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Plats och tid Bruksgymnasiet, sammanträdesrum S04, Gimo, kl. 08.30 – 16.05 

 
Beslutande Enligt närvarolista 

Övriga deltagande Lisbeth Bodén, barn- och utbildningschef 
Per-Åke Berg, nämndsekreterare 
Sara Ersund, ekonom, § 85 
Zara Järvström, rektor, §§80-82 
Anna-Karin Adler Eriksson, specialpedagog, §§ 75-76 
Kristina Lundberg, specialpedagog, §§ 75-76 
 

 
Utses att justera Christer Lindström (M) 
Justeringens plats och tid Barn- och utbildningskontoret, 2016-10-24 
  

 
Underskrifter Sekreterare ……………………………………………..  Paragrafer 73 - 91 
 Per-Åke Berg  

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

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

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

 
Sammanträdesdatum 2016-10-20 
Datum för  
anslags uppsättande 2016-10-24 anslags nedtagande 2016-11-15 
Förvaringsplats  
för protokollet Barn- och utbildningskontoret 
  
Underskrift ……………………………………………..  
 Per-Åke Berg  

 Utdragsbestyrkande 
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§ 73 
 
Tillkommande ärenden    
 

- Enskild pedagogisk omsorg: Ansökan om godkännande 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 74 
 
Utgående ärenden    
 

- Årsbudget 2016: Budgetuppföljning avseende kvartal 3 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 75 
 
Kartläggning och analys av arbetet med skolnärvaro    
 
Elevhälsan ska vid varje terminsslut göra en kartläggning i respektive skolom-
råde i Östhammars kommun av skolnärvaron. Kartläggningen ska vara ett stöd i 
utvärderings- och analysarbetet av de insatser som görs för att alla elever skall 
vara i skolan. 
 
Specialpedagog Anna-Karin Adler redovisar kartläggningen. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-10-20 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
 
 
 
 
  

 Utdragsbestyrkande 
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§ 76 
 
Kartläggning och analys av läskunnigheten i årskurs 1    
 
Syftet med kartläggningen är att ge en övergripande bild av läskunnigheten i 
årskurs 1 i kommunens grundskolor samt fungera som ett konkret material för 
det fortsatta arbetet ute på skolorna. 
 
Specialpedagog Kristina Lundberg redovisar kartläggningen. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-10-20 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 77 Dnr BUN-2014-083 Dpl 600  
 
Sammanträdesdagar 2017     
 
Förslag till sammanträdesdagar 2017 föreligger. 
 
Arbetsutskottets förslag 2016-09-29 
 
Barn- och utbildningsnämnden fastställer följande sammanträdesdagar samt da-
gar för budgetseminarium för 2017: 
 
Arbetsutskott Barn- och utbildningsnämnd 
19 januari   9 februari 
  2 mars  23 mars 
  6 april   4 maj 
18 maj  15 juni  
17 augusti 14 september 
28 september 19 oktober 
  2 november 16 november 
30 november 14 december 
 
Budgetseminariet hålls den 25-26 april 2017. 
_____ 
 
  

 Utdragsbestyrkande 
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Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-10-20 
 
Barn- och utbildningsnämnden fastställer följande sammanträdesdagar 
samt dagar för budgetseminarium för 2017: 
 
Arbetsutskott Barn- och utbildningsnämnd 
12 januari   2 februari 
  2 mars  30 mars 
20 april   4 maj 
18 maj  15 juni  
17 augusti 14 september 
28 september 19 oktober 
  2 november 16 november 
30 november 14 december 
 
Budgetseminariet hålls den 5-6 april 2017. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 78 Dnr BUN-2016-019 Dpl 002 
 
Delegering i verksamhetsfrågor 2016: Revidering    
 
Barn- och utbildningsnämnden antog 2011-06-09 delegering i verksamhetsfrågor 
att gälla från och med 2011-07-01. Det finns förslag till ändringar när det gäller 
delegering i verksamhetsfrågor. 
 
Information och diskussion om delegering i verksamhetsfrågor. 
 
