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 Utdragsbestyrkande 
 

Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum Gräsö (SR 1), Östhammar, kl. 08.30 -  16.10 
 

Beslutande Enligt närvarolista 

Övriga deltagande Lisbeth Bodén,  barn- och utbildningschef 
Per-Åke Berg, nämndsekreterare 
Sara Ersund, ekonom, §§ 56-63, 66, 73 
Elisabeth Lindkvist, verksamhetscontroller, §§ 56-64, 66, 73 
Lasse Karlsson, § 73 
Johanna Yngve, § 73 
Joakim Svensson, § 56 
Kristin Blom, § 56 
Pernilla Eklund, Lärarförbundet, §§ 56-74 
Carl Fredriksson, projektledare § 64 

 
Utses att justera Christer Lindström (M) 
Justeringens plats och tid Barn- och utbildningskontoret, 2018-05-22 
  

 
Underskrifter Sekreterare ……………………………………………..  Paragrafer 55-74 
 Per-Åke Berg  

 
 Ordförande ……………………………………………..  
 Roger Lamell (S)  

 
 Justerande ……………………………………………..  
 Christer Lindström (M)  

 
 ANSLAG/BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ Barn- och utbildningsnämnden 

 
Sammanträdesdatum 2018-05-17 
Datum för  
anslags uppsättande 2018-05-22 anslags nedtagande 2018-06-13 
Förvaringsplats  
för protokollet Barn- och utbildningskontoret 
  
Underskrift ……………………………………………..  
 Per-Åke Berg  
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 Utdragsbestyrkande 
 

§ 55 
 
Tillkommande ärenden    
 

- Alma förskola: Redovisning av utbyggnad. 
- Arbetsformer: Representant i funktionsprogram inför byggnation av nya 

förskolor. 
_____ 
 
 
 
 
§ 56 
 
Skolutvecklingsenheten presenterar sin verksamhet    
 
Skolutvecklingsenheten presenterar sin verksamhet vilka viktiga arbetsuppgifter 
som finns framöver 
 
Joakim Svensson och Kristin Blom från skolutvecklingsenheten presenterar 
verksamheten. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-05-17 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
 
 
 
§ 57 Dnr BUN-2018-068 Dpl 047 
 
Statsbidrag för ökad jämlikhet    
 
Statsbidraget ska gå till insatser för att öka andelen elever som blir behöriga till 
gymnasieskolans nationella program.  
 
Bidraget för 2018 uppgår för Östhammars del till 1 164 347 kr och får användas 
för kostnader till insatser under perioden 1 januari -31 december 2018, men kan 
ändå stödja mer långsiktiga insatser för att öka andelen elever som blir behöriga 
till gymnasiet. Barn- och utbildningsnämnden ska besluta om vilka insat-
ser/inriktning som statsbidraget ska finansiera. 
 
Arbetsutskottets förslag 2018-04-26 

 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
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 Utdragsbestyrkande 
 

 
Joakim Svensson och Kristin Blom från skolutvecklingsenheten föredrar ären-
det. 
 
Föreligger förslag till insatser (bilaga 1). 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-05-17 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att statsbidraget ska användas en-
ligt bifogat förslag (bilaga 1). 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 58 Dnr BUN-2018-055 Dpl 047 
 
Statsbidrag för en likvärdig skola    
 
Statsbidraget ska användas till insatser som stärker likvärdighet och kunskapsut-
veckling i förskoleklass och grundskolan. Genom att analysera, identifiera och 
prioritera behoven kan huvudmannen själv bestämma vilka insatser som statsbi-
draget ska finansiera. 
 
Bidraget för 2018 uppgår för Östhammars del till 1 867 932  och kan användas 
för kostnader till insatser under perioden 1 juli-31 december 2018. Barn- och 
utbildningsnämnden ska besluta om vilka insatser/inriktning som statsbidraget 
ska finansiera. 
 
Arbetsutskottets förslag 2018-04-26 

 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
Joakim Svensson och Kristin Blom från skolutvecklingsenheten föredrar ären-
det. 
 
Föreligger förslag till insatser (bilaga 1). 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-05-17 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att statsbidraget ska användas en-
ligt bifogat förslag (bilaga 1). 
_____ 
 
 



 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sid 
2018-05-17 4 (18) 

 

 Utdragsbestyrkande 
 

§ 59 Dnr BUN-2018-010 Dpl 041 
 
Riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg   
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2018-02-01 att från och med  
2018-07-01 görs inga nya inskrivningar av skolbarn i den egna pedagogiska om-
sorgen. Detta innebär att riktlinjerna måste ändras i denna del. 
 
