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 Utdragsbestyrkande 
 

Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum Örskär (SR 2), Östhammar, kl. 08.30 – 14.30 
 

Beslutande Enligt närvarolista 

Övriga deltagande Lisbeth Bodén, barn- och utbildningschef 
Per-Åke Berg, nämndsekreterare 
Sara Ersund, ekonom 

 
Utses att justera Christer Lindström (M) 
Justeringens plats och tid Barn- och utbildningskontoret, 2016-04-15 
  

 
Underskrifter Sekreterare ……………………………………………..  Paragrafer 29-32 
 Per-Åke Berg  

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

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

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

 
Sammanträdesdatum 2016-04-14 
Datum för  
anslags uppsättande 2016-04-15 anslags nedtagande 2016-05-09 
Förvaringsplats  
för protokollet Barn- och utbildningskontoret 
  
Underskrift ……………………………………………..  
 Per-Åke Berg  
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 Utdragsbestyrkande 
 

§ 29 Dnr: BUN-2016-021 Dpl 612 
 
Ansökan om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola: Yttrande  
 
När en enskild huvudman ansöker om att få starta en fristående gymnasieskola 
ska den kommun där utbildningen ska bedrivas samt närliggande kommuner ges 
tillfälle att yttra sig (Skollagen (2010:800) 2 kap. 5 §). Kommunernas yttrande 
utgör ett stöd för Skolinspektionen att bedöma om etableringen av den fristående 
gymnasieskolan kan medföra påtagliga negativa följder på lång sikt för skolvä-
sendet i kommunen eller i närliggande kommuner. 
 
Kommunen har t o m 2016-04-01 mottagit sju ansökningar för yttrande.  
Fullständiga ansökningshandlingar finns tillgängliga på barn- och utbildnings-
kontoret. 
 
Kommunens yttrande ska vara Skolinspektionen tillhanda senast 2016-05-12 
 
Föreligger förslag till yttranden. 
 
Arbetsutskottets förslag 2016-04-07 
 
Barn- och utbildningsnämnden yttrar sig enligt förslag över ansökningarna 
från Magelungen Utveckling AB, Development through Education and Culture in 
Uppsala (DEDUCU) ekonomisk förening, Thorengruppen AB, Thoren Innovation 
School AB samt Lärande i Sverige AB.  
 
Barn- och utbildningsnämnden avstår från att yttra sig över ansökningarna från Kun-
skapscompaniet Gymnasium KCGY AB samt Vitrio AB. 
_____ 
 
Föreligger förslag till yttranden. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-04-14 
 
Barn- och utbildningsnämnden yttrar sig enligt förslag över ansökningarna 
från Magelungen Utveckling AB, Development through Education and Culture 
in Uppsala (DEDUCU) ekonomisk förening, Thorengruppen AB, Thoren Inno-
vation School AB samt Lärande i Sverige AB.  
 
Barn- och utbildningsnämnden avstår från att yttra sig över ansökningarna 
från Kunskapscompaniet Gymnasium KCGY AB samt Vitrio AB. 
_____ 
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 Utdragsbestyrkande 
 

§ 30  Dnr: BUN-2016-031 Dpl 617 
 
Ansökan om godkännande som huvudman för fristående gymnasiesärskola: Ytt-
rande 
 
När en enskild huvudman ansöker om att få starta en fristående gymnasie-
särskola ska den kommun där utbildningen ska bedrivas samt närliggande kom-
muner ges tillfälle att yttra sig (Skollagen (2010:800) 2 kap. 5 §). Kommunernas 
yttrande utgör ett stöd för Skolinspektionen att bedöma om etableringen av den 
fristående gymnasieskolan kan medföra påtagliga negativa följder på lång sikt 
för skolväsendet i kommunen eller i närliggande kommuner. 
 
Kommunen har t o m 2016-04-01 mottagit en ansökan för yttrande.  
Fullständiga ansökningshandlingar finns tillgängliga på barn- och utbildnings-
kontoret. 
 
Kommunens yttrande ska vara Skolinspektionen tillhanda senast 2016-05-12. 
 
Arbetsutskottets förslag 2016-04-07 
 
Barn- och utbildningsnämnden avstår från att yttra sig över ansökningen från 
Utvecklingspedagogik Sverige AB. 
_____ 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-04-14 
 
Barn- och utbildningsnämnden avstår från att yttra sig över ansökningen 
från Utvecklingspedagogik Sverige AB. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 31 Dnr BUN-2016-032 Dpl 041 
 
Årsbudget 2017: Preliminär budget och verksamhetsplan 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. 
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 Utdragsbestyrkande 
 

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. 
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 
preliminära budgeten för 2017. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar om flerårsplan 2018-2020 samt 
investeringsbudget vid nämndens sammanträde 2016-05-12. 
_____ 
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 Utdragsbestyrkande 
 

§ 32 
 
Kurs- och konferensinbjudningar 
 
Kurs- och konferensinbjudningar redovisas. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-04-14 
 
Barn- och utbildningsnämnden erbjuder ledamöter och ersättare att delta i 
föreläsningen ”Inför vår nya Frösåkersskola” 2016-04-14 och på ”Samver-
kansdagen” förmiddagen 2016-05-13. 
_____ 


