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§ 91. Information om pågående byggprojekt 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 

 

Ärendebeskrivning 
Muntlig information om pågående byggprojekt inom Barn- och utbildningsnämndens 
verksamhetsområde. 

 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Projektledare Rickard Hultman och verksamhetschef för fastighetsdrift, Lasse Karlsson 
informerar om  arbetet med paviljongerna vid Olandsskolan och det pågående arbetet med 
Frösåkersskolan. Det informeras också om arbetet med de nya förskolorna i Östhammar och 
Österbybruk.  



 

 

Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2021-10-07  4 (20) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

     Dnr BUN-2021-034 

§ 92.  Utemiljöer vid skolor och förskolor 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 

 

Ärendebeskrivning 
Information om arbetet med utemiljöer vid skolor och förskolor i Östhammars kommun. 

 

Beslutsunderlag 

 Muntlig information. 
 

Ärendets behandling 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-06-03. 

Arbetsutskottet 2021-06-17, 2021-09-23. 

 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Verksamhetschef Marie Berggren redovisar hur arbetet med utemiljön på förskole- och 
skolgårdar ska hanteras i närtid och på lång sikt.  

 

Beslutet skickas till 
Chef sektor Bildning, Lisbeth Bodén 
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Dnr BUN-2020-057 

§ 93.  Skolorganisationen i Alunda  

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 

 

Ärendebeskrivning 
Skolorganisationen i Alunda behöver ses över. Det finns ett behov, både på kort och lång sikt, 
av fler utbildningsplatser i grundskolan eftersom antalet elever ökar och de tillgängliga 
lokalerna inte räcker till.  

Barn- och utbildningsnämnden gav vid sammanträdet 2021-02-18 förvaltningen i uppdrag att 
skriftligt återkomma till nämnden med tidsplan och kostnadsredovisning på utbyggnad och 
renovering av Olandsskolan i Alunda. Om möjligt ska byggnaderna byggas samman. Barn- 
och utbildningsnämnden vill att det i utredningen ska finnas flera olika förslag att ta ställning 
till. Återrapport om hur arbetet fortgår görs på arbetsutskottets sammanträden. Arbetsutskottet 
beslutade vid sammanträdet 2021-06-17 att en återrapport skulle göras på arbetsutskottets 
sammanträde 2021-09-23. 

 

Beslutsunderlag 
Skrivelse Skolorganisationen i Alunda. 
 

Ärendets behandling 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-09-03, 2020-10-01, 2020-11-05, 2020-12-03, 2021-02-
18. 

Arbetsutskottet 2021-03-11, 2021-04-15, 2021-06-17, 2021-09-23. 

 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Verksamhetschef för fastighetsdrift, Lasse Karlsson informerar om arbetet gällande 
skolorganisationen på kort och lång sikt gällande Alunda. På kort sikt (etapp 1) står 
paviljongerna nu på plats och är snart inflyttningsklara. Därefter informeras om de 
anpassningar som kan göras i etapp 2 vid Olandsskolan för att kunna öka elevantalet i skolan. 
Etapp 3 innebär en utbyggnad av skolan. 

 

Beslutet skickas till 
Chef sektor Bildning, Lisbeth Bodén. 
Lasse Karlsson, verksamhetschef fastighetsdrift   
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     Dnr BUN-2021-087 

§ 94.  Synpunktshanteringssystem 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen.  

 

Ärendebeskrivning 
Barn och utbildningsnämnden gav vid sammanträdet 2021-09-09 chefen för sektor bildning i 
uppdrag att ta fram förslag på en utvecklad synpunktshantering som ger elev och 
vårdnadshavare möjlighet att enkelt kunna anmäla synpunkter och klagomål.  

 

Ärendets behandling 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-09-09 (BUN-2020-076). 

 

Beslutsunderlag 

- Skrivelse System för att lämna synpunkter och klagomål på förskolans och skolans 
verksamhet. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Verksamhetschef för grundskolan Christina Stenhammar informerar om det pågående arbetet 
med ett utvecklat synpunktshanteringssystem. 

 

Beslutet skickas till 
Chef sektor Bildning, Lisbeth Bodén 
Verksamhetschef för grundskolan, Christina Stenhammar 
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Barn- och utbildningsnämnden 
 

     Dnr BUN-2021-008 

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

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 

Barn- och utbildningsnämnden antar budget och verksamhetsplan för 2022 samt flerårsplan 
2023-2025. 

 

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

 
Beslutsunderlag 

 Budget och verksamhetsplanering 2022, Plan 2023-2025 Barn- och 
utbildningsnämnden. 

 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Verksamhetschef Ekonomi Sara Ersund redovisar preliminär budget och verksamhetsplan 
2022 samt flerårsplan 2023-2025. Förslaget diskuteras och justeras. 
 
