
 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-09-03  1 (19) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum Gräsö (SR 1), Östhammar, kl. 08.30-14.40 
  Beslutande Matts Eriksson (S)  

Lennart Norén (S)  
Marie Hägerbaum (S) 
Robert Ek (S) 
Ann-Charlotte Grehn (S) 
Christer Lindström (M)  
Sabina Stål (KD) 
Ulrika Melin (KD) 
Stefan Larsson (SD) 

Övriga deltagande Lisbeth Bodén, barn- och utbildningschef 
Per-Åke Berg, nämndsekreterare 
Sara Ersund, ekonom, §§ 87-101 
Carina Hesse Bolin, Hälsoäventyret, § 88 
Sandra Eriksson, Hälsoäventyret, § 88 
Jens Eriksson, Hälsoäventyret, § 88 
Sofia Lindgren, Lärarnas Riksförbund, §§ 87-101 
Pernilla Eklund, Lärarförbundet, §§ 87-101 
Annelie Wallén, städ- och måltidschef, § 93 
Zara Järvström, verksamhetschef, § 95 
Cecilia Eriksson, verksamhetschef, § 95 

  
Utses att justera Christer Lindström (M) 
Justeringens plats och tid Barn- och utbildningskontoret, 2020-09-09 

 
Underskrifter            Paragrafer 87-101 

Sekreterare   
 Per-Åke Berg  

Ordförande 
 
  

 Matts Eriksson (S)  

Justerande 
 
 

 

 Christer Lindström (M)  

   

ANSLAG/BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2020-09-03 
Datum för anslags uppsättande 2020-09-09 
Anslags nedtagande 2020-10-01 
Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningskontoret 
  
Underskrift   
 Per-Åke Berg  

 



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-09-03  2 (19) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

 
 

 

 
§ 87. Medborgarmotion om barnomsorg i Hargshamn .................................................... 3 
§ 88. Information om Hälsoäventyret .............................................................................. 4 
§ 89. Remiss gällande Regional utvecklingsstrategi Uppsala län .................................... 5 
§ 90. Nytt dataskyddsombud för Östhammars kommun, barn-  och utbildningsnämnden6 
§ 91. Skolorganisationen i Alunda ................................................................................... 8 
§ 92. Skolorganisationen i Gimo ..................................................................................... 9 
§ 93. Livsmedelspolicy .................................................................................................. 10 
§ 94. Årsbudget 2020: Budgetuppföljning per juni ....................................................... 11 
§ 95. Årsbudget 2021: Preliminär budget och verksamhetsplan samt flerårsplan 2022-2024

 12 
§ 96. Skrivelse till barn- och utbildningsnämnden avseende trafiksituationen runt Vreta- och 

Vallonskolan. ................................................................................................................ 13 
§ 97. Information från förvaltningen.............................................................................. 14 
§ 98. Rapporter från skolråd m.m. ................................................................................. 15 
§ 99. Redovisning av delegationsbeslut ......................................................................... 16 
§ 100. Information ........................................................................................................... 18 
§ 101. Kurs- och konferensinbjudningar.......................................................................... 19 

 
 

  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-09-03  3 (19) 
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Dnr BUN-2020-059 

§ 87. Medborgarmotion om barnomsorg i Hargshamn 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av medborgarmotionen och den skrivelse som 
inkommit till sammanträdet. 
Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningschefen i uppdrag att ytterligare 
utreda förutsättningarna för barnomsorg i Hargshamn till arbetsutskottets sammanträde  
2020-09-17. 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-06-30 att medborgarmotionen ska hanteras 
av barn- och utbildningsnämnden, inklusive beslut. 
 
Medborgarmotionen avseende barnomsorg i Hargshamn har uppnått namnunderskrifter från 1 
% av folkbokförda i kommunen. Vissa signaturer är ogiltiga, t.ex. pga. bostadsort men rätt 
antal underskrifter är ändå uppnått. Medborgarmotionen rör barnomsorg i kommunal regi i 
Hargshamn. Frågan ligger inom barn- och utbildningsnämndens område enligt reglemente. 
 
Medborgarmotionen 
Vi är ett antal föräldrar som vill att kommunen skall öppna upp en barnomsorg här i 
Hargshamn för att slippa åka till andra orter för barnomsorg. Detta gynnar även våra barn som 
slipper längre resor till barnomsorg från tidig ålder, vänskaper här på orten mm. 

Den gamla lokalen för pedagogisk omsorg står i nuläget tom. 

