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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-02-06  3 (24) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

    Dnr BUN-2019-022 

§ 1. Skolpliktsärende 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 

Barn- och utbildningsnämnden följer upp skolpliktsärendet vid sammanträdet 2020-03-05.  
 

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. 
 
Arbetsutskottet beslutade vid sammanträdet 2020-01-23 att en återrapportering av 
skolpliktsärendet ska ske vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2020-02-06. 
 

Beslutsunderlag 
Muntlig föredragning. 

 

Ärendets behandling 
Barn- och utbildningsnämnden 2019-03-07. 

Arbetsutskottet 2019-04-25, 2019-09-05, 2019-10-17, 2019-11-28, 2020-01-23.  

 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Rektor på den aktuella skolan föredrar skolpliktsärendet och redovisar vad som hänt i ärendet.  
 
 

Beslutet skickas till 
Rektor 
Vårdnadshavare  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-02-06  4 (24) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

    Dnr BUN-2018-131 

§ 2. Skolpliktsärende 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden tar del av redovisningen.  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträdet 2019-09-19 att förelägga 
vårdnadshavarna enligt 7 kap 23 § skollagen (2010:800) att, var för sig, se till att eleven, 
infinner sig på den aktuella skolan, om inte giltig frånvaro finns, under resterande del av 
läsåret 2019/20 för fullgörande av skolplikten. 
 
Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningschefen i uppdrag att utreda storleken 
på vite för fullföljande av skolplikten till sammanträdet 2020-03-05. Om eleven inte deltar på 
den undervisning som skolan anvisat för aktuell elev kommer nämnden att utdöma vite vid 
sammanträdet 2020-03-05. 

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 2019-09-19 att förelägga 
vårdnadshavarna enligt 7 kap 23 § skollagen (2010:800) att, var för sig, se till att eleven, 
infinner sig på den aktuella skolan, om inte giltig frånvaro finns, under resterande del av 
läsåret 2019/20 för fullgörande av skolplikten. 

Beslutsunderlag 
Muntlig föredragning. 

Ärendets behandling 
Barn- och utbildningsnämnden 2018-12-13, 2019-03-07, 2019-09-19, 2019-11-07,  
2019-12-12. Arbetsutskottet 2019-04-25, 2019-09-05. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Rektor på den aktuella skolan föredrar skolpliktsärendet och redovisar vad som hänt i ärendet.  
 

Beslutet skickas till 
Rektor 
Vårdnadshavare  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-02-06  5 (24) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

    Dnr BUN-2018-132 

§ 3. Skolpliktsärende 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden tar del av redovisningen.  
 
Barn och utbildningsnämnden beslutar att skolpliktsärendet följs upp på arbetsutskottets 
sammanträde 2020-02-20. 

 

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 2019-11-07 att förelägga 
vårdnadshavarna enligt 7 kap 23 § skollagen (2010:800) att, var för sig, se till att eleven, 
infinner sig på den aktuella skolan, om inte giltig frånvaro finns, under resterande del av 
läsåret 2019/20 för fullgörande av skolplikten. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2019-12-12 att skolpliktsärendet skulle följas upp 
vid sammanträdet 2020-02-06. 
 

Beslutsunderlag 
Muntlig föredragning. 

 

Ärendets behandling 
Barn- och utbildningsnämnden 2018-12-13, 2019-03-07, 2019-11-07, 2019-12-12. 
Arbetsutskottet 2019-04-25, 2019-09-05, 2019-10-17. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Rektor på den aktuella skolan föredrar skolpliktsärendet och redovisar vad som hänt i ärendet.  
 

Beslutet skickas till 
Rektor 
Vårdnadshavare 
 



 

 

Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-02-06  6 (24) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

    Dnr BUN-2020-006 

§ 4.  Revidering av riktlinjerna för förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar de reviderade riktlinjerna för förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg.  
 

Ärendebeskrivning 
Riktlinjerna för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg behöver revideras i den del som 
avser avgiftsfri tid för barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i 
sin utveckling i form av förskola.    
 

Beslutsunderlag 
Förslag till riktlinjer. 

 

Ärendets behandling 
Reviderades senast 2019-12-12. 

 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Nämndsekreterare Per-Åke Berg redovisar de förslag till revidering av riktlinjerna som 
föreslås. Revideringen avser hur många timmar avgiftsfri tid i förskolan som kan beviljas då 
ett barn behöver särskilt stöd i sin utveckling. 