Arbetsutskottets förslag 2016-09-29 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-10-20 
 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner revideringar avseende delege-
ring i verksamhetsfrågor. 
_____ 
  

 Utdragsbestyrkande 
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§ 79  
 
Östhammars kommuns miljömål     
 
Diskussion om hur Östhammars kommuns miljömål ska implementeras inom 
barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. 
 
Arbetsutskottets förslag 2016-09-29 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-10-20 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 80 
 
Gymnasieskolans organisation 2016/17: Redovisning    
  
Redovisning av årets gymnasieintagning inför läsåret 2016/17. 
 
Rektor Zara Järvström föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-10-20 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
 
 
 
 

  
  

 Utdragsbestyrkande 
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 § 81 Dnr BUN-2016-082 Dpl 612  
 
Gymnasieskolans organisation 2017/18    
 
Rektorerna för Bruksgymnasiet och Forsmarks skola har lämnat förslag till program-
utbud 2017/18.  

 
Arbetsutskottets förslag 2016-09-29 
 
Barn- och utbildningsnämnden antar följande intagningsorganisation vid Bruks-
gymnasiet och Forsmarks skola läsåret 2017/18:  
 
Bruksgymnasiet 
 

Nationella program - Högskoleförberedande 
Program Inriktning Antal 

platser 
Estetiska programmet Bild och formgivning 

Musik 
Teater 

24 

Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskap 
Naturvetenskap och samhälle 

32 

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskap 
Beteendevetenskap 

32 

Ekonomiprogrammet Ekonomi 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 administrationspro-
grammet 

Handel och service 24 

Restaurang- och livsmedelspro-
grammet 

Kök och servering 16 

Vård- och omsorgsprogrammet Inga nationella inriktningar 24 
Summa 96 
 
  

 Utdragsbestyrkande 
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Forsmarks skola 
 
Nationella program - Högskoleförberedande 
Program Inriktning Antal 

platser 
Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskap 24 
Teknikprogrammet Teknikvetenskap 24 
Summa 48 
_____ 
 
Föreligger nytt förslag till gymnasieorganisation. 
 
Fredrik Jansson (BOA) anmäler jäv och lämnar sammanträdesrummet och deltar 
inte i behandlingen av ärendet och beslut. 
  
Yrkande 
Ann-Charlotte Grehn (S) yrkar för majoriteten att Forsmarks skola inte får starta 
inriktningen naturvetenskap och samhälle på naturvetenskapsprogrammet 
  
Yrkande 
Christer Lindström (M) yrkar för oppositionen att Forsmarks skola ska få starta 
inriktningen naturvetenskap och samhälle på naturvetenskapsprogrammet 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att barn- och utbild-
ningsnämnden beslutar att bifalla majoritetens förslag till gymnasieorganisation 
för läsåret 2017/18. 
 
Reservation 
 
En enig opposition reserverar sig mot barn- och utbildningsnämndens beslut till 
intagningsorganisation vid Bruksgymnasiet och Forsmarks skola läsåret 
2017/18. 
 
Reservationen grundar sig på att det redan finns en konkurrenssituation mellan 
Bruksgymnasiet och Forsmarks skola och att nämnden därför även skulle till-
styrka att Forsmarks skola får starta inriktningen naturvetenskap och samhälle på 
naturvetenskapsprogrammet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-10-20 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att Forsmarks skola inte får starta 
inriktningen naturvetenskap och samhälle på naturvetenskapsprogrammet 
läsåret 2017/18. Nämnden anser att kommunen redan tillgodoser denna 
inriktning inom gymnasieorganisationen. 
 

