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§ 115. Val av justerare 

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

§ 116. Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden fastställer föredragningslistan.  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-11-10  4 (25) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

§ 117. Gymnasieskolans organisation 2022/23: Redovisning 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av gymnasieintagningen inför läsåret 2022/23 samt redovisning av resultat i 
gymnasieskolan. 
 

Beslutsunderlag 
Muntlig föredragning. 
 

Ärendets behandling 
Redovisning sker en gång per år. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Verksamhetschef Zara Järvström föredrar ärendet.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-11-10  5 (25) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

Dnr BUN-2022-073 

§ 118.  Gymnasieskolans organisation 2023/24 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar följande intagningsorganisation vid Bruksgymnasiet 
läsåret 2023/24:  
 

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 10 
Försäljnings- och serviceprogrammet Inga nationella inriktningar 24 
Restaurang- och 
livsmedelsprogrammet 

Kök och servering 16 

Vård- och omsorgsprogrammet Inga nationella inriktningar 24 
Summa 90 

 
Program Inriktning Antal platser 
Introduktionsprogrammen Alla inriktningar Efter behov 

 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden ska besluta om programutbud för gymnasiet avseende läsåret 
2023/24.  
 

Beslutsunderlag 
− Förslag till intagningsorganisation vid Bruksgymnasiet läsåret 2023/24 (se förslag till 

beslut ovan). 
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Barn- och utbildningsnämnden 
 

Ärendets behandling 
Beslutas en gång per år. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Verksamhetschef Zara Järvström föredrar ärendet.  
 

Beslutet skickas till 
Chef sektor bildning, Christina Stenhammar 
Verksamhetschef för gymnasieskolan, Zara Järvström 
Antagningsenheten Uppsala 
  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-11-10  7 (25) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

Dnr BUN-2022-066 

§ 119. Statsbidrag för en likvärdig skola 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fördela bidraget i enlighet med förvaltningens 
förslag enligt bilaga. 
 

Ärendebeskrivning 
Statsbidraget för likvärdig skola ska gå till att utöka huvudmannens resurser för att stärka 
likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet. 
Bidraget fördelas till respektive huvudman. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträdet 2022-10-06 att återremitterade 
ärendet för ytterligare beredning.  
 

Beslutsunderlag 
− Förslag till fördelning av statsbidraget för likvärdig skola. 

 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Verksamhetschef Joel Axberg redovisar förslaget till fördelning av statsbidraget för likvärdig 
skola. Förslaget till fördelning av statsbidraget för likvärdig skola diskuteras och justeras i den 
del som gäller kvalitetshöjande insatser. 
 

Beslutet skickas till 
Sektorchef bildning, Christina Stenhammar 
Verksamhetschef grundskola, Joel Axberg 
 
 
 
  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-11-10  8 (25) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

    Dnr BUN-2021-008 

§ 120. Årsbudget 2022: Budgetuppföljning per september 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av budgetuppföljningen per september. 

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. 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2022-10-06 att de vill ha driftbudgetuppföljning på 
nästa arbetsutskott 2022-10-27 samt till nämndens sammanträde 2022-11-10 med tillhörande 
kommentarer på eventuella avvikelser. 
 

Beslutsunderlag 
− Budgetuppföljning för driftbudget respektive investeringsbudget för perioden (finns i 

arbetsrummet) 
  

Ärendets behandling 
Budgeten följs kontinuerligt av barn- och utbildningsnämnden. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ekonom Josefine Myhrberg redovisar budgetuppföljningen per september..  
  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-11-10  9 (25) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

     Dnr BUN-2022-014 

§ 121. Redovisning av kränkningsanmälningar 2022 
 
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. 
 
 
Beslutsunderlag 
Muntlig redovisning av ärendet. 
 

Ärendets behandling 
Redovisas kontinuerligt. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Sektorchef Christina Stenhammar föredrar ärendet.  
 
