
 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sid 
2017-10-19 1 (11) 

 

 Utdragsbestyrkande 
 

Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum Gräsö (SR 1), Östhammar, kl. 08.30 - 12.05 
 

Beslutande Enligt närvarolista 

Övriga deltagande Lisbeth Bodén, barn- och utbildningschef 
Per-Åke Berg, nämndsekreterare 
Caroline Schnell, kurator, § 81 
Zara Järvström, rektor, §§ 82-84 
Inga-Lill Ericsson, rektor, § 93 
Sofia Lindgren, Lärarnas Riksförbund, § 80-92 
Fabian Sjöberg, praktikant, §§ 80-92 
 
 
  

Utses att justera Christer Lindström (M) 
Justeringens plats och tid Barn- och utbildningskontoret, 2017-10-23 
  

 
Underskrifter Sekreterare ……………………………………………..  Paragrafer 80-93 
 Per-Åke Berg  

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

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

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

 
Sammanträdesdatum 2017-10-19 
Datum för  
anslags uppsättande 2017-10-23 anslags nedtagande 2017-11-14 
Förvaringsplats  
för protokollet Barn- och utbildningskontoret 
  
Underskrift ……………………………………………..  
 Per-Åke Berg  
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§ 80 
 
Tillkommande ärenden    
 

- Elevärende 
_____ 
 
 
 
 
 

 § 81 
 
 Liv och hälsa ung     

 
Elever i årskurs 7 och 9 i grundskolan samt årskurs 2 på gymnasiet har svarat på 
frågor om sin hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Resultatet kan användas för 
planering och uppföljning samt som underlag för hälsofrämjande och förebyg-
gande insatser. Ett övergripande och långsiktigt mål är att Liv & Hälsa ung ska 
vara en del i de underlag och prioriteringar som styr kommunernas och Region 
Uppsalas åtgärder för det förebyggande och hälsofrämjande arbetet för barn och 
ungdomar.  
 
Kurator Caroline Schnell föredrar ärendet 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-10-19 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 82 
 
Gymnasieskolans organisation 2017/18: Redovisning    
  
Redovisning av årets gymnasieintagning inför läsåret 2017/18. 
 
Rektor Zara Järvström föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-10-19 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
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 § 83 Dnr BUN-2017-085 Dpl 612  
 
Gymnasieskolans organisation 2018/19    
 
Barn- och utbildningsnämnden ska besluta om programutbud för gymnasiet avseende 
läsåret 2018/19.  
 
Arbetsutskottets förslag 2017-09-28 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar om gymnasieskolans organisation 
2018/19 vid sammanträdet 2017-10-19. 
_____ 
 
Rektor Zara Järvström föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-10-19 
 
Barn- och utbildningsnämnden antar följande intagningsorganisation vid 
Bruksgymnasiet läsåret 2018/19:  
 
 

Nationella program - Högskoleförberedande 
Program Inriktning Antal 

platser 
Ekonomiprogrammet Ekonomi 32 
Estetiska programmet Bild och formgivning 

Musik 
Teater 

24 

Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskap 
Naturvetenskap och samhälle 

16 

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskap 
Beteendevetenskap 

32 

Teknikprogrammet Teknikvetenskap 16 
Summa 120 
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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 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 84 
 
Öppna jämförelser – Gymnasieskolan 2017    
 
Redovisning av öppna jämförelser avseende gymnasiet. 
 
Rektor Zara Järvström föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-10-19 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
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 § 85 Dnr BUN-2014-083 Dpl 600 
 
Arbetsformer: Val av kontaktpersoner    
 
Kulturskolan i Östhammar saknar idag kontaktperson från barn- och utbild-
ningsnämnden och har lämnat ett önskemål om att nämnden utser en kontaktpo-
litiker även för denna verksamhet.  
 
Förteckning över enheter och dess kontaktpersoner föreligger. 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-09-28 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar om kontaktpersoner vid sammaträdet 
2017-10-19. 
_____ 

 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-10-19 
 
Barn- och utbildningsnämnden utser Roger Lamell (S) och Freddie Eriks-
son (MP) till kontaktpersoner för Kulturskolan i Östhammars kommun. 
_____ 
  
 
 
 

 § 86 Dnr BUN-2017-083 Dpl 003 
 Dnr KS-2017-650 Dpl 003  
 
Resepolicy i Östhammars kommun samt riktlinjer för hur vi reser   
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2017-09-04 beslutat att Resepolicy i Öst-
hammars kommun samt riktlinjer för hur vi reser sänds på remiss till samtliga 
nämnder och förvaltningar. 
 