 Utdragsbestyrkande 
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Barn- och utbildningsnämnden antar följande intagningsorganisation vid 
Bruksgymnasiet och Forsmarks skola läsåret 2017/18:  
 
Bruksgymnasiet 
 

Nationella program - Högskoleförberedande 
Program Inriktning Antal 

platser 
Estetiska programmet Bild och formgivning 

Musik 
Teater 

24 

Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskap 
Naturvetenskap och samhälle 

32 

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskap 
Beteendevetenskap 

32 

Ekonomiprogrammet Ekonomi 32 
Summa 120 
 
 

Nationella program - Yrkesprogram 
Program Inriktning Antal 

platser 
El- och energiprogrammet Automation, Elteknik, Dator- 

och kommunikationsteknik. 
16 

Fordons- och transportpro-
grammet 

Personbil 16 

Handels- och administrations-
programmet 

Handel och service 24 

Restaurang- och livsmedelspro-
grammet 

Kök och servering 16 

Vård- och omsorgsprogrammet Inga nationella inriktningar 24 
Summa 96 
 

Forsmarks skola 
 
Nationella program - Högskoleförberedande 
Program Inriktning Antal 

platser 
Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskap 24 
Teknikprogrammet Teknikvetenskap 24 
Summa 48 
_____ 

 
 
 

 Utdragsbestyrkande 
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§ 82 
 
Öppna jämförelser – Gymnasieskolan 2016    
 
Redovisning av öppna jämförelser avseende gymnasiet. 
 
Rektor Zara Järvström föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-10-20 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 83 DnrBUN-2016-080 Dpl 049 
 
Medflyttning av skolpeng för gymnasiestudier utomlands    
 
På elevs vägnar ansöker Svenska kommittén för United World Colleges om 
medflyttning av skolpeng till elevens nya gymnasieskola som ligger utomlands. 
 
Utbildningen på en UWC-skola består av det internationellt erkända gymnasie-
programmet International Baccalaureate. Utbildningen ersätter helt de återstå-
ende gymnaieår som eleven skulle läst i svensk gymnasieskola och ger universi-
tetsbehörighet i så väl Sverige som utomlands. 
 
Arbetsutskottets förslag 2016-09-29 
 
Barn- och utbildningsnämnden avslår ansökan om medflyttning av skolpengen 
för studier vid United World Colleges. 
_____ 
 
Yrkande 
 
Ann-Charlotte Grehn (S) yrkar att barn- och utbildningsnämnden godkänner 
ansökan om medflyttning av skolpengen för studier vid United World Colleges. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Ann-Charlotte Grehns (S) yr-
kande och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar att bifalla Ann-
Charlotte Grehns (S) yrkande. 
 
  

 Utdragsbestyrkande 
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Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-10-20 
 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner ansökan om medflyttning av 
skolpengen för studier vid United World Colleges. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 84 Dnr BUN-2016-081 Dpl 900 
 
SUF kunskapscentrum: Finansiering från 2017    
 
SUF Kunskapscentrum (Samverkan Utveckling Föräldraskap) arbetar med stöd 
till barn och föräldrar i familjer där någon av föräldrarna har utvecklingsstörning 
eller andra kognitiva svårigheter. Både barn och föräldrar lever ofta under dåliga 
ekonomiska förhållanden, är socialt isolerade, har liten eller ingen tillgång till ett 
stödjande nätverk och har ofta dålig psykisk och fysisk hälsa. 
 
Regionförbundet i Uppsala län föreslår att verksamheten vid SUF Kunskapscent-
rum permanenteras samt att finansieringen delas mellan landstinget (50%) och 
kommunerna (50% fördelat efter befolkningsmängd). 
 
I Östhammars kommun har finansieringen tidigare delats på socialnämnden och 
barn- och utbildningsnämnden.  
 
Arbetsutskottets förslag 2016-09-29 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inte bidra med medel till permanent 
finansiering av verksamheten ”Samverkan - Utveckling -Föräldraskap” (SUF). 
_____ 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-10-20 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inte bidra med medel till per-
manent finansiering av verksamheten ”Samverkan - Utveckling -
Föräldraskap” (SUF). 
_____ 
 
 
 
 
 
  

 Utdragsbestyrkande 
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§ 85 Dnr BUN-2016-032 Dpl 041 
 
Årsbudget 2017: Budget 2017 samt flerårsplan 2018-2020   
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2016-05-12 om preliminär budget för 
2017 samt flerårsplan 2018-2020.  
_____ 
 
Budgetberedning kommer att genomföras i dialog mellan KSAU och nämndens ar-
betsutskott och förvaltningschef 19 april.  
 