  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-11-10  10 (25) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

Dnr BUN-2022-075 

§ 122. Riktlinjer för arbetet mot diskriminering och kränkande 
behandling 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar riktlinjerna för arbetet mot diskriminering och kränkande 
behandling. De riktlinjer och rutiner som tidigare fanns ersätts därmed av de nu beslutade 
riktlinjerna. 
 

Ärendebeskrivning 
Varje huvudman har enligt skollagen och diskrimineringslagen en skyldighet att motverka 
diskriminering och kränkande behandling av barn och elever. Huvudmannen ska se till att det 
inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att främja 
likvärdighet och skydda barn och elever mot diskriminering och annan kränkande behandling.  
Barn- och utbildningsnämnden har det yttersta ansvaret, juridisk och ekonomiskt, om något 
barn eller en elev blir utsatt för diskriminering eller kränkande behandling. Nämnden följer 
upp verksamheternas arbete i egen regi och tar del av de rapporter som kommit till sektor 
Bildnings kännedom samt fattar beslut om eventuella satsningar som behöver göras.  
Förskolan och skolan ska ha riktlinjer och rutiner för verksamheten i syfte att förhindra 
diskriminering som t.ex. trakasserier och sexuella trakasserier. Arbetet ska omfatta alla barn, 
elever och studenter inom verksamheten. Huvudmannen ska se till att det en gång per år, för 
varje särskild verksamhet, upprättas en plan mot kränkande behandling. 
De riktlinjer som idag finns är från 2015 och behöver arbetas om och tydliggöras. 
 

Beslutsunderlag 
− Förslag till riktlinjer för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. 

 

Ärendets behandling 
Nytt ärende. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Sektorchef Christina Stenhammar redovisar förslaget till riktlinjer för arbetet mot 
diskriminering och kränkande behandling. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef bildning, Christina Stenhammar 
Verksamhetschefer sektor bildning 
Sektorsamordnare, Pernilla Hallerström 
 



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-11-10  11 (25) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

     Dnr BUN-2022-005 

§ 123. Arbetsmiljöredovisning 2022 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
Information om aktuella arbetsmiljöfrågor. 
 

Beslutsunderlag 
− Muntlig information. 

 

Ärendets behandling 
Redovisas kontinuerligt. 

 
Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
HR-partner för sektor bildning, Lisa Karbelius, redovisar sjukfrånvaron inom sektor bildning. 
 
 
 
  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-11-10  12 (25) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

Dnr BUN-2022-069 

§ 124.  Matsal i förskola 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden gav 2022-06-30 chefen för sektor bildning i uppdrag att 
redovisa de erfarenheter som finns från olika kommuner angående matsal i förskolan.  
Måltiderna i förskolan har stor betydelse för barnens hälsa, trivsel och förutsättningar för 
lärande – bra måltider ger möjlighet att orka leka och lära. En trivsam måltidssituation bidrar 
också till gemenskap och bra stämning, dessutom är måltiden ett utmärkt pedagogiskt 
verktyg. När barnen själva tar sin mat får de en hel mängd andra saker på köpet. De får 
motorisk träning, de balanserar tallrikar med ärtor, majs och rinnig sås, de lär sig vänta på sin 
tur, de lär sig att tänka på att maten ska räcka till alla, de tränar begrepp som för mycket och 
för lite, de tränar att räkna. De lär sig att ögat ofta orkar mer än magen.  
De två nya förskolor som är under uppbyggnad i Östhammars kommun har matsal, vilket är 
nytt för förskoleverksamheten där man tidigare alltid ätit inne på avdelningarna. De nya 
förskolorna har sju avdelningar och redan i utformandet av dem fastställdes det att det skulle 
vara matsal i båda. Verksamhetschef och några rektorer gjorde studiebesök på förskolor i 
andra kommuner som redan hade matsal och kunde konstatera många pedagogiska vinster i 
detta. Fördelarna är att lokalerna på avdelningarna kan möbleras och utrustas efter lek och 
utveckling istället för att det ska finnas bord och stolar för 20 personer som ska kunna sitta 
och äta där. En oro finns att en alltför hög ljudnivå skapar otrygga barn och stress, vilket i sin 
tur kan medföra att barnen äter sämre. Efter att ha gjort en omvärldsspaning i ett antal andra 
kommuner visar det sig att de flesta anser att de pedagogiska fördelarna väger upp oron för ex 
ljudnivån, som man rent fysiskt kan arbeta med genom att se till att alla material  samt möbler 
är ljudabsorberande. Nyckeln i sammanhanget är naturligtvis pedagogen, trygga pedagoger 
ger trygga barn. Så länge pedagogerna tar ansvar och har ett förhållningssätt som utstrålar 
trygghet så spelar lokalen för var barnen äter ingen roll. Vetenskap och beprövad erfarenhet är 
svårt att hitta i frågan eftersom det är nytt med matsal i förskolan. Specialpedagogiska 
skolmyndigheten betonar pedagogens roll för trygga barn samt möjligheten till att avskärma 
matsalen och göra rum i rummet för att minska ljudnivån. Måltidspersonal ser såväl 
kvalitativa- som arbetsmiljömässiga fördelar med en matsal.  
 