Beslutsunderlag 
Medborgarmotion (se texten ovan). 
Inkommen skrivelse 2020-09-02. 
Skrivelse från förvaltningen. 

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-30 § 213. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ekonom Sara Ersund föredrar ärendet. 

Beslutet skickas till 
Medborgarmotionären 
Barn- och utbildningschef 
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§ 88. Information om Hälsoäventyret 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
Hälsoäventyret är en hälsopedagogisk verksamhet som fungerar som ett komplement till 
skolans verksamhet. Uppdraget är att sprida kunskap om vikten av en god hälsa och att arbeta 
med barn och ungdomars värderingar, attityder och handlingsmönster när det gäller 
ställningstagande som är av betydelse för deras hälsa. Teman för verksamheten är kropp, 
sömn och stress, tobak, alkohol samt kärlek. 
Representanter för Hälsoäventyret informerar om den verksamhet som bedrivs i Östhammars 
kommun. 
 

Beslutsunderlag 
Muntlig information. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Carina Hesse Bolin, Sandra Eriksson och Jens Eriksson informerar om Hälsoäventyret och 
den verksamhet som bedrivs. 
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    Dnr BUN-2020-055 

§ 89. Remiss gällande Regional utvecklingsstrategi Uppsala län 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar yttrandet och överlämnar det till Kommunstyrelsen. 
 

Ärendebeskrivning 
 
Den regionala utvecklingsstrategin är en övergripande strategi för det gemensamma regionala 
utvecklingsarbetet i Uppsala län. Det förslag till strategi som nu går ut på remiss ska, från och 
med dess antagande, ersätta den befintliga regionala utvecklingsstrategin. I detta förslag till 
utvecklingsstrategi föreslås att denna även ska fungera som länets Agenda 2030-strategi.  
Förslaget har arbetats fram i bred dialog under 2019 och 2020, med representanter för 
kommuner, myndigheter, akademi, näringsliv och det civila samhället. Inspelen från 
dialogerna har varit ett viktigt underlag för förslaget till regional utvecklingsstrategi, 
tillsammans med kunskapsunderlag om tillståndet i, och utvecklingen av, Uppsala län, samt 
lärdomar från nuvarande strategi. 
Barn- och utbildningsnämndens remissvar överlämnas till Kommunstyrelsen. 
 

Beslutsunderlag 
Remissversion av Regional utvecklingsstrategi och Agenda 2030-strategi för Uppsala län. 
Förslag till yttrande. 
 

Ärendets behandling 
Nytt ärende. 

Dagens sammanträde 

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

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen. 
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     Dnr BUN-2020-056 

§ 90. Nytt dataskyddsombud för Östhammars kommun, barn-  
och utbildningsnämnden 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden utser Qnister AB som nämndens dataskyddombud. Nuvarande 
dataskyddsombudet Johanna Widenberg entledigas från uppdraget.  
 

Ärendebeskrivning 
Östhammars kommun har genomfört en upphandling av dataskyddsombud, för att möjliggöra 
en omfördelning av resurser (dnr KS-2020-388). Som nytt dataskyddsombud för Östhammars 
kommun föreslås Qnister AB. Företag tillhandahåller produkter och tjänster kopplade till 
dataskyddsförordningen och vann upphandlingen. 
Dataskyddsförordningen (GDPR) började gälla den 25 maj 2018. Enligt förordningen ska det 
finnas ett dataskyddsombud i en organisation av Östhammars kommuns storlek.  Alla 
nämnder under kommunfullmäktige ska utse ett dataskyddsombud. Det är möjligt att utse ett 
gemensamt dataskyddsombud för samtliga nämnder. Dataskyddsombudet ska övervaka att 
organisationen följer dataskyddsförordningen, bland annat genom att samla in information om 
hur organisationen behandlar personuppgifter, kontrollera att bestämmelser och interna 
styrdokument följs samt informera och ge råd inom organisationen. Dataskyddsombudet är 
inte ansvarigt för att dataskyddsförordningen följs. Det åligger de personuppgiftsansvariga, 
det vill säga de olika nämnderna.   
Avsnitt 4, artikel 37-39, i dataskyddsförordningen beskriver vilka som ska utnämna ett 
dataskyddsombud samt vilken ställning och vilka uppgifter ombudet ska ha. 
Kommunfullmäktige har delegerat till kommunstyrelsen att utse dataskyddsombud för 
Östhammars kommun. Kommunstyrelsen och samtliga nämnder ska ha samma 
dataskyddsombud.  Dataskyddsombudet ska anmälas till tillsynsmyndigheten 
Datainspektionen. Varje nämnd gör en egen anmälan på Datainspektionens hemsida. 
Uppdraget som dataskyddsombud i Östhammars kommun innehas för närvarande av Johanna 
Widenberg. Uppdraget hör organisatoriskt till kommunledningsförvaltningen, enheten 
Lednings- och verksamhetsstöd. Widenberg är anställd som kommunarkivarie vid samma 
enhet. I och med att med att barn- och utbildningsnämnden utser ett nytt dataskyddsombud 
entledigas Johanna Widenberg från uppdraget som dataskyddsombud.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Nytt dataskyddsombud 2020-06-23. 
 

