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 Utdragsbestyrkande 
 

Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum Ormön (SR 3), Östhammar, kl. 08.30 – 10.30 
 

Beslutande Enligt närvarolista 

Övriga deltagande Lisbeth Bodén, barn- och utbildningschef 
Nathalie Axnér, stabssamordnare 
Sara Ersund, ekonom, § 61 
AnneLee Larsson, verksamhetschef, § 60 

 
Utses att justera Christer Lindström (M) 
Justeringens plats och tid Barn- och utbildningskontoret, 2016-08-15 
  

 
Underskrifter Sekreterare ……………………………………………..  Paragrafer 60 – 61 
 Nathalie Axnér  

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

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

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

 
Sammanträdesdatum 2016-08-11 
Datum för  
anslags uppsättande 2016-08-11 anslags nedtagande 2016-09-02 
Förvaringsplats  
för protokollet Barn- och utbildningskontoret 
  
Underskrift ……………………………………………..  
 Nathalie Axnér  
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 Utdragsbestyrkande 
 

 § 60 Dnr BUN-2015-077 Dpl 627 
 
Skolpliktsärende: Föreläggande med vite på grund av utebliven skolgång  
 
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 utbildningschef Lisbeth Bodén föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-10-22 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att en återrapportering av vidtagna åtgär-
der ska ske vid nämndens sammanträde 2015-11-19. 
_____ 
 
AnneLee Larsson, verksamhetschef för elevhälsan, föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-11-19 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att vitesförelägga vårdnadshavarna om 
inte dessa medverkar till att skolplikten fullföljs.  
_____ 
 
Arbetsutskottets förslag 2016-02-25 
 
Barn- och utbildningsnämnden behandlar ärendet vid sammanträdet 2016-03-10. 
_____ 
 
Verksamhetschef Anne Lee Larsson föredrar ärendet. 
 
Linus Westin (S) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet och be-
slut. 
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 Utdragsbestyrkande 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-03-10 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden konstaterar att en förbättring av elevens närvaro 
skett, men vill se en fortsatt utveckling mot full närvaro.  
Skolpliktsärendet följs upp vid ordinarie sammanträden fram till sammanträdet i 
juni månad. 
_____ 
 
Arbetsutskottets förslag 2016-05-19 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av uppföljningen och beslutar i ärendet 
vid sammanträdet 2016-06-16. 
_____ 
 
Linus Westin (S) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet och be-
slut. 
 
Verksamhetschef Anne Lee Larsson föredrar ärendet. 
  
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-06-16 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar om vitesföreläggande, då närvaron är 
djupt otillfredsställande.  Storleken på vitet beslutas vid sammanträdet  
2016-08-11 och vårdnadshavare får i beslutet då information om de krav som 
ställs. 
_____ 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-08-11 
 
Verksamhetschef Anne Lee Larsson föredrar ärendet. 
 
Linus Westin (S) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet och 
beslut. 
 
Barn- och utbildningsnämnden fattