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Dnr BUN-2020-074 

§ 1.  Ny förskola i Alunda 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 

Barn- och utbildningsnämnden ser ett behov av att snarast säkra förskoleplatserna i Alunda. 
Tomten där förskolan Myran idag finns bör användas, antingen genom renovering av befintlig 
byggnad eller genom att bygga en ny förskola. 

Barn- och utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningen att skriftligt redovisa kostnaderna av 
att renovera befintlig byggnad samt kostnaden för att bygga en ny förskola. Uppdraget ska 
redovisas på barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2021-03-25. 

 

Ärendebeskrivning 
Antalet barn i förskolorna har ökat kraftigt och de lokaler som idag finns kommer inte att 
räcka till. Barn- och utbildningsnämnden gav vid sammanträdet 2020-11-05 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.  

Barn- och utbildningsnämnden gav vid sammanträdet 2020-12-03 barn- och 
utbildningschefen i uppdrag att utreda förslaget att placera en förskola i modulutförande vid 
Korsängen i Alunda. Uppdraget ska redovisas på barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde 2021-02-18. 

 

Beslutsunderlag 

 Muntlig redovisning. 
 

Ärendets behandling 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-11-05, 2020-12-03. 

 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Fastighetschef Lasse Karlsson redovisar förslag till vilken typ av förskola som ska byggas och 
placering av denna. Varianter som redovisas är att upphandla en modulförskola eller att 
avropa en så kallad SKR förskola.  
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Sammanträdesdatum  Sid 
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Barn- och utbildningsnämnden 
 

Förslag 
Matts Eriksson (S) föreslår att: 
 
Barn- och utbildningsnämnden ser ett behov av att snarast säkra förskoleplatserna i Alunda. 
Tomten där förskolan Myran idag finns bör användas, antingen genom renovering av befintlig 
byggnad eller genom att bygga en ny förskola. 

Barn- och utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningen att skriftligt redovisa kostnaderna av 
att renovera befintlig byggnad samt kostnaden för att bygga en ny förskola. Uppdraget ska 
redovisas på barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2021-03-25. 

 

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

 

Beslutet skickas till 
Handläggare för ärendet: Fastighetschef Lasse Karlsson. 
Sektorchef bildning. 
Kommunledningsförvaltningens ledningsgrupp för kännedom, Peter Nyberg.  
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Dnr BUN-2020-057 

§ 2.  Skolorganisationen i Alunda  

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 

Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att skriftligt återkomma till 
nämnden med tidsplan och kostnadsredovisning på utbyggnad och renovering av 
Olandsskolan i Alunda. Om möjligt ska byggnaderna byggas samman. Barn- och 
utbildningsnämnden vill att det i utredningen ska finnas flera olika förslag att ta ställning till. 
Uppdraget ska redovisas på barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2021-03-25. 

 

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. Barn- och utbildningsnämnden gavs vid sammanträdet 2020-11-05 
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. 

Barn- och utbildningsnämnden gav vid sammanträdet 2020-12-03 barn- och 
utbildningschefen i uppdrag att utreda möjligheten att bygga till eller att bygga ut 
Olandsskolan, antingen med en SKR-skola eller modulskola. Uppdraget innefattar även att 
utreda ombyggnation inuti skolan samt anpassning av ventilationen och ska redovisas på 
barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2021-02-18. 

 

Beslutsunderlag 

 Muntlig redovisning. 

 

Ärendets behandling 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-09-03, 2020-10-01, 2020-11-05, 2020-12-03. 

 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Fastighetschef Lasse Karlsson redovisar ärendet. Det finns koncept för så kallade 
modulskolor, vilket blir billigare än att bygga på vanligt sätt. Det akuta läget kommer att lösas 
med paviljonger med plats för nio stycken klassrum och två förskoleavdelningar. Detta ligger 
nu hos upphandlingsenheten. 
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Sammanträdesdatum  Sid 
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Barn- och utbildningsnämnden 
 

Förslag 
Matts Eriksson (S) föreslår att: 
 
Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att skriftligt återkomma till 
nämnden med tidsplan och kostnadsredovisning av utbyggnad och renovering av 
Olandsskolan i Alunda. Om möjligt ska byggnaderna byggas samman. Barn- och 
utbildningsnämnden vill att det i utredningen ska finnas flera olika förslag att ta ställning till. 
Uppdraget ska redovisas på barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2021-03-25. 