 
Beslutet skickas till 
Verksamhetschef Ekonomi, Sara Ersund.  
Chef sektor Bildning, Lisbeth Bodén 
Kommunstyrelsen 
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Dnr BUN-2021-058 

§ 96.  Yttrande över revisionens granskning av verkställighet av 
kommunfullmäktiges beslut 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden står bakom förvaltningens bedömningar och förslag till 
åtgärder. Förvaltningen får i uppdrag att genomföra åtgärderna avseende ändringar i 
arbetsordning och reglemente. Om ny arbetsordning och reglemente inte har antagits och 
expedierats till berörda organ före 2021-12-31 ska lägesrapport lämnas till styrelse och 
nämnder.  

Barn- och utbildningsnämnden överlämnar beslutet som sitt yttrande till revisionen.  

 

Ärendebeskrivning 
Revisionen har genomfört en granskning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut. 

Mot bakgrund av granskningen rekommenderar revisionen att kommunstyrelsen och samtliga 
nämnder ska genomföra ett antal åtgärder. Revisonens ordförande har efter kontrollfråga via 
e-post angett att det är styrelsen och de fyra facknämnderna som avses (ej gemensamma 
nämnder, krisledningsnämnden och valnämnden). Åtgärderna återfinns nedan i kursivt med 
förvaltningens kommentar kring respektive åtgärd direkt efter.  

Initiera en ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning så att den även reglerar att ej 
verkställda beslut av uppdrags- och verkställighetskaraktär blir föremål för uppföljning och 
redovisning till fullmäktige.  

Förvaltningen instämmer i att återrapporteringen till fullmäktige behöver förbättras. En 
ändring bör dock införas både i arbetsordningen och nämndernas (inklusive styrelsens) 
reglemente, eftersom det är nämnderna som ska lämna återrapport.  

Förvaltningen föreslår att följande ändring införs i arbetsordning och reglemente: Beslut som 
innebär att fullmäktige ger ett uppdrag eller beslutar om en åtgärd som ska verkställas ska 
alltid förses med ett datum då beslutet ska vara verkställt samt ska alltid förses med ett datum 
då fullmäktige ska ha fått återrapport om uppdragets genomförande eller åtgärdens 
verkställighet. Om återrapport ska ske inom ramen för årsredovisning eller annan 
återkommande uppföljning ska det anges, annars ska återrapporten utgöra ett eget ärende. 
Om uppdraget eller åtgärden inte kunnat verkställas ska en lägesrapport lämnas vid samma 
tidpunkt och vid behov även omfatta förslag på ändringar i beslutet för att möjliggöra att det 
verkställs.  

I arbetsordningen för fullmäktige införs en ny rubrik och § 45 där ändringen införs. Det kan 
tyckas ologiskt att ha bestämmelsen om återrapportering nästan sist i arbetsordningen. 
Eftersom delar i beslutet ska finnas med redan när förslag lämnas från kommunstyrelsen så 
hör bestämmelsen närmast ihop med expedieringen av fullmäktiges beslut. I de fall där det 
inte finns med något om återrapport i fullmäktiges beslut kan kanslifunktionen lägga upp 
påminnelser trots att det saknas i samband med expedieringen. Avsaknad av detta i beslut kan 
hända exempelvis om ett uppdrag kommer till genom att ledamot yrkar på det i fullmäktige.  



 

 

Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2021-10-07  9 (20) 
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I reglementet införs ändringen under rubriken ”Ansvar och rapporteringsskyldighet” för varje 
nämnd. I reglementet anpassas formuleringen så att det passar i processen, t.ex. att ”Beslut” 
ändras till ”Förslag till beslut”.  

Om nämnderna antar förslaget i sitt yttrande kommer det ersätta den remissrunda som normalt 
genomförs inför ändringar i reglementet.  

Säkerställa att samtliga uppdrag från kommunfullmäktige återrapporteras.  

Säkerställa att avrapportering av eventuella avvikelser i uppdrag sker till 
kommunfullmäktige.  

Rutinen att sätta datum för när uppdrag ska redovisas (antingen slutligt med förslag till beslut 
eller som lägesrapport) är relativt ny och förbättras löpande. Förvaltningens bedömning är att 
vissa framsteg har gjorts sedan de granskade besluten från 2018 och 2019. Detta gäller både 
fullmäktige och nämnderna. Förvaltningens bedömning är att ovanstående förslag till ändring 
i arbetsordning och reglemente ska underlätta för nämnderna/styrelsen att säkerställa att 
återrapportering alltid sker, både vad gäller återrapport av uppdrag av avrapportering av 
avvikelser.  

