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 Utdragsbestyrkande 
 

Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum Gräsö (SR 1), Östhammar, kl. 08.30 - 16.30 
 

Beslutande Enligt närvarolista 

Övriga deltagande Lisbeth Bodén, barn- och utbildningschef 
Per-Åke Berg, nämndsekreterare 
Sara Ersund, ekonom, §§ 64 - 71, 78 - 79 
Elisabeth Lindkvist, verksamhetscontroller §§ 64-71, 78-79 
AnneLee Larsson, verksamhetschef förskolan, §§ 64-66 
Pernilla Eklund, Lärarförbundet, §§ 64-79  
Sofia Lindgren, Lärarnas Riksförbund, §§ 64-79 

 
Utses att justera Christer Lindström (M) 
Justeringens plats och tid Barn- och utbildningskontoret, 2017-09-19 
  

 
Underskrifter Sekreterare ……………………………………………..  Paragrafer 64 - 79 
 Per-Åke Berg  

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

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

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

 
Sammanträdesdatum 2017-09-14 
Datum för  
anslags uppsättande 2017-09-19 anslags nedtagande 2017-10-11 
Förvaringsplats  
för protokollet Barn- och utbildningskontoret 
  
Underskrift ……………………………………………..  
 Per-Åke Berg  
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 Utdragsbestyrkande 
 

§ 64 
 
Tillkommande ärenden    
 

- Översyn av skolskjutsar 
- Fråga om elevboende 

_____ 
 
 
 
 
 
§ 65 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. 
_____ 
 
Arbetsutskottets beslut 2017-08-17 
 
Arbetsutskottet ger barn- och utbildningschefen i uppdrag att ta fram underlag 
till hur stor den nya förskolan ska vara samt ta fram en prognos på barnantalet 
över tid. 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-08-17 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att en ny förskola byggs i närheten av 
Tomtbergaområdet i Östhammar. 
_____ 
 
Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist föredrar ärendet, 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-09-14 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att en ny förskola med minst 100 
platser byggs skyndsamt i Östhammar. 
_____ 
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 § 66 Dnr BUN-2017-065 Dpl 630 
 
Papperslösa barn på förskolan     
 
Papperslösa barn har idag inte rätt till barnomsorg. Det har inkommit förfrågan 
om att ta emot papperslösa barn inom förskolan. 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-08-17 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att erbjuda allmän förskola på 15 timmar 
som är kostnadsfri till papperslösa barn från 3 år. 
_____ 
 
Verksamhetschef för förskolan AnneLee Larsson föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-09-14 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att erbjuda allmän förskola på 15 
timmar som är kostnadsfri till papperslösa barn från 3 år. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 67 Dnr BUN-2016-032 Dpl 041 
 
Årsbudget 2017: Budgetuppföljning avseende kvartal 2   
 
Driftbudgetuppföljning för kvartal 2 redovisas.  
 
Arbetsutskottets förslag 2017-08-17 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
Ekonom Sara Ersund föredrar ärendet. 
 
Gunnel Wahlgren (C) lyfter de problem som framkommer i kvalitetsredovis-
ningarna. Det är viktigt att barn- och utbildningsnämnden får övergripande in-
formation om de olika verksamheterna i samband med kvalitetsrapporterna från 
enheterna alternativt i samband med kvalitetsdialogerna. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-09-14 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
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 Utdragsbestyrkande 
 

§ 68 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. 
_____ 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-08-17 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
 
Ekonom Sara Ersund föredrar ärendet. 
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 Utdragsbestyrkande 
 

Verksamhetsplanen diskuteras och justeras. 
 
Yrkande 
 
Lennart Norén (S) yrkar att budgetposten avseende Skolutvecklingsenheten 
minskas med 1 250 tkr samt att budgetposten hyror minskas med 250 tkr. Bud-
getposten förskola ökas med 1000 tkr och budgetposten grundskola socioeko-
nomisk budget ökas med 500 tkr. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet av Lennart Norén (S) och finner att 
barn- och utbildningsnämnden beslutar att bifalla majoritetens budgetförslag för 
2018. 
 
