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 Utdragsbestyrkande 
 

Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum Gräsö (SR 1), Östhammar, kl. 08.30 – 11.45 
 

Beslutande Enligt närvarolista 

Övriga deltagande Lisbeth Bodén,  barn- och utbildningschef 
Per-Åke Berg, nämndsekreterare 
Sara Ersund, ekonom 
Ulrica Ericsson, förskolechef 
Joakim Svensson, skolutvecklingsledare 
Elisabeth Lindkvist, verksamhetscontroller 
Zara Järvström, verksamhetschef 
 

 
Utses att justera Christer Lindström (M) 
Justeringens plats och tid Barn- och utbildningskontoret, 2019-01-10 
  

 
Underskrifter Sekreterare ……………………………………………..  Paragrafer 1-7 
 Per-Åke Berg  

 
 Ordförande ……………………………………………..  
 Josefine Nilsson (C)  

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

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

 
Sammanträdesdatum 2019-01-10 
Datum för  
anslags uppsättande 2019-01-10 anslags nedtagande 2019-02-01 
Förvaringsplats  
för protokollet Barn- och utbildningskontoret 
  
Underskrift ……………………………………………..  
 Per-Åke Berg  
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 Utdragsbestyrkande 
 

§ 1 Dnr BUN-2018-117 Dpl 600 
 
Arbetsformer: Val av utskott     
 
Enligt reglementet (§ 23) ska det inom barn- och utbildningsnämnden finnas ett 
arbetsutskott. Barn- och utbildningsnämnden har att utse tre ledamöter och tre 
ersättare till nämnden arbetsutskott samt utse en ordförande och en vice ordfö-
rande bland utskottets ledamöter (§ 24). 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-01-10 
 
Barn- och utbildningsnämnden väljer följande ledamöter till arbetsutskot-
tet: 

− Josefine Nilsson (C) 
− Matts Eriksson (S) 
− Christer Lindström (M) 

 
Barn- och utbildningsnämnden väljer följande ersättare till arbetsutskottet: 

− Emma Kruse (C) 
− Lennart Norén (S) 
− Sabina Stål (KD) 

 
Barn- och utbildningsnämnden väljer Josefine Nilsson till ordförande i 
barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott och Christer Lindström (M) 
till vice ordförande. 
_____ 
 
 
 
 
 

 § 2 Dnr BUN-2018-117 Dpl 600 
 
Arbetsformer: Mandatperiod för utskott    
 
Mandatperioden för arbetsutskottet har varit densamma som för barn- och ut-
bildningsnämnden. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-01-10 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att mandatperioden för barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott ska vara samma som för barn- och ut-
bildningsnämnden. 
_____ 
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 § 3 Dnr BUN-2018-117 Dpl 600 
 
Arbetsformer: Ersättares inträdesordning i arbetsutskottet    
 
Under föregående mandatperiod har ersättare i arbetsutskottet varit i första hand 
personliga och i andra hand ur det egna partiet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-01-10 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ersättare i första hand ska vara 
personliga och i andra hand ur det egna partiet. 
 

− Emma Kruse (C) är personlig ersättare för Josefin Nilsson (C) 
− Lennart Norén (S) är personlig ersättare för Matts Eriksson (S) 
− Sabina Stål (KD) är personlig ersättare för Christer Lindström (M) 

_____ 
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§ 4 
 
Redovisning av delegationsbeslut v  
 
När barn- och utbildningsnämnden delegerat sin beslutanderätt träder delegaten 
helt in i nämndens ställe. Beslut som fattas enligt delegationsordning är juridiskt 
sett barn- och utbildningsnämndens beslut och kan överklagas på samma sätt 
som nämndens beslut. Alla beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas 
till barn- och utbildningsnämnden.  
 
Följande förteckningar över delegationsbeslut i verksamhetsfrågor redovisas: 
 
2018-12-03 Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén 
  (Läsårstider) 
2018-12-21 Rektor Anna-Karin Sehlstedt Stål 
  (Plats i fritidshem med hänsyn till barnets eget behov) 
2019-01-03  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) 

2019-01-03  Rektor Petra Gripemo 
(Beslut att inleda utredning vid kännedom om att en elev anser 
sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med 
verksamheten) 

2019-01-03  Rektor Cecilia Eriksson 
(Beslut att inleda utredning vid kännedom om att en elev anser 
sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med 
verksamheten) 

2019-01-03  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) 

 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-01-10 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
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§ 5 
 
Information v  
 
1)  Dnr KS-2018-808 
Utdrag ur protokoll fört vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-12-18 
avseende antagande av reglemente för barn- och utbildningsnämnden. 
 
2)  Dnr KS-2018-75  
Utdrag ur protokoll fört vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-12-18 
avseende val av revisorer, ledamöter och ersättare i nämnder, bolagsstyrelser och 
stämmor samt ordförande och vice ordföranden i nämnder, m.m. 
 
3)  Dnr KS-2018-781  
Utdrag ur protokoll fört vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-12-18 
avseende riktlinjer för ersättningar till förtroendevalda. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-01-10 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 6 
 
Kurs- och konferensinbjudningar    
 
Kurs- och konferensinbjudningar redovisas. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-01-10 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
 
 
 
 
  



 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sid 
2019-01-10 6 (6) 

 

 Utdragsbestyrkande 
 

§ 7 
 
Information om barn- och utbildningsnämndens organisation och verksamheter  
 
Presentation av barn- och utbildningsnämndens organisation och verksamheter. 
 

− Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén presenterar översiktligt barn- 
och utbildningsförvaltningens organisation och politikens och tjänste-
männens roller. Grundskolornas, fritidhemmens och kulturskolans verk-
samhet samt regelverk redovisas kortfattat. 

 
− Skolutvecklingsledare Joakim Svensson presenterar organisation och 

styrning inom barn- och utbildningsförvaltningen samt skolutvecklings-
enhetens verksamhets och uppdrag. 

 
− Förskolechef Ulrica Ericsson presenterar förskolan och den pedagogiska 

omsorgens verksamhet och uppdrag. 
 

− Ekonom Sara Ersund och verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist pre-
senterar barn- och utbildningskontoret och listar de som arbetar på kon-
toret och arbetsuppgifter. Kort presentation av budget 2019. 

 
− Verksamhetschef Zara Järvström presenterar gymnasieskolans och 

grundskolans verksamhet och uppdrag. 
 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-01-10 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
 
 


