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Plats och tid Hälsoäventyret, Östhammar, kl. 08.30 – 16.45 

 
Beslutande Enligt närvarolista 

Övriga deltagande Kristina Dhenstrand, biträdande barn- och utbildningschef 
Per-Åke Berg, nämndsekreterare 
Sara Ersund, ekonom, §§ 19-22 
Anne Lee Larsson, verksamhetschef, §§ 18-21 
Dan Malmberg Jansson, IKT-strateg § 23 
Malin Sohlberg, hälsoäventyret, § 18 
Carina Hesse Bolin, hälsoäventyret, § 18 
 

 
Utses att justera Christer Lindström (M) 
Justeringens plats och tid Barn- och utbildningskontoret, 2015-03-24 
  

 
Underskrifter Sekreterare ……………………………………………..  Paragrafer 17-35 
 Per-Åke Berg  

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

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

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

 
Sammanträdesdatum 2015-03-17 
Datum för  
anslags uppsättande 2015-03-24 anslags nedtagande 2015-04-15 
Förvaringsplats  
för protokollet Barn- och utbildningskontoret 
  
Underskrift ……………………………………………..  
 Per-Åke Berg  

 Utdragsbestyrkande 
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§ 17 
 
Tillkommande ärenden    
 

- Ansökan om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola: Ytt-
rande  

- Ansökan om godkännande som huvudman för fristående gymnasie-
särskola: Yttrande 

- Frösåkersskolan 
_____ 
 
 
 
 
 

 § 18 
 
Hälsoäventyret: Information     
 
Information om Hälsoäventyrets verksamhet. 
 
Malin Sohlberg och Carina Hesse Bolin från Hälsoäventyret presenterar verk-
samheten. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-03-17 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 19 
 
Arbetet med skolnärvaro i Östhammars kommuns grundskolor: Information  
 
Information om kartläggningen av hur närvaron varit på kommunens grundsko-
lor under höstterminen 2014. Kartläggningen ska ligga till grund för det fortsatta 
arbetet med att främja skolnärvaron på kommunens grundskolor och vara ett 
diskussionsunderlag i både skolans elevhälsoteam och bland skolans övriga per-
sonal. 
 
Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén föredrar ärendet. 
 
 
 

 Utdragsbestyrkande 
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Arbetsutskottets förslag 2015-02-26 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
 
Verksamhetschef Anne Lee Larsson informerar om arbetet med skolnärvaro i 
Östhammars kommuns grundskolor. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-03-17 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 20 
 
Elevhälsan: Information     
 
Elevhälsans insatser ska stödja elevens utveckling mot utbildningens mål. Varje 
profession har ett särskilt ansvar att bidra med sin specifika kompetens och att 
samverka med övriga professioner inom elevhälsan, pedagoger i skolan och ex-
terna verksamheter. 
 
Verksamhetschef Anne Lee Larsson informerar om elevhälsan i Östhammars 
kommun och kommande utmaningar inom området. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-03-17 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 21 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. 

 Utdragsbestyrkande 
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Diskussion om korttidstillsyn för skolungdom över 12 år. 
 
Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén föredrar ärendet. 
 
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 social-
nämnden.  
_____ 
 
 
 
 
 

 § 22 Dnr 2014BUN048 Dpl 041 
 
Årsbudget 2015: Budgetuppföljning     
 
Driftbudgetuppföljning per februari 2015 redovisas.  
 
Föreligger ingen information från ekonomisystemet. 
 
Arbetsutskottets förslag 2015-02-26 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
 
Föreligger ingen information från ekonomisystemet. 
 
Ekonom Sara Ersund informerar om budgetuppföljningen. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-03-17 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 

 Utdragsbestyrkande 
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§ 23 
 
Informations- och kommunikationsteknik (IKT): Information   
 
Barn- och utbildningsnämnden antog 2014-06-13 en strategisk plan för informat-
ions- och kommunikationsteknik (IKT) inom barn- och utbildningsförvaltningen 
i Östhammar 2015-2017. Lägesrapport avseende arbetet med att implementera 
IKT inom skola och barnomsorg. 
 
Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén föredrar ärendet. 
 