Ärendets behandling 
Nytt ärende 
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Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Nämndsekreterare Per-Åke Berg föredrar ärendet. 
 

Beslutet skickas till 
Qnister AB 
Pauliina Lundberg 
Johanna Widenberg 
Datainspektionen via blankett: 
https://www.datainspektionen.se/globalassets/dokument/blankett-dataskyddsombud.pdf 
 
 

  

https://www.datainspektionen.se/globalassets/dokument/blankett-dataskyddsombud.pdf
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     Dnr BUN-2020-057 

§ 91.  Skolorganisationen i Alunda  

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningschefen i uppdrag att ta fram 
prognoser över befolkningsutvecklingen och uppdatera nuvarande behovsanalys. I uppdraget 
ingår att återkomma med flera olika förslag på skolorganisation. Uppdraget ska slutredovisas 
på barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2020-12-03 med delredovisningar 2020-10-
01 och 2020-11-05. 
 

Ärendebeskrivning 
Skolorganisationen i Alunda behöver ses över. 
 

Beslutsunderlag 
Muntlig information. 
 

Ärendets behandling 
Nytt ärende. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ekonom Sara Ersund föredrar ärendet. 
 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningschef 
Ekonom 
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Dnr BUN-2020-058 

§ 92. Skolorganisationen i Gimo 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningschefen i uppdrag att ta fram 
prognoser över befolkningsutvecklingen och uppdatera nuvarande behovsanalys. I uppdraget 
ingår att återkomma med flera olika förslag på skolorganisation. Uppdraget ska slutredovisas 
på barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2020-12-03 med delredovisningar 2020-10-
01 och 2020-11-05. 
 

Ärendebeskrivning 
Skolorganisationen i Gimo behöver ses över. 
 

Beslutsunderlag 
Muntlig information. 
 

Ärendets behandling 
Nytt ärende. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ekonom Sara Ersund föredrar ärendet. 
 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningschef 
Ekonom 
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    Dnr BUN-2020-064 

§ 93.  Livsmedelspolicy 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
Barn- och utbildningsnämnden har inget att erinra mot den föreslagna policyn. 
 

Ärendebeskrivning 
Östhammars kommun ska fatta beslut om en livsmedelspolicy. Syftet med livsmedelspolicyn 
är att styra inköpen mot större andel svenskproducerade livsmedel samt främja inköp av 
livsmedel som bidrar till en hållbar utveckling.  Livsmedelspolicyn ska säkerställa kraven på 
livsmedelsleverantörer till kommunen avseende svensk djurskyddsstandard, miljöhänsyn samt 
livsmedelskvalitet. 
 

Beslutsunderlag 
Förslag till policy. 
 

Ärendets behandling 
Nytt ärende 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Städ- och måltidschef Anneli Wallén redovisar förslaget till Livsmedelspolicy. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelse 
Städ- och måltidschef 
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    Dnr BUN-2019-030 

§ 94. Årsbudget 2020: Budgetuppföljning per juni 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 

Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningschefen i uppdrag att säkerställa att 
den utökade budgetramen i huvudsak används till satsning på löner till förskolelärare enligt 
genomförd lönekartläggning. Resterande medel används till kvalitetshöjande åtgärder i 
förskolan. 
 

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 juni 2020.  

Ärendets behandling 
Budgeten följs kontinuerligt av barn- och utbildningsnämnden. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ekonom Sara Ersund redovisar budgetuppföljningen per juni 2020. 
 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningschef 
Ekonom 
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Dnr BUN-2020-039 

§ 95.  Årsbudget 2021: Preliminär budget och verksamhetsplan 
samt flerårsplan 2022-2024 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att majoriteten har ett halvdagsmöte 2020-09-24 
gällande årsbudget 2021 och oppositionen har motsvarande möte 2020-09-23. 
 

