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 Utdragsbestyrkande 
 

Plats och tid SKB, sammanträdesrum Tvärnö Östhammar, kl. 08.30 – 15.40 
 

Beslutande Enligt närvarolista 

Övriga deltagande Lisbeth Bodén, barn- och utbildningschef 
Per-Åke Berg, nämndsekreterare 
Sara Ersund, ekonom, §§ 92-93 
Anne Lee Larsson, verksamhetschef förskolan, §§ 92-93 
 

 
Utses att justera Christer Lindström (M) 
Justeringens plats och tid Barn- och utbildningskontoret, 2016-12-01 
  

 
Underskrifter Sekreterare ……………………………………………..  Paragrafer 92- 103 
 Per-Åke Berg  

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

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

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

 
Sammanträdesdatum 2016-11-24 
Datum för  
anslags uppsättande 2016-12-01 anslags nedtagande 2016-12-23 
Förvaringsplats  
för protokollet Barn- och utbildningskontoret 
  
Underskrift ……………………………………………..  
 Per-Åke Berg  
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 § 92 
 
Barnomsorgskö och prognos 2016     
 
Aktuell barnomsorgskö och prognos för 2016 redovisas.  
 
Verksamhetschef AnneLee Larsson och ekonom Sara Ersund föredrar ärendet. 
 
Arbetsutskottets förslag 2016-11-14 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
Verksamhetschef Anne Lee Larsson och ekonom Sara Ersund föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-11-24 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningschefen i uppdrag 
att utforma en skrivelse till kommunstyrelsen avseende de extra kostnader-
na för barnomsorgen i Östhammars kommun. Skrivelsen föredras på barn- 
och utbildningsnämnden 2016-12-15. 
_____ 
 
 
 
 
 

 § 93 Dnr BUN-2015-033 Dpl 041 
 
Årsbudget 2016: Budgetuppföljning avseende kvartal 3   
 
Driftbudgetuppföljning för kvartal 3 redovisas.  
 
Ekonom Sara Ersund föredrar ärendet. 
 
Arbetsutskottets förslag 2016-11-14 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
Ekonom Sara Ersund föredrar ärendet. 
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Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-11-24 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden bjuder in rektorn och verksamhetschefen 
för vuxenutbildningen till barn och utbildningsnämndens sammanträde 
2017-02- 02 för att presentera verksamheten. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 94 Dnr BUN-2016-091 Dpl 913 
  Dnr KS-2016-684 Dpl 913 
Motion om lärarlönelyftet     
 
Hösten 2016 införs lärarlönelyftet som är en lönesatsning för de mest kompe-
tenta lärarna. Det är en satsning som är utöver det förstelärarsystem som tidigare 
genomförts. Liberalerna i Östhammars kommun yrkar: 
 

• Att lärarlönelyftet blir permanent för de lärare som erhåller detta lyft hös-
ten 2016. 

• Att barn- och utbildningsnämnden tillförs motsvarande belopp i kom-
mande budgetar om staten, mot förmodan, drar tillbaka medlen för denna 
satsning. 

 
Yttrandet överlämnas till kommunstyrelsen. 
 
Arbetsutskottets förslag 2016-11-14 
 
Barn- och utbildningsnämnden antar yttrandet som sitt eget och överlämnar det 
till kommunstyrelsen. 
_____ 
 
Irmeli Bellander (L) och Fredrik Jansson (BOA) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för den framlagda motionen. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-11-24 
 
Barn- och utbildningsnämnden antar yttrandet som sitt eget och överläm-
nar det till kommunstyrelsen. 
_____ 
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 § 95 Dnr BUN-2016-092 Dpl 913 
 Dnr KS-2016-683 Dpl 913 
Motion om lärarassistenter     
 
Lärare i den svenska skolan upplever en stressande arbetsmiljö med en stor 
mängd administrativa sysslor. En hel del av det administrativa arbetet skulle 
med fördel kunna genomföras av lärarassistenter. Liberalerna yrkar att det i Öst-
hammars kommun anställs lärarassistenter vid kommunens skolor. 
 