Yrkande 
 
Christer Lindström (M) yrkar att budgeten för Skolutvecklingsenheten minskas 
med ytterligare 631 000 kr och att dessa medel tillförs budgetposten gymnasie-
skola. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet av Christer Lindström (M) och finner 
att barn- och utbildningsnämnden beslutar att avslå yrkandet. 
 
Reservation 
 
En enig opposition reserverar sig mot beslutet angående budget 2018 till förmån 
för oppositionens förslag som innebär att även gymnasieskolans budget skrivs 
upp. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-09-14 
 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner den av majoriteten framlagda 
budgeten för 2018 och flerårsplan 2019-21 samt verksamhetsplanen. 
_____ 
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 § 69 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. 
_____ 
 
Lokalförsörjningsplanen diskuteras och justeras. 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-08-17 
 
Barn- och utbildningsnämnden antar lokalförsörjningsplan 2018-2032. 
 _____ 
 
Ekonom Sara Ersund föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-09-14 
 
Barn- och utbildningsnämnden antar lokalförsörjningsplan 2018-2032. 
 _____ 
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§ 70 Dnr BUN-2017-074 Dpl 630 
 
Skolstrukturen i Gimo v  
 
Redovisning av utredningen angående skolstrukturen i Gimo. 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-08-17 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-09-14 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden anser att det är en verksamhetsfråga att 
förändra skolstrukturen i Gimo. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 71 Dnr BUN-2017-076 Dpl 047 
 
Statsbidrag för ökad jämlikhet i grundskolan    
 
Statsbidraget ska gå till insatser för att öka andelen elever som blir behöriga till 
gymnasieskolans nationella program. Östhammars kommun har fått 1 153 572 kr 
för detta ändamål. 
 
Arbetsutskottets beslut 2017-08-17 
 
Arbetsutskottet ger barn- och utbildningschefen i uppdrag att ta fram förslag till 
hur statsbidraget för ökad jämlikhet i grundskolan kan användas. 
_____ 
 
Barn- och utbildningschefen föreslår att 200 000 kr används till utbildning av 
samordnare för projektet ”ledarskap i klassrummet” tillsammans med Uppsala 
universitet samt att 700 000 kr används till att förstärka rektorernas arbete med 
det sys-tematiska kvalitetsarbetet med stöd av en extern konsult. 
 
Yrkande 
 
Christer Lindström yrkar att resterande 253 572 kr används till åtgärder för att 
åstadkomma en likvärdig skola. 
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Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet från Christer Lindström (M) och fin-
ner att barn- och utbildningsnämnden tillstyrker yrkandet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-09-14 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att statsbidraget för ökad jämlik-
het i skolan används enligt följande: 
 

- 200 000 kr används till utbildning av samordnare för projektet ”le-
darskap i klassrummet” tillsammans med Uppsala universitet. 

- 700 000 kr används till att förstärka rektorernas arbete med det sys-
tematiska kvalitetsarbetet med stöd av en extern konsult. 

- 253 572 kr används till åtgärder för att åstadkomma en likvärdig 
skola. 

_____ 
 
 
 
 
 
§ 72 
 
Information från förvaltningen     
 
Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén informerar om: 
 

- Elevärenden. 
 

- Österbyskolan har ett projekt där en mentor ska avlasta och stötta lärarna. 
Det ska klargöras vad mentorn kan göra för att avlasta lärarna. 

 
- Antal medarbetare per chef ska minska. För att uppnå detta blir det en del 

förändringar i organisationen vid förskolorna. 
 

- Hög arbetsbelastning för skolsköterskorna. 
 

- Arbetet med ett Campus Öst som pågår vid Bruksgymnasiet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-09-14 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
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§ 73 
 
Rapporter från skolråd m.m.     
 
