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Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum Gräsö (SR 1), Östhammar, kl. 08.30 – 15.50 

 
Beslutande Enligt närvarolista 

Övriga deltagande Lisbeth Bodén, barn- och utbildningschef 
Christina Dehnstrand, biträdande barn- och utbildningschef 
Per-Åke Berg, nämndsekreterare 
Sara Ersund, ekonom §§ 6-8 

 
Utses att justera Christer Lindström (M) 
Justeringens plats och tid Barn- och utbildningskontoret, 2015-02-23 
  

 
Underskrifter Sekreterare ……………………………………………..  Paragrafer 1-16 
 Per-Åke Berg  

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

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

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

 
Sammanträdesdatum 2015-02-12 
Datum för  
anslags uppsättande 2015-02-23 anslags nedtagande 2015-03-17 
Förvaringsplats  
för protokollet Barn- och utbildningskontoret 
  
Underskrift ……………………………………………..  
 Per-Åke Berg  

 Utdragsbestyrkande 
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§ 1 
 
Tillkommande ärenden    
 

- En mer flexibel ämneslärarutbildning: Remiss 
- Sammanträdesdagar 2015 

_____ 
 
 
 
 
 

 § 2 
 
 Information om barn- och utbildningsnämndens verksamheter   
  
 Presentation av närvarande ledamöter, ersättare och övriga deltagare på 

sammanträdet. 
  
 Information om barn- och utbildningsnämndens verksamheter. 
 _____ 

  
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-02-12 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
 
 
 
 

  

 Utdragsbestyrkande 
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 § 3 Dnr 2014BUN083 Dpl 600 
 
Arbetsformer: Val av utskott     
 
Kommunfullmäktige antog 2014-12-09 § 102 nytt reglemente för barn- och ut-
bildningsnämnden. 
 
Enligt reglementet § 22 får barn- och utbildningsnämnden tillsätta utskott.  
 
Presidiets förslag 2015-01-22 
 
Barn- och utbildningsnämnden tillsätter ett arbetsutskott bestående av tre ordina-
rie ledamöter och tre ersättare. 
 
Ordinarie ledamöter i arbetsutskottet utgörs av barn- och utbildningsnämndens 
presidium samt ytterligare en ledamot. 
_____ 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-02-12 
 
Barn- och utbildningsnämnden utser följande ledamöter, personliga ersät-
tare, ordförande och vice ordförande till arbetsutskottet för mandatperi-
oden 2015-2018. 
 
Ordinarie ledamot  Personlig ersättare 
 
Roger Lamell (S), ordförande Ann-Charlotte Grehn (S) 
Christer Lindström (M), vice ordf. Niklas Ekström (M)  
Gunnel Wahlgren (C)  Josefine Nilsson (C) 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 4 Dnr 2014BUN083 Dpl 600 
 
Arbetsformer: Ersättares tjänstgöring i arbetsutskottet under mandatperioden 
2015-2018 
 
Barn- och utbildningsnämnden utser ledamöter och personliga ersättare, ordfö-
rande och vice ordförande till arbetsutskottet för mandatperioden 2015-2018. 
 
Inträdesordning för ersättare i arbetsutskottet ska beslutas.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-11-11 § 71 om ersättares inträde i styrelse 
och nämnder. 

 Utdragsbestyrkande 
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Presidiets förslag 2015-01-22 
 
Presidiet överlämnar ärendet till barn- och utbildningsnämnden utan eget ställ-
ningstagande. 
_____ 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-02-12 
 
Följande inträdesordning ska gälla för ersättares tjänstgöring i barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott under mandatperioden 2015-2018. 
 

1. Om ordinarie ledamot är frånvarande ska den personliga ersättaren 
inträda. 

2. Om den personliga ersättaren är frånvarande ska ersättare tillhö-
rande den egna gruppen inträda i den ordning som framgår av 
nämndens valprotokoll. 