 

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

 

Beslutet skickas till 
Handläggare för ärendet: Fastighetschef Lasse Karlsson. 
Sektorchef bildning. 
Kommunledningsförvaltningens ledningsgrupp för kännedom, Peter Nyberg.  
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Dnr BUN-2019-030 

§ 3. Årsbudget 2020: Bokslut och verksamhetsberättelse 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner bokslut och verksamhetsberättelse för 2020. 

Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att till nämnden redovisa faktisk 
måltidskostnad per förskolebarn, grundskoleelev och gymnasieelev. Nämnden önskar löpande 
information om arbetets gång. 

 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av bokslut och verksamhetsberättelse för 2020. 

 

Beslutsunderlag 

 Verksamhetsberättelse. 

 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Sektorchef Lisbeth Bodén redovisar verksamhetsberättelsen. Verksamhetschef Sara Ersund 
redovisar det ekonomiska bokslutet. 

 

 

Beslutet skickas till 
Kommunledningsförvaltningens ledningsgrupp för fördelning av uppdrag, Peter Nyberg. 

Kommunstyrelsen. 
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Dnr BUN-2019-169 

§ 4.  Uppföljning av intern kontrollplan 2020 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner uppföljningen av den interna kontrollplanen 2020. 

 

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 2019-12-12 den interna kontrollplanen för 2020 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 
- Uppföljning av intern kontrollplan 2020. 

 

Dagens sammanträde 
Muntlig föredragning 
Nämndsekreterare Per-Åke Berg och sektorchef Lisbeth Bodén redovisar uppföljningen av 
den interna kontrollplanen för 2020. 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunrevisionen 
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Dnr BUN-2020-082 

§ 5.  Redovisning av kränkningsanmälningar 2020 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningen att tätare redovisa statistik på 
kränkningar. Nämnden vill även ha återrapporteringar av arbetet kring de brister som 
framkommit vid redovisningen. 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt Skollagen ska en lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett 
barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med 
verksamheten anmäla detta till rektorn. En rektor som får kännedom om att ett barn eller en 
elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är 
skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda 
omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder 
som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. I Östhammars 
kommun görs anmälan och utredning i ett digitalt system. 
 
Statistikredovisning av de kränkningsanmälningar som gjorts under 2020.  
 

Beslutsunderlag 
Muntlig redovisning av ärendet. 

 

Dagens sammanträde 
Muntlig föredragning 
Nämndsekreterare Per-Åke Berg redovisar de kränkningsanmälningar som registrerats under 
2020-2021. 

 

Beslutet skickas till 
Handläggare för ärendet: Nämndsekreterare Per-Åke Berg 
Sektorchef bildning 
Kommunledningsförvaltningens ledningsgrupp för kännedom, Peter Nyberg.  
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Dnr BUN-2020-129 
                                                 KS-2020-442 

§ 6.  Motion angående inrättandet av tjänst som äldre och 
brukarombud 

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

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen avslår motionen. 

 

Ärendebeskrivning 
Irmeli Bellander (L) har lämnat en motion med förslag om att inrätta en fristående tjänst som 
äldre- och brukarombud som ska bevaka intresseområdena för äldre och personer med 
funktionsvariationer. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sammanträdet 2020-11-17 att remittera 
motionen och svaret till barn- och utbildningsnämnden, bygg- och miljönämnden, kultur- och 
fritidsnämnden samt de brukarorganisationer som ingår i samverkansforumen KPR/KRF. 
Socialnämnden får möjlighet att komplettera sitt yttrande. 
 

Beslutsunderlag 

 Motion 
 Socialnämndens yttrande 
 Förslag till yttrande 

 

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsen arbetsutskott 2020-11-17. 

 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Sektorchef Lisbeth Bodén redovisar förslaget till yttrande. 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Dnr BUN-2020-130 
             KS-2020-706 

§ 7.  Motion avseende handlingsplan mot anlagda skolbränder 
och sabotage 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar yttrandet som sitt eget och överlämnar det till 
kommunstyrelsen. 

 

Ärendebeskrivning 
Sverigedemokraterna (SD) har lämnat in en motion avseende handlingsplan mot anlagda 
skolbränder och sabotage. 

I motionen yrkar Sverigedemokraterna: 

 Att BUN får i uppdrag att utreda möjligheten för kameraövervakning på samtliga 
skolor och förskolor i Gimo. 

 Att kommunen tar fram en handlingsplan för att skydda kommunens samtliga skolor 
och förskolor mot vandalisering. 

