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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 
Sara Ersund, ekonom, §§ 28-32 
Pernilla Eklund, lärarförbundet, §§ 28-40 

 
Utses att justera Christer Lindström (M) 
Justeringens plats och tid Barn- och utbildningskontoret, 2017-05-05 
  

 
Underskrifter Sekreterare ……………………………………………..  Paragrafer 28 - 40 
 Per-Åke Berg  

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

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

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

 
Sammanträdesdatum 2017-05-04 
Datum för  
anslags uppsättande 2017-05-05 anslags nedtagande 2017-05-27 
Förvaringsplats  
för protokollet Barn- och utbildningskontoret 
  
Underskrift ……………………………………………..  
 Per-Åke Berg  
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 § 28 Dnr BUN-2016-032 Dpl 041 
 
Årsbudget 2017: Fastställande av bidrag till enskild verksamhet och in-
terkommunal ersättning: Revidering    
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2016-12-15 om fastställande av 
bidrag till enskild verksamhet och interkommunal ersättning. Den behöver nu 
revideras i den del som avser pedagogisk omsorg. 
 
Ekonom Sara Ersund föredrar ärendet. 
 
Föreligger inget färdigt förslag. 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-04-20 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
 
Ekonom Sara Ersund föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-05-04 
 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner revideringen av bidragsbelopp 
för budgetår 2017 i enlighet med nedanstående tabell till fristående verk-
samheter inom pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg. 
 
Pedagogisk omsorg, Fristående huvudman fakturerar föräldraavgift 
 
Ålder Belopp/ barn och år 
Barn 1-2 år     95 557 kr 
Barn 3-5 år     81 257 kr 
Barn 6-9 år     39 248 kr 
Barn 10-12 år     28 948 kr 
_____ 
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§ 29 Dnr BUN-2017-032 Dpl 049 
 
Resursfördelningsmodell     
 
Den 1 juli 2014 ändrades skollagen så att det ställs större krav på kommunerna 
att fördela resurser utifrån elevers förutsättningar och behov, s.k. socioekono-
misk fördelning. Någon universalmodell finns inte utan varje kommun ska själva 
ta fram den mest optimala modellen utifrån de egna förutsättningarna. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2015-11-19 om en resursfördelnings-
modell. Denna modell behöver nu revideras. 
 
Ekonom Sara Ersund föredrar ärendet. 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-04-20 
 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner resursfördelningsmodellen. 
____ 
 
Ekonom Sara Ersund föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-05-04 
 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner resursfördelningsmodellen. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 30 Dnr BUN-2016-032 Dpl 041 
 
Årsbudget 2017: Budgetuppföljning avseende kvartal 1   
 
Driftbudgetuppföljning för kvartal 1 redovisas.  
 
Ekonom Sara Ersund föredrar ärendet. 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-04-20 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-05-04 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
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§ 31 Dnr BUN-2016-039 Dpl 631 
 
Handlingsplan för giftfri förskola    
 
Barn- och utbildningsnämnden gav 2016-05-12 barn- och utbildningschefen i 
uppdrag att ta fram förslag till en handlingsplan för hur förskolorna i Östham-
mars kommun ska bli hälsosamma och giftfria för barnen att vistas i. 
 
Nämndsekreterare Per-Åke Berg föredrar ärendet. 
 
Handlingsplanen diskuteras och justeras. 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-04-20 
 
Barn- och utbildningsnämnden antar handlingsplanen för giftfri förskola. En 
redovisning av arbetet med att göra förskolorna i Östhammars kommun så hälso-
samma och giftfria som möjligt för barnen att vistas i ska göras till barn- och 
utbildningsnämnden i slutet av 2017 och 2018. 
_____ 
 
Nämndsekreterare Per-Åke Berg föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-05-04 
 
Barn- och utbildningsnämnden antar handlingsplanen för giftfri förskola. 
En redovisning av arbetet med att göra förskolorna i Östhammars kommun 
så hälsosamma och giftfria som möjligt för barnen att vistas i ska göras till 
barn- och utbildningsnämnden i slutet av 2017 och 2018. 
_____ 
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§ 32 Dnr BUN-2017-034 Dpl 041 
 
Årsbudget 2018: Preliminär budget och verksamhetsplan samt flerårsplan 2019-
2021 
 
Budgetberedning kommer att genomföras i dialog mellan KSAU och nämndens ar-
betsutskott och förvaltningschef 2017-05-09.  
 
Barn- och utbildningsnämnden ska besluta om preliminär drift- och investeringsbud-
get och verksamhetsplan för 2018 samt flerårsplan 2019-2021. 
 
Ekonom Sara Ersund föredrar ärendet. 
 