 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningschef 
Verksamhetschef för förskolan 
Rektorer 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-02-06  7 (24) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

    Dnr BUN-2020-004 

§ 5. Redovisning av attestförteckning 2020 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 

 

Ärendebeskrivning 
I enlighet med attestreglemente med tillämpningsanvisningar för Östhammars kommun ska 
beslutsattestanter och ersättare utses av nämnd för ett kalenderår i taget. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2007-05-03 att delegera till barn- och 
utbildningschef att utse namngivna personer till beslutsattestanter och ersättare för dessa. 
Förteckning över beslutsattestanter ska redovisas för nämnden. 
 
Aktuell förteckning för 2020 redovisas. 
 

Beslutsunderlag 
Förteckning över beslutsattestanter 2020. 

 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ekonom Sara Ersund redovisar  attestförteckningen för 2020. 

 

Beslutet skickas till 
Ekonom 
Rektorer 

  
  
  



 

 

Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-02-06  8 (24) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

   Dnr BUN-2020-003 

§ 6. Barn- och utbildningsnämndens inköpsorganisation 2020 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 

 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2010-09-16 att delegera till befattningshavare med 
attesträtt att utse namngivna personer till certifierade inköpare inom ramen för sitt 
attestansvar. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade vidare att förteckningen över certifierade inköpare 
inom barn- och utbildningsförvaltningen ska redovisas för barn- och utbildningsnämnden en 
gång per år.  
 
Aktuell förteckning för 2020 redovisas. 

 

Beslutsunderlag 
Förteckning över Barn- och utbildningsnämndens inköpsorganisation 2020. 

 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ekonom Sara Ersund redovisar  barn- och utbildningsnämndens inköpsorganisation för 2020. 

 

Beslutet skickas till 
Ekonom 
Rektorer 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-02-06  9 (24) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

    Dnr BUN-2018-122 

§ 7.  Redovisning av intern kontrollplan 2019 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av den interna kontrollplanen för 
2019. 

Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningschefen i uppdrag att utreda hur 
hanteringen gällande utdrag ur belastningsregistret kan säkerställas så att lagstiftningen på 
området följs. Uppdraget ska återrapporteras på sammanträdet 2020-03-05. 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige antog 2010-09-28 § 82 reglemente för intern kontroll. Reglementet 
syftar till att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern 
kontroll. 

Barn- och utbildningsnämnden antog 2018-12-13 den interna kontrollplanen för 2019 som 
innehåller följande kontrollområden: 

 

- Direktupphandling 
- Skolpliktsbevakning 
- Representation 
- Interkommunal ersättning 
- Delegation och beslut 
- Diskriminering, kränkande behandling och trakasserier 
- Hantering av personuppgifter (GDPR) 
- Utdrag ur belastningsregister 
- Myndighetsutövning avseende grundsärskola 

 

Beslutsunderlag 
Delas ut på sammanträdet. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Nämndsekreterare Per-Åke Berg och ekonom Sara Ersund redovisar uppföljningen av den 
interna kontrollplanen för 2019. Det område som mest uppmärksammas är de brister som 
framkommit när det gäller utdrag ur belastningsregistret som ska uppvisas vid anställning. 

Yrkanden 
Matts Eriksson (S) yrkar att barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningschefen i 
uppdrag att utreda hur hanteringen gällande utdrag ur belastningsregistret kan säkerställas så 
att lagstiftningen på området följs. Uppdraget ska återrapporteras på sammanträdet  
2020-03-05. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-02-06  10 (24) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att barn- och utbildningsnämnden 
bifaller förslaget. 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-02-06  11 (24) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

 

   Dnr BUN-2020-002 

§ 8.  Medborgarmotion om att inte avveckla nattis 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av medborgarmotionen som lämnats in.  

Barnomsorg på obekväm tid är av stort värde för den enskilde vårdnadshavaren. 
Verksamheten är dock inte lagstadgad och kostnaden per barn är hög. Barn- och 
utbildningsnämnden ser ingen möjlighet att sänka kostnaderna genom annan organisation, 
annan geografisk placering eller andra åtgärder. Barn- och utbildningsnämnden ser inga 
möjligheter att kunna finansiera verksamheten kommande år och avslår därför 
medborgarmotionen. 

 

Reservationer 
Sabina Stål (KD) reserverar sig mot beslutet. 

 

Ärendebeskrivning 
Medborgarmotionen ”nedläggning av nattis” har uppnått namnunderskrifter från 403 
personer. Alla är inte folkbokförda i Östhammars kommun men det påverkar inte att den 
uppnått namnunderskrifter från 1 % av folkbokförda i kommunen. 
Medborgarmotionen ifrågasätter barn- och utbildningsnämndens beslut att avveckla nattis, 
barnomsorg på obekväm tid.  

