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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 
Inga-Lill Ericsson, rektor, § 107 
Birgitta Söderberg, utredare, § 108 
Guy Eriksson, rektor, § 109 
Sara Ersund, ekonom, §§ 113-120 
Eva Andersson, barnomsorgshandläggare, § 112 
AnneLee Larson, verksamhetschef, §111 
Elisabeth Lindkvist, verksamhetscontroller, §§ 113-120 
Pernilla Eklund, Lärarförbundet, §§ 108-118 
 

 
Utses att justera Gunnel Wahlgren (C) 
Justeringens plats och tid Barn- och utbildningskontoret, 2017-12-19 
  

 
Underskrifter Sekreterare ……………………………………………..  Paragrafer 107 - 125 
 Per-Åke Berg  

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

 
 Justerande ……………………………………………..  
 Gunnel Wahlgren (C)  
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 Per-Åke Berg  
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 § 107 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 åtgär-
der ska ske vid nämndens sammanträde 2017-12-14. 
_____ 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-11-30 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
Rektor Inga-Lill Ericsson föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-12-14 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att en återrapportering av vidtagna 
åtgärder ska ske vid nämndens sammanträde 2017-02-01. 
_____ 
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§ 108 
 
Redovisning av skolnärvaro     
 
Redovisning av elevernas skolnärvaro vid kommunens grundskolor. 
 
Utredare Birgitta Söderberg föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-12-14 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 109 
  
Redovisning av Kulturskolans verksamhet    
 
Presentation av den verksamhet som bedrivs i dag vid Kulturskolan och tankar 
inför framtiden. 
 
Rektor Guy Eriksson föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-12-14 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
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 § 110 Dnr BUN-2014-083 Dpl 600 
 
Arbetsformer: Kompletteringsval av kontaktperson    
 
Kommunfullmäktige har 2017-11-14 beviljat Linus Westin (S) entledigande från 
uppdraget som ledamot i barn- och utbildningsnämnden. Linus Westin (S) var 
kontaktperson för Ekeby skola och Olandsskolan och en ny kontaktperson ska 
utses. 
 
Kommunfullmäktige har 2017-11-14 utsett Lisa Norén till ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
Förteckning över enheter och dess kontaktpersoner föreligger. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-12-14 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar om kompletteringsval av kontakt-
person vid nämndens sammanträde 2018-02-01. 
_____ 
 
 
 
 
 

 § 111 Dnr BUN-2017-118 Dpl 631 
 
Handlingsplan för giftfri förskola: Uppföljning    
 
Barn- och utbildningsnämnden antog 2017-05-04 en handlingsplan för att göra 
förskolorna i Östhammars kommun så hälsosamma och giftfria som möjligt för 
barnen att vistas i. Redovisningar av hur arbetet fortlöper ska göras till barn- och 
utbildningsnämnden i slutet av 2017 samt under 2018. 
 
Verksamhetschef Anne Lee Larsson föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-12-14 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av uppföljningen. 
_____ 
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§ 112 
 
Barnomsorgskö och prognos 2017     
 
Aktuell barnomsorgskö och prognos för 2017 redovisas.  
 
Barnomsorgshandläggare Eva Andersson föredrar ärendet. 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-11-30 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen 
_____ 
 
Barnomsorgshandläggare Eva Andersson föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-12-14 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 113 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. 
 
Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist föredrar ärendet. 
 
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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Arbetsutskottets förslag 2017-11-30 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-12-14 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden ger barn-och utbildningschefen i uppdrag 
att utreda konsekvenserna av förslaget och ta fram ett beslutsunderlag till 
barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2018-02-01. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 114 Dnr BUN-2017-110 Dpl 623 
 
Översyn av skolupptagningsområde    
 
Diskussion om skolupptagningsområde för barn bosatta på Söderön.  
 
Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist föredrar ärendet. 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-11-30 
 
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom förslaget om nytt skolupptag-
ningsområde. 
_____ 
 
Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-12-14 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att elever boende på södra Söderön 
får Östhammar som nytt skolupptagningsområde där Edsskolan blir den 
skola till vilken eleverna anvisas. Tidigare tillhörde elever boende på södra 
Söderön Öregrunds skolupptagningsområde. Förändringen gäller från och 
med höstterminen 2018. 
_____ 
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§ 115 Dnr BUN-2017-111 Dpl 630 
 
Ny förskola Österbybruk     
 
Österbybruk 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. 
 
Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist föredrar ärendet. 
 
Arbetsutskottets beslut 2017-11-30 
 
Arbetsutskottet ger barn- och utbildningschefen i uppdrag att utreda möjligheten 
att bygga ut med 100 förskoleplatser i Österbybruk. 
_____ 
 
Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-12-14 
 
Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningschefen i uppdrag 
att till nämndens sammanträde 2018-02-01 utreda möjligheten att bygga ut 
med 100 förskoleplatser i Österbybruk. 
 _____  
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§ 116 Dnr BUN-2017-034 Dpl 041 
 
Årsbudget 2018: Fastställande av bidrag till enskild verksamhet och inter-
kommunal ersättning 
 
Från och med 2010 gäller nya bestämmelser om kommunens bidrag till fri-
stående skolor samt enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och förskoleklas-
ser. De nya bestämmelserna innebär att bidragen till fristående skolor och 
annan enskild verksamhet ska fastställas per kalenderår. Bidraget ska grunda 
sig på kommunens budget för det kommande året och beslutas före kalenderå-
rets början. 
 
Barn- och utbildningskontoret ska utifrån fastställd budget räkna fram bi-
dragsbelopp för fristående skolor samt enskilt bedrivna förskolor, familjedag-
hem, fritidshem och förskoleklasser. I underlaget ingår även interkommunal 
ersättning. 
 
Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist föredrar ärendet. 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-11-30 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
Ekonom Sara Ersund föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-12-14 
 
Barn- och utbildningsnämnden fastställer bidragsbelopp för budgetår 2018 
i enlighet med nedanstående tabeller till fristående verksamheter och inter-
kommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg, skolbarnomsorg, 
förskoleklass, grundskola och gymnasieskola. 
 
Fristående verksamhet 
 
Ersättningen innehåller inte täckning för modersmålsundervisning eller 
särskilt stöd. Detta ersätts enligt särskilt avtal i varje enskilt fall. Ersätt-
ningen innehåller inte täckning för skolskjuts. SVA och SYV ingår i ersätt-
ningen. 
 
Förskola 
 
Ålder Belopp (kr)/ barn och år 
Barn 1-2 år 136 000  
Barn 3-5 år 115 500 
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Pedagogisk omsorg, Kommunen fakturerar föräldraavgift 
 
Ålder Belopp (kr)/ barn och år 
Barn 1-2 år 104 700  
Barn 3-5 år   90 000  
Barn 6-9 år   44 600  
Barn 10-12 år   34 000  
 
 
Pedagogisk omsorg, Fristående huvudman fakturerar föräldraavgift 
 
Ålder Belopp (kr)/ barn och år 
Barn 1-2 år   97 008  
Barn 3-5 år   82 308  
Barn 6-9 år   39 488 
Barn 10-12 år   28 888 
 
Fritidshem 
 
Ålder Belopp (kr)/ barn och år 
Barn 6-9 år   41 000 
Barn 10-12 år   27 800 
 
Grundskola 
 
År Belopp (kr)/ elev och år 
Förskoleklass   82 500 
Åk 1   82 500  
Åk 2   84 200  
Åk 3   90 200 
Åk 4 102 700  
Åk 5 103 100 
Åk 6 105 200 
Åk 7 109 500 
Åk 8 113 800  
Åk 9 116 400 
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Grundsärskola 
 
