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 Utdragsbestyrkande 
 

Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum Gräsö (SR 1), Östhammar, kl. 08.30 – 17.00 
 

Beslutande Enligt närvarolista 

Övriga deltagande Lisbeth Bodén, barn- och utbildningschef 
Per-Åke Berg, nämndsekreterare 
Sara Ersund, ekonom, §§ 54-55 
Kristina Dhenstrand, §§ 55-66 

 
Utses att justera Christer Lindström (M) 
Justeringens plats och tid Barn- och utbildningskontoret, 2015-06-15 
  

 
Underskrifter Sekreterare ……………………………………………..  Paragrafer 52-71 
 Per-Åke Berg  

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

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

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

 
Sammanträdesdatum 2015-06-11 
Datum för  
anslags uppsättande 2015-06-15 anslags nedtagande 2015-07-07 
Förvaringsplats  
för protokollet Barn- och utbildningskontoret 
  
Underskrift ……………………………………………..  
 Per-Åke Berg  
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§ 52 
 
Tillkommande ärenden    
 

- Arbetsformer: Kontaktpersoner till Barnombudsmannen i Uppsala 
- Införande av ett Kraft-, Värme- och Ventilationslabb (KVV-labb) i Öst-

hammars kommun. 
_____ 
 
 
 
 
 

 § 53 Dnr 2014BUN083 Dpl 600 
 
Arbetsformer: Ändrat sammanträdesdatum för barn- och utbildningsnämnden  
 
Föreligger förslag om att flytta barn- och utbildningsnämndens sammanträde 
från 2015-09-17 till 2015-09-10. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-06-11 
 
Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2015-09-17 flyttas till 
 2015-09-10. 
_____ 
 
 
 
 
 

 § 54 Dnr 2014BUN048 Dpl 041 
 
Årsbudget 2015: Budgetuppföljning     
 
Driftbudgetuppföljning per april 2015 redovisas.  
 
Arbetsutskottets förslag 2015-05-21 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
Ekonom Sara Ersund redovisar driftbudgetuppföljningen per april månad. 
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 Utdragsbestyrkande 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-06-11 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden vill fortsättningsvis återkommande ha för-
djupade rapporter från enheterna under april månad avseende perioden 
januari till mars. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 55 Dnr 2015BUN033 Dpl 041 
 
Årsbudget 2016: Preliminär budget och verksamhetsplan samt flerårsplan 2017-
2019 
 
Enligt förslag till preliminär resultatbudget för 2016 uppräknas barn- och utbild-
ningsnämndens budgetram med 2,5 %. 
 
Budgetberedning kommer att genomföras i dialog mellan KSAU och nämndens ar-
betsutskott och förvaltningschef i juni.  
 
Barn- och utbildningsnämnden ska besluta om preliminär drift- och investeringsbud-
get och verksamhetsplan för 2016 vid nämndens sammanträde 2015-06-11. 
 
Arbetsutskottets förslag 2014-05-21 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar om preliminär drift- och investeringsbudget 
och verksamhetsplan för 2016 vid nämndens sammanträde 2015-06-11. 
_____ 
 
Ekonom Sara Ersund föredrar preliminär budget samt flerårsplan 2017-2019. 
 
Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén föredrar preliminär verksamhetsplan. 
 
Yrkande 
 
Christer Lindström (M) yrkar för oppositionen att den preliminära budgeten da-
terad 2015-06-03 läggs fram. 
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Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att barn- och utbildnings-
nämnden beslutar att bifalla detsamma. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-06-11 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av den preliminära verksamhetspla-
nen samt flerårsplanen 2017-2019. 
 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner att den preliminära budgeten 
daterad 2015-06-03 läggs fram. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 56 Dnr 2015BUN036 Dpl 900 
 
SUF- kunskapsprogram: Fortsatt finansiering    
 
Regionförbundets styrelse beslutade 19 mars 2015 att anhålla hos regionförbun-
dets medlemmar om fortsatt finansiering av SUF-Kunskapscentrum år 2016. 
Östhammar skulle för år 2016 bidra med 36 000 kr. Diskussioner har förts om en 
delad finansiering mellan barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden. 
 
