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 Utdragsbestyrkande 
 

Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum Gräsö (SR 1), Östhammar, kl. 08.30 – 15.15 
 

Beslutande Enligt närvarolista 

Övriga deltagande Lisbeth Bodén, barn- och utbildningschef 
Per-Åke Berg, nämndsekreterare 
Zara Järvström, verksamhetschef, §§ 14-15 
Rose-Mari Findeisen, handläggare, § 27 
Lennart Svanström, aktivitetssamordnare, § 21 

 
Utses att justera Christer Lindström (M) 
Justeringens plats och tid Gimo Herrgård, 2017-04-05 
  

 
Underskrifter Sekreterare ……………………………………………..  Paragrafer 13-27 
 Per-Åke Berg  

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

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

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

 
Sammanträdesdatum 2017-03-30 
Datum för  
anslags uppsättande 2017-04-05 anslags nedtagande 2017-04-27 
Förvaringsplats  
för protokollet Barn- och utbildningskontoret 
  
Underskrift ……………………………………………..  
 Per-Åke Berg  
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§ 13 
 
Tillkommande ärenden    
 

- Riktlinjer för skolskjuts: Tillägg 
_____ 
 
 
 
 
 

 § 14 
 
Gymnasieval: Information     
 
Information om de val eleverna i årskurs 9 gjorde till gymnasiet inför läsåret 
2016/17 samt det preliminära resultatet av gymnasievalet inför läsåret 2017/18. 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-03-02 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
 
Verksamhetschef Zara Järvström om gymnasievalet inför läsåret 2017/18.
  
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-03-30 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
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§ 15 Dnr: Bun-2017-024 Dpl 615 
 
Vuxenutbildningen: Processtekniker Life Science   
 
Östhammars kommun med Vuxenutbildningen som ansvarig huvudman ansökte 
i augusti 2016 om att få starta 4 YH-utbildningar. Utbildningarna som söktes var 
Produktionstekniker, Automationstekniker, Processtekniker och Processtekniker 
Life Sience. Arbetsmarknaden för Processtekniker Life Sience ligger utanför vår 
kommun men ansågs viktig för regionen. Förhoppningen var att två eller fler 
utbildningar skulle beviljas och att det därigenom skulle gå att driva utbildning-
arna utifrån synergieffekterna av flera utbildningar med gemensam utbildnings-
del. Dessa synergieffekter är inte lägre möjliga genom de beslut som klargjorde 
att vi enbart beviljades Processtekniker Life Sience. 
 
Barn- och utbildningsnämnen behöver fatta beslut om ovanstående utbildning, 
Processtekninker Life Sience, ska starta i kommunen. 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-03-02 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
 
Verksamhetschef Zara Järvström föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-03-30 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inte starta utbildningen Pro-
cesstekniker Life Science. 
_____ 
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§ 16  
 
Forsmarks skola     
 
Information om Forsmarks skola. 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-03-02 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
 
Fredrik Jansson (BOA) anmäler jäv och deltar inte i ärendet och dess handlägg-
ning. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-03-30 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 17 
 
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. 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-03-02 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
Nämndsekreterare Per-Åke Berg föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-03-30 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
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 § 18 Dnr BUN-2017-018 Dpl 913 
  Dnr KS-2016-934 Dpl 913 

 
Motion från Allan Kruukka (M) och Christer Lindström (M) angående nyföretag-
samhet och entreprenörsutbildning     
 
Allan Kruukka (M) och Christer Lindström (M) föreslår i motion daterad 2016- 
12-05 att kraftfulla åtgärder vidtages för att åstadkomma en förändring av sko-
lansattityd till entreprenörskap och företagande genom; 
 

• Att alla skolledare och berörd personal erhåller erforderlig insikt och 
fortbildning i entreprenörskap och företagande 

• Att entreprenörskap införes och förstärkes på alla nivåer i skolan inklu-
sive förskolan. 

• Att studie- och yrkesvägledning förstärkes genom ett mentorprogram och 
kontakter med olika inkubatorer. 

• Att komvux får starkare fokus på företagande och entreprenörskap där 
det är obligatoriskt att göra studiebesök på olika företagcentra och att 
etablera kontakt med t.ex. Ung företagsamhet i Uppsala län. 

 
Barn- och utbildningsnämnden ska lämna svar till Kommunstyrelsen. 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-03-02 
 
Barn- och utbildningsnämnden anser att det är viktiga frågor som lyfts fram i 
motionen.  
 
Barn- och utbildningsnämnden avslår motionen med hänvisning till att det som 
lyfts fram i motionen är frågor som redan finns i uppdraget från Skolverket.  
När det gäller vuxenutbildningen finns behov av en bättre struktur och samsyn 
kring elevernas arbetsplatsförlagda lärande, handledarutbildningar och yrkespro-
grammens utveckling. 
_____ 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-03-30 
 
Barn- och utbildningsnämnden anser att det är viktiga frågor som lyfts 
fram i motionen.  
 
Barn- och utbildningsnämnden avslår motionen med hänvisning till att det 
som lyfts fram i motionen är frågor som redan finns i uppdraget från Skol-
verket (bilaga 1).  
 
