
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-05-16  1 (19) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum Gräsö (SR 1). Östhammar, kl. 08.30-15.10 
 

Beslutande Matts Eriksson (S)  
Lennart Norén (S)  
Sven Olof Svensson (S)  
Josefine Nilsson (C)  
Emma Kruse (C)  
Christer Lindström (M)  
Sabina Stål (KD) 
Maria Arvidsson (L)  
Stefan Larsson (SD) 

Övriga deltagande Lisbeth Bodén, barn- och utbildningschef 
Per-Åke Berg, nämndsekreterare 
Johanna Yngve, projektledare, § 63 
Sara Ersund, ekonom 
Seija Rahkonen Leppänen, förvaltningsledare § 64 
Sofia Lindgren, Lärarnas Riksförbund, §§ 63-77 
Pernilla Eklund, Lärarförbundet, §§ 63-77 
Håkan Blom, rektor, § 68 
Anders Ander, projektledare, § 68 
Åsa Machado, arkitekt Sweco, § 68 
Patric Karlsson, entreprenadchef SH-Bygg, § 68 
Elisabeth Lindkvist, controller, § 68 

 
Utses att justera Christer Lindström (M) 
Justeringens plats och tid Barn- och utbildningskontoret, 2019-05-16 

 
Underskrifter Sekreterare       Omedelbart justerade paragrafer 69-70          

 Per-Åke Berg  
 Ordförande   
 Josefine Nilsson (C)  
 Justerande   
 Christer Lindström (M)  
   

ANSLAG/BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 
 

Sammanträdesdatum 2019-05-16 
Datum för anslags uppsättande 2019-05-16 
Anslags nedtagande 2019-06-07 
Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningskontoret 
  
Underskrift   
 Per-Åke Berg  

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-05-16  10 (19) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

    Dnr BUN-2019-057 

§ 69.  Snesslinge skola och fritidshem 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att grundskole- och 
fritidshemsverksamheten vid Snesslinge skola avvecklas efter utgången av höstterminen 
2019. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att Snesslinge skolas upptagningsområde 
uppgår i Edsskolans upptagningsområde från vårterminen 2020. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Reservationer 
Sabina Stål (KD) och Stefan Larsson (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden gav vid sammanträdet 2019-04-11 barn- och 
utbildningschefen i uppdrag att ta fram fördjupade underlag gällande Snesslinge skola och 
fritidshem. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Snesslinge skola och fritidshem. 

Ärendets behandling 
Uppdraget gavs vid Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2019-04-11, § 46. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ekonom Sara Ersund redovisar ärendet avseende Snesslinge skola och fritidshem. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
  



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-05-16  11 (19) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

    Dnr BUN-2019-058 

§ 70.  Gräsö och Öregrunds fritidshems- och 
grundskoleorganisation 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att grundskole- och 
fritidshemsverksamheten vid Gräsö skola avvecklas efter utgången av höstterminen 2019. 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att Gräsö skolas upptagningsområde uppgår i 
Öregrunds skolas upptagningsområde från vårterminen 2020. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Reservationer 
Sabina Stål (KD) och Stefan Larsson (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden gav vid sammanträdet 2019-04-11 barn- och 
utbildningschefen i uppdrag att ta fram fördjupade underlag gällande Gräsö och Öregrunds 
fritidshems- och grundskoleorganisation. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Gräsö skola och fritidshem. 

Ärendets behandling 
Uppdraget gavs vid Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2019-04-11, § 46. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ekonom Sara Ersund redovisar ärendet avseende Gräsö skola och fritidshem. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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