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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2021-06-03  1 (20) 

Barn- och utbildningsnämnden 
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Christer Lindström (M)  
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Kajsa Prim (C) 
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Fredrik Nyman, förvaltare, § 42 
Sanna Hansson, ungdomssamordnare, § 43 
Annelie Wallén, måltidschef, § 45 
Torbjörn Nyqvist, ekonom, §§ 45-47 
Anna-Karin Adler Eriksson, specialpedagog, § 48 
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Caroline Schnell, kurator, § 49 
Sofia Lindgren, Lärarnas Riksförbund, §§ 40-56 
 

 

Utses att justera Christer Lindström (M) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2021-06-03  3 (20) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

 

§ 40. Val av justerare 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden utser Christer Lindström (M) till att justera dagens protokoll.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 41. Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden fastställer föredragningslistan .  



 

 

Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2021-06-03  4 (20) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

     Dnr BUN-2021-016 

§ 42. Arbetsmiljöredovisning 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av arbetsmiljöfrågor. Barn- och utbildningsnämnden gav vid sammanträdet 
2021-06-03 förvaltningen i uppdrag att redovisa de skyddsronder som gjorts med anledning 
av Covid-19 gällande bland annat ventilation och antal elever per rum. 
 

Beslutsunderlag 
Muntlig redovisning. 

 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Förvaltare Fredrik Nyman redovisar muntligt bland annat kapaciteten på ventilationen i 
förskolor och skolor. 
 

Ärendets behandling 
Redovisas kontinuerligt. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2021-06-03  5 (20) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

    Dnr BUN-2021-042 
    Dnr KFN-2021-063 

§ 43. Information om resultat av LUPP 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen om resultatet av LUPP. 

Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom de redovisade förslagen till åtgärder. 

 

Ärendebeskrivning 
Beslut som rör unga ska bygga på kunskap om unga. Ungdomsenkäten LUPP (lokal 
uppföljning av ungdomspolitiken) är ett verktyg för att ta reda på hur ungas livssituation ser 
ut lokalt. Lupp-enkäten genomförs var tredje år i kommunen i åk 8 på högstadiet och åk 2 på 
gymnasiet. 

Syftet med LUPP är: 

 Skaffa kunskap om unga 
 Tydliga verksamhetsmål 
 Förbättra ungas levnadsvillkor 
 Statistik, könsuppdelat 
 Utveckling av verksamheterna 
 Möjliggöra ungdomars inflytande  
 Stärka ungdomars roll och visa att de kan påverka 
 Sammanställa underlag till folkhälsoarbete 
 Främja sektorsövergripande samarbeten  

Resultatet finns i en rapport (se beslutsunderlag). 

 

Åtgärder för sektor samhälle för att förbättra ungdomar livsvillkor: 

 Jämställt kultur- och fritidsutbud 
 Möt upp unga i deras forum 
 Informera om HUR man påverkar i frågor 
 Trygghetsfrågor och inflytandefrågor  
 Trygghetsaspekt i utemiljöer (belysning, inbjudande miljöer) 
 Fortsätta arbetet med implementering och utbildning kring barnkonventionen 
 Involvera ungdomar mer i olika samarbeten.  

 

Beslutsunderlag 

 Lupp rapport från Enkätfabriken 
 ”Film om resultatet-publiceras inför nämnd” 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2021-06-03  6 (20) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ungdomssamordnare Sanna Hansson  redovisar resultatet av ungdomsenkäten LUPP (lokal 
uppföljning av ungdomspolitiken) är ett verktyg för att ta reda på hur ungas livssituation ser 
ut lokalt. 
 
 

Beslutet skickas till 
sanna.hansson@osthammar.se 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2021-06-03  7 (20) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

Dnr BUN-2021-034 

§ 44.  Utemiljöer vid skolor och förskolor 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 

 

Ärendebeskrivning 
Information om arbetet med utemiljöer vid skolor och förskolor i Östhammars kommun. 

 

Beslutsunderlag 

 Muntlig information. 

 

Ärendets behandling 
Nytt ärende. 

 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Chefen för sektor bildning Lisbeth Bodén informerar om att det ännu inte finns någon 
ansvarig utsedd för utemiljöerna vid skolor och förskolor. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2021-06-03  8 (20) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

 

    Dnr BUN-2021-29 

§ 45.  Redovisning av måltidskostnad 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 

 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden gav vid sammanträdet 2021-02-18 förvaltningen i uppdrag att 
till nämnden redovisa faktisk måltidskostnad per förskolebarn, grundskoleelev och 
gymnasieelev. Nämnden önskar löpande information om arbetets gång. 

Barn- och utbildningsnämnden vill ha en första återrapport av arbetet vid arbetsutskottets 
sammanträde 2021-05-20 samt barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2021-06-03. 

