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 Utdragsbestyrkande 
 

Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum Gräsö (SR 1), Östhammar, kl. 08.30 – 13.55 
 

Beslutande Enligt närvarolista 

Övriga deltagande Lisbeth Bodén, barn- och utbildningschef 
Per-Åke Berg, nämndsekreterare 
Nathalie Axnér, stabssamordnare 
Sara Ersund, ekonom, §§ 2-5 
Eva Anderson, barnomsorgshandläggare, § 2 
 

 
Utses att justera Christer Lindström (M) 
Justeringens plats och tid Barn- och utbildningskontoret, 2016-02-17 
  

 
Underskrifter Sekreterare ……………………………………………..  Paragrafer 1-11 
 Per-Åke Berg  

 
 Ordförande ……………………………………………..  
 Roger Lamell (S)  

 
 Justerande ……………………………………………..  
 Christer Lindström (M)  

 
 ANSLAG/BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ Barn- och utbildningsnämnden 

 
Sammanträdesdatum 2016-02-11 
Datum för  
anslags uppsättande 2016-02-17 anslags nedtagande 2016-03-10 
Förvaringsplats  
för protokollet Barn- och utbildningskontoret 
  
Underskrift ……………………………………………..  
 Per-Åke Berg  
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§ 1 
 
Tillkommande ärenden    
 

- Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år 
_____ 
 
 
 
 
 

 § 2 Dnr BUN-2016-007 Dpl 635 
 
Enskild pedagogisk omsorg: Ansökan om godkännande    
 
C Företaget ekonomisk förening ansöker i skrivelse daterad 2015-12-16 om 
godkännande att bedriva enskild pedagogisk omsorg i form av familjedaghems-
verksamhet för 6 barn i Österbybruk. 
 
Barnomsorgshandläggare Eva Andersson föredrar ärendet. 
 
Arbetsutskottets förslag 2016-01-21 
 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner att familjedaghemmet Friheten från 
och med 1 mars 2016 får driva pedagogisk omsorg i form av familjedaghems-
verksamhet för 6 barn i Österbybruk. 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.  
_____ 
 
Barnomsorgshandläggare Eva Andersson föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-02-11 
 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner att familjedaghemmet Friheten 
från och med 1 mars 2016 får driva pedagogisk omsorg i form av familje-
daghemsverksamhet för 6 barn i Österbybruk. De krav på barngruppens 
sammansättning och storlek, lokalernas ändamålsenlighet och personalens 
utbildning som ställs i skollag och i kommunens riktlinjer för enskild barn-
omsorg ska dock tillgodoses i varje enskilt familjedaghem.  
_____ 
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§ 3 Dnr BUN-2016-002 Dpl 002 
 
Attestförteckning 2016: Redovisning    
 
I enlighet med attestreglemente med tillämpningsanvisningar för Östhammars 
kommun, antaget av kommunfullmäktige 2007-03-20, ska beslutsattestanter och 
ersättare utses av nämnd för ett kalenderår i taget. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2007-05-03 att delegera till barn- och 
utbildningschef att utse namngivna personer till beslutsattestanter och ersättare 
för dessa. Förteckning över beslutsattestanter ska redovisas för nämnden. 
 
Aktuell förteckning för 2016 redovisas. 
 
Ekonom Sara Ersund föredrar ärendet. Attestförteckningen diskuteras och juste-
ras avseende beloppsgränser. 
 
Arbetsutskottets förslag 2016-01-21 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
Ekonom Sara Ersund föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-02-11 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 4 Dnr BUN-2016-003 Dpl 002 
 
Barn- och utbildningsnämndens inköpsorganisation: Redovisning av certifierade 
inköpare 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2010-09-16 att delegera till befatt-
ningshavare med attesträtt att utse namngivna personer till certifierade inköpare 
inom ramen för sitt attestansvar. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade vidare att förteckning över certifierade 
inköpare inom barn- och utbildningsförvaltningen ska redovisas för barn- och 
utbildningsnämnden en gång per år.  
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Aktuell förteckning redovisas. 
 
Ekonom Sara Ersund föredrar ärendet. 
 
Arbetsutskottets förslag 2016-01-21 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
Ekonom Sara Ersund föredrar ärendet. 
  
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-02-11 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
 
 
 
 

 § 5 Dnr BUN-2014-048 Dpl 041 
 
Årsbudget 2015: Bokslut och verksamhetsberättelse 2015   
 
Bokslut och verksamhetsberättelse för 2015 redovisas. 
 
