
 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sid 
2018-02-01 1 (18) 

 

 Utdragsbestyrkande 
 

Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum Gräsö (SR 1), Östhammar, kl. 08.30 - 16.05 
 

Beslutande Enligt närvarolista 

Övriga deltagande Sara Ersund, tjänsteförrättande barn- och utbildningschef 
Per-Åke Berg, nämndsekreterare 
Inga-Lill Ericsson, rektor, § 1 
AnneLee Larson, verksamhetschef, §§ 7-9 
Elisabeth Lindkvist, verksamhetscontroller, §§ 7-9 

 
Utses att justera Christer Lindström (M) 
Justeringens plats och tid Barn- och utbildningskontoret, 2018-02-07 
  

 
Underskrifter Sekreterare ……………………………………………..  Paragrafer 1-19 
 Per-Åke Berg  

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

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

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

 
Sammanträdesdatum 2018-02-01 
Datum för  
anslags uppsättande 2018-02-07 anslags nedtagande 2018-03-01 
Förvaringsplats  
för protokollet Barn- och utbildningskontoret 
  
Underskrift ……………………………………………..  
 Per-Åke Berg  
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 Utdragsbestyrkande 
 

 § 1 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 skyl-
digheter. 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 åtgär-
der ska ske vid nämndens sammanträde 2017-02-01. 
_____ 
 
Rektor Inga-Lill Ericsson föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-02-01 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att en återrapportering av vidtagna 
åtgärder ska ske vid nämndens sammanträde 2018-04-12.  
_____ 
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Sammanträdesdatum Sid 
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 Utdragsbestyrkande 
 

§ 2 Dnr BUN-2018-004 Dpl 003 
 
Reglemente för barn- och utbildningsnämnden: Revidering   
 
Mot bakgrund av den nya kommunallagen och den nya förvaltningslagen behöver 
barn- och utbildningsnämndens reglemente revideras. Reglementet behöver också 
ändras med anledning av att medborgarförslag ersätts med medborgarmotion. 
 
Arbetsutskottets förslag 2018-01-11 

 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta det revide-
rade reglementet för barn- och utbildningsnämnden. 
_____ 
 
Nämndsekreterare Per-Åke Berg föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-02-01 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta det re-
viderade reglementet för barn- och utbildningsnämnden. 
_____ 
 
 
 
§ 3 Dnr BUN-2018-003 Dpl 002 
 
Delegering i verksamhetsfrågor     
 
Barn- och utbildningsnämnden antog 2011-06-09 delegering i verksamhetsfrågor 
att gälla från och med 2011-07-01. Delegationsordningen behöver revideras med 
anledning av en ny inköpsorganisation. 
 
Arbetsutskottets förslag 2018-01-11 
 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner revideringen av delegering i verk-
samhetsfrågor. 
_____ 
 
Nämndsekreterare Per-Åke Berg föredrar ärendet. 
 
Förslaget diskuteras och justeras. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-02-01 
 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner revideringen av delegering i 
verksamhetsfrågor. 
_____ 
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 Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 

 § 4 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 kontaktperson 
vid nämndens sammanträde 2018-02-01. 
_____ 
 
Nämndsekreterare Per-Åke Berg föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-02-01 
 
Barn och utbildningsnämnden beslutar att kontaktpersonerna för de olika 
enheterna utses enligt bifogad bilaga. 
_____ 
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 Utdragsbestyrkande 
 

§ 5 Dnr BUN-2018-008 Dpl 900 
 Dnr KS-2018-18  
Kultur i en nyskapande kunskapsregion - Region Uppsalas kulturplan 2019-2022  
 
Östhammars kommun har inbjudits att lämna synpunkter på region Uppsalas 
kulturplan 2019-2022. Kultur- och fritidsnämnden koordinerar ärendet och ytt-
randet från barn- och utbildningsnämnden ska vara kultur- och fritidsnämnden 
tillhanda senast 2018-02-01.  
 
