 

med som volymförändringar men inget belopp är medtaget. 

- För ny-och ombyggnationer inom verksamheterna krävs hyra 

av modul vid Celsiusskolan F-6, utökad tillfällig verksamhet 

på Södra skolan samt evakueringskostnader till nybyggda 

Fölets lokaler.  

 

2. Belopp för kostnadsökningar görs med 1438 tkr: 

-  I revideringen beaktas ökningar för externa lokalhyror, städ, 

IT-licenser, skolskjutsar, fria busskort, lönekostnader för 

enskild förskola, maxtaxa, ökad kostnad skolpsykolog, 

prisökning för elevavgifter inom gymnasiesärksola samt 

entreprenad.  

3. Inför Alftaskolans ombyggnation ska evakueringsmoduler ingå i 

byggkostnaderna.  

4. Övriga delar utgår (reviderat underlag lämnas till 

ekonomiavdelningen). 

 

Beslutsgång 

Barn-och utbildningsnämndens ordförande frågar om barn-och 

utbildningsnämnden antar eller avslår Håkan Englunds (S) ändringsyrkande 

och finner att det antas.  
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Sammanfattning av ärendet 

Barn-och utbildningsförvaltningen har beräknat följande äskande inför 

budget- och verksamhetsplan 2019-2021. 

 

Äskande för volymökningar görs med 9 095 tkr. (Uppdaterat belopp efter 

mötet 8 869 tkr). 

Följande volymökningar har beaktats inom verksamheten: 

Modersmålsundervisning finska, elevökning åk 1-9, fortsatt behov av 

Trollstugans förskola, verksamhetssystem för det systematiska 

kvalitetsarbetet, elevassistenter till gymnasiesärskolan. 

Lagändringar som införs för läsåret 2018/2019 är prao åk 8-9, moderna språk 

från åk 6, obligatorisk lovskola för åk 8-9 samt obligatorisk förskoleklass. 

Ny- och ombyggnation av lokaler; moduler vid Celsius F-6 och Alftaskolan, 

tillfälliga verksamheter på Södra skolan samt Sörgårdens förskola.  

 

Äskande för kostnadsökningar görs med 2 298 tkr. (Uppdaterat belopp efter 

mötet 2 136 tkr).  

Beaktats har ökningar för IT licenser, städ, maxtaxa, lönekostnader enskild 

förskola, extern hyra, skolskjutsar, fria skolkort, ökad kostnad psykolog, 

prisökning för elevavgifter i gymnasiesärskola samt entreprenad. 

Konsekvensbeskrivning barn och unga 

Om volym- och kostnadsökningar inte utgår kommer verksamheterna att 

påverkas negativt. Personaltätheten kan då komma att minskas och 

läromedelskvaliteten urholkas, vilket leder till sämre resultat.  

Konsekvensbeskrivning hållbarhet 

Minskade medel kan i viss mån påverka social sammanhållning och hälsa 

bland personal och elever/barn.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-02-07, Katarina Ceder Bång 

Budget- och verksamhetsplan 2019-2021: planeringsförutsättningar 2018 

 

Beslut skickas till 

Ekonomiavdelningen 
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§ 5 Dnr 2018/00021  

Verksamhetsinformation 

Anders Englund, studie- och yrkesvägledare informerade om sitt uppdrag 

inom grundskoleverksamheten.  

Information gavs inför kommande lagändring om prao i åk 8-9.  
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§ 6 Dnr 2018/00024  

Investeringsplan 2019-2023 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn-och utbildningsnämnden godtar förslagen om investeringsbehoven för 

barn-och utbildningsförvaltningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Grundskoleverksamheten och gymnasiets verksamhet har inventerat behovet 

av IT i form av datorer och annan utrustning till personal och elever. 

 

Förskolecheferna har lämnat förslag och beskrivit förskoleverksamhetens 

investeringsbehov utifrån de om- och nybyggnationer man står inför. Det är 

bland annat inventarier till nya Fölets förskola, akustikplattor för att dämpa 

ljudnivån samt ett uteförråd till Nordanängs förskola.  