Arbetsutskottets förslag 2015-05-21 
 
Barn- och utbildningsnämnden bidrar med 18 000 kr till SUF-kunskapscentrum 
under förutsättning att även socialnämnden bidrar med 18 000 kr. 
_____ 
 
Nämndsekreterare Per-Åke Berg föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-06-11 
 
Barn- och utbildningsnämnden bidrar med 18 000 kr till SUF-
kunskapscentrum under förutsättning att även socialnämnden bidrar med 
18 000 kr. 
_____ 
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§ 57 Dnr 2015BUN046 Dpl 634 
 
Öppen förskola: Redovisning     
 
Öppen förskola är en mötesplats för föräldrar med små barn. I Gimo och Öre-
grund drivs den av kommunen medan den drivs i kyrkans regi i Alunda, Öster-
bybruk och Östhammar. 
 
Redovisning av verksamheten. 
  
Arbetsutskottets förslag 2015-05-21 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen 
_____ 
 
Biträdande barn- och utbildningschef Kristina Dhenstrand föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-06-11 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga ned den öppna förskolan i 
Öregrund som är obemannad från och med höstterminen 2015.  
 
För de öppna förskolor som drivs av annan huvudman kommer det bidrag 
som nu ges på 12 000 kr per år och verksamhet att dras in från och med 
höstterminen 2015. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 58 Dnr 2015BUN047 Dpl 630 
 
Familjecentralen: Redovisning     
 
Familjecentralen ligger i Gimo och är ett samarbete mellan barn- och utbild-
ningsförvaltningen, socialförvaltningen, primärvården och Svenska kyrkan. Där 
finns öppen förskola, barnhälsovård, mödrahälsovård och socialtjänst. Syftet är 
att erbjuda ett brett stöd till barn och deras familjer.  
 
Redovisning av verksamheten. 
 
Arbetsutskottets förslag 2015-05-21 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen 
_____ 
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Biträdande barn- och utbildningschef Kristina Dhenstrand föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-06-11 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningschefen i uppdrag 
att se över det resursbehov som behöver finnas på Familjecentralen. Barn- 
och utbildningschefen uppdras att föra diskussioner med socialförvaltning-
en för att se över fördelningen av kostnaderna för verksamheten. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 59 Dnr 2015BUN037 Dpl 002 
 
Delegering i verksamhetsfrågor: Revidering    
 
Barn- och utbildningsnämnden antog 2011-06-09 delegering i verksamhetsfrågor 
att gälla från och med 2011-07-01. Det finns förslag till ändringar när det gäller 
delegering i verksamhetsfrågor. 
 
Arbetsutskottets förslag 2015-05-21 
 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner revideringen av delegering av verk-
samhetsfrågor. 
_____ 
 
Nämndsekreterare Per-Åke Berg föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-06-11 
 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner revideringen av delegering av 
verksamhetsfrågor. 
_____ 
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§ 60 Dnr 2015 BUN044 Dpl 312 
 

 Ny översiktsplan     
 
Barn- och utbildningsnämnden ska lämna ett yttrande över översiktsplanen sen-
ast den 15 september 2015.  
 
Nämndsekreterare Per-Åke Berg föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-06-11 
 
Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningschefen i uppdrag 
att till arbetsutskottets sammanträde 2015-08-27 arbeta fram ett förslag till 
yttrande. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 61 Dnr 2015 BUN043 Dpl 900 
 
 
Lokala ordningsföreskrifter     
 
Det har inkommit förslag från polisen om ändrade gränser avseende alkoholför-
täringsförbud i Öregrund. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade  
2015-02-10 att ordningsstadgan ska revideras utifrån inkomna förslag. 
 
Eventuella remissvar ska vara kommunkansliet tillhanda senast 2015-08-24. 
 
Nämndsekreterare Per-Åke Berg föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-06-11 
 
Barn- och utbildningsnämnden avstår från att lämna något yttrande. 
_____ 
 
 
 
 
 
 



 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sid 
2015-06-11 8 (16) 

 

 Utdragsbestyrkande 
 

§ 62 Dnr 2015BUN034 Dpl 352  
 
Gång- och cykelvägsplan 2015-2020    
 
Ett förslag till gång- och cykelvägsplan för Östhammars kommun har tagits 
fram. Tekniska utskottet har beslutat att skicka ut förslaget på samråd. 
 
Samrådstiden är 1 april – 15 juni 2015. 
 
Arbetsutskottets förslag 2015-05-21 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
 
Föreligger förslag till yttrande. 
 