Barn- och utbildningsnämnden ska besluta om preliminär drift- och investeringsbud-
get och verksamhetsplan för 2017 senast 2016-04-15. 
Ekonom Sara Ersund föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-03-10 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen och beslutar om preli-
minär budget och verksamhetsplan samt flerårsplan 2018-2020 vid ett extra 
nämndssammanträde. Datum för detta beslutas i § 28. 
_____ 
 
Ekonom Sara Ersund föredrar preliminär budget samt flerårsplan 2018-2020. 
 
Lisbeth Bodén redovisar de fackliga organisationernas synpunkter från samver-
kan 2016-04-13. 
 
Yrkande 
 
Josefin Nilsson (C) yrkar att barn- och utbildningsnämnden antar den av majori-
teten framlagda budgeten för 2017 (bilaga 1). 
 
Yrkande 
 
Christer Lindström (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnden antar den av 
oppositionen framlagda budgeten för 2017 (bilaga 2). 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att barn- och utbild-
ningsnämnden beslutar att bifalla majoritetens budgetförslag för 2017. 
 
Reservation 
 
En enig opposition (M,L BoA) reserverar sig mot barn- och utbildningsnämn-
dens förslag till budget inom nämndens verksamhetsområde för år 2017. 

 Utdragsbestyrkande 
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Reservationen grundar sig på att det antagna förslaget överskrider nämndens 
budgetram med 5,7 miljoner kronor. Enligt de uppgifter som förelåg vid sam-
manträdet var nämndens uppdrag att lägga en budget i balans. 
  
Oppositionen är i sak eniga med majoriteten om behovet av höjd ekonomisk ram 
och att ytterligare satsningar behövs inom vårt verksamhetsområde och stöder 
satsningarna om det visar sig att det finns utrymme för ett budgettillskott. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-04-14 
 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner den av majoriteten framlagda preli-
minära budgeten för 2017. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar om flerårsplan 2018-2020 samt investe-
ringsbudget vid nämndens sammanträde 2016-05-12. 
_____ 
 
Ekonom Sara Ersund föredrar ärendet. 
 
Lasse Karlsson (gatu- och fastighetschef), Thomas Tidstrand (förvaltare), Misha 
Ring (förvaltare) och Elisabeth Lindkvist (verksamhetschef) redovisar planerat 
underhåll och investeringar. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-05-12 
 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner preliminär flerårsplan 2018-2020 
samt investeringsbudget enligt bilaga 1. 
_____ 
 
Skolutvecklingsledare Joakim Svensson informerar om förslaget till nationell 
IT-strategi och vad det skulle kunna innebära för kommunen. 
 
Arbetsutskottets förslag 2016-09-29 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar om budget 2017 samt flerårsplan 2018-
2020 vid sammanträdet 2016-10-20. 
_____ 
 
Yrkande 
 
Matts Eriksson (S) yrkar för majoriteten att lönesatsningen för perioden april - 
december 2017 i genomsnitt ska uppgå till 3,2 procent.  
 
 
 

 Utdragsbestyrkande 
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Yrkande 
 
Christer Lindström (M) yrkar för oppositionen att lönesatsningen för perioden 
april - december 2017 i genomsnitt ska uppgå till 4,0 procent. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att barn- och utbild-
ningsnämnden beslutar att bifalla majoritetens budgetförslag för 2017. 
 
Reservation 
 
En enig opposition (M,L BoA) reserverar sig mot barn- och utbildningsnämn-
dens förslag till budget inom nämndens verksamhetsområde för år 2017. 
 
Oppositionen är i sak överens med majoriteten avseende budgeten för 2017 med 
ett undantag. Den genomsnittliga löneökningen ska uppgå till 4 procent, inte 3,2 
som majoritetens förslag är. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-10-20 
 
Barn- och utbildningsnämnden antar den framlagda budgeten för 2017 (bi-
laga 1).  
_____ 
 
 
 
 
 

 § 86 
 
Information från förvaltningen     
 
Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén informerar om: 
 

- Rektorn på Öregrunds skola har begärt och beviljats tjänstledigt till och 
med sista juni 2017. En upphandling av en ”hyresrektor” har genomförts 
och denna har påbörjat arbetet och ska arbeta året ut, med en möjlig för-
längning till och med sista februari 2017. Under denna tid kommer en ny 
rektor att rekryteras. Nuvarande rektor kommer att få andra arbetsuppgif-
ter efter tjänstledigheten. 

