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Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum Gräsö (SR 1), Östhammar, kl. 08.30 – 16.05 
 

Beslutande Enligt närvarolista 

Övriga deltagande Lisbeth Bodén, barn- och utbildningschef
Per-Åke Berg, nämndsekreterare 
Sara Ersund, ekonom, §§ 120-122 
Eva Andersson, barnomsorgsansvarig, § 115 
Caroline Schnell, kurator, § 118 
AnneLee Larsson, verksamhetschef, §§ 118-119 
Alf Jansson, § 114 

 
Utses att justera Christer Lindström (M) 

Justeringens plats och tid Barn- och utbildningskontoret, 2015-11-26 
  

 
Underskrifter Sekreterare ……………………………………………..  Paragrafer 114 - 130 
 Per-Åke Berg  

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

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

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

 
Sammanträdesdatum 2015-11-19 

Datum för  
anslags uppsättande 2015-11-26 anslags nedtagande 2015-12-18 

Förvaringsplats  
för protokollet Barn- och utbildningskontoret 
  
Underskrift ……………………………………………..  
 Per-Åke Berg  
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§ 114 Dnr BUN-2015-079 Dpl 915  
 Dnr KS 2015-684 Dpl 915 

 
Medborgarförslag om att avlasta lärarna med administrativt arbetet 
 
Föreslås i medborgarförslag daterat 2015-09-29 att lärarsekreterare anställs för 
att avlasta lärarna med de uppgifter som lärarna inte är utbildade för.   
 
Kommunfullmäktiges beslut 2015-09-29 
 
Medborgarförslaget överlämnas till barn- och utbildningsnämnden. 
_____ 
 
Arbetsutskottets förslag 2015-11-05 
 
Barn- och utbildningsnämnden avslår medborgarförslaget med motiveringen att 
det är en verksamhetsfråga. De arbetsuppgifter som nämns i medborgarförslaget 
är inte enbart av administrativ karaktär utan ingår i lärarens profession och upp-
drag. 
 
Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 
_____ 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-11-19 
 
Barn- och utbildningsnämnden avslår medborgarförslaget med motivering-
en att det är en verksamhetsfråga. De arbetsuppgifter som nämns i med-
borgarförslaget är inte enbart av administrativ karaktär utan ingår i lära-
rens profession och uppdrag. 
 
Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 
_____ 
 
 
 
 
 

 § 115 
 
Barnomsorgskö och prognos 2015     
 
Aktuell barnomsorgskö och prognos för 2015 redovisas.  
 
Barnomsorgshandläggare Eva Andersson föredrar ärendet. 
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Arbetsutskottets förslag 2015-11-05 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
Barnomsorgshandläggare Eva Andersson föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-11-19 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 116 Dnr BUN-2015-080 Dpl 913 
 Dnr KS 2015-549 Dpl 913 
  
Motion från Fredrik Jansson (BOA) och Lars O Holmgren (BOA) till kommun-
fullmäktige gällande alternativa former i barnomsorgsverksamheten: Yttrande  
 
Fredrik Jansson (BOA) och Lars O. Holmgren (BOA) har inkommit med en 
motion daterad 2015-06-25 gällande alternativa former i barnomsorgsverksam-
heten. 
 
Motionärerna ser att: 
 

 förutsättningarna för alternativa pedagogiker i kommunal regi utreds 
 Östhammars kommun ställer sig positiv till barnomsorg i alternativa 

driftsformer 
 det under 2016 inleds ett pilotprojekt inom den kommunala verksamhet-

en som tillämpar alternativ pedagogik som exempelvis ”i ur och skur” – 
pedagogik. 

 
Kommunfullmäktige har 2015-09-19 remitterat motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. Barn- och utbildningsnämnden ska lämna ett yttrande av försla-
gen till kommunstyrelsen. 
 