När det gäller vuxenutbildningen finns behov av en bättre struktur och 
samsyn kring elevernas arbetsplatsförlagda lärande, handledarutbildningar 
och yrkesprogrammens utveckling. 
_____ 
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§ 19 Dnr BUN-2017-019 Dpl 900 
  Dnr KFN-2016-154   

 
Biblioteksplan för Östhammars kommun 2016-2017 till och med år 2018  
 
Kommunfullmäktige antog 2015-12-08 Biblioteksplan för Östhammars kommun 
2016-2017. Det nya kulturhuset Storbrunn med nytt huvudbibliotek var vid an-
tagandet avbiblioteksplanen 2016 – 2107 planerad att stå klart 2017. Nu är byg-
get föresenat och kulturhuset kommer att invigas 2018. Kultur- och fritidsnämn-
den fattade 2016-12-08 beslut om att skicka ut förslag till förlängning av Biblio-
teksplan för Östhammars kommun 2016-2017 till och med år 2018 på samråd till 
samtliga nämnder. 
 
Svar senast 31 mars till kultur- och fritidsnämnden 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-03-02 
 
Barn- och utbildningsnämnden har inget att erinra mot att biblioteksplanen för-
längs till 2018. 
_____ 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-03-30 
 
Barn- och utbildningsnämnden har inget att erinra mot att biblioteksplanen 
förlängs till 2018. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 20 Dnr BUN-2017-21 Dpl 049 
 
Konstnärsgestaltning av den nya skolan i Östhammar    
 
Bygget av den nya skolan i Östhammar innebär bland annat kostnader för 
”konstnärsgestaltning” som brukar vara mellan 0,5 och 1 procent av den totala 
kostnaden som beräknas till 200 mkr. Barn- och utbildningsförvaltningen före-
slår att kostnaden för detta maximalt får uppgå till 0,5 procent av den beräknade 
byggnadskostnaden. 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-03-02 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att konstnärsgestaltningen av den nya 
skolan maximalt får uppgå till 0,5 procent av den totala byggkostnaden på 200 
mkr. Utifrån detta får högst 1 mkr användas till konstnärsgestaltning. 
_____ 

mailto:kulturochfritidsnamnden@osthammar.se
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Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-03-30 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att konstnärsgestaltningen av den 
nya skolan får uppgå till 0,5 procent av den beräknade byggkostnaden på 
200 mkr.  
_____ 
 
 
 
 
 

 § 21 
 
Kartläggning och analys av arbetet med skolnärvaro    
 
Vid varje terminsslut görs en kartläggning i respektive skolområde i Östham-
mars kommun av skolnärvaron. Kartläggningen ska vara ett stöd i utvärderings- 
och analysarbetet av de insatser som görs för att alla elever skall vara i skolan. 
_____ 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-03-30 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningschefen i uppdrag 
att utreda hur arbetet med att förbättra skolnärvaron kan organiseras och 
kostnaden för detta. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 22 
 
Information från förvaltningen     
 
Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén informerar om: 
 

- Diskussion om nya skolan och förväntningar på denna samt framtagande 
av inriktningsprogram och vision. 

 
- Rekrytering av ny rektor till Edsskolan. 

 
- Sweco har fått uppdrag att se över lokalerna på Olandsskolan och startar 

arbetet vecka 13. Det ska vara färdigt sista juni. 
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- Skoldialogen i Österbybruk där skolans lokaler diskuterades. Den cen-

trala ledningsgruppen ska utifrån diskussionerna ta fram ett förslag och 
återkomma till skolan med detta. 

 
- Samhällsveckan som elever i årskurs å från Österbyskolan deltog i var 

lyckad och har upplevts som bra av eleverna. 
 

- Snabbare väg ut i arbetslivet som är en överenskommelse mellan arbets-
förmedlingen, socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltning-
en. Det finns en handlingsplan framtagen som berör Bruksgymnasiet och 
vuxenutbildningen och det handlar om etableringen. De arbetsmarknads-
dagar som Bruksgymnasiet har ska intensifieras. För vuxenutbildningen 
handlar det om snabbare väg till yrket. 

 
- Hållbar attraktiv arbetsgivare har 5 mkr i projektmedel som förvaltning-

arna kan söka medel från i år. Ett krav är att det inte ska generera kostna-
der under nästa år. Barn- och utbildningsförvaltningen har sökt medel för 
en heltidstjänst för att gå igenom samtliga rehabiliteringsärenden och 
kartlägga orsaker till sjukskrivningar. Förhoppningen är att det på sikt 
ska minska sjukskrivningarna. 

 
- Styrgruppen för migration har 2 mkr där skolledare kan söka medel från 

för att göra aktiviteter som inte görs i vanliga fall. 
 

- Budgetdagarna den 5-6 april och att diskussionerna om planeringsper-
spektivet får fortsätta under dessa dagar. 

 
- Elevärende. 

 
- Linus Westin arbetar som tf biträdande rektor på Vallonskolan för att av-

lasta rektorn på skolan. En vårdnadshavare upptar en stor del av rektorns 
arbetstid. 