Arbetsutskottets förslag 2015-02-26 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
 
IKT-strateg Dan Malmberg Jansson ger en lägesrapport avseende arbetet med att 
implementera informations- och kommunikationsteknik (IKT) inom skola och 
förskola. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-03-17 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
 
 
 
 
 

 § 24 Dnr 2014BUN078 Dpl 612 
 
Gymnasieskolans organisation 2015/16    
 
Barn- och utbildningsnämnden antog 2014-10-23 en antagningsorganisation vid 
Bruksgymnasiet och Forsmarks skola läsåret 2015/16.  Minsta antal sökande 
skulle enligt beslutet vara 8 vid första antagningstillfället för att programmen ska 
gå vidare i andra omgången. Det preliminära resultatet av valet till gymnasiesko-
lan visar att antalet elever som sökt vissa program vid Bruksgymnasiet är myck-
et lågt.  
 
Arbetsutskottet bjöd 2015-02-26 in rektor Christer Fernqvist till barn- och 
utbildningsnämndens sammanträde 2015-03-17 för redovisning av det preli-
minära resultatet av gymnasievalet inför läsåret 2015/16. 
_____ 
 

 Utdragsbestyrkande 
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Rektor Christer Fernqvist och programrektor Zara Järvström föredrar ärendet 
och redogör för det preliminära resultatet av valet till Bruksgymnasiet inför läså-
ret 2015/16. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-03-17 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att starta även de program som 
har mindre än åtta sökande vid Bruksgymnasiet läsåret 2015/16 om detta 
kan ske inom gymnasiets nuvarande budgetram. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 25 Dnr 2014BUN009 Dpl 049  
 
Uppföljning av Vallonskolans arbete mot högre måluppfyllelse   
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2014-02-13 att anslå 500 000 kr ur 
barn- och utbildningsnämndens utvecklingsbudget till att fortsätta utveckla Val-
lonskolans arbete mot högre måluppfyllelse. I detta arbete skulle bland annat 
arbetsmetoder utvecklas för att stödja elever med olika funktionella nedsättning-
ar. 
 
Rektor Christer Fernqvist föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-03-17 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
 
 
 
 

 Utdragsbestyrkande 
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§ 26 
 
Lista över uppdrag från barn- och utbildningsnämnden: Uppföljning   
 
Barn- och utbildningsnämnden har den 12 juni 2007 beslutat att listan över upp-
drag ska redovisas för barn- och utbildningsnämnden en gång per kvartal. 
 
Aktuell förteckning redovisas. 
 
Nämndsekreterare Per-Åke Berg föredrar ärendet. 
 
Arbetsutskottets förslag 2015-02-26 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
Nämndsekreterare Per-Åke Berg föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-03-17 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
 
 
 
 

 § 27 
 
Information från förvaltningen     
 
Biträdande barn- och utbildningschef Kristina Dhenstrand informerar om: 
 

− Det behövs bättre dokumentation och uppföljning av det systematiska 
kvalitetsarbetet i förskolan, fritidshemmen, grundskolan och gymnasie-
skolan. Ett arbete med detta har påbörjats. 

 
− En ny lärplattform för dokumentation och kommunikation behöver im-

plementeras så snabbt som möjligt. Ett pilotprojekt på förskola är under 
genomförande och i höst står grundskolan på tur. 

 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-03-17 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
 
 

 Utdragsbestyrkande 
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§ 28 
 
Rapporter från skolråd m.m.     
 
Föreligger inga rapporter från skolråd. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-03-17 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapporterna. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 29 
 
Redovisning av delegationsbeslut v  
 
Följande förteckningar över delegationsbeslut redovisas: 
 
Verksamhetsfrågor 
2014-09-15 Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén 
  (Mottagande av elev i grundskolan från annan  
  kommun pga särskilda skäl) 
2015-02-11 Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén 
  (Tilläggsbelopp särskilt stöd) 
2015-02-16 Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén 
  (Tilläggsbelopp särskilt stöd) 
2015-02-26 Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist 
 (Skolskjuts med taxi särskilda skäl, busskort  
                                                  särskilda skäl. 
2015-03-10  Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén 

(Yttrande över ansökan till nationellt gymnasie-
program annan kommun, reglering avseende in-
troduktionsprogram för enskild elev, 2 sidor)  

 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-03-17 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
 
 

 Utdragsbestyrkande 
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§ 30 
 
Information v  
 
Föreligger ingen information. 
 
Arbetsutskottets förslag 2015-02-26 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
 
1) Dnr 2014KS403 Dpl 003 
Utdrag ur protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde 2015-02-03 
avseende antagande av riktlinjer för direktupphandling. 
 
2) Dnr 2014KS418 Dpl 003 
Utdrag ur protokoll fört vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-02-24 
avseende antagande av tillväxtstrategi i Östhammars kommun. 
 
3) Dnr 2014KS422 Dpl 003 
Utdrag ur protokoll fört vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-02-24 
avseende antagande av livsmedelspolicy för Östhammars kommun. 
 