Remissvar ska lämnas till kommunstyrelsen senast 2017-12-31. 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-09-28 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar om yttrandet vid sammanträdet  
2017-10-19. 
_____ 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-10-19 
 
Barn- och utbildningsnämnden antar yttrandet och överlämnar det till 
kommunstyrelsen. 
_____ 
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§ 87 Dnr BUN-2014-083 Dpl 600  
 
Sammanträdesdagar 2018     
 
Barn- och utbildningsnämnden ska besluta om sammanträdesdagar för 2018. 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-09-28 
 
Barn- och utbildningsnämnden fastställer följande sammanträdesdagar samt da-
gar för budgetseminarium för 2018: 
 
Arbetsutskott Barn- och utbildningsnämnd 
11 januari   1 februari 
15 februari    8 mars 
22 mars 12 april 
26 april  17 maj 
31 maj 28 juni 
16 augusti   7 september 
27 september 18 oktober 
  1 november 15 november 
29 november 13 december 
 
Budgetseminariet hålls den 5-6 mars 2018.  
Arbetsdag för budgetarbete 14 augusti 2018 
_____ 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-10-19 
 
Barn- och utbildningsnämnden fastställer följande sammanträdesdagar 
samt dagar för budgetseminarium för 2018: 
 
Arbetsutskott Barn- och utbildningsnämnd 
11 januari   1 februari 
15 februari    8 mars 
22 mars 12 april 
26 april  17 maj 
31 maj 28 juni 
16 augusti   7 september 
27 september 18 oktober 
  1 november 15 november 
29 november 13 december 
 
Budgetseminariet hålls den 5-6 mars 2018.  
Arbetsdag för budgetarbete 14 augusti 2018 
_____ 
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§ 88 
 
Information från förvaltningen     
 
Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén informerar om: 
 

- Lärarförbundets rankning ”Bästa skolkommun”. 
 

- Arbetet med kvalitetsdialogerna som startar den 6 november och det 
material som finns tillgängligt inför dialogerna. 

 
- Socialförvaltningen arbetar för att de som väljer att studera på Vård- och 

omsorg ska få körkort. 
 

- Stor inströmning av elever som är placerade på HVB-hem till skolor i 
Östhammars kommun. 

 
- Annonsering avseende ny rektor till Österbyskolan. 

 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-10-19 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 89 
 
Rapporter från skolråd m.m.     
 

− Matts Eriksson (S) rapporterar från skolbesök vid Edsskolan 2017-10-17. 
− Matts Eriksson (S) rapporterar från skolråd vid Edsskolan 2017-10-04. 
− Roger Lamell (S) rapporterar från möte mellan barn- och utbildnings-

nämndens och socialnämndens arbetsutskott 2017-10-16. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-10-19 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapporterna. 
_____ 
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§ 90 
 
Redovisning av delegationsbeslut v  
 
Följande förteckningar över delegationsbeslut redovisas: 
 
Verksamhetsfrågor 
 
2017-08-25  Ekonom Sara Ersund 

(Beslut om självskjutsersättning i stället för UL-
kort) 

2017-10-02 Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist 
 (Skolskjuts med taxi särskilda skäl vid växelvis 
boende, skolskjuts med taxi särskilda skäl, skol-
skjuts med taxi särskilda skäl trafikförhållanden, 
busskort särskilda skäl, busskort särskilda skäl 
trafikförhållanden, busskort särskilda skäl val av 
skola, busskort med reskassa särskilda skäl väx-
elvis boende, busskort engångsbiljetter särskilda 
skäl växelvis boende, vinterbusskort särskilda 
skäl trafikförhållanden, vinterskolskjuts med taxi 
särskilda skäl trafikförhållanden, beviljas ej skol-
skjuts). 

2017-09-13  Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén 
(Stöd för inackordering) 

2017-10-02  Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén 
(Stöd för inackordering) 

2017-10-03 Förskolechef Jenny Änggård 
  (Beslut om utökad tid i förskolan) 

2017-10-09 Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist 
 (Skolskjuts särskilda skäl val av skola, busskort 
särskilda skäl val av skola, vinterbusskort sär-
skilda skäl trafikförhållanden). 

2017-10-11 Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist 
 (Busskort särskilda skäl val av skola, busskort 
med reskassa särskilda skäl växelvis boende). 

2017-10-12 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.) 

