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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2023-01-12  1 (13) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum Gräsö (SR 1), Östhammar, kl. 08.30-12.25 
  
Beslutande Christina Williamsson Liw (M), ordförande  

Filip Uthammar (M) 
Ylva Lundin (SD) 
Ingrid Ragnar (KD)  
Therese Edin (BOA) 
Josefine Nilsson (C) 
Jonas Lennström (S)  
Lennart Norén (S)  
Lina Ahlén Svalbro (S) 
 

Övriga deltagande Christina Stenhammar, sektorchef bildning 
Per-Åke Berg, nämndsekreterare 
Joel Axberg, verksamhetschef grundskolan 
Anne Lee Larsson, verksamhetschef förskolan 
Marie Berggren, verksamhetschef, § 6 
Rickard Hultman, byggprojektledare, § 6 
 

  
Utses att justera Josefine Nilsson (C) 
Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Östhammar, 

 
Underskrifter            Paragrafer 1-9 

Sekreterare   
 Per-Åke Berg  

Ordförande 
 
  

 Christina Williamsson Liw  

Justerande 
 
 

 

 Josefine Nilsson  
   

ANSLAG/BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2023-01-12 
Datum för anslags uppsättande 2023-01-12 
Anslags nedtagande 2023-02-03 
Förvaringsplats för protokollet Sektor Bildning 
  
Underskrift   
 Per-Åke Berg  
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Barn- och utbildningsnämnden 
 

 

§ 1. Val av justerare 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden utser Josefine Nilsson (C) till att justera dagens protokoll.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 2. Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden fastställer föredragningslistan.  
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Sammanträdesdatum  Sid 
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Barn- och utbildningsnämnden 
 

Dnr BUN-2023-001 
 

§ 3. Val av ledamöter till barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden väljer följande ledamöter till arbetsutskottet: 
Christina Williamsson Liw (M) 
Ingrid Ragnar (KD) 
Josefine Nilsson (C) 
Barn- och utbildningsnämnden väljer Christina Williamsson Liw (M) till ordförande i barn- 
och utbildningsnämndens arbetsutskott, Ingrid Ragnar (KD) till vice ordförande och Josefine 
Nilsson (C) till andre vice ordförande. 
 

Ärendebeskrivning 
I enlighet med Reglemente för styrelse och nämnder (Bilaga 1, KF § 158/2022) § 64 ska det 
inom barn- och utbildningsnämnden finnas ett arbetsutskott. Detta arbetsutskott består av tre 
ordinarie ledamöter och tre ersättare. 
Nämnden väljer, för den tid nämnden bestämmer, en ordförande och en vice ordförande bland 
utskottets ledamöter enligt § 65 reglemente för styrelse och nämnder. Utskott får utse två vice 
ordförande. 
Nämnden har att utse ledamöter till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott samt 
ordförande och vice ordförande. 
 

Beslutsunderlag 
- Reglemente för styrelse och nämnder. 

 

Beslutet skickas till 
Handläggare för Troman: Hanna Horneij  
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    Dnr BUN-2023-002 

§ 4. Val av ersättare och inträdesordning i barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ersättare i arbetsutskottet är personliga och dess 
inträdesordning är enligt följande. 
Filip Uthammar (M) är personlig ersättare för Christina Williamsson Liw (M). 
Josef Mineur (KD) är personlig ersättare för Ingrid Ragnar (KD). 
Jonas Lennström (S) är personlig ersättare för Josefine Nilsson (C). 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt § 66 i reglementet för styrelser och nämnder ska ersättare närvara vid utskottets 
sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra. Ledamot som är förhindrad att 
tjänstgöra ska meddela sin personliga ersättare samt utskottets kansli, som säkerställer att 
ersättare inkallas. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda 
ordningen.  
Avgår en ledamot eller en ersättare i utskott, som inte utsetts vid proportionellt val, ska 
fyllnadsval snarast förrättas. 
 

Beslutsunderlag 
- Reglemente för styrelse och nämnder. 

 

Beslutet skickas till 
Handläggare för Troman: Hanna Horneij 
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Barn- och utbildningsnämnden 
 

    Dnr BUN-2023-003 

§ 5. Mandatperiod för utskott 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att mandatperioden för arbetsutskottet ska vara 
densamma som för barn- och utbildningsnämnden. 
 

Ärendebeskrivning 
Mandatperioden har för arbetsutskottet har tidigare perioder varit densamma som för 
nämnden. 
Barn- och utbildningsnämndens mandatperiod är 2023-01-01 till 2026-12-31. 
 

Beslutsunderlag 
- 

Beslutet skickas till 
Handläggare för Troman: Hanna Horneij  
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§ 6. Information från förvaltningen 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av information från förvaltningen. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
 
Christina Stenhammar (sektorchef), Joel Axberg (verksamhetschef grundskolan) och Anne 
Lee Larsson (verksamhetschef förskolan) informerar om: 
 

− Sekretess inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. 
 

− Information om barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden. Presentation av 
bland annat de skolor och förskolor som finns i Östhammars kommun. 
 

− Information om fördelning av ansvar och roller mellan nämnd och förvaltning. 
Exempelvis beslutar nämnden om vad som ska göras och förvaltningen om hur det ska 
genomföras. 
 

