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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-04-21  1 (17) 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 

Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum Gräsö (SR 1), Östhammar, kl. 08.30-16.00 
  
Beslutande Matts Eriksson (S)  

Lennart Norén (S)  
Marie Hägerbaum (S) 
Josefine Nilsson (C)  
Sabina Stål (KD) 
Filip Uthammar (M)  
Maria Arvidsson (L) 
Kajsa Prim (C) 
Stefan Larsson (SD) 

Övriga deltagande Lisbeth Bodén, chef sektor bildning 
Per-Åke Berg, nämndsekreterare 
Christina Stenhammar, verksamhetschef grundskolan 
Camilla Andersson, miljösakkunnig, § 33 
Zara Järvström, verksamhetschef gymnasieskolan, § 34 
Elisabeth Lindkvist, verksamhetscontroller, § 35 
Lisa Karbelius, HR-partner sektor bildning, § 38 
 

  
Utses att justera Sabina Stål (KD) 
Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Östhammar, 2022-04-26 

 
Underskrifter            Paragrafer 31-45 

Sekreterare   
 Per-Åke Berg  

Ordförande 
 
  

 Josefine Nilsson (C)  

Justerande 
 
 

 

 Sabina Stål (KD)  
   

ANSLAG/BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2022-04-21 
Datum för anslags uppsättande 2022-04-26 
Anslags nedtagande 2022-05-18 
Förvaringsplats för protokollet Sektor Bildning 
  
Underskrift   
 Per-Åke Berg  
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 Barn- och utbildningsnämnden 
 

 

§ 31. Val av justerare 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden utser Sabina Stål (KD) till att justera dagens protokoll.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 32. Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden fastställer föredragningslistan.  
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Sammanträdesdatum  Sid 
2022-04-21  4 (17) 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 

Dnr BUN-2022-031 

§ 33. Information om pågående revidering av avfallsplan och 
dess anknytning till nämndens verksamhet 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.  
 

Ärendebeskrivning 
Enligt 15 kap 41 § Miljöbalken ska varje kommun ha en renhållningsordning som innehåller 
de föreskrifter om hantering av avfall som gäller för kommunen och en avfallsplan. 
Avfallsplanen ska enligt Miljöbalken innefatta allt avfall som uppstår i kommunen. Enligt 9 
kap 8 § Avfallsförordningen (2020:614) ska avfallsplanen ses över minst vart fjärde år och 
revideras vid behov. 
Nu gällande avfallsplan antogs 2011 och uppdaterades senast 2015. Kommunfullmäktige har 
vid sammanträde 2021-12-14 givit förvaltningen/verksamhet Växande i uppdrag att fortsätta 
det arbete som inletts under år 2021 med att revidera kommunens avfallsplan och bereda 
handlingarna till kommunfullmäktige under 2022.  
Under 2021påbörjades arbetet med att ta fram en uppdaterad avfallsplan. Nuläge beskrevs och 
underlag samlades in. I november hölls tre workshopar, med tjänstepersoner, förtroendevalda 
samt med invånare/föreningar och företag, för att ta in behov, synpunkter och förslag. Arbetet 
fortgår under 2022. Fokus i avfallsplanen ligger på det avfall som ingår inom kommunalt 
ansvar. Flera nämnder berörs i större eller mindre omfattning av den nya avfallsplanen. 
Planen kommer ställas ut och samrådas med kommuninvånare, företag, föreningar och 
organisationer. Parallellt med detta kommer planen skickas på internremiss till de nämnder 
som berörs av planens innehåll. Utställningstiden/remisstiden kommer preliminärt vara från 
juni till slutet av september. Som ett led i att förbereda nämnderna på internremissen och 
berätta om avfallsplanens innehåll, informerar verksamhet Växande kommun om pågående 
arbete och tidplan. 

Beslutsunderlag 
Presentation visas under sammanträdet. 
 
Dagens sammanträde 
Muntlig föredragning 
Miljösakkunnig Camilla Andersson informerar om pågående revidering av avfallsplan. 