 
- Arbetet med en ny skolstruktur fortskrider i Gimo. 

 
- KVV-labbet är ännu inte färdigt och invigningen är flyttad till 30 no-

vember. 
 

 Utdragsbestyrkande 
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- Kvalitetsdialogerna pågår på förskolor och skolor. Kontaktpersonerna i 
barn- och utbildningsnämnden är välkomna. Datum har tidigare skickats 
ut. Kvalitetsdialogerna ger en bra helhetsbild av förskolor och skolor. 

 
- SH-bygg vann upphandlingen avseende Frösåkersskolan. Allt som hän-

der när det gäller bygget av skolan kommer att finnas på den externa 
hemsidan. 

 
- Lokalfrågan i Österbyskolan och Olandsskolan.  

 
- Skolpliktsärende. 

 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-10-20 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 87 
 
Rapporter från skolråd m.m.     
 

− Fredrik Jansson (BOA) och Matts Eriksson (S) rapporterar från skolråd 
vid Edsskolan 2016-10-04. 
 

− Gunnel Wahlgren (C) och Fredrik Jansson (BOA) rapporterar från skol-
råd vid Snesslinge skola 2016-10-18. 

 
− Gunnel Wahlgren (C) och Fredrik Jansson (BOA) rapporterar från skol-

råd vid Öregrunds och Gräsö skolor 2016-10-19. 
 

− Christer Lindström (M) rapporterar från skolråd vid Olandsskolan och 
Ekeby skola 2016-10-03. 

 
− Freddie Eriksson (MP) rapporterar från skolråd vid Österbybruks skola 

2016-10-03. 
 

− Ann-Charlotte Grehn (S) rapporterar från skolråd vid Frösåkersskolan  
 2016-10-18. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-10-20 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapporterna. 
_____ 

 Utdragsbestyrkande 
 



 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sid 
2016-10-20 15 (18) 

 

§ 88 
 
Redovisning av delegationsbeslut v  
 
Följande förteckningar över delegationsbeslut redovisas: 
 
Verksamhetsfrågor 
 
2016-08-15 Förskolechef Ingrid Wester 
  (Beslut om utökad tid i förskolan) 

2016-09-08 Bitr. barn- och utbildningschef AnneLee Larsson 
  (Stöd för inackordering) 

2016-10-10 Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén 
  (Stöd för inackordering) 

2016-10-10 Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist 
  (skolskjuts med taxi särskilda skäl, trafikförhål
 landen, vinterbusskort särskilda skäl tra
 fikförhållanden, busskort särskilda skäl val av 
 skola, bussbiljetter särskilda skäl växelvis bo
 ende, vinterskolskjuts med taxi särskilda skäl 
 trafikförhållanden). 

2016-10-12 Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén 
  (Beslut att inte lämna ut allmän handling eller att 
 lämna ut handling med förbehåll) 
 
2016-10-13 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.) 

2016-10-13 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.) 

 
2016-10-13 Rektor Michael Greifeneder 
  (Beslut att inleda utredning vid kännedom om att 
 en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 
 behandling i samband med verksamheten.) 

 
2016-10-13 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.) 

 

 Utdragsbestyrkande 
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2016-10-13 Rektor Cathrin Lundegård 
  (Beslut att inleda utredning vid kännedom om att 
 en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 
 behandling i samband med verksamheten.) 

2016-10-13 Ekonom Sara Ersund 
  (Beslut om självskjutsersättning i stället för UL-
 kort) 

2016-10-10 Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén 
 (Avgiftsbefrielse för plats i förskoleverksamhet) 

 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-10-20 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 89 
 
Information     
 
1) Dnr BUN-2016-083 Dpl 600 
Beslut från Skolinspektionen 2016-09-16 avseende Kvalitetsgranskning av för-
skolans arbete med jämställdhet. 
 