Yttrandet överlämnas till kommunstyrelsen. 
 
Arbetsutskottets förslag 2016-11-14 
 
Barn- och utbildningsnämnden antar yttrandet som sitt eget och överlämnar det 
till kommunstyrelsen. 
_____ 
 
Förslaget diskuteras och justeras. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-11-24 
 
Barn- och utbildningsnämnden antar yttrandet som sitt eget och överläm-
nar det till kommunstyrelsen. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 96 Dnr BUN-2016-093 Dpl 609 
 Dnr REV-2016-2  
 
Planeringsperspektiv inom barnomsorg och grundskola   
 
KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en gransk-
ning av planeringsperspektivet inom barnomsorg och grundskola. Granskningen 
ingår i revisionsplanen för år 2016. 
 
Kommunrevisionen har översänt rapporten till barn- och utbildningsnämnden för 
yttrande. Svar önskas senast 30 november 2016. 
 
Arbetsutskottets förslag 2016-11-14 
 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av granskningen och har inga ytter-
ligare synpunkter att framföra. 
_____ 
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Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-11-24 
 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av granskningen och har inga 
ytterligare synpunkter att framföra. 
 
Barn- och utbildningsnämnden uppdrar till arbetsutskottet att planera en 
arbetsdag för barn- och utbildningsnämnden med anledning av revisorer-
nas granskning. 
_____ 
 
 
 
 
§ 97 
 
Samverkansstruktur i den nya regionen    
 
Bildandet av Region Uppsala den 1 januari 2017 innebär att fler resurser som rör 
länets utveckling samlas i en organisation, vilket ger bättre möjligheter till sam-
ordning. 
 
Diskussion om samverkansstrukturen i den nya regionen. 
 
Arbetsutskottets förslag 2016-11-14 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
 
Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén redovisar förslaget till ny samverkans-
struktur i den nya regionen. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-11-24 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
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§ 98 
 
Information från förvaltningen     
 
Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén informerar om: 
 

− Den pågående rekryteringen av en ny rektor till Öregrunds skola. 
 

− Upphandlingen av en konsult som ska göra genomlysningen av lokalerna 
på Olandsskolan. Syftet är att se hur lokalerna kan utnyttjas på effektiv-
aste sättet.  

 
− Österbyskolan blir för trång 2018. Genomlysningen av Österbyskolan 

kommer barn- och utbildningsförvaltningen att göra själva.  
 

− Arbetet med den nya skolorganisationen i Gimo. 
 

− Processen avseende Forsmarks skola. 
 

− Processen för lärarlönelyftet. De som får del av lärarlönelyftet får i ge-
nomsnitt minst 2 500 kr. 

 
− Öppna jämförelser 2016 där resultatet för Östhammars är bättre än före-

gående år. 
 

− Projektet Entreprenörskap i skolan. Det har inte fått avsedd effekt, vilket 
kan ha berott på att projektägaren inte varit tillräckligt involverad i pro-
jektet. 

 
− Det är ont om SVA-lärare i kommunen. Förvaltningen kommer att ge ut-

bildning till de lärare som idag får ha SVA åk 1-3 så att de även kan un-
dervisa andra årskurser. 

 
− Det pågående arbetet med Frösåkersskolan. 

 
− Teknikkvällen för årskurs 7-9 på Storbrunn i Östhammar. Temat var pro-

grammering. 
 

− C Företaget har aviserat att de sökt bygglov för en mindre förskola i 
Alunda. 

 
− Barnskötarsatsningen. Det blir 250 kronor per person till de som är utbil-

dade till barnskötare. 
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− En specialpedagog har anställts som ska arbeta för barn i behov av sär-
skilt stöd i förskolan. Syftet är förebyggande och specialpedagogen ska 
handleda personal i förskolan. 

