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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-03-07  4 (26) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

    Dnr BUN-2018-113 

§ 21.  Redovisning av lokalfrågor 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-09-25 att det ska byggas en ny förskola med 100 platser 
i norra Östhammars tätort.  
 
Redovisning av hur planeringen för det fortsatta arbetet ser ut. 
 

Beslutsunderlag 
Muntlig redovisning. 
 

Ärendets behandling 
Lokalfrågorna följs kontinuerligt av barn- och utbildningsnämnden. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Projektledare Johanna Yngve informerar om den förskola som ska byggas i Östhammar. I 
Östhammar planeras den nya förskolan att byggas vid Frösåkershallen och det pågår en 
detaljplaneändring för att möjliggöra detta. Det informeras också om de krav man måste ta 
hänsyn till vid byggandet av en ny förskola, exempelvis pedagogiska krav, miljökrav, effektiv 
drift och förvaltning, säkerhetskrav, tillgänglighet etc.  
 

Beslutet skickas till 
Arkiv 
 

  



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-03-07  5 (26) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

   Dnr BUN-2019-15 

§ 22.  Uppdrag avseende arbetsmiljö 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden svarade 2018-11-15 på en skrivelse avseende stora 
barngrupper på förskolan Skutan. I samband med detta fick barn- och utbildningschefen i 
uppdrag att utreda och identifiera eventuella brister i arbetsmiljön. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Förskolechef Cathrin Lundegård redovisar arbetet som bedrivs vid förskolan för att göra 
arbetsmiljön bättre. 
 

Beslutet skickas till 
Verksamhetschef Förskolan. 
 
  



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-03-07  6 (26) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

   Dnr BUN-2018-082 

§ 23. Skolpliktsärende 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen.  

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att en återrapportering av skolpliktsärendet ska ske 
vid arbetsutskottets sammanträde 2019-04-25. 
 

Ärendebeskrivning 
Skolplikt innebär en fullständig rätt till utbildning som ingen kan ta ifrån barn och ungdomar. 
Som förälder har man ett tydligt ansvar för att barnet får sin utbildning och inte håller barnet 
hemma, eller av olika anledningar inte ser till att barnet kommer till skolan.  
 
Om en skolpliktig elev inte fullgör sin skolgång och detta beror på att elevens vårdnadshavare 
inte gjort vad denne är skyldig att göra för att så ska ske, kan barn- och utbildningsnämnden 
förelägga elevens vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter. Ett föreläggande får förenas 
med vite. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträdet 2018-12-13 att en återrapportering 
av vidtagna åtgärder ska ske vid nämndens sammanträde 2019-03-07. 
 

Beslutsunderlag 
Muntlig föredragning. 

Ärendets behandling 
Barn- och utbildningsnämnden 2018-06-28, 2018-09-06, 2018-10-18, 2018-12-13. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Rektor Håkan Blom föredrar ärendet. 
 

Beslutet skickas till 
Rektor 
  



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-03-07  7 (26) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

    Dnr BUN-2018-129 

§ 24. Skolpliktsärende 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen.  

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att en återrapportering av skolpliktsärendet ska ske 
vid arbetsutskottets sammanträde 2019-04-25. 
 

Ärendebeskrivning 
Skolplikt innebär en fullständig rätt till utbildning som ingen kan ta ifrån barn och ungdomar. 
Som förälder har man ett tydligt ansvar för att barnet får sin utbildning och inte håller barnet 
hemma, eller av olika anledningar inte ser till att barnet kommer till skolan.  
 
Om en skolpliktig elev inte fullgör sin skolgång och detta beror på att elevens vårdnadshavare 
inte gjort vad denne är skyldig att göra för att så ska ske, kan barn- och utbildningsnämnden 
förelägga elevens vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter. Ett föreläggande får förenas 
med vite. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträdet 2018-12-13 att en återrapportering 
av vidtagna åtgärder ska ske vid nämndens sammanträde 2019-03-07. 
 

Beslutsunderlag 
Muntlig föredragning. 

Ärendets behandling 
Barn- och utbildningsnämnden 2018-12-13. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Rektor Håkan Blom föredrar ärendet. 
 

Beslutet skickas till 
Rektor 
  



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-03-07  8 (26) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

   Dnr BUN-2018-130 

§ 25. Skolpliktsärende 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen.  

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att en återrapportering av skolpliktsärendet ska ske 
vid arbetsutskottets sammanträde 2019-04-25. 
 

