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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-11-05  3 (25) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

 

    Dnr BUN-2019-160 

§ 119.  Gymnasieskolans organisation 2020/21: Redovisning 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av årets gymnasieintagning inför läsåret 2020/21 samt redovisning av resultat i 
gymnasieskolan. 
 

Beslutsunderlag 
Muntlig föredragning. 
 

Ärendets behandling 
Redovisning sker en gång per år. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Verksamhetschef Zara Järvström redovisar gymnasieintagningen för läsåret 2020/21 samt 
resultat i gymnasieskolan. 
 

Beslutet skickas till 
Arkiv 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-11-05  4 (25) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

Dnr BUN-2020-071 

§ 120.  Gymnasieskolans organisation 2021/22 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar följande intagningsorganisation vid Bruksgymnasiet 
läsåret 2021/22:  
 

Nationella program - Högskoleförberedande 
Program Inriktning Antal platser 
Ekonomiprogrammet Ekonomi 

Juridik 
32 

Estetiska programmet Bild och formgivning 
Musik 
Teater 

24 

Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskap 
Naturvetenskap och samhälle 

32 

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskap 
Beteendevetenskap 

32 

Summa 120 
 

Nationella program - Yrkesprogram 
Program Inriktning Antal platser 
El- och energiprogrammet Automation, Elteknik 16 
Fordons- och transportprogrammet Personbil 16 
Handels- och 
administrationsprogrammet 

Handel och service 24 

Restaurang- och 
livsmedelsprogrammet 

Kök- och servering 16 

Vård- och omsorgsprogrammet Inga nationella inriktningar 24 
Summa 96 

 
Program Inriktning Antal platser 
Introduktionsprogrammen Alla inriktningar Efter behov 

 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden ska besluta om programutbud för gymnasiet avseende läsåret 
2021/22.  
 

Beslutsunderlag 
Förslag till intagningsorganisation vid Bruksgymnasiet läsåret 2021/22. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-11-05  5 (25) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

Ärendets behandling 
Beslutas en gång per år. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Verksamhetschef för gymnasiet Zara Järvström redovisar förslaget till programutbud 
avseende läsåret 2021/2022. 
 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningschef 
Verksamhetschef för gymnasieskolan 
Gymnasieantagningen Uppsala 
  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-11-05  6 (25) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

    Dnr BUN-2020-038 

§ 121. 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 
  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-11-05  7 (25) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

    Dnr BUN-2020-023 

§ 122. Skolupptagningsområde och skolskjutsorganisation 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningschefen i uppdrag att till barn- och 
utbildningsnämndens sammanträde 2020-12-03 redovisa kostnaderna för nytt 
skolupptagningsområde samt eventuella övergångslösningar. 
 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden gav vid sammanträdet 2020-05-28 barn- och chefen i uppdrag 
att utreda frågan om skolupptagningsområden. Uppdraget ska slutredovisas på sammanträdet 
2020-12-03. 
Delredovisning av hur arbetet med skolupptagningsområde fortskrider. 
 

Beslutsunderlag 
Muntlig information. 
 

Ärendets behandling 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-03-26, 2020-05-28, 2020-10-01. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Skolskjutshandläggare Rose-Mari Findeisen redovisar tänkbara skolupptagningsområden 
tillsammans med verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist och barnomsorgshandläggare 
Eva Andersson. 
 

Tilläggsförslag 
Josefine Nilsson (C) föreslår att: 
 
Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningschefen i uppdrag att till barn- och 
utbildningsnämndens sammanträde 2020-12-03 redovisa kostnaderna för nytt 
skolupptagningsområde samt eventuella övergångslösningar. 
 



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-11-05  8 (25) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

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

Beslutet skickas till 
Verksamhetscontroller 
Skolskjutshandläggare 
Barn- och utbildningschef 
Ekonom 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-11-05  9 (25) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

Dnr BUN-2020-074 

§ 123.  Ny förskola i Alunda 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningschefen i uppdrag att fördjupa 
utredningen kring behovet av förskolor i Alunda. Utredningen ska omfatta flera förslag och 
innefatta kostnader för renovering av befintliga byggnader, kostnad för nybyggnation samt 
kostnad för eventuella paviljonger.  
Ärendet följs upp på barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2020-12-03. 
 

Ärendebeskrivning 
Antalet barn i förskolorna har ökat kraftigt och de lokaler som idag finns kommer inte att 
räcka till.  
Arbetsutskottet gav vid sammanträdet 2020-10-22 barn- och utbildningschefen i uppdrag att 
utreda möjligheten att bygga en ny förskola i Alunda. Uppdraget redovisas på barn- och 
utbildningsnämndens sammanträde 2020-11-05. 
 