I medborgarmotionen framförs följande: 

Har en liten fråga till politikerna i Östhammars kommun hur ni tänker i frågan om 
barnomsorg på obekväm arbetstid då ni tänker lägga ner nattis? Hur tänker ni angående våra 
jobb? Ska vi sluta jobba och leva på socialbidrag eller ska vi behöva flytta från kommunen för 
att kunna få ihop våran vardag och ekonomi? Östhammars kommun ses som framtidens bygd 
men kommer snart bli en utdöd bygd med tanke på allt som läggs ner som behovet finns av 
speciellt då dom flesta arbetsgivarna har arbete dygnet runt för att få verksamheterna att gå 
runt. 
 
Svaret jag fick var att det kommer att läggas ner. Är det fler än jag som tycker detta är fel att 
det är barnen och vården som alltid blir drabbad? Skriv då gärna på detta så kanske vi kan 
göra skillnad och få ha nattis och den underbara personalen kvar där. 

 

Beslutsunderlag 
Medborgarmotion 
Tjänsteskrivelse 2019-05-17. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-02-06  12 (24) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

 

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsen 2019-12-03 [§ 350]. Beslutet om att lägga ner barnomsorg på obekväm tid 
togs av Barn- och utbildningsnämnden 2019-06-13 [§ 81]. 

 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ekonom Sara Ersund föredrar ärendet. Medborgarmotionären lämnar synpunkter och ställer 
frågor till barn- och utbildningsnämnden avseende behovet av barnomsorg på obekväm tid i 
Östhammars kommun. 

 

Beslutet skickas till 
Medborgarmotionären 
Webredaktionen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-02-06  13 (24) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

    Dnr BUN-2018-011 

§ 9. Årsbudget 2019: Bokslut och verksamhetsberättelse 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner bokslut och verksamhetsberättelse för 2019. 

 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av bokslut och verksamhetsberättelse för 2019. 

 

Beslutsunderlag 
Beslutsunderlag delas ut på sammanträdet. 

 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén redovisar bokslut och verksamhetsberättelse för 
2019. 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-02-06  14 (24) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

     

§ 10.  Information om det Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 

 

Ärendebeskrivning 
Samordnaren för det Kommunala Aktivitetsansvaret (KAA) i Östhammar, Lennart 
Svanström, informerar om detta arbete i kommunen. 

Kommunerna har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar som är folkbokförda i 
kommunen och som har fullgjort sin skolplikt, men som inte har fyllt 20 år och inte genomför 
eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller 
motsvarande utbildning. 

Aktivitetsansvaret innebär att kommunen ska: 

 hålla sig informerad om vilka som omfattas av ansvaret 
 vid behov bidra med insatser för att unga ska starta eller återuppta sina studier och 

fullfölja sin utbildning 
 dokumentera och föra register över de unga som omfattas 
 rapportera in dokumenterade uppgifter till SCB. 

 

Beslutsunderlag 
Muntlig redovisning 

 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Lennart Svanström, samordnare för det Kommunala Aktivitetsansvaret, informerar om arbetet 
med detta i Östhammars kommun. 

 

Ärendets behandling 
Informationsärende 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-02-06  15 (24) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

 
    Dnr BUN-2020-005 

§ 11. Granskning av kommunens hantering och kontroll av 
anställdas bisysslor 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av granskningsrapporten och framför följande.  

Barn- och utbildningsnämnden ser allvarligt på de brister som KPMG påtalar och uppdrar till 
barn- och utbildningschefen att säkerställa att de påtalade bristerna åtgärdas. Återredovisning 
av genomförda åtgärder ska ske till barn- och utbildningsnämnden under 2020. 

 

Ärendebeskrivning 
KPMG har av Östhammars kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens 
hantering och kontroll av anställdas bisysslor. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019.  

Efter genomförd granskning görs bedömningen att kommunstyrelsen och nämnderna inte har 
en tillfredsställande och ändamålsenlig intern styrning och kontroll över förekommande 
bisysslor.  

När det gäller befintliga styrdokument och rutiner är den samlade bedömningen att dessa i 
huvudsak är ändamålsenligt utformade. Om befintliga regler efterlevs finns, enligt 
revisorernas mening, därmed förhållandevis goda förutsättningar för en ändamålsenlig 
kontroll och uppföljning beträffande befintliga bisysslor.  

Mot bakgrund av genomförd granskning lämnas följande rekommendationer: 

 Kommunstyrelsen och nämnderna ska säkerställa att befintliga regler beträffande 
bisysslor efterlevs.  

