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§ 27. Val av justerare 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden utser Christer Lindström (M) till att justera dagens protokoll.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 28. Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden fastställer föredragningslistan med följande ändring: 
 
Ärendet patientsäkerhetsberättelse utgår och återkommer vid barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde 2021-09-09.  



 

 

Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2021-04-29  4 (16) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

Dnr BUN-2020-074 

§ 29.  Ny förskola i Alunda 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 

Barn- och utbildningsnämnden förordar att en ny förskola med 100 förskoleplatser byggs i 
Alunda på tomten där Myrans förskola idag står. 

 

Ärendebeskrivning 
Antalet barn i förskolorna har ökat kraftigt och de lokaler som idag finns kommer inte att 
räcka till. Barn- och utbildningsnämnden ser ett behov av att snarast säkra förskoleplatserna i 
Alunda. Tomten där förskolan Myran idag finns bör användas, antingen genom renovering av 
befintlig byggnad eller genom att bygga en ny förskola. 

Barn- och utbildningsnämnden gav vid sammanträdet 2021-02-18 förvaltningen i uppdrag att 
skriftligt redovisa kostnaderna av att renovera befintlig byggnad samt kostnaden för att bygga 
en ny förskola. Uppdraget skulle redovisas på barn- och utbildningsnämndens sammanträde 
2021-03-25, men arbetsutskottet beslutade vid sammanträdet 2021-03-11 att ärendet först 
redovisas på arbetsutskottets sammanträde 2021-04-15. 

 

Beslutsunderlag 

 Utredning förskolan Myran 
 Övriga underlag 

 
Ärendets behandling 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-11-05, 2020-12-03, 2021-02-18. 

Arbetsutskottet 2021-03-11, 2021-04-15. 

 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Fastighetschef Lasse Karlsson redovisar olika typer av förskolor som kan byggas där Myrans 
förskola idag står. 
 

Beslutet skickas till 
Handläggare för ärendet: Fastighetschef Lasse Karlsson. 
Sektorchef bildning. 
Kommunledningsförvaltningens ledningsgrupp för kännedom, Kersti Ingemarsson. 
Kommunstyrelsen. 
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Dnr BUN-2021-022 

§ 30.  Remissvar gällande Fler barn i förskolan – för bättre 
språkutveckling i svenska (SOU 2020:67) 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden avstår att lämna svar på remissen gällande fler barn i förskolan 
– för bättre språkutveckling i svenska (SOU-2020:67). 

 

Ärendebeskrivning 
Utredningen lämnar förslag som syftar till att dels öka deltagandet i förskolan bland barn i 3–
5 års ålder, dels stärka förskolans arbete med barnens språkutveckling i svenska, bl.a. när det 
gäller nyanlända barn, barn med annat modersmål än svenska och barn med socioekonomiskt 
svag bakgrund. 

Remissvaret ska ha kommit in till Utbildningsdepartementet senast den 21 maj 2021. 

 

Beslutsunderlag 

 SOU 2020:67 finns i arbetsrummet. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Sektorchef Lisbeth Bodén redovisar ärendet. 

 

Beslutet skickas till 
Utbildningsdepartementet 
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Dnr BUN-2021-008 

§ 31.  Årsbudget 2022: Preliminär budget och verksamhetsplan 
samt flerårsplan 2023-2025 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av information. 

 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden ska besluta om preliminär drift- och investeringsbudget och 
verksamhetsplan för 2022 samt flerårsplan 2023-2025. 
 
Beslutsunderlag 

 Muntlig information 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Verksamhetschef Sara Ersund redovisar ärendet. 
 

Ärendets behandling 
Nytt ärende 
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Dnr BUN-2021-011 

§ 32.  Ansökan om godkännande som huvudman för fristående 
gymnasieskola: Yttrande 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar yttrandena avseende DBGY Juvelen AB, NTI 
Gymnasiet Ellips AB, Hvilan Utbildning AB samt Bergstrands Gymnasium AB och 
överlämnar dessa till Skolinspektionen. 
 

Barn- och utbildningsnämnden avstår från att yttra sig över ansökningarna från 
Thorengruppen AB och Thoren Innovation School AB. 
 

Jäv 
Fredrik Jansson (BOA) anmäler jäv och deltar inte i ärendets behandling och beslut. 

 

Ärendebeskrivning 
När en enskild huvudman ansöker om att få starta/utöka en fristående gymnasieskola ska den 
kommun där utbildningen ska bedrivas samt närliggande kommuner ges tillfälle att yttra sig 
(Skollagen (2010:800) 2 kap. 5 §). Kommunernas yttrande utgör ett stöd för Skolinspektionen 
att bedöma om etableringen av den fristående gymnasieskolan kan medföra påtagliga negativa 
följder på lång sikt för skolväsendet i kommunen eller i närliggande kommuner. 
 