Beslutsunderlag 
Delas ut på sammanträdet. 
 

Ärendets behandling 
Nytt ärende. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Projektledare Johanna Yngve föredrar ärendet. 
 

Tilläggsförslag 
Matts Eriksson (S) föreslår att: 
 
Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningschefen i uppdrag att fördjupa 
utredningen kring behovet av förskolor i Alunda. Utredningen ska omfatta flera förslag och 
innefatta kostnader för renovering av befintliga byggnader, kostnad för nybyggnation samt 
kostnad för eventuella paviljonger. 
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Sammanträdesdatum  Sid 
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Barn- och utbildningsnämnden 
 

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

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningschef 
Ekonom 
Verksamhetschef förskolan 
Verksamhetscontroller 
 

 
  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-11-05  11 (25) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

Dnr BUN-2020-057 

§ 124.  Skolorganisationen i Alunda  

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att hyra paviljonger till Olandsskolan för att lösa den 
akuta situationen inför hösten 2021. 
Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningschefen i uppdrag att fördjupa 
utredningen kring skolsituationen i Alunda, på kort och lång sikt. Flera förslag ska presenteras 
tillsammans med kostnader och bygga på prognoser av befolkningsutvecklingen i Alunda. 
Ärendet följs upp på barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2020-12-03. 
 

Reservationer 
Sabina Stål (KD) reserverar sig mot beslutet att hyra paviljonger till Olandsskolan för att lösa 
den akuta situationen inför hösten 2021. 
 
 

Ärendebeskrivning 
Skolorganisationen i Alunda behöver ses över. Det finns ett behov, både på kort samt lång 
sikt, av fler utbildningsplatser i grundskolan eftersom antalet elever ökar och de tillgängliga 
lokalerna inte räcker till. 
Arbetsutskottet gav vid sammanträdet 2020-10-22 barn- och utbildningschefen i uppdrag att 
utreda behovet av paviljonger samt utreda möjligheten att ersätta c-huset med ny byggnad för 
att kunna lösa behovet av utbildningsplatser i Alunda. Uppdraget redovisas på barn- och 
utbildningsnämndens sammanträde 2020-11-05. 
 

Beslutsunderlag 
Delas ut på sammanträdet. 
 

Ärendets behandling 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-09-03, 2020-10-01 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Projektledare Johanna Yngve föredrar ärendet. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-11-05  12 (25) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

Tilläggsförslag 
Matts Eriksson (S) föreslår att: 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att hyra paviljonger till Olandsskolan för att lösa den 
akuta situationen inför hösten 2021. 
Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningschefen i uppdrag att fördjupa 
utredningen kring skolsituationen i Alunda, på kort och lång sikt. Flera förslag ska presenteras 
tillsammans med kostnader och bygga på prognoser av befolkningsutvecklingen i Alunda. 
 

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

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningschef 
Ekonom 
Johanna Yngve 
Verksamhetschef grundskolan 
Verksamhetscontroller 
 

      
  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-11-05  13 (25) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

Dnr BUN-2018-117 

§ 125. Sammanträdesdagar 2021 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden fastställer följande sammanträdesdagar:  

Arbetsutskott 
 
Barn- och utbildningsnämnd 

4 februari 18 februari 

11 mars 25 mars 

15 april 29 april 

20 maj 3 juni 

17 juni 1 juli 

26 augusti 9 september 

23 september 7 oktober 

28 oktober 11 november 

25 november 9 december 

Budgetseminarium 16-17 mars 2021. 
 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden ska besluta om sammanträdesdagar för 2021 samt vilka dagar 
som barn- och utbildningsnämnden ska ha budgetdagar. 

Beslutsunderlag 
Förslag till sammanträdesdagar. 

Ärendets behandling 
Nytt ärende. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Nämndsekreterare Per-Åke Berg redovisar förslaget till sammanträdesdagar 2021. 
 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningschef. 



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-11-05  14 (25) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

    Dnr BUN-2018-117 

§ 126. Arbetsformer: Val av ersättare i arbetsutskottet 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden utser Kajsa Prim (C) till personlig ersättare för Josefine 
Nilsson (C) i arbetsutskottet. 
 

Ärendebeskrivning 
Emma Kruse (C) entledigades från sitt uppdrag som ledamot i barn- och utbildningsnämnden 
vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-09-22. Vid detta sammanträde valdes Kajsa 
Prim till Ledamot i barn- och utbildningsnämnden. 
Emma Kruse (C) var personlig ersättare för Josefine Nilsson (C) i arbetsutskottet och en ny 
personlig ersättare ska utses. 
 

Beslutsunderlag 
Lista på ledamöter och personliga ersättare i arbetsutskottet. 
 

Ärendets behandling 
Nytt ärende. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ordförande Josefine Nilsson redovisar förslaget till ersättare i arbetsutskottet. 
 