 

Utgift investering och år 

 

Investeringsbehov 

IT 

 Investeringsbehov 

förskolan 

 

Summa tkr År Summa tkr År 

2 338 2019 1 300 2019 

2 274 2020   285 2020 

2 701 2021   100 2021 

2 244 2022   100  2022 

2 372 2023   100 2023 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-02-08, Katarina Ceder Bång 

Investeringsplan grundskolan 

Investeringsplan gymnasieskolan 

Investeringsplan förskolan 

 

Beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen 
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§ 7 Dnr 2017/00278  

Uppföljning av nämndens arbetsplan 2017 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Nämnden konstaterar att de aktiviteter som inte är genomförda är deltagande 

i elevråd och schemalagda verksamhetsbesök. I övrigt är samtliga aktiviteter 

utförda.  

 

Ärendet 

Barn- utbildningsnämnden ska  

 ta del av verksamhetsplaner och kvalitetsredovisningar från 

verksamheterna genom besök i förskolor, skolor, SFI och komvux, 

representanter från verksamheten på möten samt annan uppföljning. 

 utveckla huvudmannens dokumentation för det systematiska 

kvalitetsarbetet. 

 få kontinuerliga rapporter om skolornas kvalitetsarbete. 

 ha punkten kvalitetsarbete stående på dagordningen. 

 genomföra dialogsamtal med verksamheterna kring måluppfyllelse 

och kunskapsresultat 

 

Följande uppföljningar, analyser och beslut om ev. åtgärder ska 

genomföras: 

 Betyg årskurs 6 och 9 samt årskurs 3 i gymnasiet i samtliga ämnen. 

 Måluppfyllelse i alla ämnen i årskurs 6-9, efter varje termin. 

 Nationella prov årskurs 3, 6 och 9 samt gymnasiet. 

 Behörighet till nationellt program i gymnasieskolan (högskole- och 

yrkesförberedande) samt gymnasievalet. 

 SFI, måluppfyllelse. 

 Elevenkät trygghetsarbetet i grundskolan, fritidshem och gymnasiet. 

 Föräldraenkät i förskolan. 

 Skolornas elevdokumentationsarbete och betygssättningsrutiner. 
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 Huvudmannens resursfördelningssystem för förskolan och 

grundskolan. Förutsättningar att bedriva utbildning.  

 Personalens behörighet och utbildningsnivå.  

 Uppföljning av eventuella inspektioner och revisioner. 

 Kontinuerlig uppföljning av målen i styrkortet. 

 

Möten med företrädare för verksamheten 

Barn- och utbildningsnämnden vill fördjupa kontakten med de olika 

verksamheterna. Detta för att få en ökad kunskap om verksamheten, göra 

återkopplingar och bredda demokratin. 

 

Under året ska representanter för barn- och utbildningsnämnden möta 

 eleverna genom att delta i minst ett elevråd. 

 föräldrarna genom att delta i minst ett föräldraråd/föräldramöte inom 

förskola och skola. 

 verksamheten genom att göra schemalagda besök.  

 rektorer och förskolechefer genom att rektorer och förskolechefer 

deltar på något nämndsammanträde och informerar sin verksamhet. 

 UF-företag samt eventuellt åka på mässa. 

 

Aktuella frågor som barn- och utbildningsnämnden ska arbeta med under 

året 

 Inom ramen för Samverkan Bästa Skola, fortsätta analysera utfall och 

resultat för att öka måluppfyllelsen samt följa upp utvecklingsplanen 

för kvalitetsarbete inom grundskolan genom samarbetet med 

Skolverket.  

 Lokalförsörjning. 

 Följa upp gjorda inspektioner och rapporter. 

 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

15(27) 

Sammanträdesdatum 

2018-02-14 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Samverkan med närliggande kommuner 

Kontinuerliga möten med ordföranden och förvaltningschefer i Hälsingland 

samt presidieträffar i länet genom att ingå i den ekonomiska föreningen 

Hälsinge-utbildning. 

  

Utvecklings- och utbildningsinsatser för politiker 

 Utbildning i skolans styrdokument och aktuella pedagogiska frågor 

inom verksamheten. 

 Orientering om vad som händer inom skolan nationellt och 

internationellt. 

 Övriga utbildningssatsningar ska göras inom de områden som 

framgår av punkten ”Aktuella frågor”. 

 Deltagande i skolriksdag och gymnasiekonferensen när den ges.  