 Belopp (kr)/ barn och år 
Grundsärskola 334 700  
Träningsskola 430 700 
 
 
Gymnasieskola 
 
 Program Belopp (kr)/ elev  

och år 
EK Ekonomiprogrammet   90 400  
ES Estetiska programmet 107 200  
SA Samhällsvetenskapsprogrammet   91 000  
TE Tekniska programmet 100 000 
NA Naturvetenskapsprogrammet   95 500 
EE El- och energiprogrammet 116 700  
FT Fordons- och transportprogrammet 133 400 
HA Handels- och administrationsprogram   99 000  
RL Restaurang- och livsmedelsprogram 126 200 
VO Vård- och omsorgsprogrammet 102 500 
IMPRE Preparandutbildning 105 900  
IMPRO Introduktion – Programinriktat ind. val 105 900  
IMYRK Yrkesintroduktion 120 100 
IMIND Introduktion – Individuellt alternativ 162 700  
IMSPR Språkintroduktion 162 700 
 
Övriga program: För gymnasieprogram som Östhammars kommun inte själv 
anordnar erbjuds flertalet utbildningar genom samverkansavtal med kommu-
nerna Uppsala och Tierp. För dessa utbildningar tillämpas Uppsalas eller Ti-
erps prislista. För BA används lägeskommunens prislapp alternativt ett genom-
snitt av Uppsalas och Tierps prislappar. 
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Interkommunal ersättning 
 
Ersättningen innehåller inte täckning för modersmålsundervisning eller 
särskilt stöd. Detta ersätts enligt särskilt avtal i varje enskilt fall. Ersätt-
ningen innehåller inte täckning för skolskjuts. SVA och SYV ingår i ersätt-
ningen. 
 
Förskola 
 
Ålder Belopp (kr)/ barn och år 
Barn 1-2 år 128 300 
Barn 3-5 år 108 900 
 
Pedagogisk omsorg 
 
Ålder Belopp (kr)/ barn och år 
Barn 1-2 år   98 800  
Barn 3-5 år   85 000 
Barn 6-9 år   42 100 
Barn 10-12 år   32 100  
 
Fritidshem 
 
Ålder Belopp (kr)/ barn och år 
Barn 6-9 år   38 700 kr 
Barn 10-12 år   26 200 kr 
 
Grundskola och förskoleklass 
 
År Belopp (kr)/ elev och år 
Förskoleklass   77 800 
Åk 1 
Åk 2 

  77 800 
  79 400 

Åk 3 
Åk 4 

  85 100 
  96 900 

Åk 5   97 300 
Åk 6   99 300  
Åk 7 103 300 
Åk 8 107 400 
Åk 9 109 800  
 
Grundsärskola 
 
 Belopp (kr)/ barn och år 
Grundsärskola 315 700 kr 
Träningsskola 406 200 kr 
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Gymnasieskola 
 
 Program Belopp (kr)/ elev 

och år 
EK Ekonomiprogrammet   85 300 
ES Estetiska programmet 101 100 
SA Samhällsvetenskapsprogrammet   85 900  
TE Tekniska programmet   94 400 
NA Naturvetenskapsprogrammet   90 100 
EE El- och energiprogrammet 110 100  
FT Fordons- och transportprogrammet 125 800  
HA Handels- och administrationsprogram   93 400  
RL Restaurang- och livsmedelsprogram 119 100  
VO Vård- och omsorgsprogrammet   96 700 
IMPRE Preparandutbildning   99 900  
IMPRO Introduktion – Programinriktat ind. val   99 900  
IMYRK Yrkesintroduktion 113 300  
IMIND Introduktion – Individuellt alternativ 153 500  
IMSPR Språkintroduktion 153 500  
 