Arbetsutskottets beslut 2015-11-05 
 
Arbetsutskottet ger barn- och utbildningschefen i uppdrag att ta fram ett 
förslag till yttrandet till barn- och utbildningsnämndens sammanträde 
2015-11-19. 
_____ 
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Föreligger förslag till yttrande. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-11-19 
 
Barn- och utbildningsnämnden antar yttrandet och överlämnar det till 
kommunstyrelsen. 
_____ 
 
  
 
 
 
§ 117 Dnr 2014BUN083 Dpl 600 
 
Arbetsformer: Kompletteringsval av kontaktperson    
 
Kommunfullmäktige har beviljat Emil Söderberg (SD) entledigande från upp-
draget som ledamot i barn- och utbildningsnämnden. Emil Söderberg (SD) var 
kontaktperson för Vretaskolan, Hammarskolan samt särskolan och en ny kon-
taktperson ska utses. 
 
Kommunfullmäktige har 2015-09-29 utsett Helene Salmenaho (SD) till ledamot 
i barn- och utbildningsnämnden. 
 
Förteckning över enheter och dess kontaktpersoner daterad 2015-09-10 förelig-
ger. 
 
Arbetsutskottets förslag 2015-11-05 
 
Barn- och utbildningsnämnden utser Helene Salmenaho (SD) till kontaktperson 
för Vretaskolan, Hammarskolan samt särskolan. 
_____ 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-11-19 
 
Barn- och utbildningsnämnden utser Helene Salmenaho (SD) till kontakt-
person för Vallonskolan och Bruksgymnasiet. Irmeli Bellander (FP) utses 
till kontaktperson för Vretaskolan, Hammarskolan, Särskolan samt försko-
lorna Diamanten och Rubinen. 
_____ 
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§ 118 
 
Liv och hälsa ung     
 
Elever i årskurs 7 och 9 i grundskolan samt årskurs 2 på gymnasiet har svarat på 
frågor om sin hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Resultatet kan användas för 
planering och uppföljning samt som underlag för hälsofrämjande och förebyg-
gande insatser. Ett övergripande och långsiktigt mål är att Liv & Hälsa ung ska 
vara en del i de underlag och prioriteringar som styr kommunernas och lands-
tingets åtgärder för det förebyggande och hälsofrämjande arbetet för barn och 
ungdomar. Materialet gör det möjligt att följa utvecklingen över tid. 
_____ 
 
Caroline Schnell, kurator, föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-11-19 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 119 Dnr BUN-2015-077 Dpl 627 
 
Skolpliktsärende     
 
Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-10-22 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att en återrapportering av vidtagna åtgär-
der ska ske vid nämndens sammanträde 2015-11-19. 
_____ 
 
AnneLee Larsson, verksamhetschef för elevhälsan, föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-11-19 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att vitesförelägga vårdnadshavarna 
om inte dessa medverkar till att skolplikten fullföljs.  
_____ 
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§ 120 Dnr BUN-2014-048 Dpl 041 
 

 Årsbudget 2015: Budgetuppföljning     
 
Driftbudgetuppföljning per september 2015 redovisas.  
 
Arbetsutskottets förslag 2015-11-05 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
Sara Ersund, ekonom, föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-11-19 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 121 Dnr BUN-2015-078 Dpl 049 
 
Ansökan om medel ur nämndens utvecklingsbudget: Hälsoäventyret  
 
Barn- och utbildningsförvaltningen ansöker om 225 000 kr ur barn- och utbild-
ningsnämndens utvecklingsbudget för att finansiera Östhammars kommuns an-
del av kostnaden för år 2015. 
 