 Kommunstyrelsen och nämnderna bör verka för att det vid bedömningen av om en 
bisyssla är lämplig, tas hänsyn till de risker det kan medföra om kommunen köper, 
eller kan komma att köpa, varor och/eller tjänster från det företag (eller motsvarande) 
där den anställde innehar en funktionärspost.  

 Kommunstyrelsen bör verka för att riktlinjerna för bisysslor fastslår att frågor om 
bisysslor ska tas upp i samband med medarbetarsamtal.  

 Kommunstyrelsen ska säkerställa att rapportering av förekommande bisysslor sker 
varje år i enlighet med gällande riktlinjer.  

 Kommunstyrelsen bör verka för att det tas fram en checklista som stöd till cheferna 
vid bedömningen av om en bisyssla är förtroendeskadlig, arbetshindrande eller 
konkurrerande.  

 Kommunstyrelsen bör verka för att blanketten för anmälan av bisyssla kompletteras så 
att chefens motivering till att, i förekommande fall, förbjuda en bisyssla blir mer 
utförlig. Så som blanketten nu är utformad räcker det att chefen kryssar i att bisysslan 
är förtroendeskadlig, konkurrerande eller arbetshindrande. 

Yttrandet ska vara Kommunrevisionen tillhanda senast den 29 februari 2020. 



 

 

Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-02-06  16 (24) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

 

Beslutsunderlag 
Revisionens granskningsrapport. 

 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ekonom Sara Ersund föredrar ärendet. 

 

Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen 

 

  



 

 

Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-02-06  17 (24) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

    Dnr BUN-2020-007 

§ 12.  Rekommendation om överenskommelse om 
samverkansregler 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden har inget att invända mot att Östhammars kommun antar 
överenskommelsen om samverkansmedel. 

 

Ärendebeskrivning 
Sedan många år finns gemensamt överenskomna regler, kallade Samverkansreglerna, om vad 
som gäller när hälso- och sjukvårdens och industrins medarbetare och chefer ska samverka 
med varandra inom olika områden. Parter är Sveriges Kommuner och Regioner, 
Läkemedelsindustriföreningen, Swedish Medtech och Swedish Labtech.  

Kärnan i Samverkansreglerna rör fortbildning och information av olika slag men även 
stipendier, donationer, konsultationer, utvecklingsprojekt m.m. 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har den 13 december 2019 beslutat 
om Rekommendation om överenskommelse om samverkansregler för den offentligt 
finansierade hälso-och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och 
laboratorietekniska industrin.  

  
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde den 13 
december 2019 beslutat  

 att godkänna överenskommelsen om samverkansregler för den offentligt finansierade 
hälso-och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och 
laboratorietekniska industrin,  

 att rekommendera regioner och kommuner att för sin del anta överenskommelsen, 
samt  

 att informera regioner och kommuner om beslutet. 
  

Yttrandet skickas till Kommunstyrelsen. 

 

Beslutsunderlag 
Överenskommelse om samverkansregler 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 



 

 

Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
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Sammanträdesdatum  Sid 
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Barn- och utbildningsnämnden 
 

    Dnr BUN-2020-008 

§ 13. Revidering av taxa för uthyrning av skolans lokaler 2020 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar reviderade bestämmelser och taxa för uthyrning av skol- 
och barnomsorgslokaler för 2020.  
 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2019-12-12 om bestämmelser och avgifter för 
uthyrning av skol- och barnomsorgslokaler. Taxan behöver revideras när det gäller 
Kulturskolans danslokal och en ändring måste även göras när det gäller tillgängliga lokaler 
där Snesslinge skola inte längre är tillgänglig för uthyrning. 

 

Beslutsunderlag 
Bestämmelser och avgifter vid uthyrning av skol- och barnomsorgslokaler 2020 (beslutad 
2019-12-12). 

 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ekonom Sara Ersund redovisar de förändringar som gjorts. 

 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Ekonom 
Rektorer 
 

 
  



 

 

Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-02-06  19 (24) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

§ 14. 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: 
 

 Det kommer att bli en ny rektor på Vallonskolan då nuvarande rektor sagt upp sig. 
 

 Successful School fortlöper som planerat. 
 

 Bygget av Frösåkersskolan håller tidplan och budget. 
 

 Det har bildats en grupp i Gimo som arbetar med frågorna kring Hammarskolan. 
 

 Bygget av Österbybruks förskola håller nu på att upphandlas  



 

 

Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
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Sammanträdesdatum  Sid 
2020-02-06  20 (24) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

§ 15. Rapporter från skolråd m.m. 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapporterna. 

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

 Ulrika Melin (KD) rapporterar från skolråd vid Logårdens förskola 2019-11-21. 
 

