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Barn- och utbildningsnämnden 
 

Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum Gräsö (SR 1). Östhammar, kl. 08.30-15.20 
 

Beslutande Matts Eriksson (S)  
Lennart Norén (S)  
Marie Hägerbaum (S) 
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Ann-Charlotte Grehn (S) 
Christer Lindström (M)  
Sabina Stål (KD) 
Maria Arvidsson (L) 
Stefan Larsson (SD) 

Övriga deltagande Lisbeth Bodén, barn- och utbildningschef 
Per-Åke Berg, nämndsekreterare 
Sara Ersund, ekonom §§ 120-133 
Niina Johansson, biträdande rektor, § 118 
Jessica Björkman, rektor, § 119 
AnneLee Larsson, verksamhetschef förskolan, § 122 
David Undén, administrativ chef, §§120-121 
Pernilla Eklund, Lärarförbundet, §§ 120-133 

 
Utses att justera Christer Lindström (M) 
Justeringens plats och tid Barn- och utbildningskontoret, 2019-11-11 

 
Underskrifter Sekreterare            Paragrafer 118-133 
 Per-Åke Berg  
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Sammanträdesdatum  Sid 
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Barn- och utbildningsnämnden 
 

    Dnr BUN-2018-131 

§ 118. Skolpliktsärende 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden tar del av redovisningen.  
 
Barn- och utbildningsnämnden kan vid sammanträdet 2019-12-12 fatta beslut om att 
föreläggandet utfärdat 2019-09-19 förenas med vite. 
 

Ärendebeskrivning 
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 utbildningsnämnden beslutade vid sammanträdet 2019-09-19 att förelägga 
vårdnadshavarna enligt 7 kap 23 § skollagen (2010:800) att, var för sig, se till att eleven, 
infinner sig på Frösåkersskolan i Östhammar, om inte giltig frånvaro finns, under resterande 
del av läsåret 2019/20 för fullgörande av skolplikten. 
 

Beslutsunderlag 
Muntlig föredragning. 

Ärendets behandling 
Barn- och utbildningsnämnden 2018-12-13, 2019-03-07, 2019-09-19.  
Arbetsutskottet 2019-04-25, 2019-09-05. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Biträdande rektor Niina Johansson föredrar skolpliktsärendet och den bristande närvaron 
m.m. redovisas. 
 

Beslutet skickas till 
Rektor 
Vårdnadshavare  
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Barn- och utbildningsnämnden 
 

    Dnr BUN-2018-132 

§ 119. Skolpliktsärende 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden tar del av redovisningen av skolpliktsärendet och konstaterar 
att elevens skolnärvaro är djupt otillfredsställande. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att förelägga vårdnadshavaren enligt 7 kap 23 § 
skollagen (2010:800) att  se till att eleven infinner sig på Kristinelundskolan i Östhammar, om 
inte giltig frånvaro finns, under resterande del av läsåret 2019/20 för fullgörande av 
skolplikten. 
 
Barn- och utbildningsnämnden kan vid sammanträdet 2019-12-12 fatta beslut om att 
föreläggandet förenas med vite. 
 

Ärendebeskrivning 
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. 
 

Beslutsunderlag 
Muntlig föredragning. 

Ärendets behandling 
Barn- och utbildningsnämnden 2018-12-13, 2019-03-07. 
Arbetsutskottet 2019-04-25, 2019-09-05, 2019-10-17. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Rektor Jessica Björkman föredrar skolpliktsärendet och den bristande närvaron m.m. 
redovisas. 
 

Beslutet skickas till 
Rektor 
Vårdnadshavare 
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Sammanträdesdatum  Sid 
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Barn- och utbildningsnämnden 
 

    Dnr BUN-2018-101 

§ 120.  Gymnasieskolans organisation 2019/20: Redovisning 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av årets gymnasieintagning inför läsåret 2019/20. 

Beslutsunderlag 
Muntlig föredragning. 

Ärendets behandling 
Redovisning sker en gång per år. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Administrativ chef David Undén redovisar hur antagningen såg ut inför läsåret 2019/20. 