Föreligger inga rapporter att redovisa. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-09-14 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 74 
 
Inkomna skrivelser till barn- och utbildningsnämnden    
 
Följande inkomna skrivelser redovisas: 
 
1)  Dnr BUN-2017-081 Dpl 611 
Skrivelse från elever på Vallonskolan avseende verksamhet och skolmat. 
_____ 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-09-14 
 
Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningschefen i uppdrag 
att besvara skrivelsen. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 75 
 
Redovisning av delegationsbeslut v  
 
Följande förteckningar över delegationsbeslut redovisas: 
 
Verksamhetsfrågor 
 
2017-05-04  Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén 

(Avgiftsbefrielse enligt inskrivningsriktlinjer) 
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2017-06-16  Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén 
(Yttrande till annan kommun avseende motta-
gande av elev, särskilda skäl) 

2017-06-16  Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén 
(Stöd för inackordering) 

2017-06-20  Rektor Zara Järvström 
(Mottagande av elev från annan kommun på indi-
viduellt program) 

2017-06-22 Chef Pedagogisk omsorg Helena Åsberg 
  (Beslut om utökad tid i pedagogisk omsorg) 

2017-06-26  Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén 
(Beslut och yttrande i enskilt elevärende mot an-
nan myndighet) 

2017-06-28  Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén 
(Stöd för inackordering) 

2017-06-29  Rektor Zara Järvström 
(Mottagande av elev från annan kommun på indi-
viduellt program) 

2017-07-04  Ekonom Sara Ersund 
(Beslut om självskjutsersättning i stället för UL-
kort) 

2017-07-07  Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén 
(Stöd för inackordering) 

2017-08-07  Rektor Zara Järvström 
(Yttrande till annan kommun avseende motta-
gande av elev på nationellt program) 

2017-08-15 Förskolechef Ulrica Ericsson 
  (Beslut om utökad tid i förskolan) 

2017-08-23  Ekonom Sara Ersund 
(Beslut om självskjutsersättning i stället för UL-
kort) 

2017-08-29  Tjf. barn- och utbildningschef AnneLee Larsson 
(Stöd för inackordering) 

2017-08-30 Verksamhetschef förskolan AnneLee Larsson 
(Beslut att inte lämna ut allmän handling eller att 
lämna ut handling med förbehåll) 

2017-09-04  Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén 
(Stöd för inackordering) 

2017-09-04  Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén 
(Beslut och yttrande i enskilt elevärende mot an-
nan myndighet) 
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2017-09-04  Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén 
(Beslut att inte lämna ut allmän handling eller att 
lämna ut handling med förbehåll) 

2017-09-04  Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén 
(Bidrag till fristående grundskola) 

2017-09-04  Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén 
(Mottagande av elev från annan kommun p.g.a. 
särskilda skäl) 

2017-09-07  Ekonom Sara Ersund 
(Beslut om självskjutsersättning i stället för UL-
kort) 

2017-09-07  Rektor Michael Greiffeneder/ Anna-Karin 
Sehlstedt Ståhl 
 (Beslut att inleda utredning vid kännedom om att 
 en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 
 behandling i samband med verksamheten.) 

2017-09-07 Rektor Niina Johansson 
  (Beslut att inleda utredning vid kännedom om att 
 en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 
 behandling i samband med verksamheten.) 

2017-09-07 Rektor Inga-Lill Ericsson 
  (Beslut att inleda utredning vid kännedom om att 
 en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 
 behandling i samband med verksamheten.) 

2017-09-07 Rektor Niina Johansson 
  (Beslut att inleda utredning vid kännedom om att 
 en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 
 behandling i samband med verksamheten.) 

2017-07-24 Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist 
 (Skolskjuts med taxi särskilda skäl vid växelvis 
boende, skolskjuts med taxi särskilda, busskort 
särskilda skäl val av skola, busskort särskilda skäl 
trafikförhållanden, busskort särskilda skäl). 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-09-14 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
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§ 76 
 
Information v  
 
1) Dnr BUN-2016-097 Dpl 900 
Beslut från Justitieombudsmannen 2017-06-16 avseende handläggningen av ett 
ärende om utlämnande av allmänna handlingar. 
 
2) Dnr BUN-2017-064 Dpl 627 
Beslut från Barn- och elevombudet 2017-06-14 avseende anmälan om kränkande 
behandling vid Österbyskolan. 
 
