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Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum Gräsö (SR 1), Östhammar, kl. 08.30 -16.20 
 

Beslutande Enligt närvarolista 

Övriga deltagande Lisbeth Bodén, barn- och utbildningschef 
Per-Åke Berg, nämndsekreterare 
Sara Ersund, ekonom, §§ 42 - 47, 49 - 51 
AnneLee Larsson, §§ 42 - 47 
Pernilla Eklund, lärarförbundet, §§ 41 - 63 
Sofia Lindgren, Lärarnas Riksförbund, §§ 41 - 50 
Birgitta Kraft, förhandlingschef, § 48 
Joakim Svensson, skolutvecklingsledare, § 53 
Kristin Blom, skolutvecklare, § 53 
 
  

Utses att justera Gunnel Wahlgren (C) 
Justeringens plats och tid Barn- och utbildningskontoret, 2017-06-21 
  

 
Underskrifter Sekreterare ……………………………………………..  Paragrafer 41-63 
 Per-Åke Berg  

 
 Ordförande ……………………………………………..  
 Christer Lindström (M)  

 
 Justerande ……………………………………………..  
 Gunnel Wahlgren (C)  

 
 ANSLAG/BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
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 Per-Åke Berg  
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§ 41 
 
Tillkommande ärenden    
 

- Principer för en bra skola i Östhammars kommun 
- Årsbudget 2017: Delårsbokslut 
- Alma förskola 
- Österbyskolans lokaler 
- Bertilet 
- Ny förskola i Östhammar  

____ 
 
 
 
 
 
§ 42 Dnr BUN-2017-042 Dpl 915 
 Dnr KS-2017-375  Dpl 915 
 
Medborgarförslag angående egen byggnad för högstadiet i Österbyskolan  
 
I medborgarförslag daterat 2017-04-18 föreslås att högstadiet borde ha en egen 
byggnad med anledning av att det blir fler och fler klasser och alla klassrum är 
redan fulla, även klassrum som tillhör högstadiet är upptagna av mellanstadiee-
lever. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Medborgarförslaget överlämnas till barn- och utbildningsnämnden. 
_____ 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-05-18 
 
Barn- och utbildningsnämnden överlämnar svaret på medborgarförslaget till 
förslagsställarna. 
 
Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 
_____ 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-06-15 
 
Barn- och utbildningsnämnden överlämnar svaret på medborgarförslaget 
till förslagsställarna. 
 
Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 
_____ 
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§ 43  Dnr BUN-2017-054 Dpl 915 
Dnr KS-2017-382 Dpl 915 

 
Medborgarförslag angående skolmaten i Österbyskolan   
 
I medborgarförslag daterat 2017-04-18 meddelas missnöje med maten som ser-
veras och anses blivit sämre genom åren. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-04-25 
 
Medborgarförslaget överlämnas till barn- och utbildningsnämnden. 
_____ 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-05-18 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-06-15 
 
Barn- och utbildningsnämnden överlämnar svaret på medborgarförslaget 
till förslagsställarna. 
 
Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 44  Dnr BUN-2017-053 Dpl 915 

Dnr KS-2017-384 Dpl 915 
 
Medborgarförslag angående fler klassrum i Österbyskolan   
 
I medborgarförslag daterat 2017-04-18 föreslås att Österbyskolan ska få fler 
klassrum. Bristen på klassrum gör att det blir högljutt i korridorerna och man blir 
grinig, trött och stressad av det höga ljudet. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-04-25 
 
Medborgarförslaget överlämnas till barn- och utbildningsnämnden. 
_____ 
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Arbetsutskottets förslag 2017-05-18 
 
Barn- och utbildningsnämnden överlämnar svaret på medborgarförslaget till 
förslagställaren. 
 
Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 
_____ 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-06-15 
 
Barn- och utbildningsnämnden överlämnar svaret på medborgarförslaget 
till förslagsställarna. 
 
Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 45 
 
Barnomsorgskö och prognos 2017     
 
Aktuell barnomsorgskö och prognos för 2017 redovisas.  
 
Arbetsutskottets förslag 2017-05-18 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
Verksamhetschef Anne Lee Larsson föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-06-15 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
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 § 46 Dnr BUN-2017-039 Dpl 635 
 
Enskild pedagogisk omsorg: Ansökan om godkännande    
 
C Företaget ekonomisk förening ansöker i skrivelse inkommen 2017-05-04 om 
godkännande att bedriva enskild pedagogisk omsorg i form av familjedaghems-
verksamhet för 6 barn i Alunda. 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-05-18 
 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner att familjedaghemmet Lejonhjärtat 
från och med 2017-08-01 får driva pedagogisk omsorg i form av familjedag-
hemsverksamhet vid 1 avdelning för 6 barn i Alunda. De krav på barngruppens 
sammansättning och storlek, lokalernas ändamålsenlighet och personalens ut-
bildning som ställs i skollag och i kommunens riktlinjer för enskild barnomsorg 
ska dock tillgodoses i varje enskilt familjedaghem.  
 