Nämndsekreterare Per-Åke Berg föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-06-11 
 
Barn- och utbildningsnämnden antar yttrandet som sitt eget och överläm-
nar det till tekniska kontoret. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 63 Dnr 2015 BUN035 Dpl 600 
 
Utredning om Frösåkersskolan : Information    
 
Barn- och utbildningsnämnden gav 2015-04-21 barn- och utbildningschefen i 
uppdrag att utreda de organisatoriska, pedagogiska och ekonomiska konsekven-
serna av det förslag som presenterades vid nämnden sammanträde. Ärendet åter-
remitterades till arbetsutskottet för fortsatt beredning. 
 
Information om hur utredningen är tänkt att genomföras. 
 
Arbetsutskottets förslag 2015-05-21 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.  
 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningschefen skyndsamt påbörjar ut-
redningen avseende skolstrukturen i Östhammars tätort. 
_____ 
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Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-06-11 
 
Barn- och utbildningsnämnden uppdrar till barn- och utbildningschefen att 
skyndsamt påbörja utredningen enligt det inriktningsbeslut som återremit-
terades vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2015-04-21. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 64 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. 
_____ 
 
Presidiets förslag 2015-01-22 
 
Presidiet överlämnar ärendet till barn- och utbildningsnämnden utan eget ställ-
ningstagande. 
_____ 
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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 sam-
manträdet 2015-06-11. 
_____ 
 
Föreligger förslag till mål- och styrtal. 
 
Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-06-11 
 
Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till mål- och styrtal för  
2015-2018. 
_____ 
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§ 65 
 
Information från förvaltningen     
 
Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén informerar om: 
 

− Organisationen i Gimo. Det är inte någon lyckad organisation i dag. Vi 
håller på att se över organisationen och den nya rektorn kommer att få i 
uppdrag att arbeta vidare med frågan. 
 

− Zackarias Åkerman har fått tjänst i Uppsala, vilket innebär att tjänsten är 
ledig i Kristinelund. Det är svårt att rekrytera bra rektorer. Redovisning 
av rektorernas ansvarsområden i Östhammarsområdet. 

 
− Zara Järvström blir rektor på Bruksgymnasiet när Christer Fernkvist slu-

tar. 
 

− Sammanställning över anställningarna i Österbybruk. 
 

− Det blir sommarskola på alla högstadieskolor. 
 

− Skolinspektionens regelbundna tillsyn kommer att ske under hösten.  
 

− Omvalet till Bruksgymnasiet blir klart 18 juni. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-06-11 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 66 
 
Rapporter från skolråd m.m.     
 
Freddie Eriksson (MP) och Sven Olof Svensson (S) rapporterar från skolråd vid 
Österbyskolan 2015-05-27. 
 
Fredrik Jansson (BOA) rapporterar från skolråd vid Edsskolan 2015-05-07. 
 
Fredrik Jansson (BOA) rapporterar från skolråd vid Snesslinge skola  
2015-05-26. 
 
Irmeli Bellander (FP) rapporterar från skolråd vid förskolorna i Gimo  
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2015-04-22. 
 
Gunnel Wahlgren (C) rapporterar från Kompetensforum i Uppsala 2015-05-29. 
 
Gunnel Wahlgren rapporterar från möte mellan barn- och utbildningsnämndens 
och socialnämndens arbetsutskott 2015-06-08. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-06-11 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapporterna. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 67 
 
Redovisning av delegationsbeslut v  
 
Följande förteckningar över delegationsbeslut redovisas: 
 
 
Verksamhetsfrågor 
2015-05-04 Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén 
  (Godkännande vid utökning av plats/avdelning i 
   enskild pedagogisk omsorg) 
2015-05-05 Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist 
  (Skolskjuts särskilda skäl, busskort särskilda skäl 
  vid val av skola, busskort särskilda skäl) 
2015-05-25 Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén 
  (Godkännande vid utökning av plats/avdelning i
 enskild pedagogisk omsorg) 
2015-05-28 Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén 
  (Beslut och yttrande i enskilt elevärende mot 
  annan myndighet)  
2015-05-28 Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén 

(Yttrande över ansökan till nationellt gymnasie- 
program annan kommun, reglering och överens-
kommelse avseende introduktionsprogram, 2 si-
dor) 

2015-06-03 Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist 
  (Busskort särskilda skäl) 
_____ 
 



 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sid 
2015-06-11 13 (16) 

 

 Utdragsbestyrkande 
 

 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-06-11 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 68 
 
Information v  

 
Dnr 2014BUN083 Dpl 600 

1) Dnr 2015KS244 Dpl 911 
Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunfullmäktige 2015-04-21 
angående entledigande av Siri Bonde (S) som ersättare i barn- och utbildnings-
nämnden. 