 

Beslutsunderlag 

Nämndens arbetsplan 2017    
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§ 8 Dnr 2018/00025  

Arbetsplan för nämnden 2018 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn-och utbildningsnämnden beslutar att arbetsplanen för nämnden ska 

ersättas och ingå i årshjulet för det systematiska kvalitetsarbetet.  

 

Sammanfattning av ärendet 

I årshjulet för systematiska kvalitetsarbetet finns det möjlighet att 

komplettera med nämndens arbetsplan med verksamhetsbesök, dialogsamtal 

med verksamheterna och det framgår tydligt när aktiviteterna ska utföras. 

Årshjulet för systematiska kvalitetsarbetet finns med inför varje nämnd 

vilket medför en naturlig uppföljning och kontroll.  

Beslutsunderlag 

Årshjul för systematiskt kvalitetsarbete tillsammans med nämndens 

arbetsplan 

 

Beslut skickas till 
Förskolechefer, rektorer och kvalitetsutvecklare Lars Forsblom  

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17(27) 

Sammanträdesdatum 

2018-02-14 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 9 Dnr 2016/00052  

Samverkan bästa skola - lägesbeskrivning. 

Hanna Göllas, projektledare presentar aktuell lägesbeskrivning inom 

Samverkan bästa skola. Hon redogör också från den 9 januari då Linda 

Castell från skolverket var hit och föreläste för alla grundskolelärare.      

 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18(27) 

Sammanträdesdatum 

2018-02-14 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 10 Dnr 2017/00335  

Uppföljning av internkontrollplan 2017 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn-och utbildningsnämnden godkänner uppföljning av interkontroll 2017.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Uppföljning har gjorts av interkontrollplan 2017 för barn-och 

utbildningsförvaltningen. Antagna risker har kontrollerats och analyserats för 

fortsatta arbetsprocesser.       

Ärendet 

Årets internkontroll har i stora delar inneburit ett arbete kring att hitta rutiner 

och arbetssätt i det nya systemet. Inför 2017 gjordes ett gediget arbete kring 

riskbedömning och att sedan sätta kontroller till de största riskerna. I slutet 

av året har arbetet handlat om hur vi gör kontrollerna samt hur vi jobbar 

framåt med våra riskbedömningar. I mångt och mycket kvarstår samma 

risker år från år i våra verksamheter. Det kan tillkomma andra risker samt att 

vår bedömning av riskernas storheter kan variera mellan år beroende på i 

vilket läge verksamheten är. 

Inför 2018 fortsätter arbetet med att hitta rutiner och arbetsprocesser för att 

kunna nå ännu längre ut i verksamheterna med ett enhetligt sätt att se på 

internkontroll och betydelsen av vår kontrollmiljö.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2017-02-07, Cecilia Kronberg  

Uppföljning av internkontroll 2017, barn-och utbildningsnämnden 

    

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen  

Revisorerna för Ovanåkers kommun 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(27) 

Sammanträdesdatum 

2018-02-14 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 11 Dnr 2018/00031  

Internkontrollplan 2018 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn-och utbildningsnämnden antar internkontrollplan för 2018.  

 

Sammanfattning av ärendet 

I enlighet med kommunens reglemente och tillämpningsanvisningar för 

intern kontroll har en internkontrollplan för 2018 upprättats.              

Ärendet 

En bedömning av barn-och utbildningsnämndens samlade risker har gjorts 

och prioriterade risker har genererat kontrollmoment att kontrollers och 

följas upp under 2018. Arbetet har genomförts i enlighet med kommunens 

reglemente och tillämpningsanvisningar för intern kontroll.  

Beslutsunderlag 

Internkontrollplan 2018, barn-och utbildningsnämnden 

Tjänsteskrivelse 2018-02-02, Cecilia Kronberg  

   

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

Revisorerna för Ovanåkers kommun 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20(27) 

Sammanträdesdatum 

2018-02-14 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 12 Dnr 2018/00002  

Kränkande behandling, anmälan till huvudman. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av anmälningarna och redogörelse för 

uppföljning av ärendena; bun nr.18/17 – 20/17 och 1/18 – 4/18.       

 

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 för den uppföljning av dessa som hon har 

gjort    

Beslutsunderlag 

Anmälan till huvudman, kränkande behandling, bun nr. 18/17 – 20/17 och 

1/18 – 4/18.          