Beslutsunderlag 
− Skrivelse Matsalen som pedagogisk miljö 
 



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-11-10  13 (25) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Rektor Camilla Lindström redovisar de erfarenheter som finns av att ha matsal i förskolan. 

 
 

Beslutet skickas till 
Sektorchef bildning, Christina Stenhammar 
Verksamhetschef förskolan, Anne Lee Larsson 
  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-11-10  14 (25) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

Dnr BUN-2022-074 

§ 125. Handlingsplan för ökad skolnärvaro i Östhammars kommun 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar handlingsplanen för ökad skolnärvaro. Handlingsplanen 
ersätter den tidigare handlingsplanen som beslutades av barn- och utbildningsnämnden 2021-
03-25 (BUN-2021-002). 
 
Ärendebeskrivning 
Omfattande skolfrånvaro är en komplex fråga och kan bero på pedagogiska, sociala och/eller 
psykologiska faktorer. Skolfrånvaro börjar oftast med ströfrånvaro enligt forskning och 
beprövad erfarenhet. Riskerna med ströfrånvaro är väl undersökta och dokumenterade. En 
riskfaktor för elever med upprepad ströfrånvaro är att de senare löper ökad risk för hög 
frånvaro och framtida utanförskap. 
 
Det saknas svenska studier kring sambandet mellan skolprestationer och frånvaro, men det 
finns en del studier från andra länder som visar att frånvaro påverkar skolresultat genom 
skolans alla stadier. 
Sett ur ett livsperspektiv är det därför av yttersta vikt att skolan har rutiner för att systematiskt 
uppmärksamma och följa upp frånvaro samt att utreda frånvaron med hjälp av en 
kartläggning. Utifrån kartläggningens resultat behöver den samlade elevhälsan tillsammans 
med mentor planera för insatser som kan främja elevens närvaro i skolan. 
 

Beslutsunderlag 
− Handlingsplan för ökad skolnärvaro. 

 
Ärendets behandling 
Nytt ärende. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Sektorchef Christina Stenhammar redovisar förslaget till handlingsplan för ökad skolnärvaro i 
Östhammars kommun. 
 

Beslutet skickas till 
Sektorchef bildning, Christina Stenhammar. 
Verksamhetschef grundskolan, Joel Axberg 
Sektorsamordnare, Pernilla Hallerström. 
 