Årsbudget 2018 diskuteras. 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-04-20 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
 
Ekonom Sara Ersund föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-05-04 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden yrkar på en budgetuppräkning med 2 pro-
cent utöver de 2 procent som tidigare beslutats. 
_____ 
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§ 33 Dnr: BUN-2017-035 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 2017-
04-13 mottagit sex ansökningar för yttrande. Fullständiga ansökningshandlingar 
finns tillgängliga på barn- och utbildningskontoret. Kommunens yttrande ska 
vara Skolinspektionen tillhanda senast 2017-05-12 
 
Nämndsekreterare Per-Åke Berg föredrar ärendet. 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-04-20 
 
Barn- och utbildningsnämnden yttrar sig enligt förslag över ansökningarna 
från ProCivita Privata Gymnasium AB, Development through Education and Culture 
in Uppsala (DEDUCU) ekonomisk förening, Thorengruppen AB, Thoren Innovation 
School AB samt Rytmus AB.  
 
Barn- och utbildningsnämnden avstår från att yttra sig över ansökningen från Stiftel-
sen Uppsala Waldorf gymnasium. 
_____ 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-05-04 
 
Barn- och utbildningsnämnden yttrar sig enligt förslag över ansökningarna 
från ProCivita Privata Gymnasium AB, Development through Education and 
Culture in Uppsala (DEDUCU) ekonomisk förening, Thorengruppen AB, Tho-
ren Innovation School AB samt Rytmus AB.  
 
Barn- och utbildningsnämnden avstår från att yttra sig över ansökningen från 
Stiftelsen Uppsala Waldorf gymnasium. 
_____ 
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§ 34 Dnr BUN-2017-033 Dpl 612 
 
Forsmarks skola: Uppsägning av avtal    
 
Mellan Östhammars kommun och Forsmarks Kraftgrupp AB (FKA) finns ett 
avtal om gymnasial utbildning vid Forsmarks skola, underskrivet 2014-05-21. 
Enligt § 8 gäller avtalet tills vidare men kan sägas upp senast 1 juli. Några nya 
klasser tas då inte in till höstterminen påföljande år. Avtalet upphör att gälla den 
30 juni tre år efter uppsägningen. 
 
Forsmarks kraftgrupp har 2017-03-20 lämnat in en uppsägning av avtal om 
gymnasial skola per 2017-07-01. 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-04-20 
 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner Forsmarks Kraftgrupps AB:s uppsäg-
ning av avtalet i den del som gäller själva uppsägningen av avtalet. I enlighet 
med avtalet upphör därmed verksamheten 2020-07-01. 
 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner inte skrivningen i uppsägningen som 
avser verkan av uppsägningen. Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och 
utbildningschefen i uppdrag att förhandla vidare med Forsmarks Kraftgrupp AB 
i den del som avser verkan av uppsägningen. 
_____ 
 
På grund av jäv deltar inte Fredrik Jansson (BOA) i handläggningen i detta 
ärende. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-05-04 
 
Barn- och utbildningsnämnden återremitterar ärendet till arbetsutskottet. 
_____ 
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§ 35 
 
Information från förvaltningen     
 
Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén informerar om: 
 

- Styrkedjan med kommunfullmäktiges mål, nämndens styrtal, miljömål och 
hållbarhetsmål m.m. Utifrån detta har skolplanen tagits fram. 

 
- Arbetet med att ta fram principer för en bra skola pågår. 

 
- Kostnadsdrivande lagförändringar som till exempel den nationella IT-

strategin och åtgärdsgarantin 2018. 
 

- Lokalbehoven som finns vid Olandsskolan i framtiden. Diskussion om hur 
många elever som skolan ska kunna ha plats för. 

 
- Kristinelunds skola ska bli en egen enhet och få en egen rektor och inte 

ha en biträdande rektor som fallet är nu. 
 

- Kommunen kommer inte att ha några egna dagbarnvårdare kvar i Öster-
bybruk eftersom de valt att sluta. 

 
- Det pågår en översyn av antalet medarbetare per chef. Det kommer att tas 

fram en plan för 2017-2020. 
 

- Det är fem personer som har sökt rektorstjänsten på Edsskolan. 
 

- Det finns en lärare, en förskollärare samt en assistent vid Ekeby skola. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-05-04 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
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§ 36 
 
Rapporter från skolråd m.m.     
 

− Ann-Charlotte Grehn (S) rapporterar från möte med arbetsgruppen för 
den nya skolan 2017-05-03. 
 

− Gunnel Wahlgren (C) rapporterar från möte med Ungdomsrådet i Öst-
hammar 2017-05-03. 

