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 Utdragsbestyrkande 
 

Plats och tid Forsmarks skola, Forsmark, kl. 08.30 – 15.15 
 

Beslutande Enligt närvarolista 

Övriga deltagande Lisbeth Bodén, barn- och utbildningschef 
Per-Åke Berg, nämndsekreterare 
Sara Ersund, ekonom, §§ 33-36 
Elisabeth Lindkvist, verksamhetscontroller, §§33-35 
Thomas Tidstrand, förvaltare, §34 
Misha Ring, förvaltare, §34 
Lasse Karlsson, gatu- och fastighetschef, §34 

 
 
 

Utses att justera Christer Lindström (M) 
Justeringens plats och tid Barn- och utbildningskontoret, 2016-05-19 
  

 
Underskrifter Sekreterare ……………………………………………..  Paragrafer  33-46 
 Per-Åke Berg  

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

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

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

 
Sammanträdesdatum 2016-05-12 
Datum för  
anslags uppsättande 2016-05-19 anslags nedtagande 2016-06-10 
Förvaringsplats  
för protokollet Barn- och utbildningskontoret 
  
Underskrift ……………………………………………..  
 Per-Åke Berg  
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§ 33 Dnr BUN-2015-033 Dpl 041 
 
Årsbudget 2016: Budgetuppföljning avseende kvartal 1   
 
Driftbudgetuppföljning för kvartal 1 redovisas.  
 
Föreligger ingen information att redovisa. 
 
Arbetsutskottets förslag 2016-04-07 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
 
Ekonom Sara Ersund föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-05-12 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 34 Dnr BUN-2016-032 Dpl 041 
 
Årsbudget 2017: Preliminär budget och verksamhetsplan samt flerårsplan 2018-
2020 
 
Budgetberedning kommer att genomföras i dialog mellan KSAU och nämndens ar-
betsutskott och förvaltningschef 19 april.  
 
Barn- och utbildningsnämnden ska besluta om preliminär drift- och investeringsbud-
get och verksamhetsplan för 2017 senast 2016-04-15. 
 
Ekonom Sara Ersund föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-03-10 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen och beslutar om preli-
minär budget och verksamhetsplan samt flerårsplan 2018-2020 vid ett extra 
nämndssammanträde. Datum för detta beslutas i § 28. 
_____ 
 
Ekonom Sara Ersund föredrar preliminär budget samt flerårsplan 2018-2020. 
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Lisbeth Bodén redovisar de fackliga organisationernas synpunkter från samver-
kan 2016-04-13. 
 
Yrkande 
 
Josefin Nilsson (C) yrkar att barn- och utbildningsnämnden antar den av majori-
teten framlagda budgeten för 2017 (bilaga 1). 
 
Yrkande 
 
Christer Lindström (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnden antar den av 
oppositionen framlagda budgeten för 2017 (bilaga 2). 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att barn- och utbild-
ningsnämnden beslutar att bifalla majoritetens budgetförslag för 2017. 
 
Reservation 
 
En enig opposition (M,L BoA) reserverar sig mot barn- och utbildningsnämn-
dens förslag till budget inom nämndens verksamhetsområde för år 2017. 
Reservationen grundar sig på att det antagna förslaget överskrider nämndens 
budgetram med 5,7 miljoner kronor. Enligt de uppgifter som förelåg vid sam-
manträdet var nämndens uppdrag att lägga en budget i balans. 
  
Oppositionen är i sak eniga med majoriteten om behovet av höjd ekonomisk ram 
och att ytterligare satsningar behövs inom vårt verksamhetsområde och stöder 
satsningarna om det visar sig att det finns utrymme för ett budgettillskott. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-04-14 
 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner den av majoriteten framlagda preli-
minära budgeten för 2017. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar om flerårsplan 2018-2020 samt investe-
ringsbudget vid nämndens sammanträde 2016-05-12. 
_____ 
 
Ekonom Sara Ersund föredrar ärendet. 
 
