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 Utdragsbestyrkande 
 

Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum Gräsö (SR 1), Östhammar, kl. 08.30 – 16.40 
 

Beslutande Enligt närvarolista 

Övriga deltagande Lisbeth Bodén, barn- och utbildningschef 
Per-Åke Berg, nämndsekreterare 
Sara Ersund, ekonom, § 42 
Anna Steinwall, processledare entreprenörskap i skolan, § 40 
Birgitta Svantesson, projektsamordnare, § 40 
Eva Andersson, barnomsorgshandläggare, § 41, 51 
Marie Nenzén, översiktsplanerare, § 44 

 
Utses att justera Christer Lindström (M) 
Justeringens plats och tid Barn- och utbildningskontoret, 2015-05-21 
  

 
Underskrifter Sekreterare ……………………………………………..  Paragrafer 39 - 51 
 Per-Åke Berg  

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

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

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

 
Sammanträdesdatum 2015-05-07 
Datum för  
anslags uppsättande 2015-05-21 anslags nedtagande 2015-06-12 
Förvaringsplats  
för protokollet Barn- och utbildningskontoret 
  
Underskrift ……………………………………………..  
 Per-Åke Berg  
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§ 39 
 
Tillkommande ärenden    
 

- Enskild pedagogisk omsorg: Ansökan om godkännande 
_____ 
 
 
 
 
§ 40 
 

 Entreprenörskap i skolan     
 
Under hösten 2012 startade projektet "Entreprenörskap i skolan" där målet är att 
stärka kontakterna mellan skolan och arbetslivet och det entreprenöriella förhåll-
ningssättet hos elever, lärare samt skolledare. Projektet pågår till augusti 2015. 
 
Anna Steinwall och Birgitta Svantesson informerar om projektet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-05-07 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
 
 
 
 
§ 41 
 
Barnomsorgskö och prognos 2015     
 
Aktuell barnomsorgskö och prognos för 2015 redovisas.  
 
Barnomsorgshandläggare Eva Andersson föredrar ärendet. 
  
Arbetsutskottets förslag 2015-04-09 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
 
Barnomsorgshandläggare Eva Andersson föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-05-07 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
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 § 42 Dnr 2014BUN048 Dpl 041 
 
Årsbudget 2015: Budgetuppföljning     
 
Driftbudgetuppföljning per mars 2015 redovisas.  
 
Föreligger ingen information från ekonomisystemet. 
 
Arbetsutskottets förslag 2015-04-09 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
 
Sara Ersund redovisar driftbudgetuppföljningen per mars månad. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-05-07 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 43 
 
Synpunktshantering     
 
Barn- och utbildningsnämnden har den 11 januari 2007 fastställt policy för syn-
punktshantering. 
 
Inkomna synpunkter under perioden december 2014 – mars 2015 redovisas. 
 
Arbetsutskottets förslag 2015-04-09 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
Nämndsekreterare Per-Åke Berg redovisar de synpunkter som kommit in. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-05-07 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
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§ 44 
 

 Samråd om översiktsplanen    
 
Barn- och utbildningsnämnden ska lämna ett yttrande över översiktsplanen sen-
ast den 15 september 2015. Innan yttrandet lämnas ska en förberedande dragning 
av materialet göras. 
 
Marie Nenzén informerar om arbetet med översiktsplanen. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-05-07 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 45 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. 
_____ 
 
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. 
_____ 
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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 
 
Barn- och utbildningsnämnden fortsätter arbetet med styrtal och målvärden vid 
sammanträdet 2015-03-17. 
_____ 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-03-17 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar om mål- och styrtal på sammanträdet 
2015-05-07. 
_____ 
 
Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén informerar om det fortsatta arbetet 
med mål- och styrtal. 
 
Arbetsutskottets förslag 2015-04-09 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen och beslutar om mål- 
och styrtal på sammanträdet 2015-05-07. 
_____ 
 
Barn- och utbildningsnämnden arbetar med att ta fram mål- och styrtal. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-05-07 
 
Barn- och utbildningsnämnden fortsätter arbetet med mål- och styrtal på 
sammanträdet 2015-06-11. 
_____ 
 
 
 
 
§ 46 
 
Information från förvaltningen     
. 
Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén informerar om: 
 

− Christer Fernqvist slutar den 4 augusti. 
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− Cecilia Eriksson har anställts som ny rektor på Edsskolan. Hon börjar an-
ställningen i augusti. 

 
− Det kommer att anställas en biträdande rektor på Öregrunds skola med 

start någon gång i augusti. Denne kommer att arbeta halvtid som biträ-
dande rektor och halvtid med administration. 