Beslutet och beslutsunderlag skickas till 
Chef sektor Bildning, Lisbeth Boden 
Chef sektor Samhälle, Ulf Andersson 
Verksamhetschef, Marie Berggren 
Renhållningschef, Myran Olsson 
Miljösakkunnig, Camilla Andersson 
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2022-04-21  5 (17) 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 

  Dnr BUN-2022-028 

§ 34. Information om gymnasieval 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
 

Ärendebeskrivning 
Information om de val eleverna i årskurs 9 gjorde till gymnasiet inför läsåret 2021/22 samt det 
preliminära resultatet av gymnasievalet inför läsåret 2022/23. 
 

Beslutsunderlag 
Muntlig information. 
 

Ärendets behandling 
Redovisas varje år. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Verksamhetschefen för gymnasieskolan, Zara Järvström, redovisar de val eleverna i årskurs 9 
gjorde till gymnasiet inför läsåret 2021/22 samt det preliminära resultatet av gymnasievalet 
inför läsåret 2022/23. 
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 Barn- och utbildningsnämnden 
 

    Dnr BUN-2021-008 

§ 35. Årsbudget 2022: Budgetuppföljning per mars 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 

Ärendebeskrivning 
Under 2021 har Östhammars kommun börjat arbeta utifrån ett nytt styrdokument för 
budgetuppföljning vad gäller drift- och investeringsbudget. I styrdokumentet beskrivs att det 
sex gånger per år ska ske en rapportering till kommunstyrelse/nämnd. Per april 
(tertialrapport), augusti (delårsbokslut) och december (helårsbokslut) görs en större skriftlig 
rapportering. Per februari, juni och oktober görs en enklare rapportering. 
I den skriftliga rapporten ska det ingå en prognos om måluppfyllelse för de satta 
verksamhetsmålen och budgetföljsamhet. 
 
Beslutsunderlag 
− Budgetuppföljning för driftbudget respektive investeringsbudget för perioden. 

 

Ärendets behandling 
Budgeten följs kontinuerligt av barn- och utbildningsnämnden. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist redovisar budgetuppföljningen per mars. 
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Sammanträdesdatum  Sid 
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 Barn- och utbildningsnämnden 
 

Dnr BUN-2022-008 

§ 36.  Ansökan om godkännande som huvudman för fristående 
gymnasieskola: Yttrande 

 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar yttrandet avseende DBGY Juvelen AB. 
 
Barn- och utbildningsnämnden avstår från att yttra sig över ansökningarna från 
Thorengruppen AB och Lärande i Sverige AB. 
 

Ärendebeskrivning 
När en enskild huvudman ansöker om att få starta/utöka en fristående gymnasieskola ska den 
kommun där utbildningen ska bedrivas samt närliggande kommuner ges tillfälle att yttra sig 
(Skollagen (2010:800) 2 kap. 5 §). Kommunernas yttrande utgör ett stöd för Skolinspektionen 
att bedöma om etableringen av den fristående gymnasieskolan kan medföra påtagliga negativa 
följder på lång sikt för skolväsendet i kommunen eller i närliggande kommuner. 
 
Kommunen har t o m 2022-03-31 mottagit tre ansökningar för yttrande.  
Fullständiga ansökningshandlingar finns tillgängliga på sektor bildning.. 
 
Kommunens yttrande ska vara Skolinspektionen tillhanda senast 2022-05-06. 
 

Beslutsunderlag 
 Förslag till yttranden. 

 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ordförande Josefine Nilsson (C) redovisar förslagen till yttranden.  
 

Beslutet skickas till 
Skolinspektionen 
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 Barn- och utbildningsnämnden 
 

Dnr BUN-2022-026 

§ 37. Redovisning av uppdrag från barn- och 
utbildningsnämnden 2022 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av vilka uppdrag som barn- och utbildningsnämnden gett till förvaltningen och 
som fortfarande är aktuella.  
 
Beslutsunderlag 
− Uppdragslista 2022. 

 

Ärendets behandling 
Redovisas två gånger per år till barn- och utbildningsnämnden samt vid behov. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ordförande Josefine Nilsson (C) redovisar de uppdrag som ännu inte är avslutade.  
 