Beslutet skickas till 
Arkiv 
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Sammanträdesdatum  Sid 
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Barn- och utbildningsnämnden 
 

    Dnr BUN-2019-160 

§ 121.  Gymnasieskolans organisation 2020/21 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar följande intagningsorganisation vid Bruksgymnasiet 
läsåret 2020/21:  
 

Nationella program - Högskoleförberedande 
Program Inriktning Antal platser 
Ekonomiprogrammet Ekonomi 

Juridik 
32 

Estetiska programmet Bild och formgivning 
Musik 
Teater 

24 

Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskap 
Naturvetenskap och samhälle 

32 

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskap 
Beteendevetenskap 

32 

Summa 120 
 

Nationella program - Yrkesprogram 
Program Inriktning Antal platser 
El- och energiprogrammet Automation, Elteknik, Dator- och 

kommunikationsteknik 
16 

Fordons- och transportprogrammet Personbil 16 
Handels- och 
administrationsprogrammet 

Handel och service 24 

Restaurang- och 
livsmedelsprogrammet 

Kök- och servering 16 

Vård- och omsorgsprogrammet Inga nationella inriktningar 24 
Summa 96 

 
Program Inriktning Antal platser 
Introduktionsprogrammen Alla inriktningar Efter behov 

 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden ska besluta om programutbud för gymnasiet avseende läsåret 
2020/21.  

Beslutsunderlag 
Förslag till intagningsorganisation vid Bruksgymnasiet läsåret 2020/21. 
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Sammanträdesdatum  Sid 
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Barn- och utbildningsnämnden 
 

Ärendets behandling 
Arbetsutskottet 2019-10-17. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Administrativ chef David Undén redovisar förslaget till gymnasieskolans organisation 
2020/21. 
 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningschef 
Verksamhetschef för gymnasieskolan 
Gymnasieantagningen Uppsala 
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Sammanträdesdatum  Sid 
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Barn- och utbildningsnämnden 
 

    Dnr BUN-2019-159 

§ 122.  Pedagogisk omsorg i Alunda 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
Barn- och utbildningsnämnden fattar beslut avseende den pedagogiska omsorgen i Alunda vid 
sammanträdet 2019-12-12. 
 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden gav vid sammanträdet 2019-06-13 barn- och 
utbildningschefen i uppdrag att undersöka möjligheten att omorganisera den pedagogiska 
omsorgen i Alunda så att verksamheten blir fungerande med en budget i balans. Uppdraget 
ska återrapporteras på barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2019-11-07. 
Utifrån det uppdrag som gavs är en sammanfattande bedömning att barnunderlaget är för litet 
för att lägga en fungerande budget inom den pedagogiska omsorgen i Alunda framöver. Stora 
svårigheter att rekrytera medarbetare finns också. Ett försök att rekrytera personal som kan ta 
emot barn i sitt hem gjordes under sommaren för att under hösten kunna ha tre 
dagbarnvårdare som samarbetar kring barnen. Det var ingen sökande till tjänsten vilket 
stärker förvaltningens uppfattning om svårigheten i att rekrytera till denna yrkesgrupp idag. 
Under september månad gjordes ett nytt försök att rekrytera med samma resultat, ingen 
lämplig kandidat sökte tjänsten.  
Verksamheten är liten och därmed mycket sårbar avseende både personalförsörjning och 
kollegialt lärande. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att den pedagogiska omsorgen 
i Alunda avvecklas från och med 2020-07-01.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Pedagogisk omsorg i Alunda, skrivelser. 

Ärendets behandling 
Arbetsutskottet 2019-10-17. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Verksamhetschefen för förskolan Anne Lee Larsson redovisar ärendet. De skrivelser som 
kommit in från personal och vårdnadshavare har delgetts barn- och utbildningsnämnden. 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningschef 
Verksamhetschef förskolan 
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Sammanträdesdatum  Sid 
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Barn- och utbildningsnämnden 
 

    Dnr BUN-2018-117 

§ 123.  Sammanträdesdagar 2020 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden fastställer följande sammanträdesdagar: 

Arbetsutskott Barn- och utbildningsnämnd 

23 januari 6 februari 

13 februari 5 mars 

19 mars 26 mars 

16 april 7 maj 

14 maj 28 maj 

11 juni 25 juni 

20 augusti 3 september 

17 september 1 oktober 

22 oktober 5 november 

19 november 3 december 

Budgetdagar 14-15 april. 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden ska besluta om sammanträdesdagar för 2020 samt vilka dagar 
som barn- och utbildningsnämnden ska ha budgetdagar. 
 

Beslutsunderlag 
Förslag till sammanträdesdagar. 