Lasse Karlsson (gatu- och fastighetschef), Thomas Tidstrand (förvaltare), Misha 
Ring (förvaltare) och Elisabeth Lindkvist (verksamhetschef) redovisar planerat 
underhåll och investeringar. 
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Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-05-12 
 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner preliminär flerårsplan 2018-
2020 samt investeringsbudget enligt bilaga 1. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 35 Dnr BUN-2016-035 Dpl 003 
 
Reglemente för barn- och utbildningsnämnden: Revidering   
 
I barn- och utbildningsnämndens reglemente saknas ansvar för arbetsmiljöuppgif-
ter. Reglementet behöver därför revideras. 
 
Föreligger förslag till reviderat reglemente.  
 
Arbetsutskottets förslag 2016-04-07 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta det revide-
rade reglementet för barn- och utbildningsnämnden. 
_____ 
 
Nämndsekreterare Per-Åke Berg föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-05-12 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta det 
reviderade reglementet för barn- och utbildningsnämnden. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 36 Dnr BUN-2016-040 Dpl 639 
 
Överflyttning av tillstånd att bedriva pedagogisk omsorg    
 
C Företaget har startat upp C Företaget Dagbarnvårdare ekonomisk förening för 
att skilja dagbarnvårdarna från den övriga verksamheten. Dagbarnvårdarna ingår 
fortfarande i C Företaget. 
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C Företaget vill flytta över tillståndet att driva pedagogisk omsorg i Östhammars 
kommun från C Företaget ekonomisk förening till C Företaget Dagbarnvårdare 
ekonomisk förening. 
 
Nämndsekreterare Per-Åke Berg föredrar ärendet. 
 
Arbetsutskottets förslag 2016-04-07 
 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner att tillståndet att bedriva pedagogisk 
omsorg i Östhammars kommun överflyttas från C Företaget ekonomisk förening 
till C Företaget Dagbarnvårdare ekonomisk förening. 
_____ 
 
Nämndsekreterare Per-Åke Berg föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-05-12 
 
Barn- och utbildningsnämnden återremitterar ärendet till arbetsutskottet 
för ytterligare beredning. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 37 Dnr BUN-2016-025 Dpl 913 
 Dnr KS 2016-148 Dpl 913  
  
Motion angående campusområde i Östhammars kommun: Yttrande   
 
Åsa Lindstrand (-)  har inkommit med en motion till kommunfullmäktige angå-
ende campusområde i Östhammars kommun. Barn- och utbildningsnämnden ska 
lämna ett yttrande på motionen. 
 
I motionen yrkas: 
 

− att det inrättas ett campusområde i Östhammars kommun 
− att samarbeten inleds med de universitet och högskolor som har distans-

utbildningar inom de områden där vi har behov 
− att det i campusområdet även inrättas studieplatser, grupprum och datasa-

lar 
− att det inleds samarbeten med näringslivet för att möjliggöra praktikplat-

ser, studiebesök och andra kontakter. 
 
Yttrandet överlämnas till kommunstyrelsen. 
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Arbetsutskottets beslut 2016-02-18 
 
Arbetsutskottet ger barn- och utbildningschefen i uppdrag att ta fram förslag till 
yttrande till barn- och utbildningsnämndens sammanträde  
2016-05-12 
_____ 
 
Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén föredrar ärendet. 
 
Förslaget diskuteras och justeras. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-05-12 
 
Barn- och utbildningsnämnden antar yttrandet och överlämnar det till 
kommunstyrelsen. 
_____ 
 
 
 
 
  
§ 38 Dnr BUN-2016-037 Dpl 901 
 Dnr KS-2016-011 Dpl 901 

 
Erbjudande om överenskommelse mellan enskilda kommuner i Uppsala län 
och Barnombudsmannen i Uppsala     
 