 
3.  

a. Om S-ersättare saknas ska övriga inträda i följande ordning: 
C, FP, MP, M, BOA, SD 

b. Om M-ersättare saknas ska övriga inträda i följande ordning: 
FP, MP, S, C, SD, BOA 

c. Om C-ersättare saknas ska övriga inträda i följande ordning: 
S, FP, M, MP, BOA, SD 

_____ 
 
 
 
 
 
§ 5 Dnr 2014BUN083 Dpl 600 
 
Arbetsformer: Val av kontaktpersoner    
 
Alla förskolor och grundskolor i Östhammars kommun har ett skolråd som utgör 
ett viktigt forum för samverkan mellan hem och förskola/skola.  
 
Barn- och utbildningsnämnden har sedan lång tid tillbaka utsett kontaktpersoner 
för de olika enheterna.  
 
Presidiets förslag 2015-01-22 
 
Presidiet överlämnar ärendet till barn- och utbildningsnämnden utan eget ställ-
ningstagande. 
_____ 
 

 Utdragsbestyrkande 
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Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-02-12 
  
Barn- och utbildningsnämnden utser nedanstående kontaktpersoner för 
mandatperioden 2015-2018: 
 

Enhet Kontaktpersoner 
Förskolorna Skutan och Tärnan 
Gräsö skola 
Öregrunds skola 

 
Gunnel Wahlgren (C) 
Fredrik Jansson (BOA) 

Förskolorna i Östhammar 
(Logården, Marieberg och Tomtberga)  

Josefine Nilsson (C) 
Niklas Ekström (M) 

Edsskolan 
 

Siri Bonde (S) 
Fredrik Jansson (BOA) 

Frösåkersskolan Ann-Charlotte Grehn (S) 
Niklas Ekström (M) 

Kristinelundsskolan 
 

Lennart Norén (S) 
Niklas Ekström (M) 

Snesslinge skola 
 

Gunnel Wahlgren (C) 
Fredrik Jansson (BOA) 

Förskolorna i Alunda 
(Alma, Ekeby, Furustugan Myran) 

Roger Lamell (S) 
Christer Lindström (M) 

Ekeby skola  
Olandsskolan 

Linus Westin (S) 
Christer Lindström (M) 

Förskolorna Diamanten och Rubinen Bertil Johansson (C) 
Irmeli Bellander (FP) 

Hammarsskolan 
Särskolan 

Sara Hultgren (S) 
Emil Söderberg (SD) 

Vallonskolan Bertil Johansson (C) 
Irmeli Bellander (FP) 

Vretaskolan 
 

Emma Helén (C) 
Emil Söderberg (SD) 

Förskolorna Eken och Granen  
Österbyskolan 

Sven Olof Svensson (S) 
Freddie Eriksson (MP) 

Familjedaghemmen  
(Alunda, Gimo, Hargshamn Österby-
bruk, Snesslinge, Valö) 

Josefine Nilsson (C) 
Christer Lindström (M) 
 

Bruksgymnasiet Lennart Norén (S) 
Irmeli Bellander (FP) 

Forsmarks skola 
 

Lotta Karlsson (C) 
Freddie Eriksson (MP) 

 
 
 
 
 

 Utdragsbestyrkande 
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§ 6 Dnr 2013BUN029 Dpl 041 
 
Årsbudget 2014 : Bokslut och verksamhetsberättelse 2014   
 
Bokslut och verksamhetsberättelse för 2014 redovisas. 
 
Presidiets förslag 2015-01-22 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-02-12 
 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner bokslut och verksamhetsberät-
telse 2014 och antar den som sin egen. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 7 Dnr 2015BUN003 Dpl 002 
 
Attestförteckning 2015: Redovisning    
 
I enlighet med attestreglemente med tillämpningsanvisningar för Östhammars 
kommun, antaget av kommunfullmäktige 2007-03-20, ska beslutsattestanter och 
ersättare utses av nämnd för ett kalenderår i taget. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2007-05-03 att delegera till barn- och 
utbildningschef att utse namngivna personer till beslutsattestanter och ersättare 
för dessa. Förteckning över beslutsattestanter ska redovisas för nämnden. 
 
Aktuell förteckning för 2015 redovisas. 
 
