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 Utdragsbestyrkande 
 

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

Beslutande Enligt närvarolista 

Övriga deltagande Lisbeth Bodén, barn- och utbildningschef 
Per-Åke Berg, nämndsekreterare 
Sara Ersund, ekonom, §§ 40-44, 46, 51 
Inga-Lill Ericsson, rektor, § 36 
Anna-Karin Sehlstedt Ståhl, rektor, § 37 
Håkan Blom, rektor, §38 
Anne Lee Larson, verksamhetschef förskolan, § 44 
Sofia Lindgren, Lärarnas Riksförbund, §§ 39-44 
Pernilla Eklund, Lärarförbundet, §§ 39-43 
Birgitta Söderberg, utredare, del av § 49 

 
Utses att justera Christer Lindström 
Justeringens plats och tid Barn- och utbildningskontoret, 2018-04-17 
  

 
Underskrifter Sekreterare ……………………………………………..  Paragrafer 36-54 
 Per-Åke Berg  

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

 
 Justerande ……………………………………………..  
 Christer Lindström  

 
 ANSLAG/BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
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 Per-Åke Berg  
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 § 36 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 åtgär-
der ska ske vid nämndens sammanträde 2018-04-12.  
_____ 
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Rektor Inga-Lill Ericsson föredrar ärendet och åtgärder diskuteras. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-04-12 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att en återrapportering av vidtagna 
åtgärder ska ske vid nämndens sammanträde 2018-06-28.  
_____ 
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§ 37 Dnr BUN-2018-019 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 Anna-Karin Sehlstedt Ståhl föredrar ärendet. 
 
Freddie Eriksson (MP) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-03-08 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att en återrapportering av vidtagna åtgär-
der ska ske vid nämndens sammanträde 2018-04-12. 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. 
_____ 
 
Freddie Eriksson (MP) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet. 
 
Rektor Anna-Karin Sehlstedt Ståhl föredrar ärendet och åtgärder diskuteras. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-04-12 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att en återrapportering av vidtagna 
åtgärder ska ske vid nämndens sammanträde 2018-06-28.  
_____ 
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§ 38 Dnr BUN-2018-023 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 Håkan Blom föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-03-08 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att en återrapportering av vidtagna åtgär-
der ska ske vid nämndens sammanträde 2018-04-12. 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. 
_____ 
 
Rektor Håkan Blom föredrar ärendet och åtgärder diskuteras. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-04-12 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att en återrapportering av vidtagna 
åtgärder ska ske vid nämndens sammanträde 2018-06-28.  
_____ 
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§ 39 Dnr BUN-2018-035 Dpl 610 
 
Handlingsplan för skolnärvaro     
 
Det har tagits fram en handlingsplan för skolnärvaro för att tydliggöra hur arbe-
tet ska bedrivas vid låg skolnärvaro.  
  
Arbetsutskottets förslag 2018-03-22 

 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
Rektor Håkan Blom föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-04-12 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
 
 
 
 

 § 40 Dnr BUN-2016-106 Dpl 003 
 
Intern kontrollplan 2017: Uppföljning    
 
Vid redovisningen av den interna kontrollplanen för 2017 framkom det brister 
när det gäller att följa kommunens rutiner för utdrag ur belastningsregistret.  
 
Redovisning av hur långt arbetet kommit med att åtgärda dessa brister. 
 
Arbetsutskottets förslag 2018-03-22 

 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
Ekonom Sara Ersund föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-04-12 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
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§ 41 
 

 Dataskyddsförordningen (GDPR)    
 
Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från 
och med den 25 maj 2018. Förordningen kommer att innebära en hel del föränd-
ringar för de som behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den en-
skilde när det gäller personlig integritet.   
  
Samordnare Carina Bohlin ger en översikt av GDPR. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-04-12 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
 
 
 
 

 § 42 Dnr BUN-2017-34 Dpl 041 
 
Årsbudget 2018: Budgetuppföljning avseende kvartal 1   
 
Driftbudgetuppföljning för kvartal 1 redovisas.  
 
Arbetsutskottets förslag 2018-03-22 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
Ekonom Sara Ersund föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-04-12 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
 
 
  



 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sid 
2018-04-12 8 (17) 

 

 Utdragsbestyrkande 
 

§ 43 Dnr BUN-2018-011 Dpl 041 
 
Årsbudget 2019: Preliminär budget och verksamhetsplan samt flerårsplan 2020-
2022 
 
Barn- och utbildningsnämnden ska besluta om preliminär drift- och investeringsbud-
get och verksamhetsplan för 2019 samt flerårsplan 2020-2022. 
 
Diskussion om budgetarbetet. 
 
Tjänsteförrättande barn- och utbildningschef Sara Ersund föredrar ärendet. 
 