Sedan 2012 har föreningen Barnombudsmannen i Uppsala län, ett avtal med 
landstinget om en länsbarnombudsmannafunktion. Nu finns ett förslag till hälso- 
och sjukvårdsstyrelsen om ändringar i avtalet. Det handlar om att Landstinget i 
Uppsala län fortsätter finansiera länsbarnombudsmannens uppdrag inom lands-
tingets verksamheter men att de uppdrag som föreningen Barnombudsmannen i 
Uppsala har gentemot kommunerna i länet stryks. Istället erbjuds kommunerna 
att skriva överenskommelser direkt med föreningen Barnombudsmannen i Upp-
sala, på liknande sätt som föreningen Barnombudsmannen i Uppsala har med 
Uppsala kommun. 
 
Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2016-05-12. 
 
Arbetsutskottets förslag 2016-04-07 
 
Barn- och utbildningsnämnden antar yttrandet och överlämnar det till kommun-
styrelsen. 
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Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att inte ingå överens-
kommelse med Barnombudsmannen i Uppsala. 
_____ 
 
Nämndsekreterare Per-Åke Berg föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-05-12 
 
Barn- och utbildningsnämnden antar yttrandet och överlämnar det till 
kommunstyrelsen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att inte ingå 
överenskommelse med föreningen Barnombudsmannen i Uppsala. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 39 Dnr BUN-2015-047 Dpl 630 
 
Familjecentralen     
 
Familjecentralen ligger i Gimo och är ett samarbete mellan barn- och utbild-
ningsförvaltningen, socialförvaltningen, primärvården och Svenska kyrkan. Där 
finns öppen förskola, barnhälsovård, mödrahälsovård och socialtjänst. Syftet är 
att erbjuda ett brett stöd till barn och deras familjer.  
 
Redovisning av verksamheten. 
 
Arbetsutskottets förslag 2015-05-21 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen 
_____ 
 
Biträdande barn- och utbildningschef Kristina Dhenstrand föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-06-11 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningschefen i uppdrag att se 
över det resursbehov som behöver finnas på Familjecentralen. Barn- och utbild-
ningschefen uppdras att föra diskussioner med socialförvaltningen för att se över 
fördelningen av kostnaderna för verksamheten. 
_____ 
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Arbetsutskottets förslag 2016-04-07 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
 
Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-05-12 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 40 Dnr BUN-2016-039 Dpl 631 
 
Handlingsplan för giftfri förskola    
 
Många kommuner i Sverige har påbörjat ett arbete mot en giftfri förskola. Det 
kan handla om att kommunen tagit fram handlingsplaner, inköpsguider eller lik-
nande dokument. För att uppnå en giftfri förskola behöver flera förvaltningar 
samarbeta eftersom ansvaret för byggmaterial, lekmaterial, IT och städtjänster 
ofta inte hanteras av samma förvaltning. Östhammars kommun saknar hand-
lingsplan för att uppnå en giftfri förskola. 
 
Barn- och utbildningsnämnden ställde sig 2013-09-12 positiv till att tillsammans 
med tekniska nämnden ta fram en handlingsplan för hur förskolorna i Östham-
mars kommun ska bli mer hälsosamma att vistas i för barnen. Något beslut om 
att ta fram en handlingsplan har ännu inte fattats. 
 
Arbetsutskottets förslag 2016-04-07 
 
Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningschefen i uppdrag att ta 
fram förslag till en handlingsplan för hur förskolorna i Östhammars kommun ska 
bli mer hälsosamma för barnen att vistas i.  
_____ 
 
Nämndsekreterare Per-Åke Berg föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-05-12 
 
Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningschefen i uppdrag 
att ta fram förslag till en handlingsplan för hur förskolorna i Östhammars 
kommun ska bli hälsosamma och giftfria för barnen att vistas i.  
_____ 
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§ 41  Dnr: BUN-2016-050 Dpl 639 
 
Pedagogisk omsorg i Hargshamn    
 
I den pedagogiska omsorgen i Hargshamn finns det för få barn för att kunna bed-
riva verksamhet. 
 