Presidiets förslag 2015-01-22 
 
Barn- och utbildningsnämndet tar del av redovisningen. 
_____ 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-02-12 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
 

 Utdragsbestyrkande 
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§ 8 Dnr 2015BUN004 Dpl 027 
 
Barn- och utbildningsnämndens inköpsorganisation: Redovisning av certifierade 
inköpare 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2010-09-16 att delegera till befatt-
ningshavare med attesträtt att utse namngivna personer till certifierade inköpare 
inom ramen för sitt attestansvar. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade vidare att förteckning över certifierade 
inköpare inom barn- och utbildningsförvaltningen ska redovisas för barn- och 
utbildningsnämnden en gång per år.  
 
Aktuell förteckning redovisas. 
 
Presidiets förslag 2015-01-22 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-02-12 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 9 Dnr 2014BUN092 Dpl 003 
 
Mål- och styrtal    
 
Barn- och utbildningsnämnden behöver ta fram styrtal kopplade till kommun-
fullmäktiges mål 2015-2018. 
 
Föreligger förslag till mål och styrtal. 
 
Förslaget diskuteras och justeras. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2014-11-13 
 
Barn- och utbildningsnämnden antar styrtal/indikatorer för 2015-2018. Målvär-
den beslutas på barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-12-11. 
_____ 
 
 

 Utdragsbestyrkande 
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Arbetsutskottets förslag 2014-11-27 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar om målvärden på sammanträdet  
2014-12-11. 
_____ 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2014-12-11 
 
Barn- och utbildningsnämnden återremitterar frågan till arbetsutskottet. 
_____ 
 
Presidiets förslag 2015-01-22 
 
Presidiet överlämnar ärendet till barn- och utbildningsnämnden utan eget ställ-
ningstagande. 
_____ 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-02-12 
 
Barn- och utbildningsnämnden fortsätter arbetet med styrtal och målvär-
den vid sammanträdet 2015-03-17. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 10 
 
Information från förvaltningen v  
 
Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén informerar om: 
 

− Ett förslag att starta utvecklingsenhet med start hösten 2015 eller våren 
2016. En utvecklingsenhet skulle bestå av utvecklingspedagoger, peda-
goger och NT samordnare. Hur utvecklingsenheten ska fungera kommer 
att diskuteras framöver. Rektor och förskolechef ska kunna avropa tjäns-
ter från utvecklingsenheten. 

 
− Skolledarna får coachning under våren i ledarskap, mål och visioner i 

entreprenörskapet. Coachningen sker individuellt samt i kvartetter som är 
blandade ifrån olika former och verksamheter.  

 
− Organisationen vid Edsskolan, Österbyskolan och Öregrund och Gräsö 

skolor. 
 

− Elevärende. 

 Utdragsbestyrkande 
 



 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sid 
2015-02-12 9 (13) 

 

 
− En organisation för att ta emot nyanlända startar upp från augusti 2015. 

Det blir lagkrav på detta från 1 januari 2016. 
 
Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén och ordförande Roger Lamell informe-
rar om: 
 

− Barn- och utbildningsnämnden bjuder in till dialogmöte om kvalitet i 
grundskolan under februari och mars 2015. Vid dessa kommer ledamöter 
ur barn- och utbildningsnämnden och ledande tjänstemän från barn- och 
utbildningsförvaltningen att delta. 

 
Biträdande barn- och utbildningschef Kristina Dhenstrand informerar om: 
 

− Antalet förstelärare kommer att utökas med sju stycken till totalt 30 
stycken. Tjänsterna kommer inte att vara inriktade mot något särskilt om-
råde utan enbart fokusera på skickliga lärare. De ska driva utvecklingen i 
skolan. 

 
− Förstelärarna får coachning i klassrumet av Ann-Marie Körling. Det har 

precis påbörjats och kommer att ske under våren och fokuserar på forma-
tiv bedömning, entreprenörskap och pedagogik. 

 
− Satsning på kompetensutveckling inom fritidshemmen. En utvecklings-

grupp bestående av fritidspedagoger arbetar med utvecklingsfrågor för 
fritidshemmen. Det finns en handlingsplan för att öka kvaliteten i fritids-
hemmen. Den 9 april kommer en extern föreläsare och talar om kvalitet i 
fritidshemmen. Barn- och utbildningsnämnden är välkomna till detta. 