Beslutet gäller under förutsättning att verksamheten kommer igång senast  
2017-12-31 samt att familjedaghemmet blir godkänt i övrigt. 
_____ 
 
Verksamhetschef Anne Lee Larsson föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-06-15 
 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner att familjedaghemmet Lejon-
hjärtat från och med 2017-08-01 får driva pedagogisk omsorg i form av 
familjedaghemsverksamhet vid 1 avdelning för 6 barn i Alunda. De krav på 
barngruppens sammansättning och storlek, lokalernas ändamålsenlighet 
och personalens utbildning som ställs i skollag och i kommunens riktlinjer 
för enskild barnomsorg ska dock tillgodoses i varje enskilt familjedaghem.  
 
Beslutet gäller under förutsättning att verksamheten kommer igång senast  
2017-12-31 samt att familjedaghemmet blir godkänt i övrigt. 
_____ 
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 § 47 Dnr BUN-2017-055 Dpl 635 
 
Enskild pedagogisk omsorg: Ansökan om godkännande    
 
C Företaget ekonomisk förening ansöker i skrivelse inkommen 2017-05-15 om 
godkännande att bedriva enskild pedagogisk omsorg i form av familjedaghems-
verksamhet för 12 barn i Harg. 
_____ 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-05-18 
 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner att ett familjedaghem från och med 
2017-08-01 får driva pedagogisk omsorg i form av familjedaghemsverksamhet 
vid 1 avdelning för 12 barn i Harg. De krav på barngruppens sammansättning 
och storlek, lokalernas ändamålsenlighet och personalens utbildning som ställs i 
skollag och i kommunens riktlinjer för enskild barnomsorg ska dock tillgodoses i 
varje enskilt familjedaghem. 
 
Beslutet gäller under förutsättning att verksamheten kommer igång senast  
2017-12-31 samt att familjedaghemmet blir godkänt i övrigt. 
_____ 
 
Verksamhetschef Anne Lee Larsson föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-06-15 
 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner att ett familjedaghem från och 
med 2017-08-01 får driva pedagogisk omsorg i form av familjedaghems-
verksamhet vid 1 avdelning för 12 barn i Harg. De krav på barngruppens 
sammansättning och storlek, lokalernas ändamålsenlighet och personalens 
utbildning som ställs i skollag och i kommunens riktlinjer för enskild barn-
omsorg ska dock tillgodoses i varje enskilt familjedaghem. 
 
Beslutet gäller under förutsättning att verksamheten kommer igång senast  
2017-12-31 samt att familjedaghemmet blir godkänt i övrigt. 
_____ 
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 § 48 
 
Löneläget i Östhammars kommun    
 
Redovisning av löneläget i Östhammars kommun jämfört med löneläget i länet 
samt en redovisning av den årliga lönekartläggningen. 
 
Förhandlingschef Birgitta Kraft föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-06-15 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningschefen i uppdrag 
att ta fram jämförande lönestatistik mellan länets kommuner. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 49 Dnr BUN-2017-043 Dpl 900 
 Dnr SN-2015-50 
 
Remiss: Förslag till äldreplan för Östhammars kommun 2018-2022   
 
Syftet med äldreplanen är att skapa långsiktig handlingsberedskap för att möta 
utveckling av de äldres livssituation i kommunen. Planen omfattar hela kommu-
nens verksamhet. 
 
Remissvaret ska skickas till Socialnämnden senast 2017-07-31. 
_____ 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-05-18 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-06-15 
 
Barn- och utbildningsnämnden antar yttrandet och överlämnar det till so-
cialnämnden. 
_____ 
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§ 50 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 procent 
utöver de 2 procent som tidigare beslutats. 
_____ 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-05-18 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-06-15 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
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 § 51 Dnr BUN-2017-044 Dpl 600 
 
Lokalförsörjningsplan      
 
Det finns behov av att ta fram en lokalförsörjningsplan på kort och lång sikt över 
lokalbehovet. Barn- och utbildningskontoret har under 2016 och 2017 arbetat 
med att ta fram behov av platser inom förskola, grundskola och gymnasieskola 
kommande år. 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-05-18 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-06-15 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden återremitterar ärendet till arbetsutskottet. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 52 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 
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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. 
_____ 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-05-18 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-06-15 
 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner Forsmarks Kraftgrupps AB:s 
uppsägning av avtalet. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 53 
 
Information från förvaltningen     
 
Skolutvecklingsledare Joakim Svensson och skolutvecklare Kristin Blom infor-
merar om: 
 

− Skolplanen presenteras och delas ut på sammanträdet. 
 
Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén informerar om: 
 

− Arbetet med skolorganisationen i Gimo. 
 

− Personalsituationen och arbetsmiljön vid de små skolenheterna. 
 

− Arbetet med att rekrytera rektorer till Kristinelunds skola och Österbys-
kolan. 

 
− Barn- och utbildningsförvaltningen har fått 576 984 kr för kompetensut-

veckling i satsningen ”Hållbar och attraktiv arbetsgivare. 
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− Österbyskolan ska vara pilot med en elevmentor/coach under hösttermi-

nen, för att stötta lärarna. Det avser årskurs 6-9 och ska klargöra vad 
denne kan göra för att avlasta lärarna arbetsuppgifter. 

 
− Det pågår ett arbete tillsammans med de fackliga organisationerna och 

skolledarna för att minska antalet medarbetare per chef. 
 

− Två projektanställningar som är på ett år och som finansieras via Styr-
grupp integration. Det är en tjänst på 50 procent och denne ska stötta lä-
rarna när det gäller nyanländas lärande. Den andra tjänsten är på 75 pro-
cent och avser en integrationskommunikatör som ska göra mötet mellan 
olika kulturer enklare. 

 
− Inför hösten 2018 sägs alla nuvarande förstelärare upp från sina förstel-

ärartjänster. Bakgrund till det är att förstelärarna blivit anställda på olika 
grunder. Ny ansökan kommer att ske för de 30 tjänster vi har inom 
kommunen under våren 2018. 

− Centrala ledningsgruppen har tillsammans med rektorer och förskoleche-
fer beslutat att nya kandidater för lärarlönelyftet ska utses av rektorer och 
förskolechefer till hösten 2018. 

 
− Rektorn på vuxenutbildningen arbetar med att utveckla vuxenutbildning-

en. Diskussioner med näringslivet pågår då det behövs processtekniker i 
kommunen.  

 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-06-15 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
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§ 54 
 
Rapporter från skolråd m.m.     
 

− Matts Eriksson (S) rapporterar från skolråd vid Edsskolan 2017-05-09. 
 

− Ann-Charlotte Grehn (S) rapporterar från skolråd vid Frösåkersskolan 
2017-05-23. 

 
− Irmeli Bellander (L) rapporterar från skolråd vid förskolorna i Gimo 

2017-04-26. 
 

− Irmeli Bellander (L) rapporterar från möte vid Hammarskolan som kon-
taktpolitiker 2017-05-30.  

 
− Bertil Johansson (C) rapporterar från möte vid Österbyskolan  

 2017-05-29. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-06-15 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 55 
 
Redovisning av delegationsbeslut v  
 
Följande förteckningar över delegationsbeslut redovisas: 
 
Verksamhetsfrågor 
 
2017-05-06 Särskolestrateg Anne Lee Larsson) 
  (Mottagande i grundsärskolan) 

2017-05-11 Förskolechef Jenny Änggård 
  (Beslut om utökad tid i förskolan) 

2017-05-15  Rektor Zara Järvström 
(Beslut om behörighet och mottagande av elev på 
nationellt program). 

2017-05-16  Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén 
(Stöd för inackordering) 
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2017-05-17  Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén 
(Mottagande av elev, särskilda skäl) 

2017-05-22  Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén 
(Beslut och yttrande i enskilt elevärende mot an-
nan myndighet) 

2017-06-05 Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist 
 (Skolskjuts med taxi särskilda skäl, busskort sär-
skilda skäl val av skola). 

2017-06-12  Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén 
(Beslut att inte lämna ut allmän handling eller att 
lämna ut handling med förbehåll) 

2017-06-08 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). 

2017-06-08 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). 

2017-06-08 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). 

2017-06-08 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). 

 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-06-15 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
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§ 56 
 
Information v  
 
1) Dnr KS-2017-18 Dpl 042 
Utdrag ur protokoll fört vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-04-25 av-
seende Årsredovisning 2016, Östhammars kommun, godkännande. 
 
2) Dnr KS-2017-2 Dpl 003 
Utdrag ur protokoll fört vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-04-25 av-
seende Kommunikationspolicy för Östhammars kommun, antagande. 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-05-18 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
 
3) Dnr BUN-2017-011 Dpl 627 
Beslut från Barn- och elevombudet 2017-05-10 avseende anmälan om kränkande 
behandling. 
 
4) Dnr BUN-2017-020 Dpl 627 
Beslut från Barn- och elevombudet 2017-05-22 avseende anmälan om kränkande 
behandling. 
 