Arbetsutskottets förslag 2016-04-07 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att den pedagogiska omsorgen i Hargs-
hamn upphör från och med 2016-08-01. 
_____ 
 
Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-05-12 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att den pedagogiska omsorgen i 
Hargshamn upphör från och med 2016-08-01. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 42 
 
Information från förvaltningen     
 
Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén informerar om: 
 

− SKL:s undersökning Öppna jämförelser för grundskolan 2016. Östham-
mars kommun har tappat i rankingen sedan 2015 och resultatet är inte 
bra. 

−  
− Antalet nyanlända per enhet, april 2016. 

 
− Organisationsförändringen som görs med anledning av att biträdande 

barn- och utbildningschef Kristina Dhenstrand slutar. 
 

− Rekryteringen av rektor till vuxenutbildningen. Av de fyra som togs ut 
till intervjuer är det nu två kvar som är aktuella för tjänsten. 

 
− Sjukskrivningar bland skolledare. Två rektorer har varit sjukskrivna en 

tid, men är nu på väg tillbaka till arbetet. För att underlätta arbetssituat-
ionen kommer en del förändringar att göras. 
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− Arbetet med upptagningsområden pågår. Enkäter har skickats ut och ska 
sammanställas.  

 
− Det kommer att bli en satsning på förstelärare. Det ska bli fler förstelä-

rare på de mest utsatta områdena. 
 

− Det är svårt att rekrytera personal och det är få sökande till lediga tjänster 
på skolorna. 

 
− Det kommer att bli sommaraktiviteter för särskilt utsatta barn. 

 
− Det har gjorts en undersökning av intresset för en sommarskola i svenska 

bland nyanlända. Intresset är mycket stort och det är cirka 70 intressean-
mälningar i nuläget. 

 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-05-12 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 43 
 
Rapporter från skolråd m.m.     
 

− Irmeli Bellander (L) rapporterar från skolråd vid förskolorna i Gimo 
2016-04-27. 
 

− Gunnel Wahlgren (C) rapporterar från skolråd vid Snesslinge skola  
 2016-04-07. 

 
− Roger Lamell (s) rapporterar från skolråd vid Ekeby förskola 

 2016-04-25. 
 

− Roger Lamell (S) rapporterar från besök vid Olandsskolan 2016-04-27. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-05-12 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapporterna. 
_____ 
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§ 44 
 
Redovisning av delegationsbeslut v  
 
Följande förteckningar över delegationsbeslut redovisas: 
Verksamhetsfrågor 
 
2016-05-02 Rektor Michael Greifeneder 
  (Beslut att inleda utredning vid kännedom om att 
 en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 
 behandling i samband med verksamheten.) 

2016-05-02 Rektor Johan Mattsson 
  (Beslut att inleda utredning vid kännedom om att 
 en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 
 behandling i samband med verksamheten.) 

2016-05-02 Biträdande 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.) 

2016-05-02 Rektor Annika Kindvall, rektor 
  (Beslut att inleda utredning vid kännedom om att 
 en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 
 behandling i samband med verksamheten.) 

2016-05-02 Anna-Karin Sehlstedt-Stål, biträdande rektor 
  (Beslut att inleda utredning vid kännedom om att 
 en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 
 behandling i samband med verksamheten.) 

2016-05-02 Rektor Cecilia Eriksson 
  (Beslut att inleda utredning vid kännedom om att 
 en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 
 behandling i samband med verksamheten.) 

2016-05-02 Rektor Håkan Blom 
  (Beslut att inleda utredning vid kännedom om att 
 en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 
 behandling i samband med verksamheten.) 

2016-05-02 Rektor Zara Järvström 
  (Beslut att inleda utredning vid kännedom om att 
 en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 
 behandling i samband med verksamheten.) 