Beslutet skickas till 
Chef sektor Bildning, Lisbeth Bodén. 
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 Barn- och utbildningsnämnden 
 

    Dnr BUN-2022-029 

§ 38.  Kompetensförsörjning inom sektor bildning 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av olika aspekter gällande kompetensförsörjning inom barn- och 
utbildningsnämndens verksamhetsområde. 
 

Beslutsunderlag 
− Muntlig redovisning. 

 

Ärendets behandling 
Nytt ärende. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
HR-partner för sektor Bildning, Lisa Karbelius, redovisar medelåldern bland sektor Bildnings 
tillsvidareanställda inom de olika verksamheterna. 
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 Barn- och utbildningsnämnden 
 

Dnr BUN-2022-005 

§ 39. Arbetsmiljöredovisning 2022 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisningen. 
 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av antal medarbetare per chef. 
 

Beslutsunderlag 
− Muntlig redovisning. 

 

Ärendets behandling 
Redovisas kontinuerligt. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
HR-partner för sektor Bildning, Lisa Karbelius redovisar antal medarbetare per chef inom 
sektor Bildning.  
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 Barn- och utbildningsnämnden 
 

Dnr BUN-2021-074 

§ 40.  Utredning skolskjuts 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av delredovisningen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden ger chefen för sektor Bildning i uppdrag att fortsätta arbetet 
och inkomma med en redovisning till arbetsutskottets sammanträde 2022-05-19. 
 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden gav vid sammanträdet 2021-11-11 chefen för sektor Bildning i 
uppdrag att fortsatt följa och utvärdera den skolskjutsorganisationen som nämnden tidigare 
beslutat om (2020-12-03) och om möjligt föreslå förbättringar med tillhörande kostnader. Vid 
sammanträdet 2022-03-17 beslutade nämnden att det skulle genomföras en fördjupad 
undersökning kring skolupptagningsområdena vid Åstorp och Onsby. 
 
Beslutsunderlag 

- Muntlig redovisning. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Verksamhetschefen för grundskolan, Christina Stenhammar, redovisar hur arbetet fortlöper.  
 
Beslutet skickas till 
Chef sektor Bildning, Lisbeth Bodén. 
Verksamhetschef grundskolan, Christina Stenhammar. 
Ansvarig för skolskjutsfrågor, Elisabeth Lindkvist. 
Skolskjutshandläggare, Rose-Mari Findeisen. 
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Sammanträdesdatum  Sid 
2022-04-21  12 (17) 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 

§ 41. Information från förvaltningen 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av information från förvaltningen. 
 
Muntlig föredragning 
Christina Stenhammar, verksamhetschef grundskolan, informerar om:  
 

− Digitalisering och förtätningsplan i grundskolan när det gäller digitala enheter. Hur 
många enheter det behövs för att kunna skriva nationella prov digitalt. 

 
− Elevhälsans förebyggande och främjande insatser. 

 
− Den nya läroplanen LGr22 samt ändringar i skollagen  gällande betyg och 

betygsättning. 
 

− Det har kommit in klagomål på skolmaten från en vårdnadshavare. Lever skolan upp 
till lagkravet Skollagen 10 kap 10§? Svar har lämnats till vårdnadshavaren. 

 
− Det har kommit in synpunkter från en vårdnadshavare angående kränkningar på en 

skola i Östhammars kommun och hur dessa hanteras. Kontakter har tagits med 
vårdnadshavaren i ärendet. 
 

− Det pågår rekrytering av grundskolechef. 
 

− Det finns några barn från Ukraina som går på förskola och grundskola i Östhammars 
kommun. 
 

− Aktuella frågor inom förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Bland 
annat rekrytering av rektor, lovskola under påsklovet och arbetet med lagrådsremiss. 
Information om arbetet gällande barn med särskilda behov. Det har varit tävling för 
Ung Företagsamhet i länet där Bruksgymnasiet varit med. På Vuxenutbildningen 
planeras för nystart under höstterminen av elektronikutbildning, barnskötare, 
elevassistent, vårdbiträde och undersköterska. 
 

− Rektorn på Vallonskolan slutar den 1 augusti 2022. 
 