Ärendets behandling 
Arbetsutskottet 2019-10-17 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Nämndsekreterare Per-Åke Berg redovisar förslaget till sammanträdesdagar 2020 och 
budgetdagar 2020. 

Beslutet skickas till 
Sammanträdesfolder 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
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Barn- och utbildningsnämnden 
 

 
 

    Dnr BUN-2018-011 

§ 124. Årsbudget 2019: Budgetuppföljning per september 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden ska kontinuerligt följa upp verksamheten och regelmässigt 
rapportera hur den utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. 
Budgetuppföljning görs varje kvartal och vid behov. 
 
Beslutsunderlag 
Driftsbudgetuppföljning per september 2019 (delas ut på sammanträdet). 

Ärendets behandling 
Budgeten följs kontinuerligt av barn- och utbildningsnämnden. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ekonom Sara Ersund redovisar budgetuppföljningen.  
 

Beslutet skickas till 
Arkiv. 
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Sammanträdesdatum  Sid 
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Barn- och utbildningsnämnden 
 

    Dnr BUN-2018-122 

§ 125.  Intern kontrollplan 2019: Belastningsregister 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden gav vid sammanträdet 2019-08-15 barn- och utbildningschefen i 
uppdrag att undersöka möjligheten att utöka kontrollen till att även gälla redan anställd personal 
med jämna mellanrum. Vid sammanträdet beslutades också att ytterligare en delredovisning ska 
göras kring belastningsregister under hösten 2019. 
 

Beslutsunderlag 
Muntlig redovisning. 

Ärendets behandling 
Barn- och utbildningsnämnden 2019-08-15 § 94. 
Arbetsutskottet 2019-10-17.  
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ekonom Sara Ersund redovisar arbetet med att säkerställa att belastningsregister alltid lämnas 
in vid anställning. Ett steg i denna riktning är att få till ett systemstöd som hjälp i detta arbete. 
 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningschef 
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Sammanträdesdatum  Sid 
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Barn- och utbildningsnämnden 
 

    Dnr BUN-2019-153 

§ 126.  Delegering i verksamhetsfrågor 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar delegering i verksamhetsfrågor. 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden reviderade 2018-06-28 delegationsordningen inom barn- och 
utbildningsnämndens verksamhetsområde. Lagändringar och en ny chefsstruktur inom barn- och 
utbildningsförvaltningen gör att det finns behov av att besluta om en ny delegering i 
verksamhetsfrågor. 
Den delegering i verksamhetsfrågor som barn- och utbildningsnämnden ska fatta beslut om har i 
stor  utsträckning arbetats om och har fått ny layout. 
 

Beslutsunderlag 
Förslag gällande Delegering i verksamhetsfrågor inom Barn- och utbildningsnämndens 
verksamhetsområde (delas ut på sammanträdet). 
 

Ärendets behandling 
Barn- och utbildningsnämnden 2018-06-28. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Nämndsekreterare Per-Åke Berg redovisar förslaget till ny delegationsordning i 
verksamhetsfrågor. Förslaget till ny delegationsordning diskuteras och justeras. 
 

Beslutet skickas till 
Ledningsgrupp 
Rektorer 
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Barn- och utbildningsnämnden 
 

    Dnr BUN-2019-154 

§ 127.  Delegering i personalfrågor 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar delegering i personalfrågor. 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2017-12-14 delegationsordningen inom barn- och 
utbildningsnämndens verksamhetsområde. Lagändringar och en ny chefsstruktur inom barn- och 
utbildningsförvaltningen gör att det finns behov av att revidera delegering i personalfrågor. 
 

Beslutsunderlag 
Förslag gällande Delegering i personalfrågor inom barn- och utbildningsnämndens 
verksamhetsområde. 
 

Ärendets behandling 
Barn- och utbildningsnämnden 2017-12-14. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ekonom Sara Ersund redovisar förslaget till ny delegationsordning i personalfrågor. Förslaget 
till ny delegationsordning diskuteras och justeras. 
 

Beslutet skickas till 
Ledningsgrupp 
Rektorer 
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Barn- och utbildningsnämnden 
 

 

§ 128. Redovisning av pågående projekt 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av pågående projekt inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. 
 

Beslutsunderlag 
Muntlig redovisning 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén informerar om nedanstående punkter: 
 

− Arbetet med den nya skolan i Östhammar fortgår som planerat. 
 

− Arbetet med utbyggnaden av Österbyskolan är försenad med åtminstone 3-4 månader 
beroende på att upphandlingen överklagats. 