 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-02-12 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
 
 
 
§ 11 
 
Rapporter från skolråd m.m.     
 
Ann-Charlotte Grehn (S) rapporterar från skolråd vid Frösåkersskolan  
2015-01-27. 
 
Gunnel Wahlgren (C) rapporterar från styrgruppsmöte i Närvårdsgruppen  
2014-12-01. 
 

 Utdragsbestyrkande 
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Gunnel Wahlgren (C) rapporterar från möte i Entreprenörskap 2014-12-22. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-02-12 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapporterna. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 12 
 
Redovisning av delegationsbeslut v  
 
Följande förteckningar över delegationsbeslut redovisas: 
 
Personalfrågor 
2014-12-22 Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén 
  (Anställning längre än sex månader) 
2015-01-12 Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén 
  (Anställning längre än sex månader) 
 
Verksamhetsfrågor 
2014-12-12 Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén 
  (Tilläggsbelopp särskilt stöd) 
2014-12-18 Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist 
 (Skolskjuts pga trafikförhållanden, särskilda skäl) 
2015-01-27 Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist 
 (Skolskjuts pga särskilda skäl, trafikförhållanden) 
_____ 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-02-12 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
 
 
 
 

 Utdragsbestyrkande 
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§ 13 
 
Information v  
 
1) Dnr 2014BUN019 Dpl 612 
Beslut från Skolinspektionen 2014-12-11 avseende ansökan om godkännande 
som ny huvudman vid Livets Ords Kristna Gymnasium i Uppsala kommun. 
 
2)  Dnr 2014BUN019 Dpl 612 
Beslut från Skolinspektionen 2014-12-11 avseende återkallande av godkännan-
det för Stiftelsen Livets Ord. 
3) Dnr 2014BUN073 Dpl 612 
Beslut från Skolverket 2014-12-15 avseende statsbidrag för vidareutbildning i 
form av ett fjärde tekniskt år läsåret 2015/16 – läsåret 2018-19 vid Forsmarks 
skola. 
 
4) Dnr 2014BUN077 Dpl 623 
Dom från Förvaltningsrätten 2014-12-18 avseende överklagan om skolskjuts vid 
val av skola. 
5) Dnr 2014BUN091 Dpl 623 
Dom från Förvaltningsrätten 2014-12-19 avseende överklagan om skolskjuts vid 
val av skola. 
 Dnr 2014BUN117 Dpl 901 
 6) Dnr 2014KS541 Dpl 901 
Utdrag ur protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde 2014-11-25 avse-
ende samverkansavtal mellan Polismyndigheten i Uppsala län och Östhammars 
kommun. 
 
Presidiets förslag 2015-01-22 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
 
7) Dnr 2014BUN094 Dpl 627 
Beslut från Barn- och elevombudet 2015-01-15 avseende anmälan om kränkande 
behandling. 
 
  Dnr 2014BUN088 Dpl 611 
8) Dnr 2014KS130 Dpl 262 
Utdrag ur protokoll fört vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 
2015-01-20 avseende skolinvestering, Frösåkersskolan. 
_____ 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-02-12 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 

 Utdragsbestyrkande 
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§ 14 
 
Kurs- och konferensinbjudningar    
 
Kurs- och konferensinbjudningar redovisas. 
 
Presidiets förslag 2015-01-22 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-02-12 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 15 Dnr 2015BUN006 Dpl 900 
 Dnr 2015KS109 
En mer flexibel ämneslärarutbildning: Yttrande    
 
Östhammars kommun ska lämna synpunkter på promemorian ”En mer flexibel 
ämneslärarutbildning. 
 
Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2015-03-18.  
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-02-12 
 
Barn- och utbildningsnämnden antar yttrandet som sitt eget och överläm-
nar det till kommunstyrelsen. 
_____ 
 
 
 

 Utdragsbestyrkande 
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§ 16 Dnr 2014BUN083 Dpl 600  
 
Sammanträdesdagar 2015     
 
Föreligger förslag att barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2015-03-19 
flyttas till 2015-03-17. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-02-12 
 
Barn- och utbildningsnämnden flyttar sammanträdet 2015-03-19 till  
2015-03-17. 
_____ 

 Utdragsbestyrkande 
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