Nämndsekreterare Per-Åke Berg föredrar ärendet, 
 
Arbetsutskottets förslag 2018-02-15 

 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner revideringen av riktlinjerna för för-
skola, fritidshem och pedagogisk omsorg. 
_____ 
 
Arbetsutskottets förslag 2018-04-26 

 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner revideringen av riktlinjerna för för-
skola, fritidshem och pedagogisk omsorg. 
_____ 
 
Nämndsekreterare Per-Åke Berg föredrar ärendet, 
 
Förslaget diskuteras och justeras. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-05-17 
 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner revideringen av riktlinjerna för 
förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. 
_____ 
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§ 60 Dnr BUN-2018-039 Dpl 600 
 
Lokalförsörjningsplan: Revidering    
 
 
Barn- och utbildningsnämnden antog 2017-09-14 en lokalförsörjningsplan för 
2018-2032. Planen ska vid behov revideras. 
_____ 
 
Arbetsutskottets förslag 2018-03-22 

 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner revideringen av lokalförsörjningspla-
nen. 
_____ 
 
Ekonom Sara Ersund föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-04-12 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar om den reviderade lokalförsörjningspla-
nen vid sammanträdet 2018-05-17. 
_____ 
 
Arbetsutskottets förslag 2018-04-26 

 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner revideringen av lokalförsörjningspla-
nen. 
_____ 
 
Ekonom Sara Ersund föredrar ärendet. 
 
Lokalförsörjningsplanen diskuteras och justeras. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-05-17 
 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner revideringen av lokalförsörj-
ningsplanen. 
_____ 
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§ 61 Dnr BUN-2018-066 Dpl 611 
 
Österbyskolans lokaler     
 
Österbyskolan har idag 350 skolplatser och i skolbyggnaden finns också fritids-
hem, kulturskolan verksamhet samt ortens folk- och skolbibliotek. Barn- och 
utbildningsnämnden beslutade 2017-06-15 att lokalerna vid Österbyskolan ska 
anpassas så att ytterligare 100 skolplatser skapas. Efter att detta beslut togs har 
det framkommit att ytterligare skolplatser behövs i Österbyskolan. 
 
Arbetsutskottets förslag 2018-04-26 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar om att utöka med ytterligare 50 platser. 
_____ 
 
Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-05-17 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar om att utöka med ytterligare 50 
platser, vilket innebär att den totala utökningen blir 150 skolplatser. 
_____ 
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§ 62 Dnr BUN-2018-56 Dpl 012 
 Dnr KFN-2018-41  Dpl 012  
 
Biblioteksplan för Östhammars kommun 2019-2022: Remiss   
 
Biblioteksplanen är ett lagstadgat och politiskt beslutat strategidokument för 
långsiktig utveckling av en kommuns biblioteksverksamhet. Biblioteksplanen 
ska ange verksamhetens inriktning och omfattning samt bibliotekets roll i den 
lokala utvecklingen. Utgångspunkten för biblioteksplanen bör vara att den är en 
gemensam angelägenhet för alla politikerområden. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram förslag till ny Biblioteksplan för 
Östhammars kommun 2019-2022, vilken skickats som remiss till kommunens 
övriga nämnder. 
 
Remissvaret ska vara Kultur- och fritidsnämnden tillhanda senast 2018-05-22. 
 
Remissvaret diskuteras och justeras.  
 
Arbetsutskottets förslag 2018-04-26 

 
Barn- och utbildningsnämnden antar remissvaret och överlämnar det till Kultur- 
och fritidsnämnden. 
_____ 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-05-17 
 
Barn- och utbildningsnämnden antar remissvaret och överlämnar det till 
Kultur- och fritidsnämnden. 
_____ 
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§ 63 Dnr BUN-2018-065  Dpl 003  
 Dnr KS-2018-240  Dpl 003 
 
Policy och strategi för integration i Östhammars kommun: Remiss   
 
Policy och strategi för integration i Östhammars kommun syftar till att utgöra 
kommunens övergripande styrdokument på integrationsområdet och anger den 
strategiska viljeriktningen för Östhammars kommun. 
 
