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§ 66 Dnr 2021/00004 

Godkännande av dagordning 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner dagordningen med följande förtydliganden:  

 

• Karl-Gunnar Landar (C) vill tydliggöra vilken besökspolicy som gäller i verksamheterna, 

svaret ger barn-och utbildningschefen i sitt ärende.  

• Andreas Kissner (KD) med stöd av Maria Jonsson (KD) har en fråga i ärendet 

meddelanden. 
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§ 67 Dnr 2021/00006 

Månadsuppföljning januari - november 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn-och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av månadsuppföljningen. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Barn-och utbildningschefen, Christer Andersson redogör för månadsuppföljningen till och med 

november.  

Periodens resultat fram till och med november visar ett budgetunderskott på 4 489 tkr 

 
Beslutsunderlag 

Månadsuppföljning januari – november 2021 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(17) 

Sammanträdesdatum 

2021-12-08 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 68 Dnr 2021/00010 

Verksamhetsinformation, centrala elevhälsan 

 
Sammanfattning av ärendet 

Elevhälsochef Berit Hammarström, ger information om elevhälsans arbete enligt lagkravet i 

skollagen och dess förebyggande och stödjande arbete i verksamheterna.  

Ökad samverkan i Ovanåkers kommunen mellan barn-och utbildningsverksamheterna och 

socialtjänsten.  

En elevhälsoplan finns upprättad. 
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§ 69 Dnr 2021/00007 

Barn-och utbildningschefen informerar 

 
Sammanfattning av ärendet 

• Ännu har inte covid-19 fått fäste i vår kommun. Barn- och utbildningsförvaltningen 

fortsätter ta del av Folkhälsomyndighetens övergripande direktiv och följa dessa 

rekommendationer. Verksamheterna fortsätter vara restriktiva. 80% av eleverna har 

blivit vaccinerade.  

 

• Karl-Gunnar Landar (C) ställer frågan om möjligheteten som politiker att besöka 

verksamheterna dagtid. Kontakta rektor på skolenheten för att planera in ett besök. 

Restriktioner kan finnas utifrån rådande covid-19 omständigheter. I övrigt är det fullt 

möjligt att planera in ett besök men man kan inte förvänta sig att lärarna kan frigöra sig 

tid till längre samtal.  

 

• Information ges om PWC granskning av skolan som avser stöd och stimulans.  

 

• Tellus förskola utökas med en avdelning vilket genererar fyra tjänster, kost och 

inventarier.  

 

• Mark-och miljödomstolen har avslagit överklagan av förskolan i Alfta. Beslutet om 

bygglov väntas komma snart. Målet är att förskolan ska stå klar i början av 2023. 

 

• Bäckstugans nya lokal tas i bruk i januari 2022 och står just nu intill Sörgårdens 

förskola. 
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§ 70 Dnr 2021/00005 

Kränkande behandling, anmälan till huvudman 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn-och utbildningsnämnden tar del av redovisningen i anmälningarna om kränkande 

behandling. 

Sammanfattning av ärendet 

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

skyldighet att enligt skollagen 6 kap. § 10, 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 under perioden 2021-09-21 – 2021-11-22 och vilka åtgärder som vidtagits av rektorer 

Ärendet 

Id nr. 1591 från Celsiusskolan 7-9 avser fysiskt våld – avslutad 

Id nr. 1594 från Celsiusskolan F-6 avser mobbning – under utredning 

Id nr. 1595 från Celsiusskolan F-6 avser psykosocialt – avslutad 

Id nr. 1597 från Celsiusskolan F-6 avser kränkande behandling – avslutad 

Id nr. 1602 från Celsiusskolan F-6 avser fysiskt våld – avslutad 

Id nr. 1606 från Celsiusskolan F-6 avser fysiskt våld – under utredning  

Id nr. 1610 från Celsiusskolan F-6 avser verbala trakasserier – under utredning 

Id nr. 1628 från Celsiusskolan F-6 avser verbala trakasserier – under utredning 

Id nr. 1661 från Celsiusskolan F-6 avser mobbning – under utredning 

 

Tidigare anmälda ärenden till barn-och utbildningsnämnden är avslutade. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Christer Andersson, 2021-11-22 

Anmälningar registrerade i systemet Stella 
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§ 71 Dnr 2021/00011 

Likvärdig utbildning - systematiskt kvalitetsarbete 2021 

 
Sammanfattning av ärendet 

Lars Forsblom, kvalitetsutvecklare redogör för Skolinspektionens beslut riktat till grundskolan 

och vuxenutbildningen.  

Skolinspektionens granskningar avser regelbunden kvalitetsgranskning för grundskolan och 

studieavbrott inom vuxenutbildningen.   



