
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-06-13  1 (17) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

 

Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum Gräsö (SR 1). Östhammar, kl. 08.30-14.10 
 

Beslutande Matts Eriksson (S)  
Lennart Norén (S)  
Marie Hägerbaum (S) 
Josefine Nilsson (C)  
Ann-Charlotte Grehn (S) 
Christer Lindström (M)  
Sabina Stål (KD) 
Maria Arvidsson (L)  
Stefan Larsson (SD) 

Övriga deltagande Per-Åke Berg, nämndsekreterare 
Sara Ersund, ekonom, §§ 78-89 
Eva Andersson, barnomsorgshandläggare, § 78 
AnneLee Larsson, verksamhetschef förskolan, § 82 
Helena Åsberg, förskolechef, § 82 
Sofia Lindgren, Lärarnas Riksförbund, §§ 78-89 
Pernilla Eklund, Lärarförbundet, §§ 78-89 
 

 
Utses att justera Christer Lindström (M) 
Justeringens plats och tid Barn- och utbildningskontoret, 2019-06-13 

 
Underskrifter Sekreterare            Omedelbart justerad paragrafer 81-82 

 Per-Åke Berg  
 Ordförande   
 Josefine Nilsson (C)  
 Justerande   
 Christer Lindström (M)  
   

ANSLAG/BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 
 

Sammanträdesdatum 2019-06-13 
Datum för anslags uppsättande 2019-06-13 
Anslags nedtagande 2019-07-05 
Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningskontoret 
  
Underskrift   
 Per-Åke Berg  
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Sammanträdesdatum  Sid 
2019-06-13  7 (17) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

    Dnr BUN-2019-072 

§ 81.  Barnomsorg på obekväm tid 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avveckla verksamheten barnomsorg på obekväm 
tid från och med 2019-12-31. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 

Reservationer 
Sabina Stål (KD) och Stefan Larsson (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden gav vid sammanträdet 2019-04-11 barn- och 
utbildningschefen i uppdrag att ta fram fördjupade underlag gällande barnomsorg på obekväm 
tid. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse. 

Ärendets behandling 
Uppdraget gavs vid Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2019-04-11, § 46. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ekonom Sara Ersund redovisar det fördjupade underlaget gällande barnomsorg på obekväm 
tid. 
 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningschef 
Verksamhetschef förskolan 
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Barn- och utbildningsnämnden 
 

    Dnr BUN-2019-059 

§ 82.  Pedagogisk omsorg 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avveckla den pedagogiska omsorgen i Gimo, 
Snesslingeområdet och Valöområdet från och med 2019-12-31. 
 
Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningschefen i uppdrag att undersöka 
möjligheten att omorganisera den pedagogiska omsorgen i Alunda så att verksamheten blir 
fungerande med en budget i balans. Uppdraget ska återrapporteras på barn- och 
utbildningsnämndens sammanträde 2019-11-07 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden gav vid sammanträdet 2019-04-11 barn- och 
utbildningschefen i uppdrag att ta fram fördjupade underlag gällande den pedagogiska 
omsorgen i Östhammars kommun. Vid arbetsutskottets sammanträde 2019-04-25 
återremitterades ärendet till arbetsutskottets sammanträde 2019-05-23. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-05-20. 

Ärendets behandling 
Uppdraget gavs vid Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2019-04-11, § 46. 
Arbetsutskottet 2019-04-25 (§ 51). 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ekonom Sara Ersund redovisar det fördjupade underlaget gällande pedagogisk omsorg. 
 
Förslag 
Matts Eriksson (S) föreslår att: 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avveckla den pedagogiska omsorgen i Gimo, 
Snesslingeområdet och Valöområdet från och med 2019-12-31. 
 
Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningschefen i uppdrag att undersöka 
möjligheten att omorganisera den pedagogiska omsorgen i Alunda så att verksamheten blir 
fungerande med en budget i balans. Uppdraget ska återrapporteras på barn- och 
utbildningsnämndens sammanträde 2019-11-07. 
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Sammanträdesdatum  Sid 
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Barn- och utbildningsnämnden 
 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Matts Erikssons (S) förslag och 
finner att barn- och utbildningsnämnden  bifaller Matts Erikssons (S) förslag. 
 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningschef 
Verksamhetschef förskolan  
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