2016-03-15 Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén 
  (Stöd för inackordering) 
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2016-03-15 Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén 
(Mottagande av elev från annan kommun, särskilda 
skäl) 

2016-03-15 Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén 
(Yttrande till annan kommun avseende mottagande 
av elev på nationellt program) 

2016-03-09  Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén 
(Yttrande till annan kommun avseende mottagande 
av elev på lärlingsutbildning) 

2016-03-07 Särskolestrateg AnneLee Larsson 
(Mottagande i Grundsärskolan) 

2016-03-24 Förskolechef Jenny Änggård 
(Plats i förskola till barn som av fysiska, psykiska 
eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin ut-
veckling)  

2016-02-15 Förskolechef Ingrid Wester 
(Plats i förskola till barn som av fysiska, psykiska 
eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin ut-
veckling)  

2016-03-02 Rektor Cecilia Eriksson 
(Plats i fritidshem till barn som av fysiska, psy-
kiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin 
utveckling)  

2016-03-08 Rektor Michael Greifeneder 
(Plats i fritidshem till barn som av fysiska, psy-
kiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin 
utveckling)  

2016-04-04 Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén 
(Mottagande av elev från annan kommun, särskilda 
skäl) 

2016-04-11 Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén 
(Stöd för inackordering) 

2016-04-28 Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén 
(Beslut och yttrande i enskilt elevärende mot annan 
myndighet) 

2016-04-29 Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén 
(Stöd för inackordering) 
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2016-05-02 Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist 
 (Busskort särskilda skäl växelvisboende, skol-
skolskjuts särskilda skäl val av skola, skolskjuts 
särskilda skäl trafikförhållanden). 

 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-05-12 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 45 
 
Information v  
 
1) Dnr KS-2015-891 Dpl 042 
Utdrag ur protokoll fört vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-02-16 av-
seende Delårsbokslut 2016, ändring av ledtiden. 
 
2) Dnr KS-2015-650 Dpl 168 
Utdrag ur protokoll fört vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-02-16 av-
seende fastställande av Risk- och sårbarhetsanalys 2015 för Östhammars kom-
munkoncern. 
 
3) Dnr KS-2014-161 Dpl 026 
Utdrag ur protokoll fört vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-02-16 av-
seende antagande av Strategi för jämställdhetsintegrering. 
 
4) Dnr KS-2015-549 Dpl 913 
 Dnr BUN-2015-080 Dpl 913 
Utdrag ur protokoll fört vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-02-16 av-
seende Svar på motion från Fredrik Jansson (BOA) och Lars O Holmgren 
(BOA) gällande alternativa former i barnomsorgsverksamheten. 
 
Arbetsutskottets förslag 2016-04-07 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
 
5) Dnr KS-2016-229 Dpl 047 
Utdrag ur protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde 2016-03-22 avse-
ende Insatser på det integrations- och arbetsmarknadspolitiska området. 
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6) Dnr KS-2016-60 Dpl 262 
Utdrag ur protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde 2016-03-22 avse-
ende Entreprenadform nybyggnation, Frösåkersskolan. 
 
7) Dnr KS-2016-236 Dpl 026 
Utdrag ur protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde 2016-03-22 avse-
ende Systematiskt arbetsmiljöarbete i Östhammars kommun, antagande av rikt-
linjer. 
 
8) Dnr KS-2015-901 Dpl 913 
Utdrag ur protokoll fört vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 
2016-04-05 avseende Svar på motion från Fredrik Jansson (BOA) och Lars O 
Holmgren (BOA) angående införande av studieplatser i anslutning till kommu-
nens folkbibliotek 
 
9) Dnr BUN-2016-060 Dpl 612  
Beslut från Skolverket 2016-05-01 avseende Ansökan om särskild variant. 
 
10) Dnr KS-2016-257 Dpl 042 
Utdrag ur protokoll fört vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-04-26 av-
seende Årsredovisning 2015, Östhammars kommun, godkännande. 
_____ 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-05-12 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 46 
 
Kurs- och konferensinbjudningar 
 
Kurs- och konferensinbjudningar redovisas. 
 
Arbetsutskottets förslag 2016-04-07 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-05-12 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 


