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Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum Gräsö (SR 1), Östhammar, kl. 08.30-15.30 
  
Beslutande Matts Eriksson (S)  

Lennart Norén (S)  
Marie Hägerbaum (S) 
Josefine Nilsson (C)  
Robert Ek (S) 
Christer Lindström (M)  
Sabina Stål (KD) 
Maria Arvidsson (L) 
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Övriga deltagande Lisbeth Bodén, barn- och utbildningschef 
Per-Åke Berg, nämndsekreterare 
Eva Andersson, barnomsorgshandläggare, § 62 
Sara Ersund, ekonom, §§ 64-65, 73-74 
Elisabeth Lindkvist, verksamhetscontroller, §§ 64-67, 73-74 

  Cecilia Eriksson, verksamhetschef grundskolan, §§ 64-65 
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§ 61. Tillkommande ärenden 

− Matleveranser till förskolan Tärnan 
− Nya förskolan i Östhammar  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-05-28  4 (16) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

    Dnr BUN-2020-038 
§ 62.  Barnomsorgskö och prognos 2020 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
 

Ärendebeskrivning 
Aktuell barnomsorgskö och prognos för 2020 redovisas. 
 
Beslutsunderlag 
Statistik avseende barnomsorgskö och prognos. 
 

Ärendets behandling 
Barnomsorgskö och prognos redovisas två gånger per år. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Barnomsorgshandläggare Eva Andersson redovisar barnomsorgskö och prognos för 2020. 
 
Beslutet skickas till 
Arkiv 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-05-28  5 (16) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

    Dnr BUN-2020-035 
 
§ 63. Deltagande på distans för ledamöter och tjänstgörande 

ersättare i sammanträden med barn- och utbildningsnämnden 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar kommungemensam arbetsordning för deltagande på 
distans i kommunstyrelsen och nämnder. 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har beslutat att införa möjligheten för ledamöter (och därigenom även 
tjänstgörande ersättare) att delta i sammanträden på distans. Lydelsen gällande § 45 i 
reglementet för styrelse och nämnder är:  
Kommunstyrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarade på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring 
sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika 
villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av 
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  
Ledamot som önskar delta på distans ska senast 14 dagar i förväg anmäla detta till 
kommunstyrelsens/nämndens kansli. Ordförande avgör om närvaro får ske på distans.  
Kommunstyrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på 
distans i styrelsen/nämnden. 
En kommungemensam arbetsordning för att hantera deltagande på distans i nämnder och 
kommunstyrelsen ska därför beslutas av samtliga nämnder. 
Deltagande på distans är ett komplement till det fysiska sammanträdet. Det är inte möjligt att 
genomföra sammanträdet i sin helhet digitalt och SKR anser att presidiet och protokollförare 
ska befinna sig i lokalen.  
Arbetsordningen omfattar nämnder och kommunstyrelsen. Om fullmäktige beslutar att införa 
möjlighet att delta på distans i sin arbetsordning behöver egen arbetsordning tas fram för 
detta. Den behöver, utöver de krav som ligger på nämnderna och kommunstyrelsen, hantera 
att fullmäktige använder ett upprops- och voteringssystem, har en talarstol och har många 
valärenden.  

Beslutsunderlag 
Förslag till arbetsordning 

Beslutet skickas till 
Samtliga ledamöter och ersättare i nämnden.  
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Sammanträdesdatum  Sid 
2020-05-28  6 (16) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

    Dnr BUN-2019-030 
§ 64. Årsbudget 2020: Budgetuppföljning per april 
 
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 april 2020. 

Ärendets behandling 
Budgeten följs kontinuerligt av barn- och utbildningsnämnden. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ekonom Sara Ersund redovisar budgetuppföljningen per april 2020. Verksamhetschefen för 
förskolan AnneLee Larsson och verksamhetschefen för grundskolan Cecilia Eriksson deltar i 
redovisningen gällande respektive verksamhetsområde. 
 
Beslutet skickas till 
Arkiv. 
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Sammanträdesdatum  Sid 
2020-05-28  7 (16) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

Dnr BUN-2020-039 
§ 65.  Årsbudget 2021: Preliminär budget och verksamhetsplan 

samt flerårsplan 2022-2024 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av information. 
 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden ska besluta om preliminär drift- och investeringsbudget och 
verksamhetsplan för 2021 samt flerårsplan 2022-2024. 
 
Beslutsunderlag 
Muntlig redovisning 
 

Ärendets behandling 
Nytt ärende 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ekonom Sara Ersund informerar om det pågående arbetet med preliminär budget och 
verksamhetsplan för 2021 samt flerårsplan 2022-2024. 
  

Beslutet skickas till 
Förvaltningsekonom 
Barn- och utbildningschef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-05-28  8 (16) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

   Dnr BUN-2020-023 
§ 66.  Skolupptagningsområde och skolskjutsorganisation 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningschefen i uppdrag att utreda frågan om 
skolupptagningsområden till sammanträdet 2020-10-01. 
Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningschefen i uppdrag att ta fram 
kostnadsberäkningar för olika alternativ gällande förändrade skolupptagningsområden till 
sammanträdet 2020-10-01. 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inga förändringar av beviljade busskort görs inför 
läsåret 2020/21. 
 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden gav vid sammanträdet 2020-03-26 barn- och 
utbildningskontoret i uppdrag att arbeta vidare med frågan om skolupptagningsområden. 
 Fortsatt diskussion om skolupptagningsområde och skolskjutsorganisation. 
 

Beslutsunderlag 
Muntlig information. 
 