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

9(17) 

Sammanträdesdatum 

2021-12-08 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 72 Dnr 2021/00318 

Medborgarförslag - Rätten att lämna barn minst 2 dagar per år 
på förskola under älgjakten 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn-och utbildningsnämnden beslutar att avslå förslaget om att det ska ses som en 

rättighet att lämna barn minst två dagar per år på förskolan under älgjakten med 

motiveringen att det finns exempel på flera andra fritidsaktiviteter som skulle kunna få 

samma efterfrågan och därmed bör detta hanteras i varje enskilt fall.    

2. Därmed anses medborgarförslaget besvarat 

 
Sammanfattning av ärendet 

Förslag från medborgaren  

”Rätten att lämna barn minst 2 dagar per år på förskola under älgjakten.” 

Motivering: ”Älgjakten är en stark kulturell och traditionell aktivitet i denna kommun och därför 

bör dom familjer med yngre barn inte kunna gå miste om älgkött pga. man inte får lämna barn 

på förskolan för att man ska jaga älg. Många familjer lever på detta ekologiska miljövänliga kött 

under hela året. Att gå miste om sin balja kött är ekonomiskt förfall och dåligt för miljön då man 

blir tvungen att köpa kött från disk. I Jämtland finns det bland annat kommuner som låter sin 

befolkning jaga älg ett antal dagar på ett år och lämna barnen på förskolan.” 

 

Svar från verksamheten:  

Ansvariga rektorer inom förskolan har diskuterat det inkomna förslaget och har svårt att se hur 

det ska kunna utformas i form av en bestämmelse eller rättighet som kan möta de styrdokument 

och föreskrifter som finns att förhålla sig till. Det finns exempel på flera andra fritidsaktiviteter 

som skulle kunna få samma efterfrågan och därmed bör även detta hanteras i varje enskilt fall. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Magnus Elfving, 2021-10-27 

 

Beslutet ska skickas till 

Medborgaren 
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§ 73 Dnr 2021/00317 

Medborgarförslag - Sockersmarta skolor och förskolor 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att återremittera ärendet till barn-och 

utbildningsförvaltningen för att utreda vad diplomeringen skulle innebära i skolor och 

förskolor.  

2. Uppdraget ges till barn-och utbildningschefen samt kostchefen.  

Förslag till beslut under sammanträdet 

Carl Bopparmark (S) gör ett ändringsyrkande om att utreda vad diplomeringen skulle innebära i 

skolor och förskolor. Uppdraget ges till barn-och utbildningschefen samt kostchefen.  

Beslutsgång 

Barn-och utbildningsnämndens ordförande frågar om barn-och utbildningsnämnden antar eller 

avslår ändringsyrkande från Carl Bopparmark (C) och finner att det antas.  

Därmed beslutas återremittering för vidare utredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till barn-och utbildningsnämnden 

1. Barn- och utbildningsnämnden avslår medborgarförslaget om att kommunens förskolor 

ska diplomera sig som sockersmarta förskolor/skolor. 

2. Barn-och utbildningsförvaltningen fortsätter att aktivt arbeta med kostpolicyn i 

verksamheterna.  

3. Medborgarförslaget anses därmed besvarat. 

 

En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag om att Ovanåkers kommuns förskolor 

och skolor ska diplomera sig till sockersmarta förskolor. 

Det inkomna förslaget 

”Jag och fler med mig önskar att kommunens förskolor/skolor satsar och ställer om för att bli 

sockersmarta. Ovanåker är en småbyggdkommun som har alla möjligheter och allt att vinna 

genom att satsa på att våra barn och unga får hälsosamma vanor och vistelsemiljöer.” 

 

Motivering 

”Som förälder känner jag oro att förskola och skola inte hänger med i utvecklingen när det gäller 

våra barn hälsa. När jag växte upp matades jag med sockerstinna alternativ som obòy och 

rostmacka med marmelad och i skolkiosken fanns knappt en eller ett par frukter att välja på. 

Hela skolkiosken var uppbyggd av sockersöta delikatobitar, smågodis och chips, men varför? 
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Min mamma fick skicka med mig en påse mandlar för att jag skulle orka hela skoldagarna, för 

jag blev så hungrig och inte fanns det något som kunde mätta mig i kiosken. Jo man visste inte 

bättre då tänker ni nu, men vad finns det för svar på detta idag, år 2021? Kiosken har inte 

förändrats. 

