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§ 64. Val av justerare 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden utser Jessica Kumlin (M) till att justera dagens protokoll.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 65. Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden fastställer föredragningslistan.  
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§ 66. Informationsärende - Råd för Social hållbarhet 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

 

Ärendebeskrivning 
Råd för Social hållbarhet är ett länsövergripande råd på tjänstemannanivå. Rådets arbete utgår 
från en Överenskommelse om regional samverkan (bilaga 1). Överenskommelsen ses nu över 
och rådsmedlemmarna önskar se en breddad förankring av såväl rådet som överenskommelsen. 

Länsstyrelsen är sammankallande för rådet och deltar gör; samtliga kommuner i Uppsala län, 
Länsstyrelsen, Region Uppsala, Migrationsverket, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, 
Polisen, Åklagarmyndigheten, Kriminalvården, Nationellt centrum för kvinnofrid samt 
Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. Från Östhammars Kommun deltar 
kommundirektör och tjänsteperson från sektor samhälle, som rådsmedlem respektive 
representant i samordningsgruppen.  

Syftet med rådet är att skapa struktur och systematik i länets arbete för social hållbarhet.  Fokus 
är gemensamma insatser som skapar ett mervärde för hela Uppsala län. Arbetet ska anpassas 
utifrån både lokala och regionala behov och prioriteringar och ska koordineras inom ramen för 
befintliga politiska uppdrag.  

Arbetet som sker inom ramen för rådet är även ett sätt att förverkliga den Regionala 
utvecklingsstrategin, särskilt målområde en region för alla. Och att genomföra Agenda 2030, 
de globala målen, inom Uppsala län. Målet för samverkan är att öka möjligheten till ett gott liv 
på lika villkor för hela länets befolkning.  

Överenskommelsen kompletteras med Plan för regional samverkan inom prioriterade områden 
(bilaga 2) samt av Gemensamma pågående aktiviteter (bilaga 3), som tillsammans konkretiserar 
de prioriteringar som rådet beslutat samverka om.  

De prioriterade områdena för samverkan är;  

 Att främja hälsa, trygghet och goda livsvillkor för socioekonomiskt utsatta områden 
och grupper.  

 Att motverka mäns våld mot kvinnor, inklusive våld i nära relationer, hedersrelaterat 
våld och förtryck, prostitution samt människohandel med särskilt fokus på sexuella 
ändamål.  

 

Exempel på insatser som kan komma att genomföras är; forum för lärande, gemensamma 
utbildningar, samverkan kring metoder för delaktighet och inflytande eller att genomföra 
gemensamma kommunikationsinsatser.  

 

Beslutsunderlag 

 Bilaga 1 Överenskommelse om regional samverkan 
 Bilaga 2 Plan för regional samverkan inom prioriterade områden 
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 Bilaga 3 Gemensamma pågående aktiviteter 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Hälsoutvecklare Caroline Henning informerar om Råd för Social hållbarhet som är ett 
länsövergripande råd på tjänstemannanivå. 

 

Beslutet skickas till 
Kommundirektör, Peter Nyberg 

Hälsoutvecklare, Caroline Henning  
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      Dnr BUN-2022-052 

§ 67.  Genomlysning av barn- och ungas hälsa 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att göra en genomlysning 
av barn och ungas (<20år) hälsa, levnadsvanor och livsvillkor i Östhammars Kommun. 
Uppdraget ska delredovisas inom året, 2022. 

 

Ärendebeskrivning 
Folkhälsans utveckling i Sverige är god men det finns skillnader i hälsa mellan olika grupper. 
Sveriges Kommuner och Regioner ser att ett sätt att minska ojämlikhet i hälsa är att stärka det 
hälsofrämjande och förebyggande arbetet inom kommunernas välfärdstjänster inom 
exempelvis utbildning, fritid och socialtjänst. Barn- och utbildningsnämnden, Kultur- och 
fritidsnämnden och Socialnämnden inom Östhammars Kommun ser vinster av att samverka i 
tidigt skede för barn och ungas hälsa och välbefinnande. Och önskar därför undersöka om och 
på vilket sätt arbetet med goda och jämlika uppväxtvillkor kan stärkas upp inom kommunen.  

Genom en genomlysning av barn och ungas hälsa, levnadsvanor och livsvillkor är syftet att få 
en nulägesbild av barn och ungas hälsa och dess bestämningsfaktorer, men också att upptäcka 
”luckor” och gemensamma beröringspunkter där nämnderna tillsammans kan förstärka arbetet.  

 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Hälsoutvecklare Caroline Henning informerar om ärendet. 