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-11-10  15 (25) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

Dnr BUN-2021-094 

§ 126. Yttrande avseende översiktsplan Östhammars kommun 
2023 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar yttrandet som sitt eget och överlämnar det till 
kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
Östhammars kommun har upprättat ett förslag till översiktsplan, med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning och samrådsredogörelse. 
Förslaget till ny översiktsplan har tagits fram av planenheten på sektor samhälle i samarbete 
och dialog med övriga sektorer inom kommunförvaltningen. Den kommuntäckande 
översiktsplanen sträcker sig över flera tidshorisonter. Den ska fungera som stöd för 
detaljplaner, bygglov och andra tillstånd och beslut som rör kommunens utveckling från att 
den antas med ett sikte på år 2040. 
Granskning kommer hållas under tiden 15 september – 15 november 2022. 
Efter granskningen ska kommunen sammanställa synpunkter som kommit in i ett 
granskningsutlåtande och även redogöra för vilka eventuella ändringar i planen som 
synpunkterna har lett till. Endast mindre ändringar får genomföras i planförslaget, vid 
väsentliga ändringar ska förslaget granskas på nytt. Därefter gör kommunen justeringar i 
planförslaget utifrån inkomna synpunkter innan kommunfullmäktige väntas anta den nya 
översiktsplanen. 
 

Beslutsunderlag 
− Granskningshandlingar finns i arbetsrummet 
− Yttrande 

 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Verksamhetschef Joel Axberg redovisar förslaget till yttrande. 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
 
  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-11-10  16 (25) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

Dnr BUN-2022-068 

§ 127. Remiss – förslag till ny äldreplan ”Det goda livet som 
äldre i Östhammars kommun”, 2023-2026 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar yttrandet som sitt eget och överlämnar det till 
socialnämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Äldrefrågorna berör flera av kommunens nämnder och verksamheter och därför finns ett 
behov av en gemensam långsiktig plan för arbetet. Socialnämnden har därför tagit fram ”Det 
goda livet som äldre i Östhammars kommun”. Planen tas fram för de nämnder, sektorer och 
verksamheter som arbetar för att skapa förutsättningar för att äldre personer ska kunna leva 
självständigt och oberoende så länge som möjligt. 
Arbetet med äldrefrågor genomförs också i stor utsträckning av och tillsammans med lokala 
och regionala organisationer. För att planen ska bli så bra som möjligt har den sänts ut på 
remiss till berörda nämnder och organisationer, för att på så sätt samla in och omhänderta de 
synpunkter som kommer in. 
Den nuvarande äldreplanen är giltig till och med år 2022. Äldreplanen behöver därför 
revideras och aktualiseras inför perioden 2023-2027. Syftet med planen är att beskriva 
förändringar i samhället utifrån olika perspektiv och ge insikter om behovet av förnyelse 
under de kommande åren för att påverka utvecklingen av de äldres livssituation i kommunen. 
 

Beslutsunderlag 
− Remiss – förslag till ny äldreplan ”Det goda livet som äldre i Östhammars kommun”, 

2023-2026 
− Yttrande finns i arbetsrummet. 

 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Sektorchef Christina Stenhammar redovisar förslaget till yttrande. 
 

Beslutet skickas till 
Socialnämnden 
 
  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-11-10  17 (25) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

Dnr BUN-2022-079 

§ 128. Sammanträdesdagar 2023 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden fastställer följande sammanträdesdagar:  

Arbetsutskott 
 
Barn- och utbildningsnämnd 

 12 januari 

2 februari 16 februari 

2 mars 16 mars 

13 april 27 april 

25 maj 8 juni 

15 juni 29 juni 

24 augusti 7 september 

21 september 5 oktober 

26 oktober 9 november 

23 november 7 december 

 
Sammanträde mellan arbetsutskotten i barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och 
kultur- och fritidsnämnden: 11 maj och 16 november 2023. 
Budgetdagar hålls den 30 mars och den 31 augusti 2023. 
 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden ska besluta om sammanträdesdagar för 2023 samt vilka dagar 
som barn- och utbildningsnämnden ska ha budgetdagar. Dessutom ska dagar beslutas gällande 
möten mellan arbetsutskotten i barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur- och 
fritidsnämnden. 
 