Yttrandet ska vara Kommunstyrelsen tillhanda senast 2018-06-21. 
 
Policyn ska på remiss till rektorsgruppen 2 maj och ett förslag till yttrande pre-
senteras för Barn- och utbildningsnämnden 17 maj. 
 
Arbetsutskottets förslag 2018-04-26 

 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen 
_____ 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-05-17 
 
Barn- och utbildningsnämnden antar remissvaret och överlämnar det till 
Kommunstyrelsen. 
_____ 
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§ 64 
 
Frösåkersskolan     
 
Genomgång av arbetet med den nya skolan och ritningar presenteras för hur sko-
lan ska byggas. 
 
Projektledare Carl Fredriksson föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-05-17 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 65 
 
Genomgång av verktyget Stratsys     
 
Barn- och utbildningsnämnden ska få titträttigheter i Stratsys som är ett molnba-
serat verktyg för verksamhetsstyrning, planering och uppföljning. Nämnden får 
en genomgång av hur verktyget fungerar. 
 
Kvalitetsutvecklare Camilla Olsson föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-05-17 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
 
 
 
§ 66 Dnr BUN-2018-011 Dpl 041 
 
Årsbudget 2019: Preliminär budget och verksamhetsplan samt flerårsplan 2020-
2022 
 
Barn- och utbildningsnämnden ska besluta om preliminär drift- och investeringsbud-
get och verksamhetsplan för 2019 samt flerårsplan 2020-2022. 
 
Diskussion om budgetarbetet. 
 
Tjänsteförrättande barn- och utbildningschef Sara Ersund föredrar ärendet. 
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Arbetsutskottets förslag 2018-02-15 

 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
 
Ekonom Sara Ersund föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-03-08 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
Arbetsutskottets förslag 2018-03-22 

 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
 
Ekonom Sara Ersund föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-04-12 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
Arbetsutskottets förslag 2018-04-26 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
Ekonom Sara Ersund föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-05-17 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden fortsätter budgetarbetet på sammanträdet 
2018-06-28. 
_____ 
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§ 67 
 
Information från förvaltningen     
 
Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén informerar om: 
 

- Redovisning av sjuktal och barn per vuxen i förskolan. 
 

- Kommunbarometern där kommuner rankas. 
 

- Det har kommit in namnförslag avseende Vallon- och Vretaskolan i 
Gimo.  

 
- Det var för få som visat intresse för att starta en fritidsklubb i Gimo. Det 

blir därför ingen fritidsklubb utan verksamheten fortsätter med fritids-
hem. 

 
- Lovskola är nu organiserat och klart. Alla som behöver har rätt till 50 

timmar. 
 

- Det pågår ett arbete med att se över organiseringen av 11:ans fritids. 
 

- Det kommer att gå ut en annons om chef till kulturskolan. 
 

- Information om arbetet med förstelärare och lärarlönelyftet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-05-17 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
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§ 68 
 
Rapporter från skolråd m.m.     
 

− Freddie Eriksson (MP) rapporterar från skolråd vid Österbyskolan 
2018-05-07. 
 

− Matts Eriksson (S) rapporterar från skolråd vid Edsskolan 
2018-04-19. 
 

− Irmeli Bellander (L) rapporterar från skolråd vid förskolorna i Gimo 
2018-05-08. 
 

− Ann-Charlotte Grehn (S) rapporterar från skolråd vid Frösåkersskolan 
2018-04-10. 
 

− Niklas Ekström (M) rapporterar från skolråd vid förskolorna i Östham-
mar 2018-04-12. 
 

− Roger Lamell (S) rapporterar från skolråd vid förskolorna i Österbybruk 
2018-05-07. 

 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-05-17 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapporterna. 
_____ 
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§ 69 
 

Inkomna skrivelser till barn- och utbildningsnämnden    
 
Följande inkomna skrivelser redovisas: 
 
1)  Dnr BUN-2018-058 Dpl 612 
Skrivelse till barn- och utbildningsnämnden avseende samverkansavtal. 
 
2)  Dnr BUN-2018-059 Dpl 609 
Skrivelse till barn- och utbildningsnämnden avseende pedagogisk omsorg. 
 
3)  Dnr BUN-2018-060 Dpl 609 
Skrivelse till barn- och utbildningsnämnden avseende pedagogisk omsorg. 
 