Beslutet skickas till 
Nämndsekreterare 
  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-11-05  15 (25) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

    Dnr BUN-2018-117 

§ 127. Arbetsformer: Val av kontaktpersoner 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar om kontaktpersoner till förskolor och skolor enligt 
bilaga.  
 

Ärendebeskrivning 
Alla förskolor och grundskolor i Östhammars kommun har ett skolråd som utgör ett viktigt 
forum för samverkan mellan hem och förskola/skola.  
 
Barn- och utbildningsnämnden har sedan lång tid tillbaka utsett kontaktpersoner för de olika 
enheterna.  
 
Emma Kruse (C) entledigades från sitt uppdrag som ledamot i barn- och utbildningsnämnden 
vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-09-22. Emma Kruse (C) var kontaktperson för 
förskolorna i Öregrund och Gräsö samt för Öregrunds skola. 
 

Beslutsunderlag 
Lista på enheter. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ordförande Josefine Nilsson redovisar förslaget om kontaktpersoner till förskolor och skolor. 
Förslaget diskuteras och justeras. 
 

Beslutet skickas till 
Skolledare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-11-05  16 (25) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

    Dnr BUN-2020-070 
          KS-2020-591 

§ 128. Motion från Irmeli Bellander (L) om att fortsätta redovisa 
skolresultat 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar motionssvaret och överlämnar det till kommunstyrelsen. 
 

Ärendebeskrivning 
Irmeli Bellander (L) yrkar i motion daterad 2020-09-14 att: 
 

− Östhammars kommun fortsätter att redovisa resultat från våra skolor. 
− Utbildningsförvaltningen i dialog inbjuder vår nya friskola, Vattenfallgymnasiet, att 

göra det samma. 
− Utbildningsförvaltningen tar kontakt med motsvarande förvaltningar i de kommuner 

Östhammars kommun har samverkansavtal med och föreslår att även dessa redovisar 
resultaten. 

 

Beslutsunderlag 
Motion. 
Förslag till yttrande. 
 

Ärendets behandling 
Kommunfullmäktige 2020-09-22. 
 

Dagens sammanträde 

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

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
 
 
  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-11-05  17 (25) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

    Dnr BUN-2020-072 
                  KS-2020-228 

§ 129. Yttrande över kommunstyrelsens remiss av förslaget till 
Östhammars kommuns riktlinje för styrdokument 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar yttrandet och överlämnar det till kommunstyrelsen 
 

Ärendebeskrivning 
Inom kommunen pågår ett uppdrag för att förbättra strukturen för kommunens styrande 
dokument. Syftet är att det ska vara lätt att hitta dokumenten och säkerställa att de följs och 
hålls aktuella. Förslaget till riktlinjer gäller för kommunens politiskt antagna styrdokument. 
Strukturen och benämningarna som föreslås i riktlinjen används av många kommuner, bland 
annat Borås, Håbo och Knivsta. Vissa av de övergripande styrdokumenten är definierade 
utifrån propositionen till ny kommunallag (reglemente, arbetsordning, instruktion). 
När riktlinjerna fastställs är förslaget att bestämmelserna gällande titlar och innehåll ska gälla 
nya styrdokument som tas fram och vid revideringar av befintliga dokument. Bestämmelser 
kring tillgänglighet på webb, aktualitetsgranskning med mera ska gälla från antagandet. Det 
innebär bland annat att kommunens styrdokument måste inventeras för att säkerställa att alla 
dokument är kända. Det är även viktigt att dokumenten är kända eller åtminstone kan sökas 
fram av hela organisationen, i dagsläget finns delar separat och osökbart från t.ex. Ines. Detta 
arbete behöver samordnas med översyner som är nödvändiga utifrån omorganisationen av 
tjänstemannaorganisationen. 
 

Beslutsunderlag 
Förslag till riktlinje. 
Förslag till yttrande. 
 

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-08, § 249. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Nämndsekreterare Per-Åke Berg redovisar förslaget till yttrande. 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
 



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-11-05  18 (25) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

    Dnr BUN-2019-030 

§ 130. Årsbudget 2020: Budgetuppföljning per september 
 
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 september 2020. 

Ärendets behandling 
Budgeten följs kontinuerligt av barn- och utbildningsnämnden. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ekonom Sara Ersund redovisar budgetuppföljningen per september 2020.. 

 
Beslutet skickas till 
Arkiv. 
  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-11-05  19 (25) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

§ 131. Arbetsmiljöredovisning 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av hur arbetsmiljön för personalen inom barn- och utbildningsnämndens 
verksamhetsområde ser ut. 
 