Beslutsunderlag 
− Förslag till sammanträdesdagar. 

 

Beslutet skickas till 
− Sektorchef bildning, Christina Stenhammar. 
− Sektorsamordnare.  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-11-10  18 (25) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

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

Ärendebeskrivning 
Redovisning av information från förvaltningen. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Sektorchef Christina Stenhammar informerar om:  
Övergripande:  

− Utbildning Lär känna din kommun genomfördes för Kommunfullmäktige den 8 
november. Sektor Bildning presenterade barn- och utbildningsnämndens uppdrag, 
huvudverksamheter och hur vi arbetar tillsammans.  

− Elva sökande till tjänsten som verksamhetschef förskola/särskolestrateg varav fem 
kandidater är kallade till intervju.  

− Medarbetarsamtal har genomförts och avslutats på de flesta enheterna. 
− Tjänstefördelning inför våren pågår 
− OSA är genomförd, sammanställning och analys ska påbörjas 
− Planering av julledigheter pågår 
− Sektor bildnings ledningsgrupp planerar tillsammans med rektorerna ett 

utvecklingsarbete gällande Forskningsbaserad skolutveckling.  
− Psykologtjänsten är fortfarande vakant, och inga ansökningar har inkommit. 
− Två skolor saknar skolsköterskor och det finns inga sökande.  
− Upphandling av skolläkare ska påbörjas och vi kommer att upphandla tillsammans 

med Tierp, Knivsta och Heby. Östhammars kommun ansvarar för upphandlingen.  
− Samhällsveckan kommer att vara vecka 47. Om du som politiker vill delta i ett 

seminarium där elever i åk 8 redovisar sina elevuppgifter, meddela Christina 
Stenhammar.  

 
Förskola: 

− Justeringar pågår på Mineralens förskola, bl.a. ska pergolorna byggas om.  
− Fröets förskola, taklagsfest troligtvis vecka 46, bygget fortgår. 
− Finska i förskolan har kommit igång, en person arbetar 8 timmar per vecka med 10 

barn på olika förskolor. 
− Det pågår ett arbete med uppsökande verksamhet gällande barn 3-5 år som inte går i 

förskolan. 
 
 



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-11-10  19 (25) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

Verksamhetschef Joel Axberg informerar om:  
Grundskola: 

− PRAO pågår för årskurs 9.  
− Trygghetsenkäten är genomförd i alla årskurser, sammanställning pågår.  
− På Vretaskolan är ett tak över paviljongens trappa färdigställd.  
− Det har varit en stökig period på Vallonskolan. Insatser pågår kring trygghetsskapande 

åtgärder där det finns en erfaren lärare på plats för att handleda lärare som behöver 
stöd i att utveckla undervisningen och skapa trygghet och studiero. Åtgärder planeras 
för att öka trivseln i uppehållsrum.  

− Österbyskolans golv i den nya delen har blivit repat av de nya möblerna, vilket nu är 
åtgärdat.   

− Frösåkersskolans skolgård ska slutbesiktas den 2 december. Eventuellt hinner inte 
Apberget bli klart. På västra sidan planeras två  cykelställsoaser med flera cykelställ, 
vilka kommer att byggas under vintern. All återstående planering görs i vår.   
 

Verksamhetschef Zara Järvstrröm informerar om:  
Gymnasieskola: 

− Yrkesprogrammens åk 3 är ute på sin sista apl. 
− Ett par yrkeselever är i Dublin på apl (via Erasmus+). 
− En lärare är på fortbildning/jobbskuggning i Dublin (genom Erasmus+). 
− Restaurangprogrammet anordnar tävlingen Högstadiekocken för åk 9 och det är rekord 

när det gäller ansökningar/deltagande elever från åk 9. 
− Nu är filmerna som Skolverket var och filmade på Bruksgymnasiet i våras färdiga och 

publicerade. Det blev filmer om gymnasievalet och de olika programmen där 
Bruksgymnasiet representerar Naturvetenskapsprogrammet och Vård- och 
omsorgsprogrammet. 