5) Dnr BUN-2017-003 Dpl 900 
Beslut från Kammarrätten 2017-04-24 avseende utlämnande av E-post. 
 
 
6) Dnr BUN-2017-005 Dpl 900 
Beslut från Kammarrätten 2017-04-24 avseende utlämnande av E-post. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-06-15 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
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§ 57 
 
Kurs- och konferensinbjudningar    
 
Kurs- och konferensinbjudningar redovisas. 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-05-18 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-06-15 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 58 Dnr BUN-2017-058 Dpl 600 
 
Principer för en bra skola i Östhammars kommun    
 
Barn- och utbildningsnämnden har tidigare tagit fram en vision för alla skolor i 
Östhammars kommun. Barn- och utbildningskontoret har utifrån detta tagit fram 
ett förslag till principer för en bra skola i Östhammars kommun. 
_____ 
 
Förslaget diskuteras och justeras. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-06-15 
 
Barn- och utbildningsnämnden antar principer för en bra skola i Östham-
mars kommun. 
_____ 
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§ 59 Dnr BUN-2016-032 Dpl 041 
 
Årsbudget 2017: Delårsbokslut    
 
Föreligger inget förslag till delårsbokslut. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-06-15 
 
Barn- och utbildningsnämnden delegerar till barn- och utbildningschefen 
att lämna in delårsbokslutet. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 60 Dnr BUN-2017-060 Dpl 630 
 
Alma förskola    
 
I Alunda behöver förskoleplatserna utökas och en utbyggnation av förskolan 
Alma föreslås. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-06-15 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att Alma förskola byggs ut med tre 
avdelningar. 
 
Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningschefen i uppdrag 
att se över behovet av ett tillagningskök vid Alma förskola. 
_____ 
 
 
 
 
  



 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sid 
2017-06-15 17 (18) 

 

 Utdragsbestyrkande 
 

§ 61 Dnr BUN-2017-063 Dpl 611 
 
Österbyskolans lokaler     
 
Österbyskolan har idag 350 skolplatser och i skolbyggnaden finns också fritids-
hem, kulturskolan verksamhet samt ortens folk- och skolbibliotek. Det finns 
behov av fler skolplatser vid Österbyskolan. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-06-15 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lokalerna vid Österbyskolan 
ska anpassas så att ytterligare 100 skolplatser skapas. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 62 Dnr BUN-2017-061 Dpl 630 
 
Bertilet     
 
I Österbybruk behöver förskoleplatserna utökas och två förskoleavdelningar 
föreslås i byggnaden Bertilet där det idag finns en extra avdelning. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-06-15 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att två förskoleavdelningar görs i 
ordning i byggnaden Bertilet. 
_____ 
 
 
 
 
§ 63 Dnr BUN-2017-062 Dpl 630 
 
Ny förskola i Östhammar    
 
Östhammar är idag beroende av paviljonger för att lösa frågan om förskola åt 
alla barn. En möjlig lösning skulle kunna vara att bygga en ny förskola för att 
ersätta paviljongerna. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-06-15 
 
Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningschefen i uppdrag 
att utreda en möjlig plats för en ny förskola i Östhammar. 
_____ 



 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sid 
2017-06-15 18 (18) 

 

 Utdragsbestyrkande 
 

Linus Westin (S) uppvaktas då han fyllt 50 år. 
 
Lennart Norén (S) uppvaktas då han fyllt 60 år 
 
Ordförande Christer Lindström (M) tillönskar barn- och utbildningsnämnd och 
barn- och utbildningsförvaltningen en trevlig sommar. 
 



 
Barn- och utbildningsnämnden 

                                                                            NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA 
                                                                            Datum                                                                                                                                   Sid 
 
                                                                                   2017-06-15                                                                                               1 (1)                                                 

  
 
 
Namn 
 
 

Parti Närvaro Tjänstgörande ersättare 
 

Omröstningar 
 
Ja 

 
Nej 

§ § 
Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår 

Ordinarie            
Roger Lamell   1 S  X Matts Eriksson (S)       
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  Emma Helén (C) till kl. 13.00       
Christer Lindström   7 M X         
Jonathan Andersson   8 SD X         
Irmeli Bellander   9 L X         
Ersättare            
Sara Hultgren                      1 S  X        
Matts Eriksson   2 S X  Ledamot       
Sven Olof Svensson   3 S X         
Bertil Johansson                                 4 C X         
Lotta Karlsson   5 C  X        
Emma Helén   6 C X  Ledamot till kl. 13.00 (ej beslut)       
Niklas Ekström   7 M X         
Fredrik Jansson   8 BOA  X        
Freddie Eriksson                                9 MP  X        
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