 

Beslutet skickas till 
Sektorchef Bildning, Lisbeth Bodén  
Sektorchef Samhälle, Ulf Andersson  
Sektorchef Omsorg, Lina Edlund 
Verksamhetschef Samhälle, Elin Dahm  
Hälsoutvecklare Samhälle, Caroline Henning 
Kommunledningsförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 68. Information om inbrottslarm på förskolor och skolor 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen 

 

Ärendebeskrivning 
Information om inbrottslarm på Östhammars kommuns förskolor och skolor. 

 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Förvaltare Fredrik Nyman informerar om de inbrottslarm som finns på Östhammars kommuns 
förskolor och skolor. 

 

Beslutsunderlag 
Muntlig information. 
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    Dnr BUN-2022-015  

§ 69. Redovisning av skolfrånvaro 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 

 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av skolfrånvaron i Östhammars kommun. 

 

Beslutsunderlag 

 Muntlig redovisning. 
 

Ärendets behandling 
Redovisas kontinuerligt. 

 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Närvarokoordinator Caroline Schnell redovisar hur skolfrånvaron ser ut i Östhammars 
kommun under perioden mars-maj. 
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   Dnr BUN-2020-074 

§ 70.  Ny förskola i Alunda  

 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 

Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att så långt det går precisera 
kostnaden för de olika alternativen till nybyggnation av en förskola på tomten där Myrans 
förskola står. Uppdraget ska redovisa på arbetsutskottets sammanträde 2022-09-22. 

Barn- och utbildningsnämnden ger chefen för sektor Bildning i uppdrag att redovisa de 
erfarenheter som finns från olika kommuner angående matsal i förskolan. Uppdraget ska 
redovisa på arbetsutskottets sammanträde 2022-09-22. 

 

Ärendebeskrivning 
Antalet barn i förskolorna har ökat kraftigt och de lokaler som idag finns kommer inte att 
räcka till. Det finns därför behov av en ny förskola i Alunda. Beslut ska tas avseende vilken 
typ av förskola som ska upphandlas. 

Arbetsutskottet beslutade 2022-04-19 att en återrapport av ärendet ska göras på 
arbetsutskottets sammanträde 2022-06-16. 
 

Beslutsunderlag 

 Underlag delas ut på sammanträdet. 

 

Ärendets behandling 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-11-05, 2020-12-03, 2021-02-18, 2021-03-11,  

2021-04-29, 2021-12-09. 

Arbetsutskottet 2022-04-19. 

 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Kaj Rahimi, bygg- och projektledare, informerar om arbetet med att ta fram vilken typ av 
förskola som ska upphandlas i Östhammars kommun. 

Yrkande 
Matts Eriksson (S) yrkar att: 

Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att så långt det går precisera 
kostnaden för de olika alternativen till nybyggnation av en förskola på tomten där Myrans 
förskola står. Uppdraget ska redovisa på arbetsutskottets sammanträde 2022-09-22. 



 

 

Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-06-30  10 (21) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

Barn- och utbildningsnämnden ger chefen för sektor Bildning i uppdrag att redovisa de 
erfarenheter som finns från olika kommuner angående matsal i förskolan. Uppdraget ska 
redovisa på arbetsutskottets sammanträde 2022-09-22. 

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

Beslutet skickas till 
Chef sektor Bildning, Lisbeth Bodén 
Verksamhetschef för fastighetsdrift, Lasse Karlsson 
Bygg- och projektledare, Kaj Rahimi 
Verksamhetschef förskolan, Anne Lee Larsson 
Kommunledningsförvaltningens ledningsgrupp 
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Dnr BUN-2022-051 

§ 71.  Redovisning av Hälsoäventyrets verksamhet 2021 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 

 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av Hälsoäventyrets verksamhet 2021. 

 

Beslutsunderlag 

 Hälsoäventyrets årsredovisning 2021. 

 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Christina Stenhammar, verksamhetschef för grundskolan, informerar om Hälsoäventyrets 
verksamhet 2021. 
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Dnr BUN-2022-047 

§ 72.  Enskild pedagogisk omsorg: Ansökan om godkännande 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner att familjedaghemmet Myrasgård från och med 
2022-08-31 får driva pedagogisk omsorg i form av familjedaghemsverksamhet vid 1 
avdelning för 6 barn i Snesslinge. De krav på barngruppens sammansättning och storlek, 
lokalernas ändamålsenlighet och personalens utbildning som ställs i skollag och i kommunens 
riktlinjer för enskild barnomsorg ska dock tillgodoses i varje enskilt familjedaghem.  

Beslutet gäller under förutsättning att verksamheten kommer igång senast  
2022-12-31 samt att familjedaghemmet blir godkänt i övrigt. 
 