− Gymnasiet har genomfört två gymnasiedagar tillsammans med WHG. 
− Gymnasiemässan är den 17 november. 
− Det kommer att vara öppet hus tisdag den 22 november 17.00-19.00. 

 
Vuxenutbildning: 

− Vuxenutbildningen får en ny hemsida från 2 november: 
https://www.vuxosthammar.se/ 

− Sökt och fått statsbidrag tillsammans med Uppsala och Tierp för validering. 
− Större tematiskt arbete kring likabehandling på sfi. 

 
Sektorchef Christina Stenhammar informerar om:  
Kulturskola: 

− Dans utan krav  kommer att tas upp i socialnämnden och vi letar en 
finansieringsmodell. Det är en modell som erbjuder tjejer i tonåren med 



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-11-10  20 (25) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

återkommande psykosomatiska besvär genom att delta i kravlös dans två gånger i 
veckan, utan fokus på prestation. 

− Min magiska trädgård lever vidare i form av en skivrelease och musikföreställning.  
− Musikkollo i Tobo. Kulturskolan har i samarbete med Eric Sahlströms Institutet haft 

ett 3-dagars musikkollo för de mellan 12 – 16 år under höstlovet.  
− Gimo art fortsätter ett andra år med att i samarbete med Vreta- och Vallonskolan 

arbeta deltagardrivet med form och bild. På båda skolorna kommer eleverna att få 
möjlighet att påverka och utforma skolans offentliga utrymmen. Detta för att de ska 
känna att de kan påverka, får påverka och med det skapa en stolthet över sina skolor.   

− Funkis goes rock har nu både ensemblespel och enskilda lektioner. De kommer att 
spela in en låt i studio och göra en musikvideo.  

  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-11-10  21 (25) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

§ 130. 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 
Inga rapporter redovisas.  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-11-10  22 (25) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

§ 131. 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: 
 
2022-10-06 Sektorchef bildning Christina Stenhammar 
  (Stöd för inackordering) 
 
2022-11-01  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) 

 
2022-11-01  Rektor Frida Berggren 

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

 
2022-11-01  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) 

 
2022-11-01  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) 

 
2022-11-01  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) 

 
2022-11-01  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) 

 
2022-11-01  Rektor Johan Köhler (Edskolan) 

(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 
2022-11-10  23 (25) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

2022-11-01  Rektor Johan Köhler (Kristinelundskolan) 
(Beslut att inleda utredning vid kännedom om att en elev anser sig ha 
blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten) 

 
2022-11-03 Sektorchef bildning Christina Stenhammar 
  (Beslut om skolskjuts) 
 
 
 
  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-11-10  24 (25) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

§ 132. 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-2022-587
  
Utdrag ur protokoll fört vid Kommunstyrelsens sammanträde 2022-09-27 avseende revidering 
av kommungemensam arbetsordning för deltagande på distans i kommunstyrelsen och 
nämnder. 
 
2)    
Dom från Förvaltningsrätten 2022-10-17 avseende laglighetsprövning enligt Kommunallagen 
(2017:725). 
 
3)   Dnr Ks-2022-621 
Utdrag ur protokoll fört vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2022-10-18 avseende 
yttranderätt för icke tjänstgörande ersättare i styrelse och nämnder. 
 
4)   Dnr Ks-2022-620 
Utdrag ur protokoll fört vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2022-10-18 avseende 
ersättares tjänstgöring i styrelse och nämnder. 
  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-11-10  25 (25) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

§ 133. Kurs- och konferensinbjudningar 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av aktuella kurs- och konferensinbjudningar. 
 

 
 
 



 

 

Bilaga 

Datum Dnr Sid 
2022-11-10 BUN-2022-066 1 (3) 

Sektor Bildning 
 

 
Statsbidraget för likvärdig skola 
 

Fördelning av statsbidraget 
Statsbidraget för likvärdig skola syftar till att utöka huvudmannens resurser för att stärka 
likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i förskoleklass, grundskola och fritidshem. Bidraget 
fördelas till respektive huvudman, vilket innebär att externa huvudmän rekvirerar egna medel 
för detta.  
 
Förvaltningen har i utvärderingar med rektorerna inom grundskolan konstaterat en hög 
nöjdhet med tidigare fördelning av statsbidrag för likvärdig skola kopplat till satsningar inom 
tidig inlärning (F-åk 3), rastverksamhet och trygghetscoacher på mellan- och högstadiet.  
 
Mot bakgrund av att digitala nationella prov successivt kommer att införas med start år 2024, 
behöver grundskolan ha nödvändig teknik på plats. Det kvarstår stora behov av förtätning 
inom IKT (informations- och kommunikationsteknologi) och det finns också behov av att byta 
ut gammal IKT-utrustning.  
 
Satsningen på närvarokoordinatorer centralt och lokalt har också fallit väl ut. Rutiner, 
kartläggning och utredning vid problematisk skolfrånvaro har utvecklats och förtydligats. Det 
lokala arbetet med närvaro behöver utvecklas på skolorna, även för elever i de lägre 
årskurserna, därav kommer även skolor med lågstadium få en närvarokoordinator. 
Förvaltningen ser också att det är bra att fortsätta med satsningen av en central koordinator.  
 
Vidare föreslår förvaltningen även en fortsatt satsning på Lyckas tillsammans med den årliga 
bokcirkeln där skolledning, lärare och elevhälsa läser en och samma bok och diskuterar 
utifrån kommungemensamma frågeställningar. Inom ramen för Lyckas tillsammans ingår 
fortsatt även utveckling vad gäller systematiskt kvalitetsarbete, elevdokumentation, 
introduktionsprogram för nya medarbetare samt en natur- och tekniksatsning.  
 
Förvaltningen föreslår en fortbildningsinsats riktad till fritidshemmens personal även under 
2023. Det är angeläget med tanke på att det finns mycket liten tillgång på behöriga lärare på 
våra fritidshem och syftet med fortbildningen är att rusta medarbetare på fritidshem att 
erbjuda eleverna en likvärdig utbildning och skapa lärmiljöer som är utvecklande och 
tillgängliga för elever på fritidshem.  
 
Matematiksatsningen har under tre år finansierats av Likvärdig skola, samtliga grundskolor 
tagit del av satsningen och är nu i implementeringsfas.  
 
Nya satsningar som förvaltningen föreslår avseende användningen av statsbidraget för 
likvärdig skola 2023 är kvalitetshöjande insatser, särskilt stöd och ambulerande 
skolsköterska.  
 



 

 

Bilaga 

Datum Dnr Sid 
2022-11-10 BUN-2022-066 2 (3) 