4) Dnr 2015KS027 Dpl 041 
Utdrag ur protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde 2015-02-03  
avseende budgetberedning 2016/planering. 
 
5) Dnr 2015KS007 Dpl 262 
Utdrag ur protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde 2015-02-03 
avseende biblioteksplan för Östhammars kommun. 
 
 Dnr 2014BUN109 Dpl 610 
6) Dnr 2014KS620 Dpl 610 
Utdrag ur protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde 2015-02-03 
avseende Hälsoäventyret, begäran om medel. 
 
 Dnr 2014BUN085 Dpl 630 
7) Dnr 2014KS576 Dpl 003 
Utdrag ur protokoll fört vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-02-24 
avseende revidering av riklinjer, köregler och avgifter för barnomsorg. 
 
 Dnr 2014KS486 Dpl 911 
8) Dnr 2014SN423 Dpl 901  
Utdrag ur protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde 2015-02-03 
avseende val av närvårdsarbetets politiska grupp. 
 
  

 Utdragsbestyrkande 
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 Dnr 2015KS001 Dpl 904 
9) Dnr 2014BUN105 Dpl 308 
Utdrag ur protokoll fört vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-02-24 av-
seende taxa för uthyrning av skolans lokaler 2015. 
 
10)  
Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insatser 2014. 
_____ 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-03-17 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 31 
 
Kurs- och konferensinbjudningar    
 
Kurs- och konferensinbjudningar redovisas. 
 
Arbetsutskottets förslag 2015-02-26 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-03-17 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
 
 
 
§ 32 Dnr 2014BUN092 Dpl 003 
 
Mål- och styrtal    
 
Barn- och utbildningsnämnden behöver ta fram styrtal kopplade till kommun-
fullmäktiges mål 2015-2018. 
 
Föreligger förslag till mål och styrtal. 
 
Förslaget diskuteras och justeras. 

 Utdragsbestyrkande 
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Barn- och utbildningsnämndens beslut 2014-11-13 
 
Barn- och utbildningsnämnden antar styrtal/indikatorer för 2015-2018. Målvär-
den beslutas på barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-12-11. 
_____ 
 
Arbetsutskottets förslag 2014-11-27 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar om målvärden på sammanträdet  
2014-12-11. 
_____ 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2014-12-11 
 
Barn- och utbildningsnämnden återremitterar frågan till arbetsutskottet. 
_____ 
 
Presidiets förslag 2015-01-22 
 
Presidiet överlämnar ärendet till barn- och utbildningsnämnden utan eget ställ-
ningstagande. 
_____ 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-02-12 
 
Barn- och utbildningsnämnden fortsätter arbetet med styrtal och målvärden vid 
sammanträdet 2015-03-17. 
_____ 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-03-17 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar om mål- och styrtal på samman-
trädet 2015-05-07. 
_____ 
 
 
 
 

 Utdragsbestyrkande 
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§ 33 Dnr 2014BUN088 Dpl611 
 
Frösåkersskolan     
 
Diskussion om Frösåkersskolan. 
 
Förslag 
 
Barbro E Andersson (S) föreslår att arbetsutskottet får i uppdrag att föreslå den orga-
nisatoriskt och pedagogiskt bästa lösningen för elever inom nya Frösåkersskolans 
upptagningsområde. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att barn- och utbildnings-
nämnden beslutar att bifalla detsamma. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2014-10-23 
 
Barn- och utbildningsnämnden uppdrar till arbetsutskottet att föreslå den organisato-
riskt och pedagogiskt bästa lösningen för elever inom nya Frösåkersskolans upptag-
ningsområde. 
_____ 
 
Lisbeth Bodén, barn- och utbildningschef, presenterar fyra förslag avseende Fröså-
kersskolan. Förslagen presenteras översiktligt enligt följande:  

 Utdragsbestyrkande 
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Förslag Åtgärd Antal elever Konsekvens 
Förslag 1 Frösåkersskolan 

- Ny skola 
 
Edsskolan  måste  
byggas ut/om. 
 

Frösåkersskolan  
(åk 4-9), 650 elever. 
Edsskolan 
(åk F-3), 350 elever. 

Öregrunds skola blir 
en F-3 skola samt 
förskola. Frösåkers-
skolan får åk 4-9 
och Edsskolan F-3. 
Vi kliver ur Gräsö 
skola, Snesslinge 
skola samt Kristine- 
lundskolan. 
Kristinelundskolan 
skulle ev. kunna bli 
förskola. 
 