Arbetsutskottets beslut 2018-01-11 

 
Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningschefen i uppdrag att ta 
fram förslag till yttrande till barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2018-
02-01. 
_____ 
  
Tjänsteförrättande barn- och utbildningschef Sara Ersund föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-02-01 
 
Barn- och utbildningsnämnden antar yttrandet och överlämnar det till kul-
tur- och fritidsnämnden. 
_____ 
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 § 6 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 åtgär-
der ska ske vid nämndens sammanträde 2018-02-01. Om eleven trots de vidtagna 
åtgärderna inte fullgör sin skolgång kan barn- och utbildningsnämnden 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. 
_____ 
 
Tjänsteförrättande barn- och utbildningschef Sara Ersund föredrar ärendet. Ak-
tuell elev är inte längre inskriven på någon grundskola i Östhammars kommun. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-02-01 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
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§ 7 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. 
 
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 ut-
reda konsekvenserna av förslaget och ta fram ett beslutsunderlag till barn- och 
utbildningsnämndens sammanträde 2018-02-01. 
_____ 
 
Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-02-01 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inte göra några förändringar i 
riktlinjer för skolskjuts avseende grundskola, grundsärskola och gymnasie-
särskola i Östhammars kommun. 
_____ 
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§ 8 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. 
_____ 
 
Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist föredrar ärendet. 
 
Förslag 
Christer Lindström (M) föreslår för oppositionen att en ny förskola ska byggas 
med 120 platser med möjlighet att bygga ut med ytterligare 60 om behov upp-
står. 
 
Förslag 
Lisa Norén (S) föreslår att det ska bli 100 nya permanenta förskoleplatser i Ös-
terbybruk. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att barn- och utbildnings-
nämnden bifaller Lisa Noréns (S) förslag. 
 
Reservation 
Oppositionen reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag. 
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Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-02-01 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att det ska bli 100 nya permanenta 
förskoleplatser i Österbybruk. 
 
Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningschefen i uppdrag 
att till barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2018-03-08 utreda 
olika alternativ avseende hur dessa 100 permanenta förskoleplatser ska till-
godoses.  
_____ 
 
 
 
 
 
§ 9 Dnr BUN-2018-007 Dpl 633 
 
Pedagogisk omsorg för skolbarn    
 
Diskussion om den pedagogiska omsorgen för skolbarn. 

  
Arbetsutskottets beslut 2018-01-11 

 
Arbetsutskottet ger barn- och utbildningschefen i uppdrag att utreda den peda-
gogiska omsorgen för skolbarn till barn- och utbildningsnämndens sammanträde 
2018-02-01. 

 _____ 
  
 Verksamhetschef för förskolorna Anne Lee Larsson föredrar ärendet. 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-02-01 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att från och med 2018-07-01 görs 
inga nya inskrivningar av skolbarn i den egna pedagogiska omsorgen. 
_____ 
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 § 10 Dnr BUN-2018-001 Dpl 002 
 
Attestförteckning 2018: Redovisning    
 
I enlighet med attestreglemente med tillämpningsanvisningar för Östhammars 
kommun ska beslutsattestanter och ersättare utses av nämnd för ett kalenderår i 
taget. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2007-05-03 att delegera till barn- och 
utbildningschef att utse namngivna personer till beslutsattestanter och ersättare 
för dessa. Förteckning över beslutsattestanter ska redovisas för nämnden. 
 
Aktuell förteckning för 2018 redovisas. 
 
Arbetsutskottets förslag 2018-01-11 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-02-01 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
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§ 11 Dnr BUN-2018-002 Dpl 002 
 
Barn- och utbildningsnämndens inköpsorganisation: Redovisning av certifierade 
inköpare 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2010-09-16 att delegera till befatt-
ningshavare med attesträtt att utse namngivna personer till certifierade inköpare 
inom ramen för sitt attestansvar. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade vidare att förteckning över certifierade 
inköpare inom barn- och utbildningsförvaltningen ska redovisas för barn- och 
utbildningsnämnden en gång per år.  
 
Aktuell förteckning för 2018 redovisas. 
 
Arbetsutskottets förslag 2018-01-11 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-02-01 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
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§ 12 Dnr BUN-2016-032 Dpl 041 
 
Årsbudget 2017: Bokslut och verksamhetsberättelse 2017   
 
Bokslut och verksamhetsberättelse för 2017 redovisas. 
 
Föreligger inget bokslut och verksamhetsberättelse för 2017. 
 
