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 Utdragsbestyrkande 
 

Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum Gräsö (SR 1), Östhammar, kl. 08.30 - 15.30 
 

Beslutande Enligt närvarolista 

Övriga deltagande Lisbeth Bodén, barn- och utbildningschef 
Per-Åke Berg, nämndsekreterare 
Sara Ersund, ekonom, §§ 100-101 
Eva Andersson, barnomsorgshandläggare, § 95 
Birgitta Söderberg, utredare, § 94 
Karin Rosén, projektledare, § 98 
Håkan Blom, rektor, §§ 98-99 

  Sofia Lindgren, Lärarnas Riksförbund, §§ 94-98, 100-106 
  Pernilla Eklund, Lärarförbundet, §§ 94-98, 100-106 
 
 

Utses att justera Christer Lindström (M) 
Justeringens plats och tid Barn- och utbildningskontoret, 2017-11-17 
  

 
Underskrifter Sekreterare ……………………………………………..  Paragrafer 94-106 
 Per-Åke Berg  

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

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

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

 
Sammanträdesdatum 2017-11-16 
Datum för  
anslags uppsättande 2017-11-17 anslags nedtagande 2017-12-09 
Förvaringsplats  
för protokollet Barn- och utbildningskontoret 
  
Underskrift ……………………………………………..  
 Per-Åke Berg  
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 § 94 
 
Redovisning av statsbidrag     
 
En redovisning av de statsbidrag som barn- och utbildningskontoret har sökt. 
 
Utredare Birgitta Söderberg föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-11-16 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
 
 
 
 

 § 95 Dnr BUN-2017-095 Dpl 635 
 
Enskild pedagogisk omsorg: Ansökan om godkännande    
 
C Företaget ekonomisk förening ansöker i skrivelse inkommen 2017-10-10 om 
godkännande att bedriva enskild pedagogisk omsorg i form av familjedaghems-
verksamhet i Gimo. Ansökan avser 2 avdelningar och 20 platser. 
 
Barnomsorgshandläggare Eva Andersson föredrar ärendet. 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-11-02 
 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner att familjedaghemmet Bruksbarnens i 
Vått och Torrt från och med 2018-01-08 får driva pedagogisk omsorg i form av 
familjedaghemsverksamhet vid 2 avdelningar för 20 barn i Gimo. De krav på 
barngruppens sammansättning och storlek, lokalernas ändamålsenlighet och per-
sonalens 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  
2018-06-01 samt att familjedaghemmet blir godkänt i övrigt. 
_____ 
 
Barnomsorgshandläggare Eva Andersson föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-11-16 
 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner att familjedaghemmet Bruks-
barnens i Vått och Torrt från och med 2018-01-08 får driva pedagogisk om-
sorg i form av familjedaghemsverksamhet vid 2 avdelningar för 20 barn i 
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Gimo. 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  
2018-06-01 samt att familjedaghemmet blir godkänt i övrigt. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 96 Dnr BUN-2017-097 Dpl 002 
 
Delegering i verksamhetsfrågor 2017: Revidering    
 
Barn- och utbildningsnämnden antog 2011-06-09 delegering i verksamhetsfrågor 
att gälla från och med 2011-07-01. Det finns behov av tillägg och ändringar när 
det gäller delegering i verksamhetsfrågor. 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-11-02 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-11-16 
 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner tillägget i delegering i verksam-
hetsfrågor (punkt 14:6) avseende beslut om att begränsa eller förbjuda 
vårdnadshavares tillträde till skola. 
_____ 
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§ 97 
 
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 2017-11-02 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-11-16 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 98 
 

 Nya skolan     
  
 Information om det pågående arbetet med den nya skolan i Östhammar. 

 
Projektledare Karin Rosén föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-11-16 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
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§ 99 Dnr BUN-2017-099 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. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-11-16 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att en återrapportering av vidtagna 
åtgärder ska ske vid nämndens sammanträde 2018-02-01. Om eleven trots de 
vidtagna åtgärderna inte fullgör sin skolgång kan barn- och utbildnings-
nämnden vid detta sammanträde komma att förelägga vårdnadshavarna att 
fullgöra sina skyldigheter. Föreläggandet kan förenas med vite.  
 
Beslutet är fattat enligt Skollagen 7 kap §§ 20, 22-23. 
_____ 
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§ 100 Dnr BUN-2016-032 Dpl 041 
 

Årsbudget 2017: Budgetuppföljning avseende kvartal 3   
 
Driftbudgetuppföljning för kvartal 3 redovisas.  
 
Ekonom Sara Ersund föredrar ärendet. 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-11-02 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
Ekonom Sara Ersund föredrar ärendet. 
 
Förslag 
 
Christer Lindström (M) föreslår att barn- och utbildningschefen får i uppdrag att 
se över rutinerna, så att genomförandet av investeringar kan ske enligt beslut av 
nämnden. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att barn- och utbildnings-
nämnden bifaller Christer Lindströms (M) förslag. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-11-16 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningschefen i uppdrag 
att se över rutinerna, så att genomförande av investeringar kan ske enligt 
beslut av nämnden. 
_____ 
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§ 101 Dnr BUN-2017-096 Dpl 041 
 
Måltidsersättning vid praktik, höjning av ersättningen    
 
När elever inom grundskolan och gymnasieskolan gör praktik inom ramen för 
sin utbildning betalar kommunen idag ut en måltidsersättning om 20 kr per dag. 
Beloppet har varit oförändrat under många år och behov av en höjning finns. 
 