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

Ärendets behandling 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-05-28, 2020-06-25. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ekonom Sara Ersund och Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén redovisar förslag till 
preliminär budget och verksamhetsplan samt flerårsplan 2022-2024. 
 

Beslutet skickas till 
Förvaltningsekonom 
Barn- och utbildningschef 
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    Dnr BUN-2020-062 

§ 96. Skrivelse till barn- och utbildningsnämnden avseende 
trafiksituationen runt Vreta- och Vallonskolan. 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av skrivelsen. 
  

Ärendebeskrivning 
Det har kommit in en skrivelse till barn- och utbildningsnämnden som avser trafiksituationen 
runt Vreta- och Vallonskolan. Många parkerar på trottoaren utanför de nybyggda barackerna 
för förskoleklass och årskurs 1, vilket innebär en mycket farlig trafiksituation då många som 
ska upp till Vallonskolan samtidigt kör väldigt fort uppför Vretavägen. 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse till barn- och utbildningsnämnden (delas ut på sammanträdet) 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ekonom Sara Ersund informerar om skrivelsen till Barn- och utbildningsnämnden avseende 
trafiksituationen runt Vreta- och Vallonskolan.. 
 

Beslutet skickas till 
Den som lämnat in skrivelsen. 
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§ 97. Information från förvaltningen 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av information från förvaltningen. 
 

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

− Flytten av elever från Olandsskolan till Ekeby skola har gått bra. Det har varit lite 
problem med busstiderna, vilket är en fråga som det arbetas med. 

 
− Alla elever har flyttat från Hammarskolan till Vreta- och Vallonskolan. En entréhall i 

en av paviljongerna måste byggas till eftersom det är för trångt. 
 

− Projektledaren för byggandet av Frösåkersskolan har slutat, vilket försvårar arbetet. 
 

− Huset ovanför skyddsrummet ovanför skyddsrummet vid Frösåkersskolan ska rivas.  
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§ 98. 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 
Det finns inga rapporter att redovisa. 
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§ 99. 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: 
 
2020-06-26 Särskolestrateg Anne Lee Larsson 
  (Mottagande i grundsärskolan) 
 
2020-06-29 Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén 
  (Beslut om tilläggsbelopp) 
 
2020-07-07 Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist 
  (Stöd för inackordering) 
 
2020-08-12 Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist 
  (Stöd för inackordering) 
 
2020-08-12 Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist 
  (Beslut om elevresor) 
 
2020-08-13 Särskolestrateg Anne Lee Larsson 
  (Mottagande i grundsärskolan) 
 
2020-08-25 Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist 
  (Stöd för inackordering) 
 
2020-08-27  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) 

 
2020-08-27  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) 

 
2020-08-27  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) 
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2020-08-27  Rektor Inga-Lill Eriksson 

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

 
2020-08-27  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) 

 
2020-08-28  Ordförande Josefin Nilsson 

 (Ordförandebeslut avseende delegation till rektor gällande          
tillämpningen i Förordning (2020:115)) 

 
2020-08-28 Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist 
  (Beslut om skolskjuts) 
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Barn- och utbildningsnämnden 
 

§ 100. 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-2019-354  
Dom från Förvaltningsrätten 2020-06-11 gällande laglighetsprövning att avveckla 
grundskole- och fritidsverksamheten vid Snesslinge skola. 
 
2)  Dnr: BUN-2019-148  
Uppföljningsbeslut från Skolinspektionen 2020-06-26 efter kvalitetsgranskning av 
undervisningen i grundsärskolan i Östhammars kommun. 
 
3)  Dnr Ks-2020-473  
Utdrag ur protokoll fört vid Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2020-06-20 
avseende Preliminära budgetramar 2021 och flerårsplan 2022-2024, drift- och 
investeringsbudget. 
 
4)  Dnr Ks-2020-451  
Utdrag ur protokoll fört vid Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2020-06-20 
avseende Tertialrapport januari-april 2020. 
 
5)   Dnr BUN-2019-140  
Dom från Förvaltningsrätten 2020-06-11 gällande laglighetsprövning att flytta eleverna från 
Snesslinge skola till Edsskolan. 
 
 
  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-09-03  19 (19) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

§ 101. Kurs- och konferensinbjudningar 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
Barn- och utbildningsnämnden erbjuder ledamöter och ersättare att besöka bygget av den nya 
Frösåkersskolan 2020-09-18 med start 14.00. 
 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av aktuella kurs- och konferensinbjudningar. 

 
Dagens sammanträde 
Det finns inga inbjudningar att redovisa. 
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