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 Utdragsbestyrkande 
 

Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum Gräsö (SR 1), Östhammar, kl. 08.30 – 15.30 
 

Beslutande Enligt närvarolista 

Övriga deltagande Lisbeth Bodén, barn- och utbildningschef 
Per-Åke Berg, nämndsekreterare 
Sara Ersund, ekonom, §§ 94-96, 111 
Elisabeth Lindkvist, verksamhetscontroller, §§ 96, 111 
Joakim Svensson, skolutvecklingsledare, § 112 
Magnus Kjellsson, skolutvecklare, § 112 
Kristin Blom, skolutvecklare, § 112 

      
 

 
 
 

Utses att justera Christer Lindström (M) 
Justeringens plats och tid Barn- och utbildningskontoret, 2015-10-29 
  

 
Underskrifter Sekreterare ……………………………………………..  Paragrafer 91- 113 
 Per-Åke Berg  

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

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

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

 
Sammanträdesdatum 2015-10-22 
Datum för  
anslags uppsättande 2015-10-29 anslags nedtagande 2015-11-20 
Förvaringsplats  
för protokollet Barn- och utbildningskontoret 
  
Underskrift ……………………………………………..  
 Per-Åke Berg  
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§ 91 
 
Tillkommande ärenden    
 

- Utredning om Frösåkersskolan 
- Risk- och sårbarhetsanalys: Unikum 
- Skolpliktsärende 

_____ 
 
 
 
 
 

 § 92 
 
Förslag till internationell policy för Östhammars kommun 
 
Den ökade globaliseringen och medlemskapet i EU påverkar Östhammars kom-
mun i allt högre utsträckning och internationella kontakter och samarbeten blir 
allt viktigare. 
 
Kommunens aktiva deltagande i internationella samarbeten och projekt bidrar 
till att uppfylla kommunens mål att vara en attraktiv kommun att bo, leva, 
besöka och verka i och visionen ”Världens bästa lokalsamhälle”. 
_____ 
 
Stefan Edelsvärd, internationell samordnare, föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-10-22 
 
Barn- och utbildningsnämnden uppdrar åt barn- och utbildningschefen att 
utse två kontaktpersoner. Dessa ska ansvara för att sprida kunskap och 
information inom förvaltningen om de internationella möjligheterna och 
inspirera till att utvecklingsprojekt söks och genomförs. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har inga synpunkter på förslaget till inter-
nationell policy för Östhammars kommun. 
_____ 
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§ 93 Dnr BUN-2014-048 Dpl 041 
 

 Årsbudget 2015: Budgetuppföljning     
 
Driftbudgetuppföljning per augusti 2015 redovisas.  
 
Arbetsutskottets förslag 2015-10-01 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
Ekonom Sara Ersund föredrar ärendet. 
  
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-10-22 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 94 Dnr BUN-2014-048 Dpl 041 
 
Årsbudget 2015: Budgetuppföljning - Delårsbokslut per 2015-08-31  
 
Verksamhetsberättelse och budgetuppföljning för perioden januari – augusti 
2015 redovisas. 
 
Arbetsutskottets förslag 2015-08-27 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
Ekonom Sara Ersund redovisar budgetuppföljningen. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-09-10 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
Arbetsutskottets beslut 2015-10-01 
 
Barn- och utbildningschefen får i uppdrag att ta fram en konsekvensanalys av 
det framlagda budgetförslaget till barn- och utbildningsnämndens sammanträde 
2015-10-22. 
_____ 
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Ekonom Sara Ersund föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-10-22 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 95 Dnr BUN-2015-033 Dpl 041 
 
Årsbudget 2016: Konsekvensbeskrivning av driftbudget 2016   
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2015-09-10 att två alternativa budgetar 
skulle överlämnas till kommunstyrelsen. Vid arbetsutskottets sammanträde  
2015-10-01 fick barn- och utbildningschefen i uppdrag att ta fram en konse-
kvensanalys av det framlagda budgetförslaget till barn- och utbildningsnämn-
dens sammanträde 2015-10-22. 
 