 

Beslutsunderlag 
Muntlig redovisning. 

 

Ärendets behandling 
Uppdraget gavs vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2021-02-18. 

 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ekonom Torbjörn Nyqvist och måltidschef Annelie Wallén redovisar hur långt arbetet 
kommit med att ta fram måltidskostnaden fördelat per förskolebarn, grundskoleelev och 
gymnasieelev. 
 

Beslutet skickas till 
Handläggare för ärendet. 
Chef sektor bildning. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2021-06-03  9 (20) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

Dnr BUN-2020-039 

§ 46. Årsbudget 2021: Tertialrapport  per april 2021 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporten och överlämnar den till 
kommunstyrelsen. 

 

Ärendebeskrivning 
Under 2021 har Östhammars kommun börjat arbeta utifrån ett nytt styrdokument för 
budgetuppföljning där grundprincipen är att i första hand fokusera på avvikelser, både 
ekonomi och verksamhet. I styrdokumentet beskrivs också att det tre gånger per år ska ske en 
skriftlig rapportering till nämnd, kommunstyrelse och kommunfullmäktige.  

I den skriftliga rapporten ska det ingå en prognos om måluppfyllelse för de satta 
verksamhetsmålen och budgetföljsamhet. 

 

Beslutsunderlag 

 Tertialrapport per april. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ekonom Torbjörn Nyqvist och sektorchef bildning Lisbeth Bodén redovisar tertialrapporten 
per april 2021. 
 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2021-06-03  10 (20) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

Dnr BUN-2021-008 

§ 47.  Årsbudget 2022: Preliminär budget och verksamhetsplan 
samt flerårsplan 2023-2025 

 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av information. 

 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden ska besluta om preliminär drift- och investeringsbudget och 
verksamhetsplan för 2022 samt flerårsplan 2023-2025. Barn- och utbildningsnämnden ska 
fatta beslut den 9 september. 
 
 
Beslutsunderlag 

 Muntlig information. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ekonom Torbjörn Nyqvist föredrar ärendet. Den preliminära budgeten diskuteras. 
 

Ärendets behandling 
Diskuteras fram till beslut. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2021-06-03  11 (20) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

    Dnr BUN-2021-044 
 

§ 48.  Kartläggning och analys av läskunnigheten i årskurs 1  

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 

 

Ärendebeskrivning 
Syftet med kartläggningen är att ge en övergripande bild av läskunnigheten i årskurs 1 i 
kommunens grundskolor samt fungera som ett konkret material för det fortsatta arbetet ute på 
skolorna. 

 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Specialpedagogerna Anna-Karin Adler Eriksson och Kristina Wickman redovisar 
kartläggningen och analysen av läskunnigheten i årskurs 1. 
 

Beslutsunderlag 
Muntlig redovisning. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2021-06-03  12 (20) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

     Dnr BUN-2021-043 

§ 49.  Liv och hälsa ung 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 

 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av enkätundersökningen som genomförts i årskurs 7, 9 och årskurs 2 i 
gymnasiet. 

Liv och hälsa ung är Uppsala läns gemensamma enkätundersökning, som ger kunskap om 
unga i länet och är en arena för unga att få komma till tals i frågor som rör dem. 

Eleverna får i Liv och hälsa ung besvara frågor om hälsa och trygghet, sin fritid, om 
inflytande och demokrati, och hur de ser på framtiden, för dem själva och för världen i stort. 
Resultatet kan användas för planering och uppföljning samt som underlag för hälsofrämjande 
och förebyggande insatser. Ett övergripande och långsiktigt mål är att Liv och hälsa ung ska 
vara en del i de underlag och prioriteringar som styr kommunernas och Region Uppsalas 
åtgärder för det förebyggande och hälsofrämjande arbetet för barn och ungdomar.  

 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Kurator Caroline Schnell redovisar enkätundersökningen Liv och hälsa ung. 
 

Beslutsunderlag 
Muntlig redovisning av enkätundersökningen. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2021-06-03  13 (20) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

    Dnr BUN-2021-035 
    Dnr REV-2021-2 

§ 50.  Yttrande över revisionens uppföljande granskning av 
2018 års genomförda granskningar 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar förslag till yttrande och överlämnar det till revisionen. 

 

Ärendebeskrivning 
Revisionen har genomfört en granskning av 2018 års genomförda granskningar. Dessa 
granskningar rör budgetprocess och prognossäkerhet, konsulttjänster, lokalförsörjning och 
fastighetsunderhåll, tillsynsverksamhet inom bygg- och miljönämnden samt 
förtroendekänsliga poster. Sammanfattningsvis har revisionen konstaterat att bedömningar 
och rekommendationer hörsammats till stor del. Mot bakgrund av granskningen 
rekommenderar revisionen att barn- och utbildningsnämnden ska: 

 genomföra en inventering av befintliga avtal med syfte att säkerställa att samtliga avtal 
finns i kommunens avtalsdatabas. 

