
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-08-15  1 (18) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum Gräsö (SR 1). Östhammar, kl. 08.30-15.00 
 

Beslutande Matts Eriksson (S)  
Lennart Norén (S)  
Marie Hägerbaum (S) 
Josefine Nilsson (C)  
Sven Olof Svensson (S) 
Christer Lindström (M)  
Sabina Stål (KD) 
Fredrik Jansson (BOA) 
Ulrika Melin (KD) 

Övriga deltagande Lisbeth Bodén, barn- och utbildningschef 
Per-Åke Berg, nämndsekreterare 
Sara Ersund, ekonom, §§ 90-104 
Caroline Schnell, kurator, § 91 
Sofia Lindgren, Lärarnas Riksförbund, §§ 96-104 
Pernilla Eklund, Lärarförbundet, §§ 90-104 

 
Utses att justera Christer Lindström (M)  
Justeringens plats och tid Barn- och utbildningskontoret, 2019-08-15  

 
Underskrifter Sekreterare            Omedelbart justerad paragraf 103 

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

ANSLAG/BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 
 

Sammanträdesdatum 2019-08-15 
Datum för anslags uppsättande 2019-08-15 
Anslags nedtagande 2019-09-06 
Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningskontoret 
  
Underskrift   
 Per-Åke Berg  

 

  



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-08-15  17 (18) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

    Dnr BUN-2019-140 

§ 103.  Organisation vid Snesslinge skola höstterminen 2019 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att eleverna vid Snesslinge grundskola omplaceras till 
Edsskolan från och med terminsstart 2019-08-19. Rektor får i uppdrag att fullfölja den 
planerade organisationen och verksamheten för hösten 2019.  
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige fattade 2019-06-18 beslut om att verksamheten vid Snesslinge skola 
avvecklas från och med vårterminen 2020. Beslutet har inte vunnit laga kraft i och med en 
överklagan. 

Det preliminära elevantalet i Snesslinge grundskola (åk F-3) är fyra hösten 2019. Att driva 
verksamheten med detta elevantal innebär stora ekonomiska och organisatoriska svårigheter. 
Rektor har, med stöd av förvaltningschef, föreslagit att det mest lämpliga är att eleverna vid 
Snesslinge skola påbörjar sin skoldag vid Snesslinge skola under hösten men sedan åker till 
Edsskolan, tillsammans med personal från Snesslinge skola, och har sin undervisning där. På 
eftermiddagen åker eleverna tillbaka till Snesslinge skola tillsammans med personal. 
Fritidshemmet påverkas inte av förslaget utan kommer att drivas som tidigare i Snesslinge 
skolas lokaler. 

Efter avstämning med Skolinspektionen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) har 
barn- och utbildningsförvaltningen konstaterat att ett förslag enligt ovan inte kan fattas innan 
kommunfullmäktiges beslut att avveckla Snesslinge skola vunnit laga kraft. Förslaget ska 
därför ses som en omplacering och kan fattas av nämnd. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse. 

Ärendets behandling 
Tillkommande ärende. Frågan diskuterades på arbetsutskottet 2019-08-05. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén föredrar ärendet. 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningschef 
Förvaltningsekonom 
Rektor 
  




