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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-03-26  3 (16) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

§ 34. Information om gymnasieval 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
 

Ärendebeskrivning 
Information om de val eleverna i årskurs 9 gjorde till gymnasiet inför läsåret 2019/20 samt det 
preliminära resultatet av gymnasievalet inför läsåret 2020/21. 
 

Beslutsunderlag 
Muntlig föredragning. 
 

Ärendets behandling 
Redovisas varje år. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Verksamhetschef Zara Järvström informerar om vilka val eleverna i årskurs 9 gjorde till 
gymnasiet inför läsåret 2019/20 samt det preliminära resultatet av gymnasievalet inför läsåret 
2020/21. 
 

Beslutet skickas till 
Arkiv 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-03-26  4 (16) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

    Dnr BUN-2020-021 

§ 35.  Remiss av ANDT-LS strategi 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner yttrandet och överlämnar det till kommunstyrelsen. 
 

Ärendebeskrivning 
ANDT – LS-arbete står för Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak, Läkemedel och 
Spelprevention. 
 
År 2017 (dnr; KS-2017-430) antog Östhammars kommun Uppsala läns nya regionala strategi 
för det ANDT-L förebyggande arbetet. För att koppla den regionala strategin till Östhammars 
kommuns arbete och för att göra insatser baserat på lokala förutsättningar, ska en ANDT-LS - 
strategi tas fram. Strategin antas av kommunstyrelsen. När strategin är beslutad ska arbete 
påbörjas med en handlingsplan. Både strategin och framtida plan ska tas fram i samverkan 
med berörda förvaltningar, myndigheter och organisationer. 
 
Detta dokument beskriver dels förutsättningar (budget och organisation) dels syfte och mål 
för Östhammars kommuns ANDT-LS- arbete och uppföljning av arbetet. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-01-14 att skicka strategin på remiss till 
samtliga nämnder. Yttrandet ska lämnas till kommunstyrelsen senast 2020-04-06. 
 

Beslutsunderlag 
Strategi för ANDT-LS-arbete i Östhammars kommun 2019-2021. 
Yttrande (delas ut på sammanträdet). 
 

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-14. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén redovisar förslaget till yttrande. 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Sammanträdesdatum  Sid 
2020-03-26  5 (16) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

    Dnr BUN-2019-030 

§ 36. Årsbudget 2020: Budgetuppföljning per februari 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden ska kontinuerligt följa upp verksamheten och förvaltningen 
ska regelmässigt rapportera hur den utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under 
budgetåret. Budgetuppföljning görs varje kvartal och vid behov. 
 
Beslutsunderlag 
Driftsbudgetuppföljning per februari 2020. 
 

Ärendets behandling 
Budgeten följs kontinuerligt av barn- och utbildningsnämnden. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ekonom Sara Ersund redovisar budgetuppföljningen per februari 2020. 
 

Beslutet skickas till 
Arkiv. 
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Sammanträdesdatum  Sid 
2020-03-26  6 (16) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

    Dnr BUN-2020-020 

§ 37.  Motion om att återskapa Nattis 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden avslår motionen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden anser att modellen där barnomsorg på obekväm tid bedrivs i 
en lokal är den mest rimliga om verksamheten ska bedrivas. Det går då att ta emot större 
grupper barn på ett ställe och barnen behöver inte vistas i olika hem vid personalens 
ledigheter eller sjukdom. Det är lättare att rekrytera personal och garantera barnens trygghet 
om verksamheten bedrivs i en egen lokal. 
 
Barn- och utbildningsnämndens uppfattning är att barnomsorg på obekväm tid är av stort 
värde för den enskilde vårdnadshavaren. Verksamheten är dock inte lagstadgad och kostnaden 
per barn är hög. Nämnden ser idag ingen möjlighet att sänka kostnaderna genom annan 
organisation, annan geografisk placering eller andra åtgärder.  
 

Ärendebeskrivning 
Barn och utbildningsnämnden fattade 2019-06-13, § 81, beslut om att avveckla verksamheten 
barnomsorg på obekväm tid (”nattis”) från och med 2019-12-31.  
Vid kommunfullmäktige 2020-02-18 inkom en motion där Bo Persson (SD) och Martin 
Wahlsten (SD) yrkar på att utvärdera införandet av en modell för ambulerande 
nattisverksamhet. Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. 
Kommunstyrelsen önskar att barn- och utbildningsnämnden inkommer med ett yttrande i 
ärendet. 