Arbetsutskottets förslag 2018-01-11 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
 
Bokslut och verksamhetsberättelse diskuteras och justeras. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-02-01 
 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner bokslutet och verksamhetsberät-
telse för 2017. I framtida redovisningar vill barn- och utbildningsnämnden 
att verksamhetsberättelsen komprimeras och bara beskriver vad som hänt 
under året samt vilka beslut som fattats och har genomförts. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av hållbarhetsbokslutet. 
_____ 
 
 
 
 
§ 13 Dnr BUN-2017-34 Dpl 041 
 
Årsbudget 2018    
 
Diskussion om budget 2018 och konsekvenser för verksamheten. 
 
Arbetsutskottets förslag 2018-01-11 

 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-02-01 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningschefen i uppdrag 
att återkomma med en redogörelse för vad som gjorts med anledning av 
konsekvensbeskrivningarna och vad som återstår. 
_____ 
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§ 14 
 
Information från förvaltningen v  
 
Tjänsteförrättande barn- och utbildningschef Sara Ersund informerar om: 
 

− Anställningar inom barn- och utbildningsförvaltningen. 
 

− Det pågående arbetet med skolorganisationen i Gimo. 
 

− Den nya skolan i Östhammar. Byggstarten beräknas till hösten 2018. 
 

− Det ska göras en risk- och sårbarhetsanalys avseende hot och våld mot 
skolan. 

 
− Det blir en stratsysinformation för barn- och utbildningsnämnden vid 

sammanträdet i april. 
 

− Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemslän-
der från och med 25 maj 2018. Det kommer att innebära en hel del för-
ändringar för de som behandlar personuppgifter. Inom barn- och utbild-
ningsförvaltningen pågår ett arbete med detta. 

 
− Kort information om medarbetarundersökningen. 

 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-02-01 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 15 
 
Rapporter från skolråd m.m. v  
 

− Gunnel Wahlgren (C) rapporterar från skolråd vid Snesslinge skola  
2017-12-05. 

 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-02-01 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapporterna. 
_____ 
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§ 16  

 
Inkomna skrivelser till barn- och utbildningsnämnden    
 
Följande inkomna skrivelser redovisas: 
 
1)  Dnr BUN-2018-006 Dpl 600 
Skrivelse till barn- och utbildningsnämnden från vårdnadshavare. 
 
Arbetsutskottets förslag 2018-01-11 

 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av skrivelsen. 
_____ 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-02-01 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av skrivelsen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningschefen i uppdrag 
att återkomma med en redovisning av vilka åtgärder som vidtagits och hur 
ärendet utvecklats. 
_____ 
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§ 17 
 
Redovisning av delegationsbeslut v  
 
Följande förteckningar över delegationsbeslut redovisas: 
 
Verksamhetsfrågor 
 
2017-11-16  Rektor Zara Järvström 

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

2017-12-28 Särskolestrateg Anne Lee Larsson) 
  (Mottagande i grundsärskolan) 

2018-12-01  Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén 
(Bidrag till fristående förskola) 

2018-01-03  Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén 
(Beslut om att begränsa eller förbjuda vårdnads-
havares tillträde till skola) 

2018-01-22 Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist 
 (Skolskjuts särskilda skäl, skolskjuts med taxi 
särskilda skäl, busskort särskilda skäl, vinterbuss-
kort särskilda skäl). 

2018-01-25  Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén 
(Beslut att inte lämna ut allmän handling eller att 
lämna ut handling med förbehåll) 

2018-01-25  Ekonom Sara Ersund 
 (Beslut om självskjutsersättning) 

2018-01-25 Förskolechef Ingrid Wester 
  (Beslut om utökad tid i förskolan) 

2018-01-26 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.) 

2018-01-26 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.) 

2018-01-26 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.) 
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2018-01-26 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.) 

2018-01-26 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.) 

2018-01-26 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.) 

2018-01-26 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.) 

 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-02-01 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 18 
 
Information v  
 
1) Dnr BUN-2017-120 Dpl 900 
Beslut från JO 2017-12-15 avseende anmälan till JO. 
 
2) Dnr KFN-2017-179 Dpl 388 
 Dnr KFN-2016-152 Dpl 388 
Utdrag ur protokoll fört vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde  
2017-12-07 avseende Handlingsplan 2018-2021 för friskvårdssatsning för priori-
terade målgrupper. 
 