 överväga risker kopplade till köp av konsulttjänster inom ramen för arbetet med intern 
kontroll, 

 säkerställa att de medarbetare som är involverad i processen vad gäller handläggning 
av förtroendekänsliga poster, löpande får information och utbildning i syfte att minska 
risker för fel 

Revisionen önskar yttrande senast den 30 juni 2021. 

 

Beslutsunderlag 

 Uppföljande granskning av 2018 års genomförda granskningar. 
 Förslag till yttrande (delas ut på sammanträdet). 

Ärendets behandling 
Nytt ärende. 

Dagens sammanträde 

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

Beslutet skickas till 
Förtroendevalda revisorer samt sakkunnigt biträde KPMG 
Registrator revisionen, via kommunstyrelsen@osthammar.se  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2021-06-03  14 (20) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

Dnr BUN-2021-031 

§ 51.  Redovisning av kränkningsanmälningar 2021 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av 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. 
 
Kränkningsredovisningar ska göras vid varannan nämnd från och med 2021-06-03. 
 
Statistikredovisning av de kränkningsanmälningar som gjorts under 2021.  
 

Beslutsunderlag 
Muntlig redovisning av ärendet. 

 

Ärendets behandling 
Redovisas kontinuerligt. 

 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Nämndsekreterare Per-Åke Berg föredrar ärendet. 
 

Beslutet skickas till 
Arkiv. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2021-06-03  15 (20) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

§ 52. Information från förvaltningen 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 

 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av information från förvaltningen. 

 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Lisbeth Bodén, chef sektor bildning, informerar om:  

 Det har anställts ytterligare en psykolog i kommunen så att de nu är två stycken. 
 

 Den nya ledningsorganisationen i grundskolorna i Östhammar. 
 

 Det kommer att bli information om hur det går med de nya förskolorna som byggs i 
kommunen på nämndens sammanträde 2021-07-01, 
 

 Lyckas tillsammans är ett projekt som är framgångsrikt. Lärarna kommer in i projektet 
under hösten. 
 

 Information om arbetet med Frösåkersskolan. Arbete pågår med matsal och kök. 
 

 Det behöver göras en ordentlig analys av hur många elever som ryms på Olandsskolan 
och hur arbetet framöver ser ut En utgångspunkt är den utredning som Sweco gjorde 
2017.  
 

 Information om åtgärder på skolenheterna avseende Covid-19. 
 

Rektor Malin Andersson informerar om: 

 
 Det är mycket trångt på Vretaskolan och det finns inte anpassade hallar eller klassrum. 

Det saknas också arbetsutrymmen för personalen. På särskolan är det också trångt och 
dåligt med golvutrymme. Det skulle behövas en utbyggnad på paviljongerna så att fler 
rum blir tillgängliga. Det är också för få torkskåp. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2021-06-03  16 (20) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

§ 53. 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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2021-06-03  17 (20) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

 

§ 54. 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: 
 
 
2021-04-21 Tf. Rektor Åsa Jansson 
  (Beslut om utökad tid i förskolan) 
 
2021-05-18 Rektor Jenny Änggård 
  (Beslut om utökad tid i förskolan) 
 
2021-05-28  Malin Andersson 

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

 
2021-05-28  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) 

 
2021-05-28  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) 

 
2021-05-28  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) 

 
2021-05-28  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) 

 
2021-05-28  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) 



 

 

Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2021-06-03  18 (20) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

 
2021-05-28  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) 

 
2021-05-28  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) 

 
2021-05-28  Rektor Hanna Söderberg 

(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 
2021-06-03  19 (20) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

§ 55. 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: BUN-2021-006  
Beslut från Skolinspektionen 2021-03-10 med anledning av anmälan mot Kristinelundsskolan 
i Östhammars kommun . 
 
2)  Dnr Ks-2021-215  
Utdrag ur protokoll fört vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2021-04-27 avseende 
godkännande av årsredovisning för Östhammars kommun2020. 
  
3)  Dnr: BUN-2021-030  
Beslut från Förvaltningsrätten i Uppsala 2021-05-07 avseende Laglighetsprövning enligt 
kommunallagen (2017:725), KL. 
 
4)  Dnr: BUN-2021-033  
Tillsynsmeddelande från Arbetsmiljöverket 2021-05-11 gällande Covid-19 och det 
förebyggande arbetsmiljöarbetet. 
 
  



 

 

Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2021-06-03  20 (20) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

§ 56. Kurs- och konferensinbjudningar 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 

 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av aktuella kurs- och konferensinbjudningar. 

 

Dagens sammanträde 
Det finns inga kurs- och konferensinbjudningar att redovisa. 
 