2016 när min man skolade in vår son så är det på förskolan han för första gången i sitt liv 

smakar på en glass. Vi får reda på detta i efterhand, han har inte fyllt 2 år ens. Nä det var inte 

ett ögonblick som vi fick välja ut och vara med om som föräldrar. Hur mycket vi som förälder än 

försöker och tar på oss ansvaret kring goda vanor blir det inte annat än fruktansvärt när 

skolvärlden visar upp sådan bristande kunskap och vilja att vara en hälsofrämjande miljö och 

förebild. När vårt andra barn skolas in får vi som föräldrar åtminstone frågan om det ok att 

förskolan ger vår barn glass med socker i. Jag tror personalen blir förvånade när vi blir 

förvånade av den sortens fråga. -Nej, självklart ska vår dotter inte erbjudas glass på sin 

förskola. Hon hade inte ens fyllt två vid den tidpunkten. 

 

Enligt forskning har det visat det inte är föräldrarna som sätter standarden för 

sockerkonsumtion, det är hela samhället. Ja ni läste rätt. Skolan är just nu med och sätter en 

sjuk standard för vad som är normalt när det gäller sockerkonsumtion för våra barn och 

ungdomar. 

 

Vi är många som skulle välkomna ett steg i rätt riktning, att våra skolor en efter en, ska 

diplomera sig som sockersmarta förskolor/skolor. För våra barn och ungdomars framtid önskar 

jag att detta redan var verklighet, men det är aldrig försent! Nu är det dags.” 

 

Svar till medborgaren från verksamheten:  

Förslagsställaren önskar se en förändring gällande konsumtionen av produkter med socker i 

förskolan och skolcafeterian och hänvisar till att det enligt forskning inte är föräldrarna som 

sätter standarden för sockerkonsumtion, det är hela samhället. Medborgaren anser att skolan 

just nu är med och sätter en sjuk standard för vad som är normalt när det gäller 

sockerkonsumtion för våra barn och ungdomar. 

Ovanåkers kommun strävar efter hälsosamma val i förskola och skola, vilket 

bland annat syns i de mål mat som serveras i verksamheter; frukost, lunch och 

mellanmål, där näringsinnehåll och energiinnehåll styrs av Livsmedelsverkets 

rekommendationer. Vid de övriga tillfällen när livsmedel förekommer i 

verksamheten på initiativ av pedagogerna själva, som till exempel 

avslutningsfika, tror barn- och utbildningsförvaltningen att kunskaper om bra kosthållning kan 

ge stor effekt när det gäller val av livsmedel. 
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Stora förändringar har skett under flera år och Ovanåkers kommun har sedan en tid tillbaka en 

kostpolicy att förhålla sig till.  

Med anledning av det föreslår barn och utbildningsförvaltningen  

att medborgarförslaget avslås och att barn-och utbildningsförvaltningen avser arbeta 

vidare på andra sätt med denna viktiga fråga. Ett första steg är att gå vidare 

med ett intensifierat arbete med implementeringen av kommunens kostpolicy samt 

Livsmedelsverkets rekommendationer bra mat skola/skola som även innefattar vad som erbjuds 

i skolcafeterian. 

 
Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 

Tjänsteskrivelse, 2021-10-25, Magnus Elfving 

 

Beslutet ska skickas till 

Barn-och utbildningschefen 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(17) 

Sammanträdesdatum 

2021-12-08 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 74 Dnr 2021/00008 

Uppföljning internkontrollplan 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn-och utbildningsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av internkontroll 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

De risker man har beslutat att prioritera i 2021 års internkontroll visar på följande 

uppföljningsresultat i kontrollerna:  

Ingen avvikelse, grön markering: 

• Samtliga politiskt fattade beslut av barn-och utbildningsnämnden är verkställda eller är 

pågående verkställighet. 

• Det finns en dokumenterad regelbundenhet i det systematiska kvalitetsarbetet vad 

gäller planering, uppföljning och utveckling inom utbildningen. 

• Inför nyrekrytering inom skolverksamheterna finns samordningsfunktion som nyttjas av 

rektorer. 

• Totalkontroll har gjorts av risken att rektorer rekryterar lärare som saknar legitimation. 

Samtliga tillsvidareanställda lärare under året har en legitimation utfärdat. 

 

Mindre avvikelse, gul markering: 

• En handlingsplan finns upprättad som stöd för rektorer och icke legitimerade lärare vid 

betygsättning. Inför kommande betygsättning så påminner man om den i aktuella 

verksamheter. 

• Implementeringen av den nya delegationsordningen fortsätter. Barn-och 

utbildningsförvaltningen har märkt av en ökad efterfrågan hos rektorer om 

tillvägagångsätt.  