Sektor Bildning 
 

Det finns ett behov av att stärka organisationen inom sektor Bildning med kvalitetshöjande 
insatser genom att anställa två personer (totalt 1,6 heltid) som bland annat ska ha som 
uppdrag att arbeta med egentillsyn inom ramen för huvudmannens systematiska 
kvalitetsarbete. Under hösten 2022 kommer Skolverket tillsammans med Specialpedagogiska 
myndigheten genomföra kvalitetsdialoger med huvudmän. Vidare har fyra år passerat sedan 
Skolinspektionen senast genomförde en regelbunden inspektion av skolorna och 
huvudmannens åtaganden i Östhammar varpå vi kan vänta oss att en sådan inspektion inom 
en nära framtid. Andra kvalitetshöjande insatser som planeras ingå i dessa uppdrag är 
samverkan internt och externt, samordningsansvar för nätverk t.ex. förstelärare, SVA-nätverk 
m.m., lokalfrågor samt utredningsarbete som kräver verksamhetskunskap. Även arbete med 
FoU (Forskning och Utveckling) kommer att ingå inom ramen för kvalitetshöjande insatser. 
Östhammars kommun har avtal med Uppsala universitet genom ULF, Fosam samt 
Partnerskolor (VFU-studenter). I uppdraget med kvalitetshöjande insatser ingår även den 
lokalsamordning där förvaltningen bidrar med verksamhetskunskap. Likvärdig skola är ett 
statsbidrag som huvudmannen kan använda för kostnader till insatser under perioden 1 
januari-31 december 2023. Syftet är att  stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen. 
Inom ramen för posten Kvalitetshöjande insatser kommer två tjänster att tillsättas (totalt 1, 6 
heltidstjänst). Tjänsterna kommer vara visstidsanställningar under kalenderåret 2023 med 
eventuell möjlighet till förlängning, detta under förutsättning att nämnden vid utvärdering 
finner det lämpligt att fortsätta satsningen.  
 
Förvaltningen föreslår vidare inom ramen för likvärdig skola att fördela medel kopplat till 
särskilt stöd. I samband med utvärdering av satsningen tidig inlärning framkom ett tydligt 
behov av stärkt särskilt stöd för grundskolans alla stadier och det finns ett behov av att stärka 
möjligheten för elever till undervisning i studios/särskilda undervisningsgrupper. Detta 
förväntas också i förlängningen bidra till att minska/begränsa antalet elever med externa 
placeringar i särskilda resursskolor.  
 
Ytterligare en ny satsning som planeras för 2023 är att anställa en ambulerande skolsköterska 
på 20%. Det råder idag en utmaning avseende kompetensförsörjning av skolsköterska i 
kommunens grundskolor, förvaltningen har en timanställd pensionerad skolsköterska att tillgå 
vid vaccinationer. Vid luckor och vakanser har förvaltningen fått täcka upp med en 
upphandlad tjänst från bemanningsföretag, vilket är kostsamt. Mot bakgrund av det vill 
förvaltningen anställa en ambulerande skolsköterska som kan hjälpa till vid vaccination samt 
förstärka och göra interimistiska insatser vid skolsköterskas frånvaro (t.ex. vid sjukdom och 
vakans).   
 
I tabellerna nedan är förvaltningens förslag på fördelning av statsbidrag likvärdig skola 2023 
samt fördelningen av bidraget 2022.  
 
  

https://www.utbildningsvetenskap.uu.se/ulfavtal
https://www.forumforsamverkan.uu.se/
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Sektor Bildning 
 

 
Förslag på fördelning av statsbidrag likvärdig skola 2023 
Trygghetsskapande personal: högstadiet    2 100 000 
Förstärkt rastverksamhet: mellanstadiet                        1 800 000 
Tidig inlärning: lågstadiet                                            2 080 000 
IKT förtätning                                                                                                  1 000 000 
Ökad skolnärvaro (central koordinator och lokala koordinatorer)                        900 000 
Lyckas tillsammans                                                            500 000 
Fritidshemssatsning                                                           100 000 
Kvalitetshöjande insatser                                                                              1 400 000 
Särskilt stöd                                                                                                     1 000 000 
Ambulerande skolsköterska 20 %                                                                          120 000  
___________ 

SUMMA: 11 miljoner 
 

 
 
Fördelning av likvärdig skola 2022 
Trygghetscoacher/Elevcoacher: högstadiet    2 000 000 
Förstärkt rastverksamhet: mellanstadiet            1 800 000 
Tidig inlärning: lågstadiet                                2 205 000 
Skolutvecklare sektor Bildning                      1 200 000 
Undervisningsutveckling matematik 2x45 %      1 250 000 
IKT förtätning                                                  2 270 000 
Lyckas tillsammans                                              100 000 
Fritidshemssatsning                                               100 000 
SUMMA: 10,925 miljoner  
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