 

Beslutsunderlag 

 Motion 
 Förslag till yttrande 

 

Ärendets behandling 
Kommunfullmäktige 2020-11-20.  

 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Sektorchef Lisbeth Bodén redovisar förslaget till yttrande. 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 8. Information från förvaltningen 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 

 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av information från förvaltningen. 

 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Sektorchef Lisbeth Bodén informerar om:  

 Trafiksituationen vid Vreta-/Vallonskolan. Det är ett svårt trafikläge med vid skolan 
och det har gått ut en vädjan till inte ta bilen när de lämnar barnen i skolan. Det pågår 
ett arbete för att lösa situationen. 

 
 Alundagruppen har bildats för att se på Alunda och dess utveckling i ett 

helhetsperspektiv. Hur ser behoven ut för att utveckla orten? Alla behov från olika 
sektorer sammanställs. Slutprodukt i maj eller juni. Barn- och utbildningsnämnden 
kommer fortlöpande att få information om det pågående arbetet. 

 
 Några enheter har haft problem med vattenläckage och kyla. 

 
 Vårdnadshavare har hört av sig angående de nya skolupptagningsområdena, främst 

från Hargshamn. 
 

 Det kommer att startas en ny ansökningsomgång gällande förstelärare. 
 

 Verksamhetschefen för grundskolan slutar sin tjänst den 1 juni. Det kommer att ske en 
nyrekrytering på den tjänsten. 

 
 Under februari betalas första delen av den så kallade skolmiljarden ut till samtliga 

kommuner i landet. Bidraget syftar till att öka förutsättningen för alla barn och elever 
att få den utbildning de har rätt till, trots pandemin. Östhammars kommun får drygt 
1,9 miljoner kronor. Det pågår en diskussion om hur dessa medel ska användas. 
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§ 9. 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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§ 10. 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: 
 
 

2021-01-14 Rektor Jenny Änggård 
  (Beslut om utökad tid) 
 
2021-01-14 Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén 
  (Avgiftsbefrielse för plats i fritidshem) 
 
2021-02-11 Rektor Ulrica Ericsson 
  (Beslut om utökad tid) 
 
2021-02-11 Ansvarig för skolskjutsfrågor Elisabeth Lindkvist 
  (Beslut om skolskjuts) 
 
2021-02-11  Malin Andersson 

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

 
2021-02-11  Rektor Jessica Björkman (Edsskolan) 

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

 
2021-02-11  Rektor Jessica Björkman (Kristinelundsskolan) 

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

 
2021-02-11  Rektor Niina Johansson 

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

 
2021-02-11  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) 
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2021-02-11  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) 

 
2021-02-11  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) 

 
2021-02-11  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) 
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Barn- och utbildningsnämnden 
 

§ 11. 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-2019-355  
Dom från Förvaltningsrätten 2020-12-11 gällande laglighetsprövning att avveckla 
grundskole- och fritidsverksamheten vid Gräsö skola. 
 
2)   Dnr BUN-2020-018  
Dom från Förvaltningsrätten 2020-12-17 gällande laglighetsprövning av beslut om skolskjuts. 
 
3)   Dnr BUN-2020-019  
Dom från Förvaltningsrätten 2020-12-17 gällande laglighetsprövning av beslut om skolskjuts. 
 
4)  Dnr Ks-2020-228  
Utdrag ur protokoll fört vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2020-12-15 avseende 
antagande av riktlinjer för styrdokument. 
 
5)  Dnr Ks-2020-673  
Utdrag ur protokoll fört vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2020-12-15 avseende 
reviderad styrmodell med anledning av omorganisation. 
 
6)  Dnr Ks-2020-591  
Utdrag ur protokoll fört vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2020-12-15 avseende svar på 
motion från Irmeli Bellander (L) om att fortsätta redovisa skolresultat. 
 
7)  Dnr: BUN-2020-128  
Rapport 2020-12-09 avseende nulägesanalys – Dataskyddsförordningen, GDPR. 
 
8)  Dnr Ks-2020-673  
Utdrag ur protokoll fört vid Kommunstyrelsens sammanträde 2021-02-09 avseende 
redovisning av slutrapport, C-tillsammans. 
 
  



 

 

Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2021-02-18  17 (17) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

 
 

§ 12. Kurs- och konferensinbjudningar 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av aktuella kurs- och konferensinbjudningar. 

 

 
 