 
− Det kommer att göras en genomlysning av lokaler i Gimo och Alunda. Nuläge och 

behov framöver. 
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Barn- och utbildningsnämnden 
 

§ 129. Information från förvaltningen 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av information från förvaltningen. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén informerar om nedanstående punkter: 
 

− Under december kommer en redovisning av resultaten i grundskolan. Generellt är 
resultaten något bättre, jämfört med föregående år, men det är stora skillnader mellan 
skolorna. 

 
− Kort information om Forsmarks skola. 

 
− Det är få barn på Gräsö förskola.  
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Barn- och utbildningsnämnden 
 

§ 130. Rapporter från skolråd m.m. 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapporterna. 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden rapporterar från möten på skolråd m.m. 

− Sabina Stål (KD) och Sven-Olof Svensson (S) rapporterar från kvalitetsdialog vid 
Ekens förskola 2019-10-04. 

 
− Sven-Olof Svensson (S) rapporterar från studiebesök vid Österbyskolan 2019-11-01. 

 
− Christer Lindström (M), Stefan Larsson (SD) och Matts Eriksson (S) rapporterar från 

skolråd vid Frösåkersskolan 2019-10-22. 
 

− Josefin Nilsson (C) och Christer Lindström (M) rapporterar från kvalitetsdialog vid 
Frösåkersskolan 2019-10-29. 

 
− Ann-Charlotte Grehn (S) rapporterar från skolråd vid förskolorna i Gimo 2019-05-08. 

 
− Josefin Nilsson (C) och Stefan Larsson (SD) rapporterar från kvalitetsdialog vid 

Hammarskolan 2019-11-04. 
 

− Ann-Charlotte Grehn (S) rapporterar från kvalitetsdialog vid Diamantens förskola 
2019-10-21. 
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Sammanträdesdatum  Sid 
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Barn- och utbildningsnämnden 
 

§ 131. Redovisning av delegationsbeslut 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 

Ärendebeskrivning 
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: 
 
2019-09-26 Rektor Jennie Naeslund Larsson 
  (Beslut om utökad tid i förskolan) 
 
2019-10-22 Rektor Jenny Änggård 
  (Beslut om utökad tid i förskolan) 
 
2019-10-24 Rektor Cathrin Lundegård 
  (Beslut om utökad tid i förskolan) 
 
2019-10-28 Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist 

(Beslut om skolskjuts) 
 
2019-10-28 Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén 
  (Plats i fritidshem) 
 
2019-10-29 Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén 
  (Inackorderingstillägg) 
 
2019-10-29 Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén 
  (Kompletteringsresa) 
 
2019-10-29  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) 

 
2019-10-29  Rektor Johan Köhler 

(Beslut att inleda utredning vid kännedom om att en elev anser sig ha 
blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten) 

 
2019-10-29  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) 
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Barn- och utbildningsnämnden 
 

 
2019-10-29  Rektor Malin Andersson 

(Beslut att inleda utredning vid kännedom om att en elev anser sig ha 
blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten) 

 
2019-10-29  Rektor Jessica Björkman 

(Beslut att inleda utredning vid kännedom om att en elev anser sig ha 
blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten) 

 
2019-10-29  Rektor Anna-Karin Sehlstedt Stål 

(Beslut att inleda utredning vid kännedom om att en elev anser sig ha 
blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten) 

 
2019-10-29  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) 

 
2019-10-29  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) 

 
2019-10-29  Rektor Richard Boman 

(Beslut att inleda utredning vid kännedom om att en elev anser sig ha 
blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten) 

  



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-11-07  19 (20) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

§ 132. Information 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av beslut som tagits av andra myndigheter samt annan viktig information som 
berör barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde.  
 
1)    
Beslut från Skolinspektionen med anledning av ansökningar om godkännande som huvudman 
för gymnasieskola.   
 
2)  Dnr BUN-2019-112  
Dom från Kammarrätten 2019-10-17 avseende rätt att ta del av allmän handling  
    
3)  Dnr KS-2019-534  
Utdrag ur protokoll fört vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-01-29 avseende avgift 
för fritidsklubb. 
 
  



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-11-07  20 (20) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

 

§ 133. Kurs- och konferensinbjudningar 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av aktuella kurs- och konferensinbjudningar. 

Dagens sammanträde 
Det finns inga kurser och konferenser att redovisa. 
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