Arbetsutskottets förslag 2018-02-15 

 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
 
Ekonom Sara Ersund föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-03-08 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
Arbetsutskottets förslag 2018-03-22 

 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
 
Ekonom Sara Ersund föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-04-12 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
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 § 44 Dnr BUN-2018-034 Dpl 631 
 
Barn- och utbildningsnämndens principer för en bra förskola i Östhammars kom-
mun 
 
Det har tagits fram ett förslag till principer för en bra förskola i Östhammars 
kommun. 
 
Arbetsutskottets förslag 2018-03-22 

 
Barn- och utbildningsnämnden antar principer för en bra förskola i Östhammars 
kommun. 
_____ 
 
Verksamhetschefen för förskolan, Anne Lee Larsson föredrar ärendet. 
 
Förslaget diskuteras och justeras. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-04-12 
 
Barn- och utbildningsnämnden antar principer för en bra förskola i Öst-
hammars kommun. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 45 Dnr BUN-2018-033 Dpl 600 
 
Innehållsfilter för åtkomst till internet    
 
Christer Lindström (M) har tidigare lyft frågan om det finns något innehållsfilter 
i de datorer/enheter som skolan tillhandahåller. Frågan har undersökts och i 
dagsläget finns det inget innehållsfilter aktiverat på EDU-nätet som skolorna 
använder. Detta innebär att inga hemsidor är spärrade för elever och personal 
som använder EDU-nätet för åtkomst till internet. 
 
Arbetsutskottets förslag 2018-03-22 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att innehållsfilter ska införas på EDU-
nätet enligt underlaget. 
_____ 
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Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-04-12 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ett innehållsfilter ska införas på 
EDU-nätet som blockerar olämpliga sidor. 
 
Blockeringen sker under en provperiod och utvärderas efter den 12 juni 
2018. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 46 Dnr BUN-2018-039 Dpl 600 
 
Lokalförsörjningsplan: Revidering    
 
Barn- och utbildningsnämnden antog 2017-09-14 en lokalförsörjningsplan för 
2018-2032. Planen ska vid behov revideras. 
_____ 
 
Arbetsutskottets förslag 2018-03-22 

 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner revideringen av lokalförsörjningspla-
nen. 
_____ 
 
Ekonom Sara Ersund föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-04-12 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar om den reviderade lokalförsörj-
ningsplanen vid sammanträdet 2018-05-17. 
_____ 
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§ 47 Dnr: BUN-2018-036 Dpl 612 
 
Ansökan om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola: Yttrande  
 
När en enskild huvudman ansöker om att få starta/utöka en fristående gymnasie-
skola ska den kommun där utbildningen ska bedrivas samt närliggande kommu-
ner ges tillfälle att yttra sig (Skollagen (2010:800) 2 kap. 5 §). Kommunernas 
yttrande utgör ett stöd för Skolinspektionen att bedöma om etableringen av den 
fristående gymnasieskolan kan medföra påtagliga negativa följder på lång sikt 
för skolväsendet i kommunen eller i närliggande kommuner. 
 
Kommunen har t o m 2018-03-16 mottagit sju ansökningar för yttrande.  
Fullständiga ansökningshandlingar finns tillgängliga på barn- och utbildnings-
kontoret. 
 
Kommunens yttrande ska vara Skolinspektionen tillhanda senast 2018-05-11. 
 
Arbetsutskottets förslag 2018-03-22 

 
Barn- och utbildningsnämnden yttrar sig enligt förslag över ansökningarna 
från Folkuniversitetet Kursverksamheten vid Uppsala Universitet, Thoren Inno-
vation School AB, Lärande i Sverige AB och Ljud & Bildskolan LBS AB. 
 
Barn- och utbildningsnämnden avstår från att yttra sig över ansökningarna från 
JENSEN education college AB och Thorengruppen AB 
_____ 
 
Nämndsekreterare Per-Åke Berg föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-04-12 
 
Barn- och utbildningsnämnden yttrar sig enligt förslag över ansökningarna 
från Folkuniversitetet Kursverksamheten vid Uppsala Universitet, Thoren 
Innovation School AB, Lärande i Sverige AB och Ljud & Bildskolan LBS 
AB. 
 
Barn- och utbildningsnämnden avstår från att yttra sig över ansökningarna 
från JENSEN education college AB och Thorengruppen AB 
_____ 
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§ 48 Dnr BUN-2018-044 Dpl 600 
 
Namn på nya skolor och förskolor    
 
En inledande diskussion om namn på nya förskolor och skolor. 
 
Arbetsutskottets beslut 2018-03-22 
 
Arbetsutskottet ger barn- och utbildningschefen i uppdrag att utreda frågan till 
barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2018-04-12. 
_____ 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-04-12 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utlysa en namntävling gällande 
Vreta-/Vallonskolan i Gimo. Namntävlingen är öppen för eleverna på 
grundskolorna i Gimo och barn- och utbildningsnämnden utser det vin-
nande bidraget. 
______ 
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§ 49 
 
Information från förvaltningen     
 
Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén informerar om: 
 

- Arbetet med den nya skolan i Östhammar går framåt och ritningar pre-
senteras. Politikerna i barn- och utbildningsnämnden vill vara represente-
rade i styrgruppen. 