Ärendebeskrivning 
Skolplikt innebär en fullständig rätt till utbildning som ingen kan ta ifrån barn och ungdomar. 
Som förälder har man ett tydligt ansvar för att barnet får sin utbildning och inte håller barnet 
hemma, eller av olika anledningar inte ser till att barnet kommer till skolan.  
 
Om en skolpliktig elev inte fullgör sin skolgång och detta beror på att elevens vårdnadshavare 
inte gjort vad denne är skyldig att göra för att så ska ske, kan barn- och utbildningsnämnden 
förelägga elevens vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter. Ett föreläggande får förenas 
med vite. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträdet 2018-12-13 att en återrapportering 
av vidtagna åtgärder ska ske vid nämndens sammanträde 2019-03-07. 
 

Beslutsunderlag 
Muntlig föredragning. 

Ärendets behandling 
Barn- och utbildningsnämnden 2018-12-13. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Rektor Håkan Blom föredrar ärendet. 
 

Beslutet skickas till 
Rektor 
  



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-03-07  9 (26) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

   Dnr BUN-2018-131 

§ 26. Skolpliktsärende 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen.  

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att en återrapportering av skolpliktsärendet ska ske 
vid arbetsutskottets sammanträde 2019-04-25. 
 

Ärendebeskrivning 
Skolplikt innebär en fullständig rätt till utbildning som ingen kan ta ifrån barn och ungdomar. 
Som förälder har man ett tydligt ansvar för att barnet får sin utbildning och inte håller barnet 
hemma, eller av olika anledningar inte ser till att barnet kommer till skolan.  
 
Om en skolpliktig elev inte fullgör sin skolgång och detta beror på att elevens vårdnadshavare 
inte gjort vad denne är skyldig att göra för att så ska ske, kan barn- och utbildningsnämnden 
förelägga elevens vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter. Ett föreläggande får förenas 
med vite. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträdet 2018-12-13 att en återrapportering 
av vidtagna åtgärder ska ske vid nämndens sammanträde 2019-03-07. Om eleven trots de 
vidtagna åtgärderna inte fullgör sin skolgång kan barn- och utbildningsnämnden vid detta 
sammanträde komma att förelägga vårdnadshavarna att fullgöra sina skyldigheter. 
Föreläggandet kan förenas med vite.  
 

Beslutsunderlag 
Muntlig föredragning. 

Ärendets behandling 
Barn- och utbildningsnämnden 2018-12-13. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Rektor Håkan Blom föredrar ärendet. 
 

Beslutet skickas till 
Rektor 
  



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-03-07  10 (26) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

   Dnr BUN-2017-093 

§ 27. Skolpliktsärende 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen.  

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att en återrapportering av skolpliktsärendet ska ske 
vid arbetsutskottets sammanträde 2019-04-25. 
 

Ärendebeskrivning 
Skolplikt innebär en fullständig rätt till utbildning som ingen kan ta ifrån barn och ungdomar. 
Som förälder har man ett tydligt ansvar för att barnet får sin utbildning och inte håller barnet 
hemma, eller av olika anledningar inte ser till att barnet kommer till skolan.  
 
Om en skolpliktig elev inte fullgör sin skolgång och detta beror på att elevens vårdnadshavare 
inte gjort vad denne är skyldig att göra för att så ska ske, kan barn- och utbildningsnämnden 
förelägga elevens vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter. Ett föreläggande får förenas 
med vite. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträdet 2018-12-13 att en återrapportering 
av vidtagna åtgärder ska ske vid nämndens sammanträde 2019-03-07. 
 

Beslutsunderlag 
Muntlig föredragning. 

Ärendets behandling 
Barn- och utbildningsnämnden 2017-10-19, 2017-12-14, 2018-02-01, 2018-04-12, 2018-06-
28, 2018-09-06, 2018-10-18, 2018-12-13. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Rektor Petra Gripemo föredrar ärendet. 
 

Beslutet skickas till 
Rektor 
  



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-03-07  11 (26) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

   Dnr BUN-2018-132 

§ 28. Skolpliktsärende 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen.  

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att en återrapportering av skolpliktsärendet ska ske 
vid arbetsutskottets sammanträde 2019-04-25. 
 

Ärendebeskrivning 
Skolplikt innebär en fullständig rätt till utbildning som ingen kan ta ifrån barn och ungdomar. 
Som förälder har man ett tydligt ansvar för att barnet får sin utbildning och inte håller barnet 
hemma, eller av olika anledningar inte ser till att barnet kommer till skolan.  
 