Revisionen önskar yttrande senast 2021-10-31.  

 

Beslutsunderlag 

 Granskning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Nämndsekreterare Per-Åke Berg redovisar ärendet. 

 

Beslutet skickas till 
Förtroendevalda revisorer samt sakkunnigt biträde KPMG 
Registrator revisionen, via kommunstyrelsen@osthammar.se  
Kommunförvaltningens ledningsgrupp för kännedom, Kersti Ingemarsson 
Handläggare: Rebecka Modin 
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Dnr BUN-2021-076 

§ 97. Färdplan för ett hållbart län – regionalt åtgärdsprogram 
för vatten 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar yttrandet och överlämnar det till Kommunstyrelsen. 

 

Ärendebeskrivning 
Östhammars kommun har tidigare (2019 respektive 2020) tecknat hållbarhetslöften inom 
Färdplan för ett hållbart län – åtgärdsprogram Minskad klimatpåverkan samt inom 
åtgärdsprogram Ekosystem och biologisk mångfald. Hållbarhetslöftena är frivilliga 
avsiktsförklaringar som aktörer i länet tecknat för att samarbeta i ett antal gemensamt utvalda 
miljöfrågor inom fyra delprogram. 
Nu har kommunen fått inbjudan att teckna hållbarhetslöften inom det tredje 
åtgärdsprogrammet, som fokuserar på vatten. De åtgärder och aktiviteter (hållbarhetslöften) 
som finns i programmet fokuserar på åtgärder som finns föreslagna och framtagna i många 
andra regionala dokument, som regional vattenförsörjningsplan, regional handlingsplan för 
klimatanpassning, Vattenmyndighetens åtgärdsprogram (2021 – 2027) samt processen för 
moderna miljötillstånd för vattenkraften. 
Då aktiviteterna bygger på redan antagna dokument gör att hållbarhetslöftena inom vatten blir 
ett sätt att tydligare effektuera andra gemensamma planer inom länet som redan tagits fram. 
Löftena ska genomföras inom programmets 4-årsperiod, dvs 2021-2024. 
Signerat hållbarhetslöfte med valda åtgärder och aktiviteter ska enligt tidigare beslut 
införlivas i kommunens befintliga styrmodell och ledningssystem. 
 
Yttrandet ska skickas till Kommunstyrelsen senast 2021-10-07. 
 

Yttrande 
I det regionala åtgärdsprogrammet Färdplan för ett hållbart län – åtgärder vatten samt 
hållbarhetslöften, har Sektor Bildning valt att inte åta sig att arbeta med någon av de 
föreslagna aktiviteterna. Sektor Bildning anser att det sker ett arbete om vatten i 
undervisningen, vilket förhoppningsvis även bidrar till förståelsen för ökad hållbarhet. 
 
Svenska skolan berörs i olika delar av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. 
Miljöundervisning och lärande för hållbar utveckling är inskrivna i läro-, kurs- och 
ämnesplanerna. Miljö och hållbar utveckling är inte ett eget ämne i grundskole- och 
gymnasieutbildningen. Tanken är att miljö- och hållbarhetsperspektiven jämte de historiska, 
internationella och etiska perspektiven ska genomsyra all undervisning oberoende av kurs 
eller ämne. 
 

Beslutsunderlag 

 Inbjudan hållbarhetslöfte 2021 
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 Information process hållbarhetslöften 2021 
 Beslutsmissiv åtgärdsprogram vatten 2021 
 Färdplan för ett hållbart län Åtgärdsprogram vatten 
 Förtydligande av aktörs hållbarhetslöfte 2021 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ordförande Josefine Nilsson redovisar förslaget till yttrande. 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Barn- och utbildningsnämnden 
 

Dnr BUN-2021-031 

§ 98. Redovisning av kränkningsanmälningar 2021 

 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt Skollagen ska en lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett 
barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med 
verksamheten anmäla detta till rektorn. En rektor som får kännedom om att ett barn eller en 
elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är 
skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda 
omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder 
som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. I Östhammars 
kommun görs anmälan och utredning i ett digitalt system. 
 
Kränkningsredovisningar ska göras vid varannan nämnd från och med 2021-06-03. 
 
 
Beslutsunderlag 
Muntlig redovisning av ärendet. 

 

Ärendets behandling 
Redovisas varannan nämnd. 

 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Nämndsekreterare Per-Åke Berg redovisar ärendet. 

 

Beslutet skickas till 
Arkiv. 
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Dnr BUN-2021-016 

§ 99. Arbetsmiljöredovisning 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av arbetsmiljöfrågor. 

 

Beslutsunderlag 
Muntlig redovisning. 

 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Lisbeth Bodén, chef sektor Bildning, informerar om ett bättre arbetsmiljöarbete med ett 
gemensamt årshjul. 