3)  
Cirkulär 17:62 från Sveriges Kommuner och Landsting avseende kopiering och 
tillgängliggörande i skolorna fr.o.m. 2018 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sid 
2018-02-01 17 (18) 

 

 Utdragsbestyrkande 
 

4)  
Cirkulär 17:70 från Sveriges Kommuner och Landsting avseende politisk in-
formation i skolan. 
 
5) Dnr KS-2015-224 Dpl 730 
Utdrag ur protokoll fört vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-12-12 av-
seende det goda livet som äldre i Östhammars kommun 2018-2022. 
 
6) Dnr BUN-2016-096 Dpl 600 
Uppföljningsbeslut från Skolinspektionen 2017-12-13 avseende kvalitetsgransk-
ning av förskolans arbete med flerspråkiga barns språkutveckling vid Diaman-
tens förskola i Östhammars kommun. 
 
Arbetsutskottets förslag 2018-01-11 

 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
 
7) Dnr BUN-2017-070 Dpl 900 
Dom från Kammarrätten 2018-01-15 avseende begäran om utlämnande av hand-
ling. 
 
8) Dnr BUN-2017-056 Dpl 627 
Beslut från Barn- och elevombudet 2018-01-12 Uppföljning av beslut gällande 
skyldighet att motverka kränkande behandling vid Österbyskolan. 
 
9) Dnr KS-2017-936 Dpl 003 
Utdrag ur protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-01-16 avse-
ende antagande av riktlinjer för IT-utrustning till förtroendevalda i Östhammars 
kommun. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-02-01 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sid 
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 Utdragsbestyrkande 
 

§ 19 
 
Kurs- och konferensinbjudningar 
 
Kurs- och konferensinbjudningar redovisas. 
 
Arbetsutskottets förslag 2018-01-11 

 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-02-01 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
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BESLUT 
2018-02-01 

 
 
 
 

Enhet Kontaktpersoner 
Förskolorna Skutan och Tärnan 
Gräsö skola 
Öregrunds skola 

 
Gunnel Wahlgren (C)  
Fredrik Jansson (BOA) 

Förskolorna i Östhammar 
(Logården, Marieberg och Tomtberga) 

Josefine Nilsson (C) 
Niklas Ekström (M) 

Edsskolan Matts Eriksson (S) 
Fredrik Jansson (BOA) 

Frösåkersskolan Ann-Charlotte Grehn (S) 
Niklas Ekström (M) 

Kristinelundsskolan Lennart Norén (S) 
Niklas Ekström (M) 

Snesslinge skola Gunnel Wahlgren (C) 
Fredrik Jansson (BOA) 

Förskolorna i Alunda 
(Alma, Ekeby, Furustugan Myran) 

Roger Lamell (S) 
Christer Lindström (M) 

Ekeby skola 
Olandsskolan 

Lisa Norén (S)  
Christer Lindström (M) 

Förskolorna Diamanten och Rubinen Bertil Johansson (C) 
Irmeli Bellander (L) 

Hammarsskolan 
Särskolan 

Sara Hultgren (S) 
Irmeli Bellander (L) 

Vallonskolan Bertil Johansson (C) 
Jonathan Andersson (SD) 

Vretaskolan Emma Helén (C) 
Irmeli Bellander (L) 

Förskolorna Eken och Granen 
Österbyskolan 

Sven Olof Svensson (S) 
Freddie Eriksson (MP) 

Familjedaghemmen 
(Alunda, Gimo, Hargshamn Österby- 
bruk, Snesslinge, Valö) 

Josefine Nilsson (C) 
Christer Lindström (M) 

Bruksgymnasiet Lennart Norén (S) 
Jonathan Andersson (SD) 

Forsmarks skola Lotta Karlsson (C) 
Freddie Eriksson (MP) 

Kulturskolan Roger Lamell (S) 
Freddie Eriksson (MP) 
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                                                                            NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA 
                                                                            Datum                                                                                                                                   Sid 
 
                                                                                   2018-02-01                                                                                               1 (1)                                                 

  
 
 
Namn 
 
 

Parti Närvaro Tjänstgörande ersättare 
 

Omröstningar 
 
Ja 

 
Nej 

§ § 
Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår 

Ordinarie   X         
Roger Lamell   1 S X         
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         
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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