Ärendets behandling 
BUN 2020-03-26 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist informerar om förutsättningar gällande förändrat 
skolupptagningsområde och skolskjutsorganisation. Barn- och utbildningsnämnden diskuterar 
hur arbetet ska fortsätta. 
 

Beslutet skickas till 
Verksamhetscontroller 
Barn- och utbildningschef 
Ekonom 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-05-28  9 (16) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

    Dnr BUN-2020-040 
§ 67.  Riktlinjer för skolskjuts 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner de nya riktlinjerna för skolskjuts. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsförvaltningen har omarbetat riktlinjerna för skolskjuts. Vid 
sammanträdet 2020-05-14 gav arbetsutskottet barn- och utbildningschefen i uppdrag att 
utreda om det behövs övergångsregler med anledning av det nya avtalet med UL till barn- och 
utbildningsnämndens sammanträde 2020-05-28. 
 
 
Beslutsunderlag 
Delas ut på sammanträdet. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist presenterar förslaget till nya riktlinjer för 
skolskjuts som är omarbetad jämfört med de riktlinjer som nu gäller. 
Förslaget till riktlinjer diskuteras och några mindre justeringar görs. Tabellen som gäller 
färdvägens längd korrigeras då tabellen delvis var felaktig. 
 

Beslutet skickas till 
Controller 
Stabssamordnare 
Skolskjutshandläggare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-05-28  10 (16) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

§ 68. Information från förvaltningen 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningschefen i uppdrag att tillsammans med 
tekniska kontoret utreda möjligheten till sanering av möbler och övriga inventarier från 
Hammarskolan och Myrans förskola. 
 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av information från förvaltningen. 
 

Dagens sammanträde 
 
Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén informerar om nedanstående punkter: 
 

− Rekrytering av rektor till Öregrunds skola pågår 
 

− En ny rektor har rekryterats till Vallonskolan i Gimo och börjar 2020-06-08. 
 

− Det pågår ett arbete med att hitta lokaler i Gimo för bland annat kulturskolan, 
fritidsklubben och fritidsgård. 

 
− Till 9:ornas skolavslutning 2020-06-09 erbjuds personal inom barn- och 

utbildningsförvaltningen att arbeta som nattvandrare.  
 

− Arbetet med organisationsförändringen börjar gå in i slutfasen. Organisationen för 
sektor bildning är nu tagen i central samverkan. 
 

− Arbetet med den nya skolan fortsätter. 
 

− Diskussion om möbler och inventarier från Hammarskolan kan saneras eller om allt 
måste köpas nytt. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-05-28  11 (16) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

§ 69. 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 
 

− Josefine Nilsson (C) och verksamhetschefen för förskolan, AnneLee Larsson, 
rapporterar från besök från ett antal förskolor i kommunen. 
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Sammanträdesdatum  Sid 
2020-05-28  12 (16) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

§ 70. 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: 
 
 
2020-05-08 Rektor Ylva Vastamäki 
  (Beslut om utökad tid) 
 
2020-05-18 Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist 
  (Yttrande avseende detaljplan) 
 
2020-05-15 Rektor Johan Köhler 
  (Beslut om utökad tid) 
 
2020-05-19  Rektor Cecilia Eriksson 

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

 
2020-05-19  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) 

 
2020-05-19  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) 

 
2020-05-19  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) 

 
2020-05-19  Rektor Teresia Helgesson 

(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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-05-28  13 (16) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

§ 71. 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-2020-378 
                                                   BUN-2020-045 
Namninsamling från Ostkustens Framtid gällande ”Stoppa avvecklingen av Gräsö skola”. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-05-28  14 (16) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

§ 72. Kurs- och konferensinbjudningar 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av aktuella kurs- och konferensinbjudningar. 
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Sammanträdesdatum  Sid 
2020-05-28  15 (16) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

Dnr BUN-2020-047 

§ 73. Ny förskola i Östhammar 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fortsätta byggandet av en ny förskola i Östhammar 
enligt tidigare fattat beslut. 
Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningschefen i uppdrag att utreda 
möjligheten att säkerställa det långsiktiga behovet av barnomsorgsplatser i Östhammar. 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-09-25 att en ny förskola byggs i norra Östhammar med 
100 platser. Det har efter detta framkommit att det finns ett behov av fler förskoleplatser i 
Östhammar. Efter en redovisning av tekniska kontoret beslutade barn- och 
utbildningsnämnden vid sammanträdet 2020-05-07 att ge barn- och utbildningschefen i 
uppdrag att utreda behovet av att utöka storleken av den planerade förskolan i Östhammar.  
 

Beslutsunderlag 
Delas ut på sammanträdet. 
 

Ärendets behandling 
Uppdrag gavs vid nämndens sammanträde 2020-05-07. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén redovisar att förskolan i Östhammar bör utökas till 
140 förskoleplatser då det finns behov och att det inte leder till att kostnaden ökar. 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-05-28  16 (16) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

Dnr BUN-2020-046 

§ 74. Matleveranser till förskolan Tärnan 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att matleveransen till förskolan Tärnan ska ske i 
värmeskåp till huvudingången. 
 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden gav vid sammanträdet 2020-05-07 barn- och 
utbildningschefen i uppdrag att tillsammans med tekniska kontoret utreda hur 
matleveranserna till förskolan Tärnan kan säkras utan att någon ombyggnation krävs. 

Beslutsunderlag 
Delas ut på sammanträdet 
 

Ärendets behandling 
Uppdrag gavs vid nämndens sammanträde 2020-05-07. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist redovisar vilka alternativ som finns när det gäller 
matleveranser till förskolan Tärnan.  
 

Beslutet skickas till 
Tekniska kontoret 
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