Ärendebeskrivning 
Det har inkommit en ansökan om godkännande att bedriva enskild verksamhet i form av 
pedagogisk omsorg, familjedaghemmet Myrasgård. Ansökan avser 1 avdelning och 6 platser 
och ska starta 2022-08-31. 

Familjedaghemmet Myrasgård är en pedagogisk omsorg med inriktning ur och skur. Här 
erbjuds barnomsorg i en trygg, glad och lärorik miljö vilket omfattar djur och natur. 

Några negativa konsekvenser för kommunens barnomsorg kommer det inte att bli då det inte 
finns någon form av barnomsorg i Snesslinge. Sektor Bildning anser att familjedaghemmet i 
Snesslinge uppfyller kravet för att få godkännande att driva pedagogisk omsorg med 
reservation tills intyg på godkända lokaler/hem kompletteras då tillsyn sker. 

Enligt Barn- och utbildningsnämndens riktlinjer för pedagogisk omsorg, ska barngruppen ha 
en lämplig sammansättning och storlek så att barnens behov av tillsyn och säkerhet kan 
garanteras. 

 

Beslutsunderlag 
Ansökningshandlingar finns i arbetsrummet. 

 

Ärendets behandling 
Nytt ärende. 

 

Beslutet skickas till 
Chef sektor Bildning, Lisbeth Bodén 
Verksamhetschef förskolan, Anne Lee Larsson 
Barnomsorgshandläggare, Eva Andersson 
Den som ansökt 
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     Dnr BUN-2021-034 

§ 73.  Utemiljöer vid skolor och förskolor 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 

 

Ärendebeskrivning 
Genomgång gällande den inventering som gjorts av utemiljöerna på förskolor och skolor samt 
de åtgärder som gjorts utifrån de brister som upptäckts på enheternas förskole- och 
skolgårdar. 

 

Beslutsunderlag 

 Muntlig information. 
 

Ärendets behandling 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-06-03, 2022-03-17. 

Arbetsutskottet 2021-06-17, 2021-09-23, 2022-03-03. 

 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Henrik Sundin (strateg utemiljöer), Marie Berggren (verksamhetschef), Thomas Tidstrand 
(förvaltare) och Talat Gundogan (fastighets- och lokalstrateg) informerar om den inventering 
som gjorts av utemiljöerna på förskolor och skolor samt de åtgärder som gjorts utifrån de 
brister som upptäckts på enheternas förskole- och skolgårdar. 
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    Dnr BUN-2022-054  

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

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden utser JP Infonet som nämndens dataskyddsombud. Nuvarande 
dataskyddsombudet Qnister AB entledigas från uppdraget.  

 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har genomfört en upphandling av dataskyddsombud (dnr KS-2022-304). Som 
nytt dataskyddsombud för Östhammars kommun föreslås JP Infonet. Företaget 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 
Integritetsskyddsmyndigheten. Varje nämnd gör en egen anmälan på 
Integritetsskyddsmyndigheten hemsida. 

Qnister AB har tidigare varit dataskyddsombud i Östhammars kommun. I och med att med att 
barn- och utbildningsnämnden utser ett nytt dataskyddsombud entledigas Qnister AB från 
uppdraget som dataskyddsombud.  

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Nämndsekreterare Per-Åke Berg föredrar ärendet. 

Beslutet skickas till 
Kommunledningsförvaltningens ledningsgrupp för kännedom. 

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) via blankett: https://www.imy.se/verksamhet/utfora-
arenden/anmal-dataskyddsombud/ 
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Dnr BUN-2022-005 

§ 75. Arbetsmiljöredovisning 2022 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
 

Ärendebeskrivning 
Information om det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

 

Beslutsunderlag 

 Muntlig redovisning. 

 

Ärendets behandling 
Redovisas kontinuerligt. 

 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Christina Stenhammar, verksamhetschef för grundskolan, informerar om de anmälningar som 
gjorts i KIA. 
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Barn- och utbildningsnämnden 
 

§ 76. Information från förvaltningen 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 

 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av information från förvaltningen. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Christina Stenhammar, verksamhetschef för grundskolan, informerar om: 
 
Förskola 

 Stephanie Schwartz ny rektor Alma förskola, börjar den 8 augusti.  
 Pedagogisk omsorg:  Krav på godkännande av verksamheten samt tydligare 

kvalitetskrav. Om verksamheten ska bedrivas i en bostad där personer som är 15 år 
eller äldre är folkbokförda måste dessa personer visa upp ett utdrag ur 
belastningsregistret innan verksamheten kan godkännas, detta görs inte för redan 
befintliga verksamheter. Gäller från 2023-01-01.  