Förslag 2 Frösåkersskolan 
- Ny skola 
 
Kristinelundsskolan 
måste byggas ut/om. 

Frösåkersskolan  
(åk 7-9), 400 elever. 
Edsskolan 
(åk 4-6), 250 elever. 
Kristinelundsskolan 
(åk F-3), 350 elever. 

Öregrunds skola blir 
en F-3skola samt 
förskola. 
Kristinelundsk. F-3. 
Edsskolan 4-6. 
Frösåkerssk. 7-9. 
Vi kliver ur Gräsö 
skola och Snesslinge 
skola. 
 

Förslag 3 Frösåkersskolan 
- Ny skola 

Frösåkersskolan  
(åk 4-9), 650 elever. 
Edsskolan 
(åk F-3), 200 elever. 
Kristinelundsskolan 
(åk F-3), 150 elever. 

Öregrunds skola blir 
en F-3skola samt 
förskola. 
Kristinelundsk. F-3. 
Edsskolan F-3. 
Frösåkerssk. 4-9. 
Vi kliver ur Gräsö 
skola och Snesslinge 
skola. 
 

Förslag 4 Frösåkersskolan  
- Rustas 

Ingen förändring. Ingen förändring. 

 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att barn- och utbildnings-
nämnden förordar förslag 3. 
 
Reservationer 
 
Kerstin Dreborg (MP) reserverar sig mot beslutet. 
 
 
 

 Utdragsbestyrkande 
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Barn- och utbildningsnämndens beslut 2014-11-13 
 
Barn- och utbildningsnämnden förordar förslag 3, vilket innebär att en ny Frösåkers-
skola byggs för årskurs 4-9 med plats för 650 elever. 
_____ 
 
Barn- och utbildningsnämnden diskuterar Frösåkersskolan och hur arbetet ska 
fortsätta efter kvalitetsdialogen. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-03-17 
 
Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningschefen i uppdrag 
att göra en grundlig utredning av de fyra förslagen som presenterades vid 
nämndens sammanträde 2014-11-13 och vid behov ta fram nya förslag. De 
synpunkter som framkommit i kvalitetsdialogerna utgör ett viktigt un-
derlag i det fortsatta utredningsarbetet. 
 
Utredningen ska innehålla en konsekvensanalys och viktiga delar är: 
 

− pedagogiska aspekter 
− organisatoriska aspekter 
− ekonomiska aspekter 

 
Barnperspektivet ska tydligt lyftas fram i utredningen. Utredningen presen-
teras för barn- och utbildningsnämnden senast vid sammanträdet  
2015-06-11. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 34 Dnr: 2015BUN010 Dpl 612 
 
Ansökan om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola: Yttrande  
 
När en enskild huvudman ansöker om att få starta 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 skolvä-
sendet i kommunen eller i närliggande kommuner. 
 
Kommunen har t o m 2015-03-17 mottagit tre ansökningar för yttrande.  
Fullständiga ansökningshandlingar finns tillgängliga på barn- och utbildnings-
kontoret. 
 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunens yttrande ska vara Skolinspektionen tillhanda senast 2015-05-05. 
 
Föreligger förslag till yttranden. 
_____ 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-03-17 
 
Barn- och utbildningsnämnden yttrar sig enligt förslag över ansökningar 
från Kunskapsgymnasiet i Sverige AB, Procivitas Privata Gymnasium AB och 
LOKS AB. 
_____  
 
 
 
 
 
§ 35  Dnr: 2015BUN011 Dpl 617 
 
Ansökan om godkännande som huvudman för fristående gymnasiesärskola: Ytt-
rande 
 
När en enskild huvudman ansöker om att få starta en fristående gymnasie-
särskola ska den kommun där utbildningen ska bedrivas samt närliggande kom-
muner 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 2015-03-17 mottagit en ansökan för yttrande.  
Fullständiga ansökningshandlingar finns tillgängliga på barn- och utbildnings-
kontoret. 
 
Kommunens yttrande ska vara Skolinspektionen tillhanda senast 2015-05-05. 
 
Föreligger förslag till yttrande 
_____ 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-03-17 
 
Barn- och utbildningsnämnden avstår från att yttra sig över ansökningen från 
LOKS AB. 
_____ 
 
 

 Utdragsbestyrkande 
 


	Elevhälsans insatser ska stödja elevens utveckling mot utbildningens mål. Varje profession har ett särskilt ansvar att bidra med sin specifika kompetens och att samverka med övriga professioner inom elevhälsan, pedagoger i skolan och externa verksamhe...