Arbetsutskottets förslag 2015-11-05 
 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner att 225 000 kr ur barn- och utbild-
ningsnämndens utvecklingsbudget används för att finansiera Östhammars kom-
muns andel av kostnaden för Hälsoäventyret år 2015. 
_____ 
 
Sara Ersund, ekonom, föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-11-19 
 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner att 225 000 kr ur barn- och ut-
bildningsnämndens utvecklingsbudget används för att finansiera Östham-
mars kommuns andel av kostnaden för Hälsoäventyret år 2015. 
_____ 
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§ 122 Dnr BUN-2015-082 Dpl 049 
 
Resursfördelningsmodell     
 
Den 1 juli 2014 ändrades skollagen så att det ställs större krav på kommunerna 
att fördela resurser utifrån elevers förutsättningar och behov, s.k. socioekono-
misk fördelning. Någon universalmodell finns inte utan varje kommun ska själva 
ta fram den mest optimala modellen utifrån de egna förutsättningarna. 
 
Arbetsutskottets förslag 2015-11-05 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att den resursfördelningsmodell som 
användes år 2015 också används för år 2016. 
_____ 
 
Föreligger förslag till ny resursfördelningsmodell för 2016 daterat 2015-11-19 
(bilaga 1). 
 
Sara Ersund, ekonom, föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-11-19 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att vid fördelning av budget till 
grundskolan använda den föreslagna resursfördelningsmodellen för 2016. 
_____ 
 
 
 
 
§ 123 
 
Lista över uppdrag från barn- och utbildningsnämnden: Uppföljning   
 
Barn- och utbildningsnämnden har den 12 juni 2007 beslutat att listan över upp-
drag ska redovisas för barn- och utbildningsnämnden en gång per kvartal. 
 
Aktuell förteckning redovisas. 
 
Arbetsutskottets förslag 2015-11-05 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-11-19 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
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§ 124 Dnr BUN-2015-081 Dpl 633 
 
Pedagogisk omsorg     
 
Diskussion om den pedagogiska omsorgen för skolbarn. 
 
Arbetsutskottets förslag 2015-11-05 
 
Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningschefen i uppdrag att se 
över den pedagogiska omsorgen för skolbarn till barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde 2015-11-19. 
_____ 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-11-19 
 
Barn- och utbildningsnämnden uppdrar till barn- och utbildningschefen att 
ta fram en konsekvensanalys av att inte ta in några nya skolbarn i den pe-
dagogiska omsorgen från och med hösten 2016. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 125 
 
Information från möte med revisorerna   
 
Barn- och utbildningsnämndens presidium hade 2015-08-31 ett möte med revi-
sorerna där verksamheten diskuterades. Revisorerna efterfrågade då information 
om vilka kontakter barn- och utbildningsnämnden har med exempelvis myndig-
heter. 
 
Arbetsutskottets beslut 2015-10-01 
 
Arbetsutskottet ger barn- och utbildningschefen i uppdrag att dokumentera vilka 
kontakter barn- och utbildningsnämnden har med exempelvis myndigheter och 
organisationer. Uppdraget redovisas vid barn- och utbildningsnämndens sam-
manträde 2015-11-19. 
_____ 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-11-19 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
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§ 126 
 
Information från förvaltningen   
 
Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén informerar om: 
 

 Det finns en tillväxtstrategi som är tagen. De fyra punkter som berör 
barn- och utbildningsnämndens verksamhet är att utveckla utbildnings-
möjligheterna i kommunen, att erbjuda ungdomar möjligheter till prak-
tikplatser på företag i kommunen, att stärka sambandet med Uppsala 
universitet och SLU samt att främja entreprenörskap i skolorna. 

 
 Lärarlyftet. Staten skjuter till 1 500 kr per utbildningspoäng för de som 

utbildar sig inom svenska som andraspråk (SVA). För att göra det attrak-
tivare för de som ger vi dubbel ledighet. Det är 5 lärare som satsar på 
detta.  

 
 Det är en annons ute för tjänsten som samordnare för arbete med nyan-

lända. Ansökningstiden går ut den 22 november och det har hittills 
kommit ini 10 ansökningar. 