Ekonom Sara Ersund föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-10-22 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 

 
 
 
 
 § 96 Dnr BUN-2015-069 Dpl 623 

 
 
Riktlinjer för skolskjuts: Revidering    
 
Föreligger behov av revidering av riktlinjer för skolskjuts. 
 
Arbetsutskottets beslut 2015-10-01 
 
Arbetsutskottet ger barn- och utbildningschefen i uppdrag att se över riktlinjerna 
för skolskjuts i den del som avser färdvägens längd för rätt till skolskjuts. 
_____ 
 
Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist föredrar ärendet. 
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Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-10-22 
 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner revideringen av ”Riktlinjer för 
skolskjuts”. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 97 Dnr BUN-2015-062 Dpl 622  
 Dnr KS-2015-459 Dpl 272 
 
Servering av bordsmargarin eller smör vid förskolor och skolor i kommunen  
 
Måltidsenheten har, på uppdrag av tekniska utskottet, gjort en översiktlig utred-
ning gällande servering av bordsmargarin eller smör vid förskolor och skolor i 
kommunen. Tekniska utskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden att anta 
alternativet att erbjuda Bregott/Flora på kommunens förskolor och skolor till en 
merkostnad på cirka 100 000 kr. 
 
Arbetsutskottets förslag 2015-10-01 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att erbjuda Bregott/Flora på kommunens 
förskolor och skolor till en merkostnad på cirka 100 000 kr. 
_____ 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-10-22 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att som alternativ erbjuda 
Bregott/Flora på kommunens förskolor och skolor till en merkostnad på 
cirka 100 000 kr. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 98 Dnr BUN-2014-083 Dpl 600  
 
Sammanträdesdagar 2016     
 
Förslag till sammanträdesdagar 2016 föreligger. 
 
Förslaget diskuteras och justeras. 
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Arbetsutskottets förslag 2015-10-01 
 
Barn- och utbildningsnämnden fastställer följande sammanträdesdagar samt da-
gar för budgetseminarium för 2016: 
 
Arbetsutskott Barn- och utbildningsnämnd 
21 januari 11 februari 
18 februari  10 mars 
  7 april   5 maj 
20 maj    9 juni  
18 augusti 15 september 
29 september 20 oktober 
10 november 24 november 
  1 december 15 december 
 
Budgetseminariet hålls den 21-22 mars 2016 
_____ 
 
Förslaget diskuteras och justeras. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-10-22 
 
Barn- och utbildningsnämnden fastställer följande sammanträdesdagar 
samt dagar för budgetseminarium för 2016: 
 
Arbetsutskott Barn- och utbildningsnämnd 
21 januari 11 februari 
18 februari  10 mars 
  7 april 12 maj 
19 maj  16 juni  
18 augusti 15 september 
29 september 20 oktober 
10 november 24 november 
  1 december 15 december 
 
Budgetseminariet hålls den 21-22 mars 2016 
_____ 
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§ 99 Dnr BUN-2015-037 Dpl 002 
 
Delegering i verksamhetsfrågor: Revidering    
 
Barn- och utbildningsnämnden antog 2011-06-09 delegering i verksamhetsfrågor 
att gälla från och med 2011-07-01. Det finns förslag till ändringar när det gäller 
delegering i verksamhetsfrågor. 
 
Arbetsutskottets förslag 2015-10-01 
 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner revideringen av delegering i verk-
samhetsfrågor. 
_____ 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-10-22 
 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner revideringen av delegering av 
verksamhetsfrågor. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 100 Dnr BUN-2015-063 Dpl 612  
 
Gymnasieskolans organisation 2016/17    
 
Rektorerna för Bruksgymnasiet och Forsmarks skola har lämnat förslag till program-
utbud 2016/17.  
 