 
- Arbetet i Gimo med Vreta-/Vallonskolan. 

 
- Barn- och utbildningsnämnden kommer att få titträttigheter i Stratsys. 

 
- Den 16-17 april kommer barn- och utbildningsförvaltningen och social-

förvaltningen ha en gemensam aktivitet som syftar till att förbättra sam-
arbetet i gemensamma ärenden.  

 
- Information om statsbidraget avseende likvärdig utbildning i förskole-

klass och grundskolan. Statsbidraget är på knappt 1,9 mkr.  
 
 Utredare Birgitta Söderberg informerar om: 
 

- Inför riksdagsvalet 2018 kommer ett skolval att genomföras för elever i 
årskurs 7-9 samt för gymnasieelever. Detta val genomförs veckan innan 
riksdagsvalet och siffrorna publiceras. Det är viktigt att de politiska par-
tierna engagerar sig och besöker skolorna inför detta val. 

 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-04-12 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
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§ 50 
 
Rapporter från skolråd m.m.     
 

− Bertil Johansson (C) rapporterar från skolråd vid förskolorna i Gimo 
2018-02-15. 
 

− Roger Lamell (S) rapporterar från möte angående pedagogisk omsorg 
2018-04-11 

 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-04-12 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapporterna. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 51  

 
Inkomna skrivelser till barn- och utbildningsnämnden    
 
Följande inkomna skrivelser redovisas: 
 
1)  Dnr BUN-2018-045 Dpl 600 
Skrivelse till barn- och utbildningsnämnden avseende ytterkläder till personal 
som arbetar på skolor. 
 
Arbetsutskottets beslut 2018-03-22 
 
Arbetsutskottet ger barn- och utbildningschefen i uppdrag att utreda frågan till 
barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2018-04-12. 
_____ 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-04-12 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att frågan om arbetskläder för per-
sonal ska diskuteras i samband med budgetprocessen för år 2019. 
_____ 
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§ 52 
 
Redovisning av delegationsbeslut v  
 
Följande förteckningar över delegationsbeslut redovisas: 
 
2018-02-22 Tjänsteförrättande barn- och utbildningschef Sara Ersund 
 (Mottagande av elev från annan kommun p.g.a. särskilda 
 skäl). 

2018-03-13 Särskolestrateg Anne Lee Larsson 
  (Mottagande i gymnasiesärskolan) 

2018-03-13 Verksamhetschef förskolan Anne Lee Larsson  
 (Yttrande/svar till domstol eller annan myndighet) 

2018-03-19 Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén 
 (Stöd för inackordering) 

2018-03-29 Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist 
 (Beslut om skolskjuts). 

2018-04-03 Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén 
 (Yttrande/svar till domstol eller annan myndighet) 

2018-04-03 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.) 

2018-04-03 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.) 

2018-04-03 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.) 

2018-04-03 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.) 

2018-04-03 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.) 

2018-04-03 Rektor Håkan Blom 
  (Beslut att inleda utredning vid kännedom om att 
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 en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 
 behandling i samband med verksamheten.) 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-04-12 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 53 
 
Information v  
 
1) Dnr BUN-2017-117 Dpl 627 
Beslut från Skolinspektionen 2018-03-08 avseende anmälan om kränkande be-
handling. 
 
Arbetsutskottets förslag 2018-03-22 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
 
2) Dnr KS-2017-961 Dpl 003 
Utdrag ur protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-03-13 avse-
ende redovisning av intern kontrollplan 2017 för nämnderna. 
 
3) Dnr KS-2018-126 Dpl 041 
Utdrag ur protokoll fört vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 
2018-03-20 avseende preliminär budget 2019, flerårsplan 2020-2022. 
 
4) Dnr KS-2016-174 Dpl 003 
Utdrag ur protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-03-13 avse-
ende Östhammars stad 650 år, anordnande av konsert.. 
_____ 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-04-12 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
 
 
 
 



 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sid 
2018-04-12 17 (17) 

 

 Utdragsbestyrkande 
 

§ 54 
 
Kurs- och konferensinbjudningar    
 
Kurs- och konferensinbjudningar redovisas. 
 
Arbetsutskottets förslag 2018-03-22 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-04-12 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
 



 
Barn- och utbildningsnämnden 

                                                                            NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA 
                                                                            Datum                                                                                                                                   Sid 
 
                                                                                   2018-04-12                                                                                               1 (1)                                                 

  
 
 
Namn 
 
 

Parti Närvaro Tjänstgörande ersättare 
 

Omröstningar 
 
Ja 

 
Nej 

§ § 
Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår 

Ordinarie            
Roger Lamell   1 S X         
Lisa Norén   2 S  X Matts Eriksson (S)       
Lennart Norén   3 S X         
Ann-Charlotte Grehn   4 S  X Bertil Johansson (C)                                     
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  Tjänstgörande       
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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