 
− Ekonomin för IKT-satsning i skolan är ett problem. Det saknas medel för 

förtätning av enheter till eleverna. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-11-24 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att Ann-Charlotte Grehn (S) och 
Irmeli Bellander (L) ska ingå i en arbetsgrupp avseende den nya Frösåkers-
skolan. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 99 
 
Rapporter från skolråd m.m.     
 

− Irmeli Bellander (L) och Bertil Johansson (C) rapporterar från skolråd 
vid förskolorna i Gimo 2016-11-16. 
 

− Irmeli Bellander (L) och Bertil Johansson (C) rapporterar från skolråd 
vid grundskolorna i Gimo 2016-10-20. 

 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-11-24 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapporterna. 
_____ 
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§ 100 
 
Inkomna skrivelser till barn- och utbildningsnämnden v  
 
Följande inkomna skrivelser redovisas: 
 
1) Dnr: BUN-2016-90 Dpl 611 
Skrivelse från personal på Frösåkersskolan avseende problem som är förknip-
pade med IKT-satsningen i skolan. 
 
Arbetsutskottets förslag 2016-11-14 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av skrivelsen. 
_____ 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-11-24 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av skrivelsen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningschefen i uppdrag 
att besöka Frösåkersskolan och diskutera med personalen om de problem 
som framförs i skrivelsen. Barn- och utbildningsnämnden informeras om de 
förda diskussionerna vid sammanträdet 2016-12-15. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 101 
 
Redovisning av delegationsbeslut v  
 
Följande förteckningar över delegationsbeslut redovisas: 
 
Verksamhetsfrågor 
 
2016-10-20 Särskolestrateg Anne Lee Larsson 
  (Mottagande i grundsärskolan.) 

 
2016-10-26 Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén 
  (Avgiftsbefrielse för plats i förskoleverksamhet) 

2016-11-01  Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén 
 (Yttrande i enskilt elevärende mot annan myndig-
het) 
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2016-11-17  Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén 
 (Stöd för inackordering) 

2016-11-17  Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén 
 (Mottagande av elev från annan kommun pga 
särskilda skäl) 

2016-11-17  Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén 
 (Stöd för inackordering) 

2016-11-17  Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén 
 (Bidrag till fristående förskola) 

2016-11-17 Rektor Michael Greifeneder 
  (Beslut att inleda utredning vid kännedom om att 
 en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 
 behandling i samband med verksamheten. 
 
2016-11-17 Rektor Cathrin Lundegård 
  (Beslut att inleda utredning vid kännedom om att 
 en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 
 behandling i samband med verksamheten. 
 
2016-11-17 Rektor Johan Mattsson 
  (Beslut att inleda utredning vid kännedom om att 
 en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 
 behandling i samband med verksamheten. 
 
2016-11-17 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. 
 
2016-11-17 Rektor Annika Kindvall 
  (Beslut att inleda utredning vid kännedom om att 
 en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 
 behandling i samband med verksamheten. 
 
2016-11-17 Rektor Anna-Karin Sehlstedt-Ståhl 
  (Beslut att inleda utredning vid kännedom om att 
 en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 
 behandling i samband med verksamheten. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-11-24 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
 



 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sid 
2016-11-24 10 (10) 

 

 Utdragsbestyrkande 
 

§ 102 
 
Information v  
 
1) Dnr SN-2016-237 Dpl 020 
Utdrag ur protokoll fört vid socialnämndens sammanträde 2016-10-26 avseende 
Jobbgaranti för elever på gymnasiets vård- och omsorgsprogram. 
 
Arbetsutskottets förslag 2016-11-14 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-11-24 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 103 
 
Kurs- och konferensinbjudningar 
 
Kurs- och konferensinbjudningar redovisas. 
 
Arbetsutskottets förslag 2016-11-14 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-11-24 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden erbjuder ledamöter och ersättare att delta 
vid invigningen av KVV-labbet 2016-11-30. 
 
Barn- och utbildningsnämnden erbjuder ledamöter och ersättare att delta 
vid grundskoledialogerna under 2016-17. 
_____ 
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