2017-10-12 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.) 
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2017-10-12 Rektor Richard Bohman 
  (Beslut att inleda utredning vid kännedom om att 
 en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 
 behandling i samband med verksamheten.) 

2017-10-12 Rektor Lennart Ljungstrand 
  (Beslut att inleda utredning vid kännedom om att 
 en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 
 behandling i samband med verksamheten.) 

2017-10-12 Rektor Carina Engblom 
  (Beslut att inleda utredning vid kännedom om att 
 en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 
 behandling i samband med verksamheten.) 

2017-10-12 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.) 

2017-10-12 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.) 

2017-10-12  Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén 
(Beslut att inte lämna ut allmän handling eller att 
lämna ut handling med förbehåll) 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-10-19 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
 
 
 
§ 91 
 
Information v  
 
1) Dnr BUN-2017-086 Dpl 600 
Beslut från Skolinspektionen 2017-09-19 avseende anmälan mot Olandsskolan. 
 
2) Dnr BUN-2017-087 Dpl 600 
Beslut från Skolinspektionen 2017-09-19 avseende anmälan mot Olandsskolan. 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-09-28 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
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3) Dnr BUN-2016-083 Dpl 600 
Uppföljningsbeslut från Skolinspektionen 2017-09-22 avseende kvalitetsgransk-
ning av förskolans arbete med jämställdhet vid förskolorna Furustugan och lo-
gården. 
 
4) Dnr KS-2016-468 Dpl 003 
Utdrag ur protokoll fört vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-09-26 av-
seende revidering av reglemente för barn- och utbildningsnämnden. 
 
5) Dnr KS-2016-846 Dpl 001 
Utdrag ur protokoll fört vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-09-26 av-
seende antagande av ny inköpsorganisation för Östhammars kommun. 
 
6) Dnr KS-2017-23 Dpl 280 
Utdrag ur protokoll fört vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-09-26 av-
seende antagande bostadsförsörjningsprogram för Östhammars kommun. 
 
7) Dnr KS-2017-703 Dpl 042 
Utdrag ur protokoll fört vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-09-26 av-
seende godkännande av delårsbokslut 2017 för Östhammars kommun. 
 
8) Dnr KS-2017-34 Dpl 041 
 Dnr BUN-2016-032 Dpl 041 
Utdrag ur protokoll fört vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-09-26 av-
seende gällande tilläggsbudget 2017 avseende extra kostnader för barnomsorgen. 
 
9)  
Regeringsbeslut 2017-09-13 om indelning i kategorier av styrelser, nämnder och 
råd m.m. 
 
10) Dnr BUN-2017-035 Dpl 612 
Beslut från Skolinspektionen 2017-09-19 avseende flera ansökningar om god-
kännande som huvudman för fristående gymnasieskola i Uppsala kommun. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-10-19 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
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§ 92 
 
Kurs- och konferensinbjudningar 
 
Kurs- och konferensinbjudningar redovisas. 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-09-28 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-10-19 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 93 Dnr BUN-2017-093 Dpl 627 
 
Skolpliktsärende     
 
Skolplikt innebär en fullständig rätt till utbildning som ingen kan ta ifrån barn och 
ungdomar. Som förälder har man ett tydligt ansvar för att barnet får sin utbildning 
och inte håller barnet hemma, eller av olika anledningar inte ser till att barnet 
kommer till skolan. 
 
Om en skolpliktig elev inte fullgör sin skolgång och detta beror på att elevens 
vårdnadshavare inte gjort vad denne är skyldig att göra för att så ska ske, 
kan barn- och utbildningsnämnden förelägga elevens vårdnadshavare att fullgöra 
sina skyldigheter. Ett föreläggande får förenas med vite. 
_____ 
 
Rektor Inga-Lill Ericsson föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-10-19 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att en återrapportering av vidtagna 
åtgärder ska ske vid nämndens sammanträde 2017-12-14. 
_____ 
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NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA 
Datum           Sid 
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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 Matts Eriksson (S) 
Lennart Norén   3 S X 
Ann-Charlotte Grehn   4 S X 
Gunnel Wahlgren        5 C X 
Josefine Nilsson   6 C X Emma Helén (C) 
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 Tjänstgörande 
Sven Olof Svensson   3 S X 
Bertil Johansson           4 C X 
Lotta Karlsson   5 C X 
Emma Helén   6 C X Tjänstgörande 
Niklas Ekström   7 M X 
Fredrik Jansson   8 BOA X 
Freddie Eriksson               9 MP X 
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