Arbetsutskottets förslag 2015-10-01 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar om gymnasieskolans organisation vid 
sammanträdet 2015-10-22. 
_____ 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-10-22 
 
Barn- och utbildningsnämnden antar följande intagningsorganisation vid 
Bruksgymnasiet och Forsmarks skola läsåret 2016/17:  
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Bruksgymnasiet 
 

Nationella program - Högskoleförberedande 
Program Inriktning Antal 

platser 
Estetiska programmet Bild och formgivning 

Musik 
Teater 

24 

Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskap 
Naturvetenskap och samhälle 

32 

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskap 
Beteendevetenskap 

32 

Ekonomiprogrammet Ekonomi 32 
Summa 120 
 
 

Nationella program - Yrkesprogram 
Program Inriktning Antal 

platser 
El- och energiprogrammet Automation, Elteknik, Dator- 

och kommunikationsteknik. 
16 

Fordons- och transportpro-
grammet 

Personbil 16 

Handels- och administrations-
programmet 

Handel och service 24 

Restaurang- och livsmedelspro-
grammet 

Kök och servering 16 

Vård- och omsorgsprogrammet Inga nationella inriktningar 24 
Summa 96 
 

Forsmarks skola 
 
Nationella program - Högskoleförberedande 
Program Inriktning Antal 

platser 
Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskap 24 
Teknikprogrammet Teknikvetenskap 

Informations- och medieteknik 
24 

Summa 48 
 
_____ 
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§ 101 Dnr BUN-2015-065 Dpl 026 
 
Implementering av jämställdhet i verksamheten: Remiss    
 
Kommunstyrelsen inbjuder via strategienheten samtliga nämnder att ge syn-
punkter på föreslagen strategi för jämställdhetsintegrering. 
 
Remissvaret ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2015-10-27. 
 
Arbetsutskottets beslut 2015-10-01 
 
Arbetsutskottet ger barn- och utbildningschefen i uppdrag att ta fram ett förslag 
till remissvar till barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2015-10-22. 
_____ 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-10-22 
 
Barn- och utbildningsnämnden antar remissen och överlämnar den till 
kommunstyrelsen. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 102 Dnr BUN-2015-066 Dpl 168 
 
Östhammars kommuns förslag till Risk och Sårbarhetsanalys 2015-2018 enligt 
lag om extraordinära händelser: Remiss 
 
Syftet med risk- och sårbarhetsanalysen är att den ska identifiera, analysera och 
dokumentera de hot och risker inom kommunen som allvarligt kan försämra 
kommunens förmåga att bedriva samhällsviktig verksamhet. 
 
Barn- och utbildningsnämnden erbjuds möjlighet att komma med synpunkter på 
risk- och sårbarhetsanalysen. 
 
Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2015-10-23. 
 
Arbetsutskottets förslag 2015-10-01 
 
Barn- och utbildningsnämnden har inga synpunkter på förslaget till Risk- och 
sårbarhetsanalys 2015-2016 enligt lag om extraordinära händelser. 
_____ 
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Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-10-22 
 
Barn- och utbildningsnämnden har inga synpunkter på förslaget till Risk- 
och sårbarhetsanalys 2015-2016 enligt lag om extraordinära händelser. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 103  Dnr BUN-2015-064 Dpl 623 
 
Ersättning för busskort: Forsmarks skola     
 
Forsmarks skola har kommit in med en skrivelse där skolan önskar ersättning för 
de elever som inte har eller inte kan utnyttja busskort idag. 
 
Arbetsutskottets förslag 2015-10-01 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av skrivelsen. 
_____ 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-10-22 
 
Barn- och utbildningsnämnden avslår yrkandet från Forsmarks skola. 
Detta innebär att Forsmarks skola inte får någon ersättning, motsvarande 
kostnaden för busskort, för de elever som inte har eller kan utnyttja buss-
kort i dag. 
_____ 
 
 
 
 
 
 
§ 104  Dnr BUN-2015-073 Dpl 713 
 
Skrivelse angående läkarbemanningen vid BUP- kliniken i Östhammar  
 
Barn- och utbildningsnämnden samt Socialnämnden ska besluta om en gemen-
sam skrivelse om läkarbemanningen vid BUP-kliniken i Östhammar. Skrivelsen 
ska överlämnas till Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Uppsala län. Ärendet har 
diskuterats på sammanträde mellan barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
och socialnämndens arbetsutskott den 22 september 2015 samt i politisk styr-
grupp närvård. På politisk styrgrupp närvård lämnades även information om att 
HSS har beslutat att en handlingsplan mot psykisk ohälsa ska upprättas där till-
gång till läkarkontakt kommer att behandlas.  
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Föreligger förslag till skrivelse. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-10-22 
 
Barn- och utbildningsnämnden antar skrivelsen och överlämnar den till 
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Uppsala län. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 105 
 
Information från förvaltningen     
 
Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén informerar om: 
 

− Det är för trångt på Edsskolan och därför kommer årskurs 6 att flyttas 
över till Frösåkersskolan. 