 
 

Ärendets behandling 
Redovisas kontinuerligt. 
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§ 100. 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:  

 Det kommer att bli två nya förskoleavdelningar i Kristinelundsskolans lokaler med 
ungefär 34 barn. Uppdraget är att skapa en hållbar situation med barnomsorgsplatser 
fram till dess att den nya förskolan är klar. Det är femåringar som ska vistas i de nya 
förskoleavdelningarna. Planen är att lokalerna ska vara anpassade och möblerade i 
januari 2022. 

 
 Det kommer nu att lämnas in ett förfrågningsunderlag gällande den nya förskolan i 

Östhammar. Namnförslag har lämnats in till namngruppen för remiss innan de 
presenteras för barn- och utbildningsnämnden. 

 
 Tidsplanen för den nya förskolan i Österbybruk följs med god marginal. Det pågår 

arbete med ytterväggar, innerväggar, elarbeten, montering av tak med mera. 
Inspektion av alla glasytor har gjorts utan anmärkning. Namnförslag har lämnats in till 
namngruppen för remiss innan de presenteras för barn- och utbildningsnämnden. 

 
 Verksamheten i paviljongerna i Alunda startade den 4 oktober. Alla möbler har ännu 

inte kommit, men det är inget som hindrar att verksamheten fungerar. 
 

 Information om att det är personer som tagit sig upp på Frösåkersskolans tak. Arbete 
pågår för att detta inte ska kunna ske. 
 

 Information om skolorganisationen i Gimo och en grupp har tillsats där bland annat 
verksamhetschefer ingår. Det är trångt i skollokalerna i Gimo och det brådskar att hitta 
en lösning.  
 

 Det har inte gått att upphandla båtskjuts. Det pågår ett arbete med att undersöka 
självskjutsersättningens storlek för båtskjuts. 
 

 Skolinspektionen har gjort en kompetensförsörjningsundersökning på 
Vuxenutbildningen. 
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Barn- och utbildningsnämnden 
 

Christina Stenhammar, grundskolechef, informerar om: 
 

 Vaccinationen av 12-15-åringar genomförs i tre steg: 
 

1. Den 11 oktober börjar Region Uppsala vaccinera i de befintliga vaccinationsloka-
lerna.  

2. I början av november kallas de barn som ännu inte vaccinerats eller bokat tid för 
vaccination via brev med förbokade tider. 

3. I början av december kommer regionen i nära samarbete med elevhälsan att     
ytterligare utöka ansträngningarna att erbjuda ännu ovaccinerade barn och deras 
vårdnadshavare vaccination och på olika sätt underlätta genomförandet  



 

 

Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2021-10-07  16 (20) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

§ 101. 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 
Det finns inga rapporter att redovisa. 

 
 
  



 

 

Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2021-10-07  17 (20) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

§ 102. 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: 
 
2021-03-10 Särskolestrateg Anne Lee Larsson 
  (Mottagande i särskolan) 
 
2021-09-06 Särskolestrateg Anne Lee Larsson 
  (Mottagande i särskolan) 
 
2021-08-12 Rektor Hanna Söderberg 

 (Beslut om vilka kurser som ska erbjudas som programfördjupning på 
nationellt program) 

 
2021-08-12 Rektor Hanna Söderberg 

 (Beslut om vilka kurser som ska erbjudas som individuellt val) 
 
2021-08-12 Rektor Hanna Söderberg 

 (Beslut om antalet undervisningstimmar för varje kurs m.m.) 
 
2021-09-07 Rektor Jenny Änggård 
  (Utökad tid i förskolan) 
 
2021-09-08 Ansvarig för skolskjutsfrågor Elisabeth Lindkvist 
  (Stöd för inackordering) 
 
2021-09-14 Ansvarig för skolskjutsfrågor Elisabeth Lindkvist 
  (Kontant ersättning för kompletteringsresa) 
 
2021-09-29 Ansvarig för skolskjutsfrågor Elisabeth Lindkvist 
  (Beslut om skolskjuts) 
 
 
2021-09-30  Rektor Johan Köhler 

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



 

 

Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2021-10-07  18 (20) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

 
2021-09-30  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) 

 
2021-09-30  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) 

 
2021-09-30  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) 

 
2021-09-30  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) 

 
2021-09-30  Rektor Malin Andersson 

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

 
2021-09-30  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) 

 
2021-09-30  Rektor Hanna Söderberg 

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

  



 

 

Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2021-10-07  19 (20) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

§ 103. 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.  
 

Dagens sammanträde 
Det finns ingen information att redovisa. 

 
 

 

  



 

 

Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2021-10-07  20 (20) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

§ 104. 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. 

 
 

 