Kommunen har t o m 2021-04-08 mottagit sex ansökningar för yttrande.  
Fullständiga ansökningshandlingar finns tillgängliga på barn- och utbildningskontoret. 
 
Kommunens yttrande ska vara Skolinspektionen tillhanda senast 2021-05-07. 
 
 
Beslutsunderlag 

 Förslag till yttranden. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Nämndsekreterare Per-Åke Berg redovisar förslagen till yttrande. 
 
 
Beslutet skickas till 
Skolinspektionen 
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     Dnr BUN-2021-023 

§ 33. Redovisning av uppdrag från barn- och 
utbildningsnämnden 2021 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 

Barn- och utbildningsnämnden gav vid sammanträdet 2021-02-18 förvaltningen i uppdrag att 
till nämnden redovisa faktisk måltidskostnad per förskolebarn, grundskoleelev och 
gymnasieelev. Nämnden önskar löpande information om arbetets gång. 

Barn- och utbildningsnämnden vill ha en första återrapport av arbetet vid arbetsutskottets 
sammanträde 2021-05-20 samt barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2021-06-03. 

 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av vilka uppdrag som barn- och utbildningsnämnden gett till förvaltningen och 
som ännu inte är avslutade.  
 
Beslutsunderlag 

 Uppdragslista 2021. 
 
 

Ärendets behandling 
Redovisas två gånger per år till barn- och utbildningsnämnden samt vid behov. 

 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ordförande Josefine Nilsson redovisar uppdragen från barn- och utbildningsnämnden som 
ännu inte är avslutade. 
 

Beslutet skickas till 
Kommunledningsförvaltningens ledningsgrupp för kännedom, Kersti Ingemarsson. 
Verksamhetschef Sara Ersund 
Sektorchef Helen Åsbrink   
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Dnr BUN-2021-016 

§ 34. Arbetsmiljöredovisning 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
 

Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att vid nämndens sammanträde 
2021-06-03 redovisa de skyddsronder som gjorts med anledning av Covid-19 gällande bland 
annat ventilation och antal elever per rum. 

 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av hur arbetsmiljön för personalen inom barn- och utbildningsnämndens 
verksamhetsområde ser ut. 

 

Beslutsunderlag 
Muntlig redovisning 

 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Sektorchef bildning Lisbeth Bodén föredrar ärendet. Diskussion om vad som ska redovisas 
under punkten. Fokus ska framöver ligga där brister finns.  

 

Tilläggsförslag 
Matts Eriksson (S) föreslår att: 
 
Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att vid nämndens sammanträde 
2021-06-03 redovisa de skyddsronder som gjorts med anledning av Covid-19 gällande bland 
annat ventilation och antal elever per rum. 

 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att barn- och utbildningsnämnden 
bifaller detsamma. 

 

Beslutet skickas till 
Kommunledningsförvaltningens ledningsgrupp, Kersti Ingemarsson. 
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§ 35. Information från förvaltningen 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 

 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av information från förvaltningen. 

 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Lisbeth Bodén, chef sektor bildning, informerar om:  

 Arbetssituationen på förskolorna i Östhammar då mycket personal är frånvarande. 
 

 Information om situationen gällande Covid-19. Smittskydd hör av sig om det uppstår 
klustersmitta på någon enhet.  

 
 Information om sjukskrivningsläget inom sektor bildning. 

 
 Den del av den så kallade skolmiljarden som tillfaller Östhammars kommun kommer 

att användas till bland annat simundervisning till elever i årskurs 6-9 (för att nå målen) 
och lovskola som planeras att hållas på respektive skolenhet. 

 
 Alundaprojektet är nu avslutat och en kort presentation av projektet görs på 

sammanträdet. 
 
Fredrik Jansson (BOA) har ställt följande frågor: 
 

 På manligt dominerande arbetsplatser så finns ett mål att andelen kvinnliga chefer ska 
ligga på 25 eller 30 procent. Detta för att på lång sikt få en bättre könsfördelning och 
dynamik på arbetsplatsen. Finns det något liknande mål inom Östhammars kommun 
och sektor Utbildning? Hur är könsfördelningen bland chefer inom sektor bildning? 

 
 Har det sedan pandemin startade gjorts någon tematisk skyddsrond exempelvis: IT-

skyddsrond, arbetsmiljö i hemmet? 
 