 
− Det går inte att rekrytera dagbarnvårdare till Snesslinge. Vi har gått ut 

med en intresseanmälan och det är bara föräldrar till 9 barn som vill ha 
barnen placerade på en förskoleavdelning i Snesslinge, vilket är för lite.  

 
− Vi arbetar en hel del med hur organisationen för nyanlända ska se ut. Vi 

behöver samordna resurserna när det gäller nyanlända. Det ska anställas 
en samordnare som ska vara på plats den 1 januari 2016. Förvaltnings-
cheferna kommer att ingå i en styrgrupp. Exempel på resurser som ska 
samordnas är SVA, modersmål, tolk, kartläggning och studiehandled-
ning. De kommer fysiskt att hålla till på Bruksgymnasiet eftersom IM-
eleverna är flest till antalet. På mottagningsenheten ska man vara max 
åtta veckor. Förberedelseklassen för de yngre åldrarna kommer att ligga 
på Hammarskolan och för de äldre åldrarna på Vallonskolan.  

 
− Lokalerna har från och med 1 januari 2016 sagts upp för Öregrunds lär-

centrum. Det har varit mellan sju personer som haft nyckel till lokalen, 
som för övrigt har gamla datorer. 

 
− Barnomsorg på obekväm tid. Det är bekymmersamt med personal. Vi 

kommer att utreda vad det kostar med en ”nattisavdelning” på en av våra 
förskolor. 

 
− Redovisning av nyckeltal avseende förskola, grundskola och gymnasium. 

 
− Ett elevärende. 
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− Lärarförbundets rankning ”Bästa skolkommun” där Östhammar tar plats 

105 av 290, vilket är den bästa placeringen i länet.  
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-10-22 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 106 
 
Rapporter från skolråd m.m.     
 

− Gunnel Wahlgren (C) rapporterar från skolråd vid Öregrunds skola och 
Gräsö skola 2015-10-14. 

 
− Gunnel Wahlgren (C) rapporterar från skolråd vid Snesslinge skola  

2015-10-08. 
 

− Matts Eriksson (S) rapporterar från skolråd vid Edsskolan 2015-10-01. 
 

− Freddie Eriksson (MP) rapporterar från skolråd vid Österbyskolan  
2015-10-06. 

 
− Ann-Charlotte Grehn (S) rapporterar från skolråd vid Frösåkersskolan  
− 2015-10-06. 

 
− Roger Lamell (S) rapporterar från ett möte med förskolecheferna  

2015-10-21. 
 

− Roger Lamell (S) rapporterar från ett närvårdsseminarium 2015-10-16. 
 

− Roger Lamell (S) rapporterar från ett möte vid Teknikcollage  
2015-10-13. 

 
− Roger Lamell (S) rapporterar från ett möte mellan BUNAU och SNAU 
− 2015-09-22. 

 
− Irmeli Bellander (FP) rapporterar resultatet av en analys som gjorts av 

den oanmälda frånvaron på Vallonskolan. 
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Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-10-22 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapporterna. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 107 
 
Inkomna skrivelser till barn- och utbildningsnämnden    
 
Följande inkomna skrivelser redovisas: 
 
1)  Dnr BUN-2015-074 Dpl 611 
Skrivelse från elever på Österbyskolan avseende draperi eller duschbås. 
_____ 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-10-22 
 
Barn- och utbildningsnämnden tackar eleverna från Österbyskolan för 
skrivelsen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningsnämndens ordfö-
rande i uppdrag att besvara skrivelsen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningschefen i uppdrag 
att se över samtliga omklädningsrum i anslutning till kommunens skolor, 
med start i Österbyskolan. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 108 
 