3) Dnr BUN-2017-041 Dpl 900 
Beslut från Kammarrätten 2017-06-19 avseende begäran om utlämnande av 
handling. 
 
 
4) Dnr KS-2016-934 Dpl 913 
Utdrag ur protokoll fört vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-06-13 av-
seende svar på motion från Allan Kruukka (M) och Christer Lindström (M) an-
gående nyföretagsamhet och entreprenörsutbildning. 
 
5) Dnr KS-2017-6 Dpl 003 
Utdrag ur protokoll fört vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-06-13 av-
seende antagande av inköpspolicy för Östhammars kommun. 
 
6) Dnr KS-2017-20 Dpl 041 
Utdrag ur protokoll fört vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 
2017-06-20 budget 2018 och flerårsplan. 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-08-17 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
 
7) Dnr BUN-2017-020 Dpl 627 
Uppföljning av beslut från Barn- och elevombudet 2017-07-13 gällande skyldig-
heten att motverka kränkande behandling vid Öregrunds skola 
 
8) Dnr BUN-2016-113 Dpl 627 
Beslut från Skolinspektionen 2017-07-13 avseende anmälan mot Österbyskolan. 
 
9) Dnr BUN-2017-027 Dpl 627 
Beslut från Diskrimineringsombudsmannen 2017-06-28 avseende tillsyn av ut-
bildningssamordnarens utrednings- och åtgärdsskyldighet. 
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10) Dnr BUN-2017-022 Dpl 900 
Dom från Kammarrätten 2017-06-19 avseende begäran om utlämnande av hand-
ling. 
 
11) Dnr BUN-2017-023 Dpl 627 
Beslut från Skolinspektionen 2017-08-16 avseende anmälan om skolsituationen 
för en elev vid Frösåkersskolan. 
 
12) Dnr BUN-2017-005 Dpl 900 
Dom från Kammarrätten 2017-08-16 avseende begäran om utlämnande av hand-
ling. 
 
13) Dnr BUN-2017-003 Dpl 900 
Dom från Kammarrätten 2017-08-16 avseende begäran om utlämnande av hand-
ling. 
 
14) Dnr BUN-2017-080 Dpl 900 
Beslut från Justitieombudsmannen 2017-08-31 avseende klagomål på Vallon-
skolan. 
 
15) Dnr KFN-2017-57 Dpl 382 
Utdrag ur protokoll fört vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde  
2017-06-22 avseende utredningsuppdrag av idrottsanläggningar i Östhammar i 
samband med bygge av en ny grundskola. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-09-14 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
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§ 77 
 
Kurs- och konferensinbjudningar 
 
Kurs- och konferensinbjudningar redovisas. 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-08-17 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-09-14 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 78 Dnr BUN-2017-082 Dpl 623 
 
Översyn av skolskjutsar      
 
Christer Lindström (M) lyfter frågan om skolskjutsar avseende elever vid 
Olandsskolan och Ekeby skola. Det föreslås att barn- och utbildningsnämnden 
gör korrigeringar i de riktlinjer för skolskjuts som finns, så att det blir möjligt för 
elever som bor i Alunda att välja att gå i Ekeby skola och få skolskjuts. I försla-
get föreslås att skolenhet görs om till rektorsområde. 
 
Christer Lindström (M) begär att barn- och utbildningschefen får i uppdrag att 
utreda konsekvenserna av detta förslag och att ett beslutsunderlag tas fram för 
beslut i barn- och utbildningsnämnden. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-09-14 
 
Barn - och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningschefen i uppdrag 
att utreda konsekvenserna av förslaget och ta fram ett beslutsunderlag till 
barn- och utbildningsnämnden. 
_____ 
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§ 79 
 
Fråga om elevboende     
Gunnel Wahlgren ställer frågan om det är riktigt att betala 6 700 kr i månaden 
för elevboende i Tierp som är en samverkanskommun. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-09-14 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar inte ställning i frågan då beslut om in-
ackorderingstillägg är delegerat till barn- och utbildningschefen. 
_____ 


	_____