Beslutsunderlag 
Motion. 
Yttrande. 
Fördjupad genomlysning kring barnomsorg på obekväm tid. 
 

Ärendets behandling 
Kommunfullmäktige 2020-02-18. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ekonom Sara Ersund redovisar förslaget till svar avseende motionen. 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-03-26  7 (16) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

    Dnr BUN-2020-023 

§ 38.  Skolupptagningsområde och skolskjutsorganisation 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningskontoret i uppdrag att arbeta vidare 
med frågan om skolupptagningsområden enligt de i nuläget föreslagna principerna. 

Ärendebeskrivning 
Diskussion om skolupptagningsområde och skolskjutsorganisation. 
 

Beslutsunderlag 
Muntlig information. 
 

Ärendets behandling 
Nytt ärende. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ekonom Sara Ersund, skolskjutshandläggare Rose-Mari Findeisen och verksamhetscontroller 
Elisabeth Lindkvist informerar om skolupptagningsområde. Principer för 
skolupptagningsområden från och med läsåret 2021/22 diskuteras.  
 

Beslutet skickas till 
Verksamhetscontroller 
Barn- och utbildningschef 
Ekonom 
 
  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-03-26  8 (16) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

    Dnr BUN-2020-022 

§ 39.  Ansökan om godkännande som huvudman för fristående 
gymnasieskola: Yttrande 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar yttrandena avseende Norrtelje teknikgymnasium AB, 
Thorengruppen AB,  Amerikanska Gymnasiet i Sverige AB och IT-Gymnasiet Sverige AB.  
 

Ärendebeskrivning 
När en enskild huvudman ansöker om att få starta/utöka en fristående gymnasieskola ska den 
kommun där utbildningen ska bedrivas samt närliggande kommuner ges tillfälle att yttra sig 
(Skollagen (2010:800) 2 kap. 5 §). Kommunernas yttrande utgör ett stöd för Skolinspektionen 
att bedöma om etableringen av den fristående gymnasieskolan kan medföra påtagliga negativa 
följder på lång sikt för skolväsendet i kommunen eller i närliggande kommuner. 
 
Kommunen har t o m 2020-03-11 mottagit fyra ansökningar för yttrande.  
Fullständiga ansökningshandlingar finns tillgängliga på barn- och utbildningskontoret. 
 
Kommunens yttrande ska vara Skolinspektionen tillhanda senast 2020-05-08. 
 

Beslutsunderlag 
Yttranden. 
 

Ärendets behandling 
Nytt ärende. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Nämndsekreterare Per-Åke Berg redovisar förslagen till yttranden avseende de fyra 
ansökningar om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola som kommit in. 
 

Beslutet skickas till 
Skolinspektionen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-03-26  9 (16) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

§ 40. Information med anledning av coronaviruset 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge elever i kommunens egna gymnasieskolor som 
deltar i fjärrundervisning 30 kronor per dag i måltidsersättning. Beslutet gäller under tiden 
fjärrundervisning bedrivs och retroaktivt från och med den 18 mars 2020 och kan ändras om 
andra direktiv kommer från regering och riksdag. För att ersättning ska betalas ut krävs 
ansökan från respektive mottagare. 
 

Ärendebeskrivning 
Information från barn- och utbildningsförvaltningen gällande coronaviruset. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén informerar om det arbete som görs med anledning 
av coronaviruset. Många beslut har fattats, bland annat: 
 

− Elevresor ska inte genomföras. 
− Prao/praktik i grundskolan genomförs inte. 
− Öppna förskolan har stängts.  
− Fjärrundervisning genomförs på gymnasieskola och vuxenutbildning. 
− Simskolan har stängts. 
− Kulturskolan har stängts och personalen arbetar inom annan verksamhet. 
− Inskolning på förskolan skjuts fram. 
− Frukt med mera till personal. 