Redovisning av delegationsbeslut v  
 
Följande förteckningar över delegationsbeslut redovisas: 
 
Verksamhetsfrågor 
 
2015-09-07 Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist 
  (Skolskjuts/busskort särskilda skäl trafikför-
 hållanden, busskort särskilda skäl vid val av 
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 skola, busskort/skolskjuts särskilda skäl vid väx-
 elvis boende) 
2015-09-15 Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén 
  (Läsårstider för 2016/17, 2017/18 och 2018/19) 
 
2015-09-16 Barn- och utbildningsnämndens ordförande  
 Roger Lamell (Ansökan om statsbidrag för kurser 
 inom vuxenutbildningen) 
 
2015-09-22 Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén 
  (Beslut och yttrande i enskilt elevärende mot  
 annan myndighet) 
 
2015-09-22 Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist 
  (Skolskjuts/busskort särskilda skäl trafikför-
 hållanden, busskort särskilda skäl vid val av 
 skola, busskort/skolskjuts särskilda skäl vid väx-
 elvis boende) 
 
2015-09-11 Rektor Annika Kindvall 
 (Beslut om mottagande av elev från annan  
 kommun) 
 
2015-09-21 Ekonom Sara Ersund 
 (Utbyte av busskort mot kontant ersättning) 
 
2015-09-28 Rektor Annika Kindvall 
 (Plats i fritidshem med hänsyn till barnets eget 
 behov) 
2015-10-07 Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist 
  (Skolskjuts/busskort särskilda skäl, buss
 kort/skolskjuts särskilda skäl vid väx-
 elvis boende, vinterskolskjuts/vinterbusskort tra
 fikförhållanden) 
2015-09-11 Förskolechef Jenny Änggård 
 (Beslut om plats i förskola med hänsyn till bar
 nets eget behov) 
 
2015-10-15 Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist 
  (Vinterskolskjuts/vinterbusskort särskilda skäl 
 trafikförhållanden, skolskjuts särskilda skäl vid 
 val av skola, busskort särskilda skäl vid växelvis 
 boende) 
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2015-10-15 Barnomsorgshandläggare Eva Andersson 
 (Beslut om mottagande i förskola av barn från 
 annan kommun) 
_____ 

 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-10-22 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
 
 
 
§ 109 
 
Information v  
 
1)  Dnr BUN-2015-010 Dpl 612 
Beslut från Skolinspektionen 2015-09-07 avseende ansökan från ProCivitas Pri-
vata Gymnasium Uppsala om godkännande som huvudman för gymnasieskola i 
Uppsala kommun. 
 
2)  Dnr BUN-2015-010 Dpl 612 
Beslut från Skolinspektionen 2015-09-14 avseende ansökan från Loks AB om 
godkännande som huvudman för gymnasieskola i Uppsala kommun. 
 
3)  Dnr BUN-2015-010 Dpl 612 
Beslut från Skolinspektionen 2015-09-14 avseende ansökan från Loks AB om 
godkännande som huvudman för gymnasiesärskola i Uppsala kommun. 
 
4)  Dnr BUN-2015-010 Dpl 612 
Beslut från Skolinspektionen 2015-09-16 avseende ansökan från Kunskapssko-
lan i Sverige AB om godkännande som huvudman för gymnasieskola i Uppsala 
kommun. 
 
Arbetsutskottets förslag 2015-10-01 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
 
5) Dnr KS-2015-591 Dpl 940 
Utdrag ur protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde 2015-09-15  
avseende tecknande av leasingkontrakt för Östhammars kommuns firma. 
 
6) Dnr KS-2015-604 Dpl 024 
Utdrag ur protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde 2015-09-15  
avseende samråd om löner. 
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7)  Dnr BUN-2015-070 Dpl 627 
Beslut från Skolinspektionen 2015-09-30 avseende anmälan om skolgång för en 
grundskoleelev. 
8)  Dnr BUN-2015-071 Dpl 611 
Beslut från Skolinspektionen 2015-09-30 avseende anmälan mot Vallonskolan, 
grundskola i Östhammars kommun. 
 