Övriga program: För gymnasieprogram som Östhammars kommun inte själv 
anordnar erbjuds flertalet utbildningar genom samverkansavtal med kommu-
nerna Uppsala och Tierp. För dessa utbildningar tillämpas Uppsalas eller Ti-
erps prislista. För BA används lägeskommunens prislapp alternativt ett genom-
snitt av Uppsalas och Tierps prislappar. 
_____ 
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§ 117 Dnr BUN-2017-108 Dpl 308 
 
Taxa för uthyrning av skolans lokaler 2018    
 
Kommunfullmäktige antog 2010-02-16 § 9 bestämmelser och avgifter vid uthyr-
ning av skol- och barnomsorgslokaler. Samtidigt delegerade kommunfullmäk-
tige till barn- och utbildningsnämnden att årligen fastställa taxor vid uthyrning 
av skolans lokaler, och att taxorna revideras med samma uppräkning som barn- 
och utbildningsnämndens lokaler i samband med fastställande av nämndens år-
liga budgetram. 
 
Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist föredrar ärendet. 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-11-30 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
Ekonom Sara Ersund föredrar ärendet. 
 
Förslaget diskuteras och justeras. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-12-14 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att bestämmelser och avgifter vid 
uthyrning av skol- och barnomsorgslokaler för 2018 fastställs i enlighet med 
förslag daterat 2017-12-14. 
_____ 
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§ 118 Dnr BUN-2017-115 Dpl 002 
 
Delegering i personalfrågor     
 
Barn- och utbildningsnämndens delegering i personalfrågor antogs senast  
2014-05-08 och det föreligger förslag till en ny delegationsordning inom barn- 
och utbildningsnämndens verksamhetsområde. 
 
Arbetsutskottets beslut 2017-11-30 
 
Barn- och utbildningsnämnden antar ny delegering i personalfrågor avseende 
barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. 
_____ 
 
Ekonom Sara Ersund föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-12-14 
 
Barn- och utbildningsnämnden antar ny delegering i personalfrågor avse-
ende barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. 
_____ 
 
 
 
 
 

 § 119 Dnr BUN-2016-106 Dpl 003 
 
Intern kontrollplan 2017: Redovisning    
 
Kommunfullmäktige antog 2010-09-28 § 82 reglemente för intern kontroll. Reg-
lementet syftar till att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en till-
fredsställande intern kontroll. 
 
Barn- och utbildningsnämnden antog 2016-12-15 intern kontrollplan för 2017.  
 
Nämndsekreterare Per-Åke Berg föredrar ärendet. 
 
Diskussion om redovisningen. 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-11-30 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen 
_____ 
 
Nämndsekreterare Per-Åke Berg föredrar ärendet. 
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Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-12-14 
 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av den interna 
kontrollplanen för 2017. 
_____ 
 
 

  
 
 
§ 120 Dnr BUN-2017-109 Dpl 003 
 
Intern kontrollplan 2018     
 
Kommunfullmäktige antog 2010-09-28 § 82 reglemente för intern kontroll. Reg-
lementet syftar till att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en till-
fredsställande intern kontroll. 
 
Enligt reglementet ska nämnderna senast under januari månad anta intern kon-
trollplan för året.  
 
Nämndsekreterare Per-Åke Berg föredrar ärendet. 
 
Diskussion om den interna kontrollplanen 2018. 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-11-30 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen 
_____ 
 
Nämndsekreterare Per-Åke Berg föredrar ärendet. 
 
Förslaget diskuteras och justeras. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2012-12-14 
 
Barn- och utbildningsnämnden antar den interna kontrollplanen för 2018. 
_____ 
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§ 121 
 
Information från förvaltningen     
 
Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén informerar om: 
 

- Presentation av måluppfyllelse och nyckeltal för förskola, grundskola, 
gymnasieskola och vuxenutbildning under 2017.  

-  
- Det blir en utbildning av Kolada den 10 januari 2018. Barn- och utbild-

ningsnämnden är välkomna att delta på utbildningen. 
 

- Kort presentation av medarbetarenkäten. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-12-14 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 122 
 
Rapporter från skolråd m.m.     
 