 

 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(27) 

Sammanträdesdatum 

2018-02-14 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 13 Dnr 2018/00053  

Presentation av projekt 3 Erasmus+  

Anders Liljemark rektor och Helena Ehrstrand grundskolelärare presenterar 

EU projektet 3 Erasmus+. 

 

I projektet ingår e-ARTinED, MultiLib och STADY dance. Alla handlar om 

inspiration, utbildning och kulturella uttrycksformer. 

 

Dessa EU-projekt genererar stor nyfikenhet för utbildning och kultur i 

Ovanåker bland pedagoger och professorer i Belgien, Storbritannien, 

Portugal, Italien, Tjeckien, Grekland, Cypern och Turkiet. Många planerar 

att resa hit till oss 16-17 augusti, såväl studenter och forskare som pedagoger 

och gästföreläsande professorer. Vi vill stå väl rustade och visa upp 

utbildning i Ovanåker på bästa sätt. 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22(27) 

Sammanträdesdatum 

2018-02-14 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 14 Dnr 2018/00001  

Delegeringsbeslut 2018 - redovisning 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisning av delegeringsbeslut.     

 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande 

eller tjänstemän enligt delegeringsordning antagen av nämnden 28 januari 

2015. 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;  

Placerade och avslutade barn i förskola 2017-07-01 – 2017-12-31.  

Dnr 2018/00001 

 

Ersättning till förskoleverksamhet, kalenderåret 2018. 

Dnr 2017/00361. 

Anmälan från barn-och elevombudsmannen om kränkande behandling vid 

Celsiusskolan. Dnr 2018/00013 

 

Sammanfattning om anmälningsärendet till barn-och elevombudet ang. 

kränkande behandling, Alftaskolan. Dnr 2018/00009 

 

Beslut om mottagande i grundsärskola.  

Dnr 2017/00399 och 2017/00400 

Anställningsavtal; nr. 53/17 – 59/17 och nr 1/18 – 8/18  

Sammanställning Bisysslor 2017 

Dnr 2018/00001.   

 

Beslutsunderlag 

Delegeringsbeslut 

 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23(27) 

Sammanträdesdatum 

2018-02-14 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 15 Dnr 2018/00003  

Meddelanden 

Samverkansprotokoll 2017-11-29 

Ledarskapsenkät 2017 

 

Vikariesituationen, skrivelse från förskolorna Knåda, Roteberg, Öjestugan 

och Myran 

Svar till förskolorna skrivelse från ordf. i Barn-och utbildningsnämnden.  

 

    

 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

24(27) 

Sammanträdesdatum 

2018-02-14 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 16 Dnr 2018/00005  

Systematiskt kvalitetsarbete - analys av höstens terminsbetyg 

i grundskolan  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Kvalitetsutvecklare Lars Forsblom ger information om höstens terminsbetyg.  

Barn-och utbildningsnämnden vill ha en återkoppling där man ska tydliggöra 

hur man följer upp elevresultaten från åk 6-9. Nämnden vill också veta hur 

verksamheten resonerar kring antalet icke godkända betyg och antalet 

åtgärdsprogram.  

Nämnden bjuder in rektorer till nästa nämnd som får delge analyserna från 

verksamheten.  

Beslutsunderlag 

Betyg F redovisat för 7-9 skolor 

Antal F betyg åk 6,7,8,9 Ht-17 

Antal F med åtgärdsprogram åk 6,7,8,9    

 

Beslut skickas till 

Grundskolerektorer.  

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

25(27) 

Sammanträdesdatum 

2018-02-14 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 17 Dnr 2018/00033  

Barn-och utbildningschef informerar 

Katarina Ceder Bång berättar om det fortsatta arbetet med Edsbyns 

rektorsområde, tidigare kallat ny ledning Edsbyn.  

En kort redovisning av ledarskapsenkäten 2017.     

 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

26(27) 

Sammanträdesdatum 

2018-02-14 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 18 Dnr 2018/00034  

Information från folkhälsorådet 

Årets ungdomsdialog blir den 14 maj tillsammans med 

elevrådsrepresentanter.   

 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

27(27) 

Sammanträdesdatum 

2018-02-14 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 19 Dnr 2018/00032  

Kurser och konferenser 

En dialogdag kommer att planeras in under våren för förskolorna. 

 