9) Dnr KS-2015-632 Dpl 003 
Utdrag ur protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde 2015-09-15  
avseende Riktlinjer för sponsring. 
 
10) Dnr BUN-2014-083 Dpl 600 
 Dnr KS-2015-582 Dpl 911 
Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunfullmäktige 2015-09-29 
angående val av ledamot i barn- och utbildningsnämnden. Helene Salmenaho 
(SD) utses till ledamot efter Emil Söderberg (SD). 
 
11)  Dnr BUN-2015-071 Dpl 611 
Uppföljningsrapport för kvalitetsgranskningen av undervisningen i teknik från 
Skolinspektionen 2015-10-12.  
 
12) Dnr BUN-2015-033 Dpl 600 
 Dnr KS-2015-591 Dpl 940 
Utdrag ur protokoll fört vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 
2015-10-06 avseende anmälningsärende Årsbudget 2016, barn- och utbildnings-
nämnden. 
 
13) Dnr BUN-2015-035 Dpl 600 
 Dnr KS-2015-591 Dpl 940 
Utdrag ur protokoll fört vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 
2015-10-06 avseende anmälningsärende Utredning om Frösåkersskolan. 
_____ 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-10-22 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
 
 



 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sid 
2015-10-22 17 (20) 

 

 Utdragsbestyrkande 
 

§ 110 
 
Kurs- och konferensinbjudningar    
 
Kurs- och konferensinbjudningar redovisas. 
 
Arbetsutskottets förslag 2015-10-01 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-10-22 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen 
_____ 
 
 
 
 
 

 § 111 Dnr BUN-2015-035 Dpl 600 
 

 Utredning om Frösåkersskolan     
 
Barn- och utbildningsnämnden gav 2015-04-21 barn- och utbildningschefen i 
uppdrag att utreda de organisatoriska, pedagogiska och ekonomiska konsekven-
serna av det förslag som presenterades vid nämndens sammanträde. Ärendet 
återremitterades till arbetsutskottet för fortsatt beredning. 
 
Information om hur utredningen är tänkt att genomföras. 
 
Arbetsutskottets förslag 2015-05-21 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.  
 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningschefen skyndsamt påbörjar ut-
redningen avseende skolstrukturen i Östhammars tätort. 
_____ 
 
Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-06-11 
 
Barn- och utbildningsnämnden uppdrar till barn- och utbildningschefen att 
skyndsamt påbörja utredningen enligt det inriktningsbeslut som återremitterades 
vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2015-04-21. 
_____ 



 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sid 
2015-10-22 18 (20) 

 

 Utdragsbestyrkande 
 

 
Arbetsutskottets förslag 2015-08-27 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
Jimmy Svensson redovisar utredningen om Frösåkersskolan. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-09-10 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
Yrkande 
 
Gunnel Wahlgren (C) yrkar för majoriteten att: 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar om en ny skolorganisation vilket innebär 
att Frösåkersskolan blir en 4-9 skola och Edsskolan samt Kristinelundsskolan 
blir F-3 skolor. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår tekniska förvaltningen att ta fram kost-
naden för om- och tillbyggnad samt nybyggnation av Frösåkersskolan med plats 
för 650 elever, med likvärdiga pedagogiska förutsättningar. Vi vill även se över 
om sporthallens kapacitet kan klara av den nya skolorganisationen. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att barn- och utbildnings-
nämnden beslutar att bifalla detsamma. 
 
Tilläggsyrkande 
 
Christer Lindström (M) yrkar för oppositionen att tekniska förvaltningen också 
föreslås att utreda kostnaden för att bygga en skola för 800 elever. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att barn- och utbildnings-
nämnden beslutar att bifalla detsamma. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-09-10 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen och tackar Jimmy 
Svensson för densamma. 
 