 
Dnr 2014BUN083 Dpl 600 

2) Dnr 2015KS244 Dpl 911 
Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunfullmäktige 2015-04-21 
angående val av en ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Siri Bonde 
(S).  
 
3) Dnr 2015BUN010 Dpl 612 
Beslut från Skolinspektionen 2015-05-11 avseende ansökan om godkännande 
för en särskild variant av gymnasieutbildning inom naturvetenskapsprogrammet 
vid Uppsala Waldorfgymnasium i Uppsala kommun. 
 
4) Dnr 2014BUN094 Dpl 627 
Beslut från Skolinspektionen 2015-05-06 avseende uppföljning av Barn- och 
elevombudets beslut. 
 
5) 
Kvalitetsgranskning Rapport 2015:3 från Skolverket om undervisning i försko-
leklass. 
 
6) 
Kommunrevisionens uppföljande granskning av tidigare genomförda revisions-
rapporter. 
 
7) 
Cirkulär 15:16 från Sveriges Kommuner och Landsting: Övergångsbestämmel-
ser för lärare och förskollärare som saknar legitimation upphör 2015-06-30. 
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Arbetsutskottets förslag 2015-05-21 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
 
8) Dnr 2015KS399 Dpl 382 
Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott 
2015-05-12 angående idrottsföreningarnas förslag på ny sporthall, diskussion. 
 
9) 
Skrivelse från Öregrunds utvecklingsgrupp angående Östhammars kommuns 
planer på neddragning av klasser i Öregrund/Gräsö skolor, som på sikt pekar 
mot nedläggning av skola. 
 
10) 
Medborgarutredning mot nedläggning av Öregrunds skola F-6. 
 
11) 
Skrivelse från elevhälsoteamet på Bruksgymnasiet 2015-05-27 angående indrag-
ning av läkare vid BUP-klinikerna i Östhammar och Tierp. 
 
12)  Dnr 2015SN158 Dpl 712 
Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med socialnämnden 2015-05-27 angå-
ende SUF kunskapsprogram – fortsatt finansiering.  
_____ 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-06-11 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
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§ 69 
 
Kurs- och konferensinbjudningar    
 
Kurs- och konferensinbjudningar redovisas. 
 
Arbetsutskottets förslag 2015-05-21 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen 
_____ 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-06-11 
 
Barn- och utbildningsnämnden uppdrar till arbetsutskottet att vid sam-
manträdet 2015-08-27 besluta om datum för konferensen ”Skolans utma-
ningar och möjligheter”. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 70 Dnr 2014BUN083 Dpl 600 
 
Arbetsformer: Kontaktpersoner till Barnombudsmannen i Uppsala   
 
Barnombudsmannen i Uppsala önskar att varje nämnd och förvaltning utser 
minst en politiker och en tjänsteman från förvaltningen som kontaktperson. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-06-11 
 
Barn- och utbildningsnämnden utser Gunnel Wahlgren (C) till kontaktper-
son för barnombudsmannen i Uppsala. 
_____ 
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§ 71 Dnr 2015BUN050 Dpl 600 
 
Införande av ett Kraft-, Värme- och Ventilationslabb (KVV-labb) i Östhammars 
kommun 
 
I Uppsala regionen finns ett antal mindre och större företag inom energi- och 
industrisektorn som behöver välutbildade drifttekniker i framtiden. Det finns 
dessutom ett antal utbildningsprogram i regionen som skulle ha stor nytta av om 
ett Kraft-, Värme- och Ventilationslabb (KVV-labb) införs. De utbildningssam-
ordnare som idag kan erbjuda ett KVV-labb finns i Kalmar och i Härnösand. 
 
Efter förfrågan så har Teknikcentrum tackat ja till att vara den utbildningssam-
ordnare som kan vara ansvariga för driften av KVV-labbet. Barn- och utbild-
ningsnämnden föreslås bli huvudman och investeringen tas från investerings-
budgeten. 
 
På grund av jäv deltar inte Fredrik Jansson (BOA) i handläggningen av ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-06-11 
 
Barn- och utbildningsnämnden återremitterar ärendet till arbetsutskottets 
sammanträde 2015-08-27 för fortsatt beredning. 
_____ 
 
Ordförande Roger Lamell tillönskar barn- och utbildningsnämnden och barn- 
och utbildningsförvaltningen en riktigt bra sommar. 
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