− Det kommer att vara en kväll mot narkotika den 26 april i Österbybruk. 
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 Barn- och utbildningsnämnden 
 

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

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden rapporterar från möten på skolråd m.m. 
  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
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 Barn- och utbildningsnämnden 
 

§ 43. 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: 
 
 
2022-03-29 Särskolestrateg Anne Lee Larsson 
  (Mottagande i grundsärskolan) 
 
2022-03-29 Ansvarig för skolskjutsfrågor Elisabeth Lindkvist 
  (Utbyte av busskort mot kontant ersättning) 
 
2022-04-12 Ansvarig för skolskjutsfrågor Elisabeth Lindkvist 
  (Beslut om skolskjuts) 
 
2022-04-14  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) 

 
2022-04-14  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) 

 
2022-04-14  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) 

 
2022-04-14  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) 

 
2022-04-14  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) 
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 Barn- och utbildningsnämnden 
 

2022-04-14  Rektor Malin Andersson 
(Beslut att inleda utredning vid kännedom om att en elev anser sig ha 
blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten) 

 
2022-04-14  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) 

 
2022-04-14  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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§ 44. 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-2021-098:5  
Dom från Förvaltningsrätten i Uppsala meddelad 2022-03-18 avseende laglighetsprövning 
enligt kommunallagen (2017:725). 
 
2) 
Granskningsrapport, Dataskyddsförordningen (GDPR), 2022-03-30.  
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§ 45. Kurs- och konferensinbjudningar 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av aktuella kurs- och konferensinbjudningar. 
 


	Plats och tid
	Beslutande
	Övriga deltagande
	Utses att justera
	Justeringens plats och tid
	Underskrifter
	Sekreterare
	Ordförande
	Justerande
	ANSLAG/BEVIS
	§ 31. Val av justerare
	Beslut

	§ 32. Fastställande av föredragningslista
	Beslut
	Dnr BUN-2022-031

	§ 33. Information om pågående revidering av avfallsplan och dess anknytning till nämndens verksamhet
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Beslutet och beslutsunderlag skickas till
	Dnr BUN-2022-028

	§ 34. Information om gymnasieval
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Ärendets behandling
	Dagens sammanträde
	Muntlig föredragning

	Dnr BUN-2021-008

	§ 35. Årsbudget 2022: Budgetuppföljning per mars
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Ärendets behandling
	Dagens sammanträde
	Muntlig föredragning

	Dnr BUN-2022-008

	§ 36.  Ansökan om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola: Yttrande
	Beslut
	Barn- och utbildningsnämnden antar yttrandet avseende DBGY Juvelen AB.
	Barn- och utbildningsnämnden avstår från att yttra sig över ansökningarna från Thorengruppen AB och Lärande i Sverige AB.

	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Dagens sammanträde
	Muntlig föredragning

	Beslutet skickas till
	Dnr BUN-2022-026

	§ 37. Redovisning av uppdrag från barn- och utbildningsnämnden 2022
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Ärendets behandling
	Dagens sammanträde
	Muntlig föredragning

	Beslutet skickas till
	Chef sektor Bildning, Lisbeth Bodén.
	Dnr BUN-2022-029

	§ 38.  Kompetensförsörjning inom sektor bildning
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Ärendets behandling
	Dagens sammanträde
	Muntlig föredragning

	Dnr BUN-2022-005

	§ 39. Arbetsmiljöredovisning 2022
	Beslut
	Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisningen.

	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Ärendets behandling
	Dagens sammanträde
	Muntlig föredragning

	Dnr BUN-2021-074

	§ 40.  Utredning skolskjuts
	Beslut
	Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av delredovisningen.

	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	- Muntlig redovisning.
	Dagens sammanträde
	Muntlig föredragning

	Beslutet skickas till

	§ 41. Information från förvaltningen
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Muntlig föredragning


	§ 42. Rapporter från skolråd m.m.
	Beslut
	Ärendebeskrivning

	§ 43. Redovisning av delegationsbeslut
	Beslut
	Ärendebeskrivning

	§ 44. Information
	Beslut
	Ärendebeskrivning

	§ 45. Kurs- och konferensinbjudningar
	Beslut
	Ärendebeskrivning