Ekonom Sara Ersund föredrar ärendet. 
 
Arbetsutskottets förslag 2016-01-21 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
Diskussion om verksamhetsberättelse 2015 samt uppföljning av styrtal 2015. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-02-11 
 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner bokslut och verksamhetsberät-
telse för 2015. 
_____ 
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§ 6 
 
Information från förvaltningen     
 
Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén informerar om: 
 

− Resultat avseende måluppfyllelse, skolnärvaro, personal och kostnader 
m.m. 

 
− Biträdande barn- och utbildningschef, Kristina Dhenstrand, är sjukskri-

ven tills vidare. 
 

− C-företagen är intresserade av att starta förskoleverksamhet i kommunen 
omfattande cirka 60 platser. 

 
− Det har varit stökigt på Olandsskolan i de lägre åldrarna. Ett förbättrings-

arbete pågår. 
 

− Johan Mattsson kommer att arbeta som rektor med 80 procent tjänst på 
Vallonskolan. Resterande 20 procent kommer han att arbeta med att se 
över Gimoområdets organisationsstruktur. 

 
− Skolinspektionens tillsyn som gjordes under 2015. En återkoppling 

kommer att göras för barn- och utbildningsnämnden vid sammanträdet 
2016-03-10. 

 
− Det kommer ut en annons om tjänsten som rektor på Vuxenutbildningen. 

 
− Det är för få barn i det kommunala familjedaghemmet i Hargshamn som 

bedrivs i en gemensam lokal. Barn- och utbildningsnämnden måste ta ett 
beslut om verksamheten. 

 
− Det finns åter dagbarnvårdare i Snesslinge och Norrskedika så den tillfäl-

liga placeringen i en förskolepaviljong i Östhammar behöver inte använ-
das längre. Det kommer att annonseras efter en timvikarie i närområdet 
som kan ta emot barn i händelse av ny sjukdom. 

 
− Satsningen på fritidsverksamheten kommer att fortsätta. 

 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-02-11 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
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§ 7 
 
Rapporter från skolråd m.m.     
 

− Bertil Johansson (C) rapporterar från skolråd vid förskolorna Diamanten 
och Rubinen 2016-01-11. 
 

− Gunnel Wahlgren (C) rapporterar från skolråd vid Öregrunds och Gräsö 
skolor 2016-01-20. 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-02-11 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapporterna. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 8 
 
Redovisning av delegationsbeslut v  
 
Följande förteckningar över delegationsbeslut redovisas: 
 
Personalfrågor 
 
Verksamhetsfrågor 
 
2015-12-14 Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist 
  (Skolskjuts med taxi hem särskilda skäl, skol
 skjuts med taxi särskilda skäl vid växelvis bo
 ende, skolskjuts med taxi särskilda skäl, skol
 skjuts särskilda skäl val av skola, skolskjuts med 
 taxi särskilda skäl, trafikförhållanden vid val av 
 skola, vinterbusskort särskilda skäl trafikförhål
 landen, busskort särskilda skäl val av skola, buss
 kort särskilda skäl trafikförhållanden, busskort 
 särskilda skäl växelvis boende, vinterskolskjuts 
 med taxi särskilda skäl trafikförhållanden). 

2015-12-03 Förskolechef Ingrid Wester 
  (Beslut om utökad tid i förskolan) 

2015-12-28 Särskolestrateg AnneLee Larsson) 
  (Mottagande i grundsärskolan) 
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2016-01-27 Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist 
  (Busskort särskilda skäl, skolskjuts med taxi sär
 skilda skäl, skolskjuts särskilda skäl val av skola). 

 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-02-11 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 9 
 
Information v  
 
1) Dnr BUN-2015-073 Dpl 713 
Svar från Landstinget i Uppsala län 2015-12-15 angående läkarbemanningen vid 
BUP-mottagningen i Östhammar. 
 
2) Dnr 2015REV  
Granskning av registerkontroll från belastningsregister. 
 
3) Dnr KS-2015-284 Dpl 003 
Utdrag ur protokoll fört vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-12-08 av-
seende antagande av Internationell policy för Östhammars kommun. 
 
4) Dnr KS-2014-130 Dpl 262 
 Dnr BUN-2014-088 Dpl 611 
 Dnr BUN-2015-935 Dpl 600 
Utdrag ur protokoll fört vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-12-08 av-
seende Skolinvestering, ombyggnation Frösåkersskolan: Tilläggsbudget. 
 