 
 Hösten 2017 kommer det att bli problem med att få plats med alla hög-

stadieelever på Österbyskolan. Den är byggd för att klara en klass i varje 
årskurs på högstadiet, men det kommer att vara två. Vi måste redan nu 
börja titta på en lösning. 

 
 Kommunens budget är ansträngd och det finns ett sparbeting på 0,5 pro-

cent, som förvaltningarna tillsammans ska spara. 
 

 Introduktionsprogram för nya lärare. Under det första introduktionsåret 
kommer det att bli ett sex dagars långt introduktionsprogram. Det kom-
mer bland annat att innefatta formativ bedömning. 

 
 Styrmodellen redovisas. 

 
 Förhållandet till Forsmarks skola. Det kommer att vara ett möte i febru-

ari. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-11-19 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen 
_____ 
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§ 127 
 
Rapporter från skolråd m.m.     
 

 Bertil Johansson (C) rapporterar från skolråd vid förskolorna Rubinen 
och Diamanten 2015-10-28. 
 

 Josefin Nilsson (C) rapporterar från skolråd vid förskolorna i Östhammar 
2015-10-07. 
 

 Gunnel Wahlgren (C) rapporterar från konferensen Skolans utmaningar 
och möjligheter på Clarion Hotel Arlanda 2015-11-09. 

 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-11-19 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapporterna 
_____ 
 
 
 
 
§ 128 
 
Redovisning av delegationsbeslut v  
 
Följande förteckningar över delegationsbeslut redovisas: 
 
Personalfrågor 
 
Verksamhetsfrågor 
2015-10-19 Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén 
  (Mottagande av elev från annan kommun på 
 grund av särskilda skäl) 

2015-10-20 Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén 
  (Tecknande av avtal där firmatecknare ej krävs) 

2015-10-30 Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist 
  (Skolskjuts avstånd, busskort särskilda skäl vid 
 växelvis boende, självskjutsersättning särskilda 
 skäl val av skola, vinterskolskjuts särskilda skäl 
 trafikförhållanden vid val av skola) 

2015-11-05 Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén 
  (Mottagande av elev från annan kommun på 
 grund av särskilda skäl) 

2015-10-29 Förskolechef Camilla Lindström 
  (Beslut om utökad tid i förskolan) 
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2015-10-29 Förskolechef Camilla Lindström 
  (Beslut om utökad tid i förskolan) 

_____ 

 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-11-19 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
 
 
 
 
 
§ 129 
 
Information v  
 
Föreligger ingen information. 
 
Arbetsutskottets förslag 2015-11-05 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
 
1) Dnr BUN-2015-083 Dpl 627 
Beslut från Skolinspektionen 2015-10-29 avseende anmälan om skolsituationen 
för en elev vid Vallonskolan. 
 
2) Dnr BUN-2015-089 Dpl 627 
Beslut från Skolinspektionen 2015-11-06 avseende anmälan om bristande in-
formation med mera avseende elevs skolsituation vid Vallonskolan. 
 
3) Dnr BUN-2015-090 Dpl 627 
Beslut från Skolinspektionen 2015-11-06 avseende anmälan om elevs behov av 
stöd och särskilt stöd vid Vallonskolan. 
 
4)  Dnr KS-2015-563 Dpl 900 
Utdrag ur protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde 2015-10-20  
avseende Remiss, förslag om utbildningsgaranti i gymnasieskolan. 
 
5)  Dnr KS-2015-563 Dpl 900 
Utdrag ur protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde 2015-10-28  
avseende skrivelse angående läkarbemanningen vid BUP-kliniken i Östhammar. 
_____ 
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Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-11-19 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 130 
 
Kurs- och konferensinbjudningar    
 
Kurs och konferensinbjudningar redovisas. 
 
Arbetsutskottets förslag 2015-11-05 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-11-19 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att Matts Eriksson (S) och Josefin 
Nilsson (C) deltar på Café Världen den 25 november 2015. 
_____ 