Lisbeth Bodéns, chef sektor bildning, svar på ovanstående frågor:  

 Det finns inte något mål på sektor bildning att andelen kvinnliga chefer ska ligga på 
25 eller 30 procent. Av 26 anställda chefer på sektor bildning är 22 kvinnor och 4 
män. 
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 Det har inte gjorts någon tematisk skyddsrond gällande IT-skyddsrond eller 
arbetsmiljö i hemmet på central nivå, utan om enheter upptäcker i OSA-enkäten att de 
behöver fördjupa kunskapen så görs olika skyddsronder..  

 
 
Lasse Karlsson, fastighetschef, informerar om: 
 

 Arbetet med paviljongerna vid Olandsskolan. 
 

 Arbetet med den nya förskolan som ska byggas i Östhammar.  
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§ 36. Rapporter från skolråd m.m. 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapporterna. 

 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden rapporterar från möten på skolråd m.m. 

 

Dagens sammanträde 
 

 Josefine Nilsson (C) och Ann-Charlotte Grehn (S) rapporterar från Skolriksdag 2021 
den 26-27 april 2021. 

 
 Josefine Nilsson (C) informerar om att hon i rollen som ordförande kommer att träffa 

rektorerna på distans och diskutera bland annat Covid-19, arbetsmiljö och budget. 
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§ 37. Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 

 

Ärendebeskrivning 
När barn- och utbildningsnämnden delegerat sin beslutanderätt träder delegaten helt in i 
nämndens ställe. Beslut som fattas enligt delegationsordning är juridiskt sett barn- och 
utbildningsnämndens beslut och kan överklagas på samma sätt som nämndens beslut. Alla 
beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till barn- och utbildningsnämnden.  
 
Följande förteckningar över delegationsbeslut i verksamhetsfrågor redovisas: 
 
 
 
2021-02-08 Sektorchef bildning Lisbeth Bodén  
  (Statsbidrag) 
 
2021-04-21 Ansvarig för skolskjutsfrågor Elisabeth Lindkvist 
  (Beslut om skolskjuts) 
 
2021-04-23  Malin Andersson 

(Beslut att inleda utredning vid kännedom om att en elev anser sig ha 
blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten) 

 
2021-04-23  Rektor Jessica Björkman (Edsskolan) 

(Beslut att inleda utredning vid kännedom om att en elev anser sig ha 
blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten) 

 
2021-04-23  Rektor Jessica Björkman (Kristinelundsskolan) 

(Beslut att inleda utredning vid kännedom om att en elev anser sig ha 
blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten) 

 
2021-04-23  Rektor Niina Johansson 

 (Beslut att inleda utredning vid kännedom om att en elev anser sig ha 
blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten) 

 
2021-04-23  Rektor Anna-Karin Sehlstedt Stål 

(Beslut att inleda utredning vid kännedom om att en elev anser sig ha 
blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten) 

 
2021-04-23  Rektor Lena Folkebrant 

(Beslut att inleda utredning vid kännedom om att en elev anser sig ha 
blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten) 
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2021-04-23  Rektor Helena Åsberg 
(Beslut att inleda utredning vid kännedom om att en elev anser sig ha 
blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten) 

 
2021-04-23  Rektor Margareta Rahm Jansson 

(Beslut att inleda utredning vid kännedom om att en elev anser sig ha 
blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten) 
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§ 38. Information 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 

 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av beslut som tagits av andra myndigheter samt annan viktig information som 
berör barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde.  
 
 
1)  Dnr: BUN-2020-089  
Beslut från Skolinspektionen 2021-03-10 efter regelbunden kvalitetsgranskning av 
Östhammars kommuns ansvar för grundskola. 
 
2)  Dnr: BUN-2021-019  
Beslut från Förvaltningsrätten i Uppsala 2021-04-12 avseende Laglighetsprövning enligt 
kommunallagen (2017:725), KL. 
 
3)  Dnr Ks-2021-198  
Utdrag ur protokoll fört vid Kommunstyrelsens sammanträde 2021-04-13 avseende öppnande 
av anbud i Östhammars kommun, fastställande. 
 
4)  Dnr Ks-2021-145  
Utdrag ur protokoll fört vid Kommunstyrelsens sammanträde 2021-04-13 avseende 
medborgarlöfte för Östhammars kommun 2021. 
  



 

 

Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2021-04-29  16 (16) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

 

§ 39. Kurs- och konferensinbjudningar 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av aktuella kurs- och konferensinbjudningar. 

 

Dagens sammanträde 
Det finns inga kurs- och konferensinbjudningar att redovisa. 