 
− Det kommer att anordnas sommarskola för årskurs 8 och 9. 

 
− Simundervisningen har skett på olika sätt i kommunen. Den kommer nu 

att se lika ut och bara ske under skoltid. Ingen märkestagning under skol-
tid.  
 

− Teknik i Östhammars kommun. Hur ska teknikutvecklingen se ut i kom-
munen i framtiden? Det kommer att vara ett möte med intressenter. 
 

− Det kommer att starta en utvecklingsenhet under hösten. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-05-07 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 47 
 
Rapporter från skolråd m.m.     
 
Gunnel Wahlgren (C) rapporterar från skolråd vid Öregrunds skola och Gräsö 
skola 2015-04-20. 
  
Gunnel Wahlgren (C) rapporterar från samtal mellan tekniska förvaltningen, 
barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen samt respektive ar-
betsutskott 2015-04-20. Nästa vår är barn- och utbildningsförvaltningen ansvarig 
för mötet. 
 
Roger Lamell (S) med flera rapporterar från skolriksdag 2015 den 27-28 april. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-05-07 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapporterna. 
_____ 
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§ 48 
 
Redovisning av delegationsbeslut v  
 
Följande förteckningar över delegationsbeslut redovisas: 
 
Verksamhetsfrågor 
2015-03-30 Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén 
  (Skolavtal, fritidsplats inkl tilläggsbelopp) 
2015-04-07 Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist 
  ( Busskort särskilda skäl, skolskjuts vid val av 
   skola, Trafikverket om skolskjutshållplats vid  
  Älglösa 30) 
2015-04-13 Förskolechef Jenny Änggård 
 (Utökad tid i förskolan 20 tim/vecka) 
2015-04-13 Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén 
  (Skolavtal inkl tilläggsbelopp) 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-05-07 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapporterna. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 49 
 
Information v  
 
 Dnr 2013BUN096 Dpl 003 
1) Dnr KS2015-130 Dpl 003 
Utdrag ut protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde 2015-03-10 avse-
ende redovisning intern kontrollplan 2014. 
 
2) Dnr 2014BUN118 Dpl 627 
Beslut från Skolinspektionen 2015-03-18 avseende uppföljning av beslut. 
 
Arbetsutskottets förslag 2015-04-09 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
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3) Dnr KS2014-106 Dpl 003 
Utdrag ut protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde 2015-04-07 avse-
ende riktlinjer för direktupphandling. 
   
4)   Dnr 2015BUN015 Dpl 627 
Beslut från Barn- och elevombudet avseende kränkande behandling. 
 
5)   Dnr 2015BUN022 Dpl 630 
Information från Skolverket 2015-03-24 avseende förordning (2001:160) om 
statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritids-
hemmet. Förordningen har nu ändrats och ändringen innebär att inkomsttaket 
indexeras och ska tillämpas fr o m den 1 juli 2015. 
 
  Dnr 2015BUN006 Dpl 900 
6) Dnr KS2015-109 Dpl 900 
Utdrag ut protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde 2015-04-07 avse-
ende promemorian En mer flexibel ämneslärarutbildning. 
 
7) 
Skrivelse från Öregrund- Gräsö företagarförening 2015-04-19 avseende eventu-
ell flytt och nedläggning av skolor i Öregrund och Gräsö. 
 
8) 
Cirkulär 15:14 från Sveriges Kommuner och Landsting angående vårproposit-
ionen och vårändringsbudgeten för år 2015. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-05-07 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
 
  
 
§ 50 
 
Kurs- och konferensinbjudningar    
 
Kurs och konferensinbjudningar redovisas. 
 
Arbetsutskottets förslag 2015-04-09 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-05-07 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
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 § 51 Dnr 2015BUN021 Dpl 635 
 
Enskild pedagogisk omsorg: Ansökan om godkännande    
 
C Företaget ekonomisk förening ansöker i skrivelse daterad 2015-04-01 om 
godkännande att bedriva enskild pedagogisk omsorg i form av familjedaghems-
verksamhet för 8 barn i Alunda, Östhammars kommun. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-05-07 
 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner att familjedaghemmet Äventyret 
från och med 1 juni 2015 får driva pedagogisk omsorg i form av familje-
daghemsverksamhet för 8 barn i Alunda. De krav på barngruppens sam-
mansättning och storlek, lokalernas ändamålsenlighet och personalens ut-
bildning som ställs i skollag och i kommunens riktlinjer för enskild barn-
omsorg ska dock tillgodoses i varje enskilt familjedaghem.  
_____ 
 
 
 
 
 


	§ 40