Arbetsutskottets förslag 2018-04-26 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av skrivelserna. 
 
Barn- och utbildningsnämnden överlämnar svaren till respektive brevskrivare. 
_____ 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-05-17 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden överlämnar svaren till respektive brevskri-
vare. 
_____ 
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§ 70 
 
Redovisning av delegationsbeslut v  
 
Följande förteckningar över delegationsbeslut redovisas: 
 
Verksamhetsfrågor 
 
2018-04-19 Förskolechef Camilla Lindström 
  (Beslut om utökad tid i förskolan) 
2018-05-08  Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén  

(Beslut att inte lämna ut allmän handling eller att 
lämna ut handling med förbehåll) 

2018-05-08  Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén  
(Yttrande/ svar till domstol eller annan myndig-
het) 

2018-05-09 Rektor Inga-Lill Ericsson 
  (Beslut att inleda utredning vid kännedom om att 
 en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 
 behandling i samband med verksamheten.) 
2018-05-09 Rektor Johan Mattsson 
  (Beslut att inleda utredning vid kännedom om att 
 en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 
 behandling i samband med verksamheten.) 
2018-05-09 Rektor Carina Engblom 
  (Beslut att inleda utredning vid kännedom om att 
 en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 
 behandling i samband med verksamheten.) 
2018-05-09 Rektor Jessica Björkman 
  (Beslut att inleda utredning vid kännedom om att 
 en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 
 behandling i samband med verksamheten.) 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-05-17 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
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§ 71 
 
Information v  
 
1) Dnr KS-2018-127 Dpl 611 
Utdrag ur protokoll fört vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-03-27 av-
seende projektering Frösåkersskolan, finansiering och tilläggsbudget. 
 
2) Dnr BUN-2018-004 Dpl 003  
 Dnr KS-2018-96 Dpl 003 
Utdrag ur protokoll fört vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-03-27 av-
seende Reglemente för barn- och utbildningsnämnden, revidering. 
 
3)  
Cirkulär 18:17 från Sveriges Kommuner och Landsting avseende Vårproposit-
ionen och vårändringsbudgeten för år 2018. 
 
Arbetsutskottets förslag 2018-04-26 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
____ 
 
4) Dnr BUN-2018-032 Dpl 900 
Beslut från Skolinspektionen 2018-04-27 efter tillsyn av Östhammars kommun. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-05-17 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
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§ 72 
 
Kurs- och konferensinbjudningar    
 
Kurs- och konferensinbjudningar redovisas. 
 
Arbetsutskottets förslag 2018-04-26 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-05-17 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
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§ 73   
 
Alma förskola     
 
Lasse Karlsson och Johanna Yngve redovisar arbetet med utbyggnationen av 
Alma förskola. 
 
Yrkande 
Oppositionen (M, L, MP) yrkar att följande skrivning förs till beslutet: 
 
Barn- och utbildningsnämnden har idag tagit del av redovisning av kostnader 
avseende om- och tillbyggnad av Alma förskola. Såväl besluts- som upphand-
lingsprocessen visar uppseendeväckande och oacceptabla brister. 
De kostnadsdrivande effekterna har inte varit föremål för vare sig nämndens 
insyn eller beslut. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att barn- och utbildnings-
nämnden bifaller yrkandet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-05-17 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har idag tagit del av redovisning av kostna-
der avseende om- och tillbyggnad av Alma förskola. Såväl besluts- som 
upphandlingsprocessen visar uppseendeväckande och oacceptabla brister. 
De kostnadsdrivande effekterna har inte varit föremål vare sig för nämn-
dens insyn eller beslut. 
_____ 
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§ 74 Dnr BUN-2014-083 Dpl 600 
 
Arbetsformer: Representant i funktionsprogram inför byggnation av nya försko-
lor. 
 
Funktionsprogrammet ska fungera som ett styrdokument och ett underlag för 
kommunikation mellan dom som berörs vid beställning, planering, utformning, 
upphandling och uppförande av lokaler ämnade för förskolans verksamhet. 
 
Barn- och utbildningsnämnden ska utse två representanter i detta arbete. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-05-17 
 
Barn- och utbildningsnämnden utser Lennart Norén (S) och Irmeli Bellan-
der (L) som representanter i arbetet med funktionsprogram inför byggnat-
ion av nya förskolor. 
_____ 
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