 
- Öscis har inte så högt arbetstryck med de nyanlända nu och kommer att 

utvärderas halvårsvis. 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-03-30 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
 
Barn och utbildningsnämnden antar följande vision för skolorna: 
 
Östhammars skolor ska vara engagerande skolor i toppklass med indivi-
dens hälsa, utveckling och lärande i centrum. En flexibel och öppen mötes-
plats där alla vill vara. 
_____ 
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§ 23 
 
Rapporter från skolråd m.m.     
 

− Matts Eriksson (S) rapporterar från skolråd vid Edsskolan 2017-02-14. 
 

− Gunnel Wahlgren (C) och Fredrik Jansson (BOA) rapporterar från skol-
råd vid Snesslinge skola 2017-03-01. 

 
− Emma Helén (C) rapporterar från skolråd vid grundskolorna i Gimo  

 2017-03-23. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-03-30 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapporterna. 
_____ 
 
 
 
 
§ 24 
 
Redovisning av delegationsbeslut v  
 
Följande förteckningar över delegationsbeslut redovisas: 
 
Verksamhetsfrågor 
 
2017-02-03  Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén 

(Beslut att inte lämna ut allmän handling eller att 
lämna ut handling med förbehåll) 

2017-02-07  Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén 
(Beslut och yttrande i enskilt elevärende mot an-
nan myndighet) 

2017-02-10  Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén 
(Beslut om godkännande vid utökning av 
plats/avdelning i enskild pedagogisk omsorg) 

2017-02-13 Förskolechef Jenny Änggård 
  (Beslut om utökad tid i förskolan) 

2017-02-22  Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist 
(Yttrande över enklare remisser där sakkunskap 
efterfrågas) 

2017-02-21 Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist 
 (Skolskjuts med taxi särskilda skäl, skol-
 skjuts särskilda skäl val av skola). 
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2017-02-22  Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén 
(Beslut och yttrande i enskilt elevärende mot an-
nan myndighet) 

2017-03-07  Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén 
(Beslut att inte lämna ut allmän handling eller att 
lämna ut handling med förbehåll) 

2017-03-07  Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén 
(Beslut och yttrande i enskilt elevärende mot an-
nan myndighet) 

2017-03-07 Förskolechef Ulrica Ericsson 
  (Beslut om utökad tid i förskolan) 

2017-03-15  Verksamhetschef AnneLee Larsson 
(Beslut att inte lämna ut allmän handling eller att 
lämna ut handling med förbehåll) 

2017-03-16  Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist 
(Yttrande över enklare remisser där sakkunskap 
efterfrågas) 

2017-03-23  Verksamhetschef AnneLee Larsson 
(Beslut och yttrande i enskilt elevärende mot an-
nan myndighet) 

2017-03-23 Rektor Michael Greiffeneder 
  (Beslut att inleda utredning vid kännedom om att 
 en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 
 behandling i samband med verksamheten.) 

2017-03-23 Rektor Rolf Zetterberg 
  (Beslut att inleda utredning vid kännedom om att 
 en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 
 behandling i samband med verksamheten.) 

2017-03-23 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.) 

2017-03-23 Tf Rektor Ulrica Ericsson 
  (Beslut att inleda utredning vid kännedom om att 
 en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 
 behandling i samband med verksamheten.) 

2017-03-23 Rektor Annika Kindvall 
  (Beslut att inleda utredning vid kännedom om att 
 en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 
 behandling i samband med verksamheten.) 
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2017-03-23 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.) 

2017-03-23 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.) 

_____ 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-03-30 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
 
 
 
 
25 
 
Information v  
 
Föreligger ingen information. 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-03-02 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
 
1) Dnr BUN-2016-066 Dpl 627 
Beslut från Skolinspektionen 2017-02-28 avseende uppföljning av skolsituation-
en för en elev vid Olandsskolan i Östhammars kommun. 
 
2) Dnr KS-2016-683 Dpl 913 
Utdrag ur protokoll fört vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-02-14 av-
seende motion om lärarassistenter. 
 
3) Dnr KS-2016-684 Dpl 913 
Utdrag ur protokoll fört vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-02-14 av-
seende motion om lärarlönelyftet. 
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4) Dnr BUN-2016-089 Dpl 627 
Beslut från Skolinspektionen 2017-03-20 avseende uppföljning av skolsituation-
en för en elev vid Olandsskolan i Östhammars kommun. 
_____ 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-03-30 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
 
 
 
 
 
26  
 
Kurs- och konferensinbjudningar 
 
Föreligger inga kurs- och konferensinbjudningar. 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-03-02 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-03-30 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
 
 
 
 

 § 27 Dnr BUN-2017-030 Dpl 623 
 
 
Riktlinjer för skolskjuts: Tillägg    
 
Det finns behov av att göra ett tillägg i riktlinjerna avseende ersättning för själv-
skjuts med båt. 
_____ 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-03-30 
 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner tillägget i riktlinjerna för skol-
skjuts avseende ersättning för självskjuts med båt. 
_____ 
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