− Organisation och fokusområden under läsåret 2022/23. Några exempel är skolresultat, 
trygghet och studiero, Amt psykisk ohälsa. 
 

− Information om en artikel i Dagens Nyheter gällande ”Desinformation sprids av skol- 
och sjukvårdspersonal”. 
 

− Det har varit en annons ute för tjänsten som verksamhetschef förskola/särskolestrateg. 
Sista dag för ansökan är den 13 januari och intervjuer startar måndagen den 16 januari. 

 
− Information om brister i inomhusmiljön på förskolan Furustugan.  

 
− En skolläkare har anställts tillsammans med Heby, Knivsta och Tierps kommun. 

Skolläkaren kommer att finnas hos oss på 20 procent, vissa gånger fysiskt och en del 
digitala konsultationer.  

 
− Den 20 mars börjar en ny skolpsykolog som tidigare arbetat som psykolog i Region 

Uppsala, BUP. 
 

− Skolinspektionen kommer att genomföra en riktad tillsyn av Vallonskolan samt 
regelbunden kvalitetsgranskning av grundsärskolan. Under vårterminen 2023 
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Barn- och utbildningsnämnden 
 

genomför Skolinspektionen även en kvalitetsgranskning som handlar om grundskolors 
arbete för inkludering med fokus på tillgänglighet i lärmiljön kopplat till 
neuropsykiatriska svårigheter, Den genomförs på 30 skolor i landet och Österbyskolan 
är en av dessa. 

 
Marie Berggren och Rickard Hultman, sektor samhälle informerar om: 
 

− Lägesbeskrivning om projektet Nya skolan Frösåkersskolan. Redovisning av 
arbetsgången i projektet från 2015 och framåt samt de utmaningar som funnits i 
projektet.  
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Barn- och utbildningsnämnden 
 

§ 7. 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: 
 
 
2022-11-07 Rektor Ylva Vastamäki 
  (Beslut om utökad tid i förskolan) 
 
2022-12-07 Sektorchef Christina Stenhammar 
  (Beslut om dagarna för höst- och vårterminens slut, grundskolan) 
 
2022-12-07 Sektorchef Christina Stenhammar 

 (Beslut om dagarna för höst- och vårterminens slut samt avvikelser  
från ordinarie läsårstid, gymnasieskolan) 

 
2022-12-13 Särskolestrateg Anne Lee Larsson 
  (Mottagande i grundsärskolan) 
 
2023-01-02  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) 

 
2023-01-02  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) 

 
2023-01-02  Rektor Frida Berggren 

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

 
2023-01-02  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) 
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Barn- och utbildningsnämnden 
 

2023-01-02  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) 

 
2023-01-02  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) 

 
2023-01-02  Rektor Johan Köhler (Edskolan) 

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

 
2023-01-02  Rektor Johan Köhler (Kristinelundskolan) 

(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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§ 8. Anmälningsärenden 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisade anmälningsärenden. 
 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av beslut som tagits av andra myndigheter samt annan viktig information som 
berör barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde.  
 
1)  Dnr BUN-2022-063:3  
Dom från Förvaltningsrätten i Uppsala meddelad 2022-12-08 avseende laglighetsprövning 
enligt kommunallagen (2017:725). 
 
2)  Dnr BUN-2022-062:5  
Dom från Förvaltningsrätten i Uppsala meddelad 2022-12-13 avseende laglighetsprövning 
enligt kommunallagen (2017:725). 
 
3)  Dnr BUN-2022-001:5  
Dom från Förvaltningsrätten i Uppsala meddelad 2022-08-10 avseende laglighetsprövning 
enligt kommunallagen (2017:725). 
 
4)  Dnr BUN-2020-089:8 
Uppföljningsbeslut från Skolinspektionen 2022-10-05 avseende regelbunden 
kvalitetsgranskning av huvudman Östhammars kommuns ansvar för grundskolan . 
 
5)  Dnr Ks-2022-680  
Utdrag ur protokoll fört vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2022-12-13 avseende 
Valärenden, Val av ledamöter och ersättare till nämnder och bolag m.m. 
 
6)  Dnr Ks-2022-704  
Reglemente för styrelse och nämnder beslutad vid Kommunfullmäktiges sammanträde  
2022-12-13. 
 
7)  Dnr Ks-2022-620  
Utdrag ur protokoll fört vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2022-10-18 avseende 
Ersättares tjänstgöring i styrelse och nämnder. 
 
8)  Dnr Ks-2022-705  
Riktlinje för ersättningar till förtroendevalda beslutad vid Kommunfullmäktiges sammanträde  
2022-12-13. 
 
 
 
 
 



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2023-01-12  12 (13) 
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9)  Dnr BUN-2022-079  
Utdrag ur protokoll fört vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2022-11-10 
avseende nämndens sammanträdesdagar 2023. 
 
10) 
Utdrag ur protokoll fört vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2022-12-08 
avseende deltagande i konferensen Skolriksdag 2023 den 8-9 maj 2023. 
 
11)  Dnr Ks-2022-621  
Utdrag ur protokoll fört vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2022-10-18 avseende 
Yttranderätt för icke tjänstgörande ersättare i styrelse och nämnder. 
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§ 9. Kurs- och konferensinbjudningar 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
 

Ärendebeskrivning 
Kurs- och konferensinbjudningar redovisas 
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