2) Dnr BUN-2016-21 Dpl 612 
Beslut från Skolinspektionen 2016-09-09 avseende Ansökan om godkännande 
som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Hag-
strömska Gymnasiet i Uppsala kommun. 
 
3) Dnr BUN-2016-21 Dpl 612 
Beslut från Skolinspektionen 2016-09-20 avseende Ansökan om godkännande 
som huvudman för gymnasieskola vid Magelungens Gymnasium Uppsala i Upp-
sala kommun. 
 
Arbetsutskottets förslag 2016-09-29 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
 
4) Dnr BUN-2016-21 Dpl 612 
Beslut från Skolinspektionen 2016-09-22 avseende Ansökan om godkännande 
som huvudman för gymnasieskola vid Kunskapscompaniet Gymnasium KCGY 
AB i Uppsala kommun 
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5) Dnr BUN-2016-21 Dpl 612 
Beslut från Skolinspektionen 2016-09-22 avseende Ansökan om godkännande 
som huvudman för gymnasieskola vid Thoren Innovation School Uppsala i Upp-
sala kommun. 
 
6) Dnr BUN-2016-21 Dpl 612 
Beslut från Skolinspektionen 2016-09-26 avseende Ansökan om godkännande 
som huvudman för gymnasieskolavid Realgymnasiet i Uppsala i Uppsala kom-
mun. 
 
7) Dnr BUN-2016-21 Dpl 612 
Beslut från Skolinspektionen 2016-09-26 avseende Ansökan om godkännande 
som huvudman för gymnasieskola vid Svenska ekonomi- och handelsskolan i 
Uppsala i Uppsala kommun. 
 
8) Dnr BUN-2016-21 Dpl 612 
Beslut från Skolinspektionen 2016-10-03 avseende Ansökan om godkännande 
som huvudman för gymnasieskola vid Kunskapscompaniets Gymnasium i Upp-
sala kommun. 
 
9) Dnr BUN-2016-83 Dpl 083 
Beslut från Skolinspektionen 2016-09-16 efter granskning av förskolans arbete 
med jämställdhet vid förskolorna Furustugan och Logården i Östhammars kom-
mun. 
 
10) Dnr KS-2016-707 Dpl 911 
Utdrag ur protokoll fört vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-09-27 av-
seende entledigande av ledamot i barn- och utbildningsnämnden. 
 
11) Dnr SN-2016-64 Dpl 712 
Utdrag ur protokoll fört vid socialnämndens sammanträde 2016-09-28 avseende 
SUF kunskapscentrum – finansiering från 2017. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-10-20 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
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§ 90 
 
Kurs- och konferensinbjudningar    
 
Kurs- och konferensinbjudningar redovisas. 
 
Arbetsutskottets förslag 2016-09-29 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-10-20 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ledamöter och ersättare i 
nämnden erbjuds att delta i konferensen Skolriksdag 2017 den 24-25 april 
2017. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 91 Dnr BUN-2016-088 Dpl 635 
 
Enskild pedagogisk omsorg: Ansökan om godkännande    
 
C Företaget ekonomisk förening ansöker i skrivelse daterad 2016-09-27 om 
godkännande att bedriva enskild pedagogisk omsorg i form av familjedaghems-
verksamhet för 19 barn i Österbybruk. Verksamheten avser 3 avdelningar. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-10-20 
 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner att familjedaghemmet Smederna 
från och med 2016-12-01 får driva pedagogisk omsorg i form av familje-
daghemsverksamhet vid 3 avdelningar för 19 barn i Österbybruk. De krav 
på barngruppens sammansättning och storlek, lokalernas ändamålsenlighet 
och personalens utbildning som ställs i skollag och i kommunens riktlinjer 
för enskild barnomsorg ska dock tillgodoses i varje enskilt familjedaghem.  
 
Beslutet gäller under förutsättning att verksamheten kommer igång senast 
2017-03-01 
_____ 
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