 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-05-04 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 37 
 
Inkomna skrivelser till barn- och utbildningsnämnden    
 
Följande inkomna skrivelser redovisas: 
 
1)  Dnr BUN-2017-031 Dpl 611 
Skrivelse från elever på Öregrunds skola avseende dålig skolgård. 
 
Arbetsutskottets beslut 2017-04-20 
 
Arbetsutskottet ger barn- och utbildningschefen i uppdrag att till barn- och ut-
bildningsnämndens sammanträde 2017-05-04 ta fram ett svar på skrivelsen från 
eleverna på Öregrunds skola. 
_____ 
 
Föreligger förslag till svar på skrivelsen. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-05-04 
 
Barn- och utbildningsnämnden överlämnar svaret till de elever i Öregrunds 
skola som skrivit brevet. 
_____ 
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§ 38 
 
Redovisning av delegationsbeslut v  
 
Följande förteckningar över delegationsbeslut redovisas: 
 
2017-04-03  Rektor Zara Järvström 

(Beslut om behörighet och mottagande av elev på 
nationellt program). 

2017-04-21  Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén 
(Beslut om godkännande vid utökning av 
plats/avdelning i enskild pedagogisk omsorg). 

2017-04-21  Chef pedagogisk omsorg, Helena Åsberg 
(Plats till barn som av fysiska, psykiska eller 
andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling). 

2017-04-25  Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén 
(Yttrande till annan kommun avseende motta-
gande av elev på nationellt program). 

2017-04-24  Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén 
(Beslut och yttrande i enskilt elevärende mot an-
nan myndighet). 

2017-04-26 Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist 
 (Skolskjuts med taxi särskilda skäl vid växelvis 
boende, skolskjuts med taxi särskilda skäl, skol
 skjuts särskilda skäl val av skola, busskort sär-
skilda skäl, busskort särskilda skäl val av skola). 

2017-04-28 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). 

2017-04-28 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). 

2017-04-28 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). 

2017-04-28 Rektor Cecilia Ericsson 
  (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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Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-05-04 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 39 
 
Information v  
 
1) Dnr BUN-2017-012 Dpl 627 
Beslut från Skolinspektionen 2017-03-24 avseende anmälan om kränkande be-
handling vid Öregrunds skola. 
 
2) Dnr BUN-2016-110 Dpl 600 
Beslut från Skolinspektionen 2017-03-30 efter kvalitetsgranskning av yrkespro-
grammens ändamålsenlighet i Bruksgymnasiet i Östhammars kommun. 
 
3) Dnr KS-2016-976 Dpl 003 
Utdrag ur protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-03-21 avse-
ende intern kontrollplan 2016. 
 
4)  
Projektrapport för Arbetsmiljöverkets nationella tillsyn av skolan 2013-2016. 
 
5) Dnr KFN-2017-057 Dpl 382 
Utdrag ur protokoll fört vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde  
2017-03-16 avseende utredningsuppdrag av idrottsansläggningar i Östhammar i 
samband med bygge av ny grundskola. 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-04-20 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
 
6) Dnr BUN-2017-036 Dpl 627 
Beslut från Skolinspektionen 2017-04-12 avseende anmälan om skolsituationen 
för en grundskoleelev vid Vallonskolan i Östhammars kommun. 
 
7) Dnr BUN-2017-006 Dpl 623 
Dom från Förvaltningsrätten meddelad 2017-04-20 avseende skolskjuts enligt 
skollagen (2010:800). 
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8)  
Kommunrevisionen. Grundläggande granskning av nämnder 2016. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-05-04 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 40 
 
Kurs- och konferensinbjudningar 
 
Kurs- och konferensinbjudningar redovisas. 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-04-20 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-05-04 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
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Namn 
 
 

Parti Närvaro Tjänstgörande ersättare 
 

Omröstningar 
 
Ja 

 
Nej 

§ § 
Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår 

Ordinarie            
Roger Lamell   1 S X         
Linus Westin   2 S X         
Lennart Norén   3 S X         
Ann-Charlotte Grehn   4 S X         
Gunnel Wahlgren          5 C X         
Josefine Nilsson   6 C  X Bertil Johansson (C).       
Christer Lindström   7 M X         
Jonathan Andersson   8 SD X         
Irmeli Bellander   9 FP X  Freddie Eriksson (MP) från kl.13.00.         
Ersättare            
Sara Hultgren                      1 S  X        
Matts Eriksson   2 S X         
Sven Olof Svensson   3 S X         
Bertil Johansson                                 4 C X  Ledamot.       
Lotta Karlsson   5 C  X        
Emma Helén   6 C  X        
Niklas Ekström   7 M X         
Fredrik Jansson   8 BOA X         
Freddie Eriksson                                9 MP X  Ledamot från kl. 13.00.       
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