 

Stor avvikelse röd markering:  

• De risker som barn-och utbildningsförvaltningen har tilldelats som avser registrering av 

registerutdrag och av sekretessförbindelser vid anställning påvisar stora avvikelser och 

brister i verksamheten. Rutiner finns men måste tydliggöras hos rektorer. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Cecilia Kronberg, 2021-11-29 

Uppföljning av internkontroll 2021, rapport från Stratsys 

 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen och rektorer.  
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§ 75 Dnr 2021/00019 

Utdelning ur stiftelserna Pehr Jonssons beklädnadsfond, 
Vargen Nils Nilsson och Voxna församlings skolfond. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn-och utbildningsnämnden beslutar att tilldela 3000 kronor var i medel utifrån de fastställda 

och beslutade ändamål och kriterier. Följande sökande är: 

 

Ur Pehr Jonssons beklädnadsfond tilldelas:  

• Arvidh Andersson, Näsbyn. Fotbollsgymnasiet åk 1 Sundsvall. Till grenspecifik 

utrustning. 

Ur Vargen Nils Nilsson tilldelas:  

• Linnéa Haraldsson, Roteberg. Celsiusskolan åk 9. Goda studieresultat.  

• Edvin Johansson, Roteberg. Naturbruksgymnasiet Ljusdal åk 3. Goda studieresultat. 

• Elin Stålberg, Roteberg. Torsbergsgymnasiet, Estetprogrammet åk 3. Goda 

studieresultat. 

• Adina Jonsäll bosatt i Roteberg vid ansökningstillfället. Celsiusskolan åk 8. Goda 

studieresultat. 

Ur Voxna församlings skolfond tilldelas: 

• Elvira Voxlin, Voxnabruk, Celsiusskolan åk 9. Goda studieresultat. 

• Alicia Heurlin Levin, Voxnabruk, Celsiusskolan åk 8. Goda studieresultat. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Under september månad fanns det möjlighet att ansöka ur barn-och utbildningsnämndens 

stiftelser. Information om ansökningsförfarandet gjordes på kommunens hemsida och i 

Woxnadals Nytt.  

Totalt inkom 14 ansökningar till stiftelserna. Utifrån barn-och utbildningsnämndens beslutade 

fastställda ändamål så uppfyller sju sökande de kriterierna för att få utdelning.  

Besluten grundar sig också på underlag från rektorer och lärare.  

 

Kriterier att uppfylla för att få rätt till utdelning 

Pehr Jonssons beklädnadsfond: 

1. Kläder eller personliga hjälpmedel åt behövande elever. 

2. Erhåller inte socialbidrag. 

3. Elever boende i Långhed har företräde därefter elever inom Alfta skolområde 
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Vargen Nils Nilsson: 

1. Till elever med goda studieresultat och gott uppförande. 

2. Boende inom Rotebergs nuvarande skolupptagningsområde.  

 

Voxna församlings skolfond: 

1. Till elever med goda studieresultat och gott uppförande. 

2. Boende inom tidigare Voxna församling. 

 

De sökande som inte har rätt till utdelning informeras via brev. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-11-10 Cecilia Kronberg 

Ansökningar med underlag 

 

Beslutet ska skickas till 

Beviljade sökande. 
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§ 76 Dnr 2021/00002 

Delegationsbeslut 2021, redovisning 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn-och utbildningsnämnden tar emot redovisningen av delegationsbeslut. 

Sammanfattning av ärendet 

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

enligt delegationsordningen antagen av nämnden den 26 augusti 2020. Delegationsbeslut 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 

Läsårstider 22/23 gymnasieskolan. Dnr 2121/00359. 

Beslut om avslag vid ansökan om skolskjuts. Dnr 2021/00339 och 2021/00349 

Beslut om delavslag vid ansökan om skolskjuts. Dnr 2021/00340 
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§ 77 Dnr 2021/00003 

Meddelanden  

Sammanfattning av ärendet 

Maria Jonsson (KD) och Andreas Kissner (KD) oroas över arbetsmiljön inom förskolan vad 

gäller den höga ljudnivån. 

Barn-och utbildningschefen bekräftar oron och de åtgärder man vidtar för att förbättra 

arbetsmiljön är bland annat att utöka Tellus förskola, ny förskola med sex avdelningar ska 

byggas i Alfta, förskolor med en avdelning ska på sikt upphöra samt att i skollokalutredningen 

ingår även förskolan i syfte att minska barngrupperna.  

Underlag 

Lokala samverkansprotokoll 

Alftas förskolor, 2021-09-14 och 2021-10-14 

Lillboskolan, 2021-10-13 och 2021-11-08 

Edsbyns förskolor, 2021-11-16 

 

Samverkansprotokoll barn- och utbildningsförvaltningen 2021-09-29 

Minnesanteckningar Folkhälsoråd 2021-11-09 

Informationsutskick om maxtaxa inför 2022 

Protokollsutdrag 2021-11-08 §97 Avsägelse och fyllnadsval uppdrag som ersättare i barn-och 

utbildningsnämnden.  

 

 