 Ulrika Melin (KD) rapporterar från kvalitetsdialog vid Mariebergs förskola  
2019-10-25. 

  



 

 

Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
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Sammanträdesdatum  Sid 
2020-02-06  21 (24) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

§ 16. 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: 
 
 
2019-12-17 Rektor Jenny Änggård 
  (Beslut om utökad tid i förskolan) 
 
2019-12-19 Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén 
  (Tilläggsbelopp) 
 
2020-01-02 Särskolestrateg Anne Lee Larsson 

(Mottagande i grundsärskolan) 
 
2020-01-02 Särskolestrateg Anne Lee Larsson 

(Mottagande i grundsärskolan) 
 
2020-01-07 Rektor Ylva Vastamäki 
  (Beslut om utökad tid i förskolan) 
 
2020-01-07 Verksamhetschef Cecilia Eriksson 

(Yttrande till Skolinspektionen) 
 
2020-01-02 Särskolestrateg Anne Lee Larsson 

(Mottagande i grundsärskolan) 
 
2020-01-14 Rektor Jenny Änggård 
  (Beslut om utökad tid i förskolan) 
 
2020-01-16 Ordförande Josefin Nilsson 

(Ordförandebeslut Deltagande i information gällande Sussesful 
schools) 

 
2020-01-29 Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist 
  (Inackorderingstillägg) 
 



 

 

Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-02-06  22 (24) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

 
2020-01-29  Rektor Zara Järvström 

(Beslut att inleda utredning vid kännedom om att en elev anser sig ha 
blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten) 

2020-01-29  Rektor Johan Köhler 
(Beslut att inleda utredning vid kännedom om att en elev anser sig ha 
blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten) 

 
2020-01-29  Rektor Håkan Blom 

(Beslut att inleda utredning vid kännedom om att en elev anser sig ha 
blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten) 

 
2020-01-29  Rektor Malin Andersson 

(Beslut att inleda utredning vid kännedom om att en elev anser sig ha 
blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten) 

 
2020-01-29  Rektor Jessica Björkman 

(Beslut att inleda utredning vid kännedom om att en elev anser sig ha 
blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten) 

 
2020-01-29  Rektor Anna-Karin Sehlstedt Stål 

(Beslut att inleda utredning vid kännedom om att en elev anser sig ha 
blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten) 

 
2020-01-29  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) 

 
2020-01-29  Rektor Inga-Lill Ericsson 

(Beslut att inleda utredning vid kännedom om att en elev anser sig ha 
blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten) 

 
2020-01-29  Rektor Richard Boman 

(Beslut att inleda utredning vid kännedom om att en elev anser sig ha 
blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten) 

 

2020-01-29 Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist 
  (Beslut om skolskjuts) 

 
  



 

 

Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
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Sammanträdesdatum  Sid 
2020-02-06  23 (24) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

§ 17. 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-2019-112  
Beslut från Högsta förvaltningsdomstolen 2019-12-16 avseende rätt att ta del av allmän 
handling. 
 
2)  Dnr BUN-2019-148  
Beslut från Skolinspektionen 2019-12-17 avseende kvalitetsgranskning av undervisningen i 
grundsärskolan i Östhammars kommun. 
 
3)  Dnr BUN-2019-161  
Beslut från Barn- och elevombudet 2019-12-19 avseende anmälan om kränkande behandling 
vid Edsskolan. 
 
4)  Dnr BUN-2020-001  
Inkomna protestlistor om att lägga ner nattis i Östhammar. 
 
5)  Dnr BUN-2019-166  
Dom meddelad från Förvaltningsrätten i Uppsala 2020-01-14 avseende skolskjuts. 
 
6)  Dnr BUN-2019-147  
Dom meddelad från Förvaltningsrätten i Uppsala 2020-01-14 avseende skolskjuts. 
 
7)  Dnr KS-2020-018  
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde 2020-01-28 avseende 
utredningsuppdrag vuxenutbildningen. 
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Sammanträdesdatum  Sid 
2020-02-06  24 (24) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

§ 18. Kurs- och konferensinbjudningar 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ledamöter i arbetsutskottet erbjuds att delta i en 
workshop kring organisation och arbetet inom kommunernas aktivitetsansvar (KAA) den  
2020-03-02 i Heby. 
 
Barn- och utbildningsnämnden erbjuder ledamöter och ersättare att besöka bygget av den nya 
Frösåkersskolan 2020-04-03 med start 13.00. 
 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av aktuella kurs- och konferensinbjudningar. 

 

 