 
Det pågår även annat arbete som omfattar bland annat: 
 

− Handlingsplaner, om exempelvis förskolor och skolor måste stängas. 
− Sjukfrånvaron följs varje dag för personal och elever. 
− Föräldramöten har ställts in. 
− Personal placeras inom vård- och omsorg och i annan skolverksamhet. 
− Taxiavtalet är omförhandlat. 

 
Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén redovisar även nya lagar, förordningar samt 
rekommendationer och regler. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-03-26  10 (16) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

Yrkande 
Matts Eriksson (S) yrkar att: 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge elever i kommunens egna gymnasieskolor som 
deltar i fjärrundervisning 30 kronor per dag i måltidsersättning. Beslutet gäller under tiden 
fjärrundervisning bedrivs och retroaktivt från och med den 18 mars 2020 och kan ändras om 
andra direktiv kommer från regering och riksdag. För att ersättning ska betalas ut krävs 
ansökan från respektive mottagare. 

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

Beslutet skickas till 
Verksamhetschef Bruksgymnasiet 
Rektor Forsmarks skola 
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Sammanträdesdatum  Sid 
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Barn- och utbildningsnämnden 
 

§ 41. Information från förvaltningen 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av information från förvaltningen. 
Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén informerar om nedanstående punkter: 
 

− Kommunens kommande organisation. Lisbeth Bodén blir sektorschef inom 
utbildningssektorn. 
 

− Hammarskolan kommer att stängas. Det kommer att bli paviljonger från och med 
augusti. 
 

− Arbetet med Frösåkersskolan pågår enligt plan. 
 

− Öppna förskolan har bytt lokal till arbetsförmedlingens lokaler. 
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Sammanträdesdatum  Sid 
2020-03-26  12 (16) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

§ 42. Rapporter från skolråd m.m. 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapporterna. 
 

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

− Josefin Nilsson (C) rapporterar från skolråd vid Kristinelundsskolan 2020-03-17. 
 

− Stefan Larsson (SD) rapporterar från skolråd vid förskolorna i Alunda 2020-03-17. 
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Sammanträdesdatum  Sid 
2020-03-26  13 (16) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

§ 43. 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: 
 
 
2020-03-17 Ordförande Josefin Nilsson 
  (Ordförandebeslut – Utbildning på distans) 
 
 
2020-03-18  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) 

 
2020-03-18  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) 

 
2020-03-18  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) 

 
2020-03-18  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) 

 
2020-03-18  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) 

 
2020-03-18  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) 

 
2020-03-18  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) 
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Sammanträdesdatum  Sid 
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Barn- och utbildningsnämnden 
 

 
2020-03-18  Rektor Camilla Lindström 

(Beslut att inleda utredning vid kännedom om att en elev anser sig ha 
blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten) 
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Sammanträdesdatum  Sid 
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Barn- och utbildningsnämnden 
 

 

§ 44. 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 Ks-2020-108  
Utdrag ur protokoll fört vid Kommunstyrelsens sammanträde 2020-02-25 avseende Attraktiv 
arbetsgivare. 
 
2)  Dnr Ks-2020-50  
Utdrag ur protokoll fört vid Kommunstyrelsens sammanträde 2020-02-25 avseende 
Fördelning av integrationsmedel. 
 
3)  Dnr Ks-2020-60  
Utdrag ur protokoll fört vid Kommunstyrelsens sammanträde 2020-02-25 avseende Beslut om 
bidrag inom integrationsområdet till Sanda Bygdegård. 
 
4)  Dnr Ks-2020-216  
Delegationsbeslut fattat 2020-03-12 om insats som finansieras med integrationsmedel - 
Insatser för ungas välmående  
 
5)  Dnr BUN-2018-123  
Uppföljning av beslut från Skolinspektionen 2020-03-13 gällande Öregrunds skola.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-03-26  16 (16) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

§ 45. Kurs- och konferensinbjudningar 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att besöket vid Frösåkersskolan den 3 april 2020 
skjuts fram till en senare tidpunkt. 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att budgetdagarna den 14 till 15 april 2020 skjuts 
fram till en senare tidpunkt. 
 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av aktuella kurs- och konferensinbjudningar. 
Det finns inga kurs- och konferensinbjudningar att redovisa. 
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