Om en skolpliktig elev inte fullgör sin skolgång och detta beror på att elevens vårdnadshavare 
inte gjort vad denne är skyldig att göra för att så ska ske, kan barn- och utbildningsnämnden 
förelägga elevens vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter. Ett föreläggande får förenas 
med vite. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträdet 2018-12-13 att en återrapportering 
av vidtagna åtgärder ska ske vid nämndens sammanträde 2019-03-07. 
 

Beslutsunderlag 
Muntlig föredragning. 

Ärendets behandling 
Barn- och utbildningsnämnden 2018-12-13. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Rektor Jessica Björkman föredrar ärendet. 
 

Beslutet skickas till 
Rektor 
  



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-03-07  12 (26) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

   Dnr BUN-2019-022 

§ 29. Skolpliktsärende 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen.  

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att en återrapportering av skolpliktsärendet ska ske 
vid arbetsutskottets sammanträde 2019-04-25. 
 

Ärendebeskrivning 
Skolplikt innebär en fullständig rätt till utbildning som ingen kan ta ifrån barn och ungdomar. 
Som förälder har man ett tydligt ansvar för att barnet får sin utbildning och inte håller barnet 
hemma, eller av olika anledningar inte ser till att barnet kommer till skolan.  
 
Om en skolpliktig elev inte fullgör sin skolgång och detta beror på att elevens vårdnadshavare 
inte gjort vad denne är skyldig att göra för att så ska ske, kan barn- och utbildningsnämnden 
förelägga elevens vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter. Ett föreläggande får förenas 
med vite. 
 

Beslutsunderlag 
Muntlig föredragning. 

Ärendets behandling 
Det är ett nytt skolpliktsärende. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Biträdande rektor Marie Johansson föredrar ärendet. 
 

Beslutet skickas till 
Rektor 
  



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-03-07  13 (26) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

    Dnr BUN-2019-011 

§ 30.  Barn- och utbildningsnämndens mål 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar följande mål: 
 

− Alla elever ska mötas av en inkluderande lärmiljö 
− Alla elever ska ha en skolgång som präglas av studiero 
− Alla elever ska ha en skolgång som präglas av trygghet och hälsa 
− Skolan ska vara attraktiv och konkurrenskraftig 

 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden har att anta mål som ska bryta ner kommunfullmäktiges 
strategiska inriktningsområden till kärnverksamheten. Förslaget har föregåtts av en dag där 
nämnden fick utbildning i kommunens styrmodell och vägledning i att ta fram en grund för 
nämndens fortsatta målarbete. Den dagens arbete har nu sammanställts av 
skolutvecklingsenheten. 
 

Beslutsunderlag 
Skrivelse angående förslag till mål. 

Ärendets behandling 
Barn- och utbildningsnämndens måldiskussion 2019-01-30. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén redovisar kortfattat förslagen till mål. 
 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningschef 
Camilla Olsson 
Verksamhetschefer 
Skolledare 
 
  



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-03-07  14 (26) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

    Dnr BUN-2019-014 

§ 31.  Genomlysning av barn- och utbildningsnämndens 
verksamhetsområden 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 

Barn- och utbildningsnämnden ger arbetsutskottet i uppdrag att utarbeta ett förslag till 
områden där fördjupade utredningar ska genomföras. 
 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2018-12-13 att ge barn- och utbildningschefen i 
uppdrag att genomlysa alla barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden med 
avseende på budget, pedagogik och andra aspekter. Extra tyngdpunkt ska läggas på de poster 
som fått extra tilldelningar i budgeten. 
 

Ärendets behandling 
Barn- och utbildningsnämnden 2018-12-13, § 165. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ekonom Sara Ersund redovisar den genomlysning som gjorts av barn- och 
utbildningsnämndens verksamhetsområden. 
 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningschef 
Ekonom på barn- och utbildningsförvaltningen 
  



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-03-07  15 (26) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

    Dnr BUN-2019-010 

§ 32.  Riktlinjer för skolskjuts: Tillägg 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner tillägget i riktlinjerna för skolskjuts avseende att 
alla elever från och med läsåret 2019/20 behöver ansöka om skolskjuts. 
 

Ärendebeskrivning 
Den förändring som nu föreslås innebär att alla elever som behöver skolskjuts från och med 
läsåret 2019/20 behöver ansöka om detta.  
 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för skolskjuts. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ekonom Sara Ersund föredrar ärendet. 
 