Beslutsunderlag 
Muntlig redovisning. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén redovisar arbetsmiljöarbetet inom barn- och 
utbildningsnämndens verksamhetsområde. 
 

Ärendets behandling 
Nytt ärende 
 
  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-11-05  20 (25) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

§ 132. 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: 
 

− Det finns idag ingen projektledare för den nya förskolan som ska byggas i Östhammar. 
Rekrytering pågår. 

 
− Skolinspektionen kommer att göra en kvalitetsgranskning av grundskolan på 

huvudmannanivå. 
 

− Läget gällande Covid-19. På kommunkontoret kommer arbetet att fortsätta att vara på 
distans. Det görs en scenarioplanering avseende en fortsatt ökning av Covid-19. Öppet 
hus är inställt. VFU-studenterna kommer att tas emot som vanligt. 

 
− Personal erbjuds att vaccinera sig gratis mot den vanliga säsongsinfluensan. 

 
− En tackfilm för arbetet under Covid-19 har gjorts som riktar sig till personal inom 

barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. 
 
 
  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-11-05  21 (25) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

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

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden rapporterar från möten på skolråd m.m. 
Det finns inga rapporter att redovisa.  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-11-05  22 (25) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

§ 134. 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: 
 
 
2020-10-06 Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist 
  (Inackorderingstillägg) 
 
2020-10-06 Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist 
  (Utbyte av busskort mot kontant ersättning) 
 
2020-10-07 Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist 
  (Yttrande till domstol avseende skolskjuts) 
 
2020-10-06 Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist 
  (Utbyte av busskort mot kontant ersättning) 
 
2020-10-13 Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist 
  (Utbyte av busskort mot kontant ersättning) 
 
2020-10-26 Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist 
  (Beslut om skolskjuts) 
 
2020-10-28 Verksamhetschef grundskola, Cecilia Eriksson 
  (Yttrande till Skolinspektionen) 
 
2020-10-28  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) 

 
2020-10-28  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) 

 



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-11-05  23 (25) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

2020-10-28  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) 

 
2020-10-28  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) 

 
2020-10-28  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) 

 
 
2020-10-28  Rektor Lena Folkebrant 

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

 
2020-10-28  Rektor Helena Åsberg 

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

 
2020-10-28  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) 

 
2020-10-28  Rektor Margareta Rahm Jansson 

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

 
 
 
  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-11-05  24 (25) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

§ 135. 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-2020-381  
Utdrag ur protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-10-20 avseende Yttrande 
över Regional utvecklingsstrategi och Agenda 2030-strategi för Uppsala län. 
 
 
2)  Dnr BUN-2020-607  
Utdrag ur protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-10-20 avseende 
Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 2021.  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-11-05  25 (25) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

§ 136. Kurs- och konferensinbjudningar 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ledamöter och ersättare i nämnden erbjuds att delta 
i konferensen Skolriksdag 2021 den 26-27 april 2021. 
 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av aktuella kurs- och konferensinbjudningar. 

− Inbjudan till Skolriksdag 2021. 

 
 
 
 



 

   
BESLUT 
2020-10-14 

 
Barn- och utbildningsnämnden  
 
 

Enhet Kontaktpersoner 
Förskolor och familjedaghem  

Förskolorna i Öregrund och Gräsö 
(Skutan och Tärnan)  
 

Kajsa Prim 
Ulrica Melin 

Förskolorna i Östhammar 
(Logården, Marieberg och Tomtberga) 

Suzan Vidén 
Ulrica Melin 

Förskolorna i Alunda 
(Alma, Ekeby, Furustugan Myran) 

Martin Herdin  
Stefan Larsson 

Förskolorna I Österbybruk 
(Eken och Granen) 

Sven-Olof Svensson 
  Sabina Stål  

Förskolorna i Gimo  
(Diamanten och Rubinen) 

 Ann-Charlotte Grehn 
Sabina Stål 

Familjedaghemmen (Alunda) 
 

Josefine Nilsson 
Melinda Leufstadius 

Grundskolor 
 

Edsskolan Matts Eriksson 
Filip Uthammar 

Frösåkersskolan Matts Eriksson 
Christer Lindström 

Kristinelundsskolan Lennart Norén 
Filip Uthammar 

Ekeby skola 
Olandsskolan 

Martin Herdin  
Christer Lindström 

Vretaskolan 
Särskolan 

Josefin Nilsson 
Stefan Larsson 

Vallonskolan Josefin Nilsson 
Fredrik Jansson 

Öregrunds skola Kajsa Prim 
Ulrica Melin 

Österbyskolan Robert Ek 
Melinda Leufstadius 

Gymnasium och Kulturskola 
 

Bruksgymnasiet Lennart Norén 
Maria Arvidsson 

Kulturskolan Marie Hägerbaum 
Fredrik Jansson 
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