Ingen redovisning av rapporter. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-12-14 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapporterna vid nämndens sam-
manträde 2018-02-01. 
_____ 
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§ 123 
 
Redovisning av delegationsbeslut v  
 
Följande förteckningar över delegationsbeslut redovisas: 
 
2017-11-14  Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén 

(Bidrag till fristående huvudman) 

2017-11-16  Rektor Zara Järvström 
(Mottagande av elev från annan kommun till ut-
bildningar som inte utformats för en grupp elever) 

2017-12-04 Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist 
 (Beslut om skolskjuts) 

2017-12-06  Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén 
(Bidrag till fristående huvudman) 

2017-12-07  Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén 
(Mottagande av elev i grundskola från annan 
kommun, särskilda skäl) 

2017-12-08 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.) 

2017-12-08 Rektor Christina Ekman 
  (Beslut att inleda utredning vid kännedom om att 
 en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 
 behandling i samband med verksamheten.) 

2017-12-08 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.) 

2017-12-08 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.) 

2017-12-08 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.) 

2017-12-08 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.) 



 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sid 
2017-12-14 18 (19) 

 

 Utdragsbestyrkande 
 

2017-12-08 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.) 

2017-12-08 Förskolechef Jenny Änggård 
  (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 2017-12-14 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 124 
 
Information v  
 
1) Dnr BUN-2017-011 Dpl 627 
Beslut från Barn- och elevombudet 2017-11-17 avseende anmälan om kränkande 
behandling vid Vallonskolan. 
 
2) Dnr BUN-2017-092 Dpl 627 
Uppföljning av Skolinspektionens beslut  om att lämna anmälan till Östhammars 
kommuns klagomålshantering 

 
Arbetsutskottets förslag 2017-11-30 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
3) Dnr KS-2017-807 Dpl 911 
Utdrag ur protokoll fört vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-11-14 av-
seende entledigande av ledamot (S) i barn- och utbildningsnämnden. 
 
4) Dnr KS-2017-807 Dpl 911 
Utdrag ur protokoll fört vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-11-14 av-
seende val av ledamot (S) i barn- och utbildningsnämnden. 
  
5) Dnr KS-2017-798 Dpl 003 
Utdrag ur protokoll fört vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-11-14 av-
seende revidering av taxa för kopiering av allmänna handlingar. 



 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sid 
2017-12-14 19 (19) 

 

 Utdragsbestyrkande 
 

6) Dnr KS-2017-020 Dpl 041 
Utdrag ur protokoll fört vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-11-14 av-
seende antagande av mål och budget 2018, flerårsplan 2019-2021, investerings-
budget 2018, investeringsbudget plan 2018-2021. 
 
7) Dnr BUN-2017-116 Dpl 630 
Beslut från Skolinspektionen 2017-11-27 avseende anmälan om förskolan Furu-
stugan i Östhammars kommun. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-12-14 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 125 
 
Kurs- och konferensinbjudningar    
 
Kurs- och konferensinbjudningar redovisas. 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-11-30 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-12-14 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
 
Freddie Eriksson (MP) uppvaktas då han fyllt 70 år. 
 
Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén uppvaktas då hon fyllt 60 år 
 
Ordförande Christer Lindström (M) tillönskar barn- och utbildningsnämnd och 
barn- och utbildningsförvaltningen en God Jul och Gott Nytt År. 
 
 



 
Barn- och utbildningsnämnden 

                                                                            NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA 
                                                                            Datum                                                                                                                                   Sid 
 
                                                                                   2017-12-14                                                                                                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)       
Lisa Norén   2 S X         
Lennart Norén   3 S X         
Ann-Charlotte Grehn   4 S X         
Gunnel Wahlgren          5 C X         
Josefine Nilsson   6 C X         
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        
Niklas Ekström   7 M X         
Fredrik Jansson   8 BOA  X        
Freddie Eriksson                                9 MP X         
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