 

Grundskola 

 Joel Axberg, ny grundskolechef börjar den 16 augusti.  
 Frida Berggren, tf rektor Vallonskolan, Anna Grandin biträdande rektor på 

Vallonskolan.  
 Frösåkersskolan ser över hur de vill återsätta biträdande rektorstjänsten som Anna 

Grandin lämnar.  
 Sommarskola har genomförts på alla skolor som har åk 8 och 9.  
 Utvärdering av Lyckas tillsammans genomförs och ska vara klar och sammanställd till 

september.  
 13 juni studiedag angående Ny Läroplan och kursplaner.  
 Preliminärt resultat visar på vikande skolresultat för åk 9 godkänt alla ämnen, lägre 

meritvärde åk 9 samt behörighet yrkesprogram, vikande resultat framförallt för pojkar. 
Grundlig analys ska göras.  

 

Gymnasieskolan 

 Utbildningsskulden är tydlig och påverkar även studiero och trygghet. 
 Preliminärt något sämre resultat för gymnasiet än föregående år, men mindre än 

befarat. Totalt 14,1 (föregående år 14,2) för samtliga elever med examen eller 
studiebevis. Kvinnor 14,7 (lägre). 

 Sommarskola genomförd i ämnet Matematik. 
 Antagning ht 2022 (131 st), slutlig antagning i början av juli. Högt antal förväntas till 

IM. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-06-30  17 (21) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

 

Vuxenutbildningen  

 Ny omgång av USK (undersköterskor). 
 Barnskötare/elevassistent för tillfället 7 st.  
 USK: 22 
 Elektriker: 12 (antagna) av 18 sökanden då de saknat behörighet 
 Sommar sfi 

 

Övergripande  

 Sektor Bildning kommer att delta på Oland visar  (vi deltar 13-14 augusti- förskola 
förmiddag och grundskola eftermiddag), Kulturskolan kommer att göra ett 
framträdande på scenen.  

 Sektor Bildning och Sektor Verksamhetsstöd planerar för Samhällsveckan v 47. Syftet 
är att ge ungdomar i åk 8 en inblick i vad ett bra lokalsamhälle och en attraktiv 
arbetsgivare är samt hur man kan vara med och utveckla/påverka sin kommun och ett 
hållbart samhälle. Samhällsveckan ska ge eleverna möjlighet att fundera kring olika 
yrkesval och vad som påverkar oss när vi väljer framtid. 

 Ukrainakrisen: Från juli månad finns det boendeplatser för 40 boende (33 i Öregrund 
och 7 i Alunda), förskolor och skolor är informerade.  
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Sammanträdesdatum  Sid 
2022-06-30  18 (21) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

§ 77. 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 

Muntlig föredragning 

 Josefine Nilsson (C) rapporterar från studentavslutningen 2022-06-03.  
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Sammanträdesdatum  Sid 
2022-06-30  19 (21) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

§ 78. 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: 
 
 
2022-06-02 Chef sektor Bildning Lisbeth Bodèn 
  (Ansökan av statsbidrag) 
 
2022-06-02 Chef sektor Bildning Lisbeth Bodèn 
  (Ansökan av statsbidrag) 
 
2022-06-21 Ansvarig för skolskjutsfrågor Elisabeth Lindkvist 
  (Beslut om skolskjuts) 
 
2022-06-21  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) 

 
2022-06-21  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) 

 
2022-06-21  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) 

 
2022-06-21  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) 

 
2022-06-21  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) 
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Barn- och utbildningsnämnden 
 

§ 79. 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 BMN-2021-3702  
Utdrag ur protokoll fört vid Bygg- och miljönämndens sammanträde 2022-05-16 avseende 
föreläggande om försiktighetsmått avseende anmälan av nytt klassrum för verksamheten 
Österbyskolan. 
 
2)  Dnr BMN-2022-922  
Utdrag ur protokoll fört vid Bygg- och miljönämndens sammanträde 2022-05-16 avseende 
föreläggande om försiktighetsmått för paviljong intill Vretaskolan. 
 
3)  Dnr KS-2021-658  
Utdrag ur protokoll fört vid Kommunstyrelsens sammanträde 2022-05-31 avseende tidsplan 
för översiktsplan 2022. 
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§ 80. Kurs- och konferensinbjudningar 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ledamöter och ersättare erbjuds att delta vid 
invigningen av Mineralens förskola i Österbybruk 2022-08-15. 

 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av aktuella kurs- och konferensinbjudningar. 

 Invigning av Mineralens förskola i Österbybruk. 

 