Ekonom Sara Ersund föredrar ärendet. 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-11-02 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
Ekonom Sara Ersund föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-11-16 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att höja måltidsersättningen från 
20 kr per dag till 30 kr per dag när elever inom grundskolan och gymnasie-
skolan gör praktik inom ramen för sin utbildning. 
_____ 
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§ 102 
 
Information från förvaltningen     
 
Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén informerar om: 
 

− För att få studenter och andra intresserade av att arbeta i Östhammar syns 
kommunen bland annat på universitet och i sociala medier. 

 
− Kommande lagändringar. 

 
− Agenda 2030, Hållbar utveckling. De områden det gäller är ekonomi, 

ekologi och social. Ett arbete kommer att starta. 
 

− Organisationen i Gimo. En projektledare ska anställas. 
 

− Biblioteket i Österbybruk kommer att flyttas till den gamla skolan. Det är 
ingen politisk fråga utan det blir en överenskommelse mellan berörda 
förvaltningar. 
 

− Tittar på om Österro i Österbybruk kan användas till förskola. 
 

− Kostnadsfördelning mellan socialförvaltningen och barn- och utbild-
ningsförvaltningen avseende några elevärenden. 
 

− Elevärenden. 
 

− Rekrytering av skolledare i Österbybruk och Alunda. 
 

− Det är många som sökt tjänsten som kvalitetsutvecklare. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-11-16 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
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§ 103 
 
Rapporter från skolråd m.m.     
 

− Bertil Johansson (C) rapporterar från skolråd vid förskolorna i Gimo 
2017-11-15. 
 

− Ann-Charlotte Grehn (S) rapporterar från skolråd vid Frösåkersskolan 
2017-10-24. 
 

− Freddie Eriksson (MP) rapporterar från skolråd vid Österbyskolan  
− 2017-10-26. 

 
− Sven Olof Svensson (S) rapporterar från skolråd vid förskolorna i Öster-

bybruk 2017-11-07. 
 

− Gunnel Wahlgren (C) rapporterar från skolråd vid Öregrunds och Gräsö 
skolor 2017-11-07. 

 
− Gunnel Wahlgren (C) rapporterar från kvalitetsdialog vid Öregrunds och 

Gräsö skolor 2017-11-13. 
 

 
− Irmeli Bellander (L) och Emma Helén (C) rapporterar från skolråd vid 

grundskolorna i Gimo 2017-10-19. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-11-16 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapporterna. 
_____ 
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§ 104 
 
Redovisning av delegationsbeslut v  
 
Följande förteckningar över delegationsbeslut redovisas: 
 
2017-10-20  Rektor Zara Järvström 

(Mottagande av elev från annan kommun till ut-
bildningar som utformats för en grupp elever) 

2017-11-01 Förskolechef Ingrid Wester 
  (Beslut om utökad tid i förskolan) 

2017-11-06  Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén 
(Mottagande av elev i grundskola från annan 
kommun, särskilda skäl) 

2017-11-06  Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén 
(Stöd för inackordering) 

2017-11-06  Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén 
(Mottagande av elev i grundskola från annan 
kommun, särskilda skäl) 

2017-11-06 Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist 
 (Skolskjuts särskilda skäl val av skola, skolskjuts 
med taxi särskilda skäl, busskort särskilda skäl, 
busskort särskilda skäl trafikförhållanden, vinter-
skolskjuts med taxi särskilda skäl trafikförhållan-
den, vinterbusskort särskilda skäl trafikförhållan-
den). 

2017-11-08  Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén 
(Bidrag till fristående grundskola) 

2017-11-08  Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén 
(Beslut och yttrande i enskilt elevärende mot an-
nan myndighet) 

2017-11-09  Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén 
(Beslut att inte lämna ut allmän handling eller att 
lämna ut handling med förbehåll) 

2017-11-10 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.) 

2017-11-10 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.) 
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2017-11-10 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.) 

2017-11-10 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.) 

2017-11-10 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.) 

2017-11-10 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.) 

2017-11-10 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 2017-11-16 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
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§ 105 
 
Information v  
 
1) Dnr BUN-2017-011 Dpl 627 
Beslut från Barn- och elevombudet 2017-10-12 avseende anmälan om kränkande 
behandling vid Vallonskolan. 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-11-02 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
 
2) Dnr BUN-2016-112 Dpl 627 
Dom från Förvaltningsrätten i Uppsala 2017-11-01 avseende överklagan om 
tilläggsbelopp. 
 
3) Dnr KS-2017-786 Dpl 002 
Utdrag ur protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-10-31 avse-
ende öppnande av anbud vid upphandling. 
 
4) Dnr KS-2017-799 Dpl 003 
Utdrag ur protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-10-31 avse-
ende Riktlinjer, regler och råd för allmänna handlingar samt att lämna ut en 
handling och att vägra, revidering. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-11-16 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
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§ 106 
 
Kurs- och konferensinbjudningar 
 
Kurs- och konferensinbjudningar redovisas. 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-11-02 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-11-16 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Barn- och utbildningsnämnden 

                                                                            NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA 
                                                                            Datum                                                                                                                                   Sid 
 
                                                                                   2017-11-16                                                                                             1 (1)                                                 

  
 
 
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) 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  Tjänstgörande       
Sven Olof Svensson   3 S X         
Bertil Johansson                                 4 C X         
Lotta Karlsson   5 C  X        

Emma Helén   6 C X  Tjänstgörande till kl. 13.00. Ej under 
besluten. 

      

Niklas Ekström   7 M  X        
Fredrik Jansson   8 BOA  X        
Freddie Eriksson                                9 MP X         
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