Beslutet skickas till 
Controller 
Stabssamordnare 
Skolskjutshandläggare 
  



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-03-07  16 (26) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

    Dnr BUN-2019-016 

§ 33.  Gymnasieskolans organisation 2019/20: Forsmarks skola 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden återremitterar ärendet till arbetsutskottet för ytterligare beredning 
då nya handlingar inkommit sent i ärendet. 
 

Ärendebeskrivning 
Den 16:e januari offentliggjorde Vattenfall att man har ingått ett avtal med en entreprenör i 
syfte att driva gymnasieverksamhet i Forsmarks bruk. Den nya verksamheten planerar att 
starta antagning av elever höstterminen 2020 förutsatt att tillstånd beviljas av 
Skolinspektionen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har fått en förfrågan om att ta ett beslut rörande 
gymnasieskolans organisation så att antagning blir möjlig redan inför höstterminen 2019 till 
följande utbildningar vid Forsmarks skola: 

− Naturvetenskapsprogrammet, inriktning Naturvetenskap (16 platser) 
− Teknikprogrammet, inriktning Teknikvetenskap (16 platser) 

 
Beslutsunderlag 
Skrivelse från Vattenfall angående gymnasieskolans organisation läsåret 2019/20, daterat 
2019-01-21. 
Uppsägning av avtal om gymnasial skola, daterat 2017-06-02. 
Tjänsteskrivelse. 
Skrivelse daterad 2019-03-02. 
Skrivelse daterad 2019-03-03. 
Skrivelse från Forsmarks Kraftgrupp AB avseende gymnasieskolan i Forsmark läsåret 2019-
2020, daterat 2019-03-05. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ekonom Sara Ersund föredrar ärendet. 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningschef 
Ekonom 
  



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-03-07  17 (26) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

    Dnr BUN-2018-117 

§ 34. Arbetsformer: Val av kontaktpersoner 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar om kontaktpersoner till förskolor och skolor enligt 
bilaga. 
 

Ärendebeskrivning 
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.  
 
Barn- och utbildningsnämnden tog 2019-01-31 beslut om kontaktpersoner på de olika 
enheterna. Listan behöver nu revideras. 
 

Beslutsunderlag 
Lista på enheter och kontaktpersoner. 

Beslutet skickas till 
Skolledare 

  



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-03-07  18 (26) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

   Dnr BUN-2019-12 

§ 35.  Namn på ny skola 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningschefen i uppdrag att ta fram fem 
förslag till namn på den nya skolan. I detta arbete ska personal och elever ges möjlighet att 
komma med namnförslag på den nya skolan. 
 

Ärendebeskrivning 
I Östhammars tätort byggs en ny skola för årskurs 4-9, som kommer att ersätta 
Frösåkersskolan. Barn- och utbildningsnämnden ska besluta om namn på den nya skolan. 
 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningschef 
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Barn- och utbildningsnämnden 
 

    Dnr BUN-2019-013 

§ 36.  Motion angående utökning av årskurs på Ekebyskolan 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden avslår motionen. 

Barn- och utbildningsnämnden bedömer att elevunderlaget kommer att vara för litet för att ge 
budgettäckning för de lärare som behövs för att driva en kvalitativ undervisning i den 
föreslagna utökade årskursen på Ekeby skola. Ekeby skola har också ett stort 
renoveringsbehov och innan beslut är fattat om den långsiktiga planen för skolan är det inte 
aktuellt att utöka årskurserna. 
 
Barn- och utbildningsnämnden konstaterar att det inte är möjligt att ge vissa elever i 
kommunen kostnadsfri skolskjuts till två skolor i kommunen eftersom alla kommunens 
medborgare, enligt kommunallagen, ska behandlas lika. Fri skolskjuts till alla skolor i 
kommunen måste i så fall erbjudas till alla elever, vilket skulle bli mycket kostsamt. Att 
utvidga skolupptagningsområdet för Ekeby skola planeras inte. 
 
Barn- och utbildningsnämnden arbetar för att utveckla alla kommunens skolor pedagogiskt. 
 

Reservationer 
Christer Lindström (M), Sabina Stål (KD), Maria Arvidsson (L) och Filip Uthammar (M) 
reserverar sig mot beslutet. 
 