5) SBN-2014-1233 
Samråd om detaljplan för bostäder i Björnhålsskogen, Alunda, gällande del av 
fastigheten Marma 1:67. Synpunkter från barn- och utbildningskontoret. 
 
6)   Dnr BUN-2016-004 Dpl 630 
Information från Skolverket 2015-12-16 avseende förordning (2001:160) om 
statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritids-
hemmet. De nya avgifterna gäller från och med 1 januari 2016. 
 
7) Dnr HSS 2011-0070  
Beslut av Landstinget i Uppsala län 2015-12-15. Avtal med barnombudsmannen 
i Uppsala om länsbarnombudsmannafunktionen. 
 



 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sid 
2016-02-11 8 (10) 

 

 Utdragsbestyrkande 
 

8) Dnr BUN-2014-068 Dpl 624 
Beslut från Skolinspektionen 2016-01-13 avseende uppföljning av kvalitets-
granskning av Elevhälsans arbete vid Österbyskolan i Östhammars kommun. 
 
Arbetsutskottets förslag 2016-01-21 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
 
9) Dnr BUN-2016-008 Dpl 627 
Beslut från Skolinspektionen 2016-01-13 avseende anmälan om Vallonskolan i 
Östhammars kommun. 
 
10) Dnr BUN-2015-058 Dpl 627 
Beslut från Barn- och elevombudet 2016-01-18 avseende omprövning av tidi-
gare fattat beslut. 
 
11) Dnr BUN-2015-048 Dpl 600 
Beslut från Skolinspektionen 2016-01-22 avseende tillsyn av Öregrunds skola 
belägen i Östhammars kommun. 
 
12) Dnr BUN-2015-048 Dpl 600 
Beslut från Skolinspektionen 2016-01-13 avseende tillsyn av fritidshemmen i 
Östhammars kommun. 
 
13) Dnr BUN-2015-048 Dpl 600 
Beslut från Skolinspektionen 2015-12-15 avseende tillsyn av Bruksgymnasiet i 
Östhammars kommun. 
 
14) Dnr BUN-2015-048 Dpl 600 
Beslut från Skolinspektionen 2015-12-17 avseende tillsyn av grundsärskolan i 
Hammarskolan i Östhammars kommun. 
 
15) Dnr BUN-2015-048 Dpl 600 
Beslut från Skolinspektionen 2016-01-28 avseende tillsyn av förskoleklass och 
grundskola i Östhammars kommun. 
 
16) Dnr BUN-2015-048 Dpl 600 
Beslut från Skolinspektionen 2016-01-29 avseende tillsyn av förskola i Öst-
hammars kommun. 
 
17) Dnr BUN-2016-016 Dpl 622 
Beslut från Bygg- och miljönämnden i Östhammars kommun 2016-01-27 avse-
ende avgift för extra offentlig kontroll. 
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18) Dnr BUN-2015-048 Dpl 600 
Beslut från Skolinspektionen 2016-02-04 avseende tillsyn av gymnasiesär i Öst-
hammars kommun. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-02-11 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 10 
 
Kurs- och konferensinbjudningar    
 
Kurs- och konferensinbjudningar redovisas. 
 
Arbetsutskottets förslag 2016-01-21 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-02-11 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 11 Dnr 2015BUN012 Dpl 620 
 
Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år    
 
11:ans fritids är en form av korttidstillsyn, vilket innefattar fritidsverksamheten 
för barn över 12 år med funktionsnedsättning. Rätten till insatsen korttidstillsyn 
prövas enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade). Barn- 
och utbildningsnämnden tog 2012-01-01 över ansvaret för verksamheten från 
socialnämnden. 
 
Diskussion om korttidstillsyn för skolungdom över 12 år. 
 
Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén föredrar ärendet. 
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Arbetsutskottets förslag 2015-02-26 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
 
Verksamhetschef Anne Lee Larsson föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-03-17 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningschefen i uppdrag att 
utreda möjligheterna att överföra korttidstillsynen för skolungdom över 12 år 
från barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde till socialnämnden.  
_____ 
 
Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-02-11 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att huvud-
mannaskapet för korttidstillsynen i Östhammars kommun flyttas från 
barn- och utbildningsnämnden till socialnämnden från och med 2016-09-01. 
Barn- och utbildningsnämnden har kvar det operativa ansvaret och ingen 
förändring av lokaler och personal görs vid överflyttnigen. I samband med 
övergång av verksamhetsansvaret flyttas budgeten för verksamheten till 
mottagande förvaltning. 
_____ 
 