 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sid 
2015-10-22 19 (20) 

 

 Utdragsbestyrkande 
 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om en ny skolorganisation, vilket inne-
bär att Frösåkersskolan blir en 4-9 skola och Edsskolan samt Kristinelundssko-
lan blir F-3 skolor. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår tekniska förvaltningen att ta fram kost-
naden för om- och tillbyggnad samt nybyggnation av Frösåkersskolan med plats 
för 650 respektive 800 elever. De pedagogiska förutsättningarna ska vara likvär-
diga. I detta sammanhang är det viktigt att se över om sporthallens kapacitet kan 
klara av den nya skolorganisationens antal elever. 
_____ 
 
Förslagen presenteras i bilaga 1. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-10-22 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta förslag 3. 
 
Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningschefen i uppdrag 
att bevaka kostnaderna så att förutsättningar finns för att hålla framtida 
investerings- och driftsbudgetar. 
_____ 
 
 
 
 
§ 112 Dnr BUN-2015-076 Dpl 168 
 
Risk- och sårbarhetsanalys: Unikum    
 
Östhammars kommun har efter förstudie och pilotprojekt valt att använda verk-
tyget Unikum inom grundskolan för att stödja arbetet med den pedagogiska pla-
neringen och dokumentationen, förenkla kommunikationen skola – hem samt 
underlätta det systematiska kvalitetsarbetet. Barn- och utbildningsnämnden an-
svarar för personregister inom sitt verksamhetsområde och behöver godkänna att 
uppgifter lagras i den molntjänst som Unikum använder. 
 
Skolutvecklingsledare Joakim Svensson föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-10-22 
 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner att använda en molntjänst för 
att stödja det pedagogiska arbetet.  
_____ 
 
 
 
 



 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sid 
2015-10-22 20 (20) 

 

 Utdragsbestyrkande 
 

§ 113 Dnr BUN-2015-077 Dpl 627 
 
Skolpliktsärende     
 
Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-10-22 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att en återrapportering av vidtagna 
åtgärder ska ske vid nämndens sammanträde 2015-11-19. 
_____ 



----------------------------



ÖSTHAMMARS 
KOMMUN 
- EN PU AV R.oS�.¼cN

Tekniska förvaltningen 
Javier Vallejos 

Datum 

2015-10-13 

Alt 3 Rivning av 6800 m2 inkl. källare/kulvertar och nybyggnation av 6860 m2
•

1595 m2 
behålls kvar av befintlig skola (matsal, hemkunskap och syslöjd), 

Total yta: 8455 m
2 

avsedd för 650 elever. 

Kalkylerad kostnad 224 miljoner. 
Inkl. rivning av befintlig skola och åtgärder på utemiljön. 
Dimensionering 13 kvm/elev. 

Fördelat på följande: 
192 miljoner nybyggnad skola (28 000 kr/m2) exkl. kostnad för ny detaljplan. 
12 miljoner rivning av befintlig skola 
20 miljoner ny utemiljö 

Alt 4 Rivning av 6800 m2 inkl. källare/kulvertar och nybyggnation av 9455 m
i 

8805 m
2
,

1595 m
2 

behålls kvar av befintlig skola (matsal, hemkunskap och syslöjd), 

Total yta: 11050mi 
avsedd för 850 elever. 10 400 m

2 
avsedd för 800 elever. 

Kalkylerad kostnad 289 miljoner. 
Inkl. rivning av befintlig skola och åtgärder på utemiljön. 
Dimensionering 13 kvm/elev. 

Fördelat på följande: 
247 miljoner nybyggnad skola (28 000 kr/m2), exkl. kostnad för ny detaljplan. 
12 miljoner rivning av befintlig skola 
30 miljoner ny utemiljö 

Postadress Besöksadrcss/Rcg.office 
Box 66 Stångörsgatan 10 
Fakturaadress 742 21 Östhammar 
Box 106 www.osthammar.se 
742 21 Östhammar 

Telefon 
Nal O 173-860 00 
lnt +46 173 860 00 

Telefax 
Nat 0173-175 37 
lnt +46173 175 37 

E-post 
kommunen@osthammar.sc

Organisationsnummer Bankgiro 
212000-0290 233-136 I 
V.A.T. No 
SE2 l 200002900 I 

Sid 
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