Ärendebeskrivning 
Kristdemokraterna har lämnat en motion angående utökning av årskurs på Ekebyskolan. I 
motionen skrivs följande: 
 
Vi ser en ökning av antalet elever på Olandsskolan, vilket ger ett högre tryck på lärare och på 
lokaler. 
 
Det kommer att påverka elevernas rätt till studiero och en acceptabel arbetsmiljö. Detta i en 
tid av sämre skolresultat och där antalet elever med godkänt i alla ämnen sjunker.  
Då anser vi att det skulle vara fullt möjligt att låta ytterligare en årskurs vara kvar på 
Ekebyskolan från och med HT -19. På Ekebyskolan kan eleverna erbjudas att arbeta i en 
lugnare miljö och ett mindre sammanhang. Vilket många elever gagnas av. 
 
Detta skulle öka valfriheten för elever och föräldrar. En valfrihet som kan öka elevers trivsel 
och på sikt elevernas kunskapsnivåer. Det går skolskjuts som möjliggör för elever att även 
åka till Ekebyskolan från Alunda och närområdet på ett tryggt och säkert sätt, detta redan från 
förskoleklass om så önskas. 
 
Vi Kristdemokrater yrkar: 
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Barn- och utbildningsnämnden 
 

 
− att Ekebyskolan behåller ytterligare en årskurs från HT-19. 
− att de elever som önskar gå på Ekebyskolan får skolbusskort. 
− att Östhammars kommun arbetar aktivt med att utveckla våra byskolor och möjliggör 

för en utökning av årskurser. 
 

Beslutsunderlag 
Förslag till motionssvar. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ekonom Sara Ersund föredrar ärendet. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 37. Presentation av Kulturskolans verksamhet 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av presentationen. 

Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningschefen i uppdrag att ta fram förslag 
på uppdragsbeskrivning för Kulturskolan. I denna ska mål och visioner för verksamheten ingå 
samt om det finns verksamheter eller målgrupper som ska prioriteras. Viktiga utgångspunkter 
i detta arbete är Östhammars kommuns värdegrund, FN:s barnkonvention och 
diskrimineringsgrunderna. I arbetet ingår även att ta fram mätvärden så att verksamheten kan 
följas upp. 

Ärendebeskrivning 
Presentation av Kulturskolans verksamhet. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Kulturskolechef  Dag Elfgren informerar om Kulturskolans verksamhet idag och hur den 
skulle kunna se ut i framtiden. Det är tre områden som har störst utvecklingsbehov. Dessa är:  
 

− Breddning av konstområdena 
− Inkludering och tillgänglighet 
− Pedagogisk utveckling 

 
Kulturskolan efterlyser ett uppdrag och en målsättning att verka utifrån. 

  



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-03-07  22 (26) 
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§ 38. Information från förvaltningen 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av information från förvaltningen. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén informerar om nedanstående punkter: 
 

− Ett digitalt system för att anmäla och utreda kränkningar har börjat användas. Barn- 
och utbildningsnämnden kommer att få regelbundna statistikredovisningar av de 
kränkningar som anmälts i systemet. 

 
− Information om ledningsstrukturen på Österbyskolan. 

 
− Barn- och utbildningsnämnden kommer att få inloggning med titträttigheter i Stratsys. 

När detta är ordnat kommer Camilla Olsson att ha en genomgång av systemet med 
nämnden. 

 
− Information om Hammarskolans lokaler. 
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§ 39. Rapporter från skolråd m.m. 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapporterna. 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden rapporterar från möten på skolråd m.m. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Christer Lindström (M) och Matts Eriksson (S) rapporterar från skolråd vid Frösåkersskolan 
2019-03-04. 
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§ 40. Redovisning av delegationsbeslut 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 

Ärendebeskrivning 
När barn- och utbildningsnämnden delegerat sin beslutanderätt träder delegaten helt in i 
nämndens ställe. Beslut som fattas enligt delegationsordning är juridiskt sett barn- och 
utbildningsnämndens beslut och kan överklagas på samma sätt som nämndens beslut. Alla 
beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till barn- och utbildningsnämnden.  
 
Följande förteckningar över delegationsbeslut i verksamhetsfrågor redovisas: 
 
2019-02-06 Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén 
  (Beslut om självskjutsersättning) 
 
2019-02-06 Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén 
  (Bidrag till fristående huvudman med elev på nationellt program) 
 
2019-02-13 Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén 
  (Utse namngivna personer till beslutsattestanter) 
 
2019-02-26 Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist 

(Beslut om skolskjuts) 
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§ 41. Information 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av beslut som tagits av andra myndigheter samt annan viktig information som 
berör barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde.  
 
1)  Dnr BUN-2018-022  
Beslut från Skolinspektionen 2019-02-11 avseende riktad tillsyn av Österbyskolan. 
 
2)    
Informationsbrev till huvudman från Skolinspektionen avseende inspektion i verksamhet. 
 
3)  Dnr KS-2018-756  
Utdrag ur protokoll fört vid Kommunstyrelsens sammanträde 2019-01-29 avseende valärende 
politisk styrgrupp närvård. 
 
4)  Dnr KS-2018-908  
Utdrag ur protokoll fört vid Kommunstyrelsens sammanträde 2019-01-29 avseende 
medborgarlöfte för Östhammars kommun 2019. 
 
5)  Dnr KS-2019-004  
Utdrag ur protokoll fört vid Kommunstyrelsens sammanträde 2019-01-29 avseende mål och 
riktlinjer för kommunen med arbetet att förverkliga den reviderade ”Lagen om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk”. 
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§ 42. Kurs- och konferensinbjudningar 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att Robert Ek (S), Marie Hägerbaum (S) och Christer 
Lindström anmäls till information och erfarenhetsutbyte kring nyanlända elever den 21 maj 
2019 i Uppsala. 
 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av aktuella kurs- och konferensinbjudningar. 

1) Inbjudan till information och erfarenhetsutbyte kring nyanlända elever 

Syftet är att genom nätverksträffar ge möjlighet till erfarenhetsutbyte och samarbeten mellan 
kommunerna. Vidare ska träffarna ge möjlighet att utveckla samverkan med Uppsala 
universitet vad gäller insatser för nyanländas lärande. 
 
FoSam har rollen som processtödjare i samordnarnas arbete med att systematiskt följa upp, 
analysera, planera och utveckla verksamheten i skolorna på området nyanlända elevers 
lärande. Ytterligare ett syfte med nätverket är att ge möjlighet till erfarenhetsutbyte och 
samarbeten mellan kommunerna, liksom att skapa förutsättningar för vidare samverkan med 
universitetet. Relevant forskning och goda exempel från praktiken presenteras kontinuerligt 
vid träffarna. 
 
Utbildningsnämnderna för Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Sigtuna, Tierp, Östhammar, 
Uppsala samt Region Gotland inbjuds till ett tillfälle där ni får möjlighet till lägesuppdatering 
kring samordnarnas arbete med nyanlända elever och erfarenhetsutbyte med regionens 
kommuner. 
 
 
 



  
BESLUT 
2019-03-07 

 
Barn- och utbildningsnämnden  
 
 

Enhet Kontaktpersoner 
Förskolor och familjedaghem  

Förskolorna i Öregrund och Gräsö 
(Skutan och Tärnan)  
 

Emma Kruse 
Ulrica Melin 

Förskolorna i Östhammar 
(Logården, Marieberg och Tomtberga) 

Suzan Karagöz 
Ulrica Melin 

Förskolorna i Alunda 
(Alma, Ekeby, Furustugan Myran) 

Martin Herdin  
Stefan Larsson 

Förskolorna I Österbybruk 
(Eken och Granen) 

Sven-Olof Svensson 
  Sabina Stål  

Förskolorna i Gimo  
(Diamanten och Rubinen) 

Maisoon Mugrabi 
Matts Eriksson 
Sabina Stål 

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

Josefine Nilsson 
Melinda Leufstadius 

Grundskolor 
 

Edsskolan Matts Eriksson 
Filip Uthammar 

Frösåkersskolan Matts Eriksson 
Christer Lindström 

Kristinelundsskolan Lennart Norén 
Filip Uthammar 

Snesslinge skola Marie Hägerbaum  
Maria Arvidsson 

Ekeby skola 
Olandsskolan 

Martin Herdin  
Christer Lindström 

Hammarsskolan  
Särskolan 

Josefin Nilsson 
Stefan Larsson 

Vallonskolan Josefin Nilsson 
Fredrik Jansson 

Gräsö skola 
Öregrunds skola 

Emma Kruse 
Ulrica Melin 

Österbyskolan Robert Ek 
Melinda Leufstadius 

Gymnasium och Kulturskola 
 

Bruksgymnasiet Lennart Norén 
Maria Arvidsson 

Forsmarks skola Josefine Nilsson 
Maria Arvidsson 

Kulturskolan Marie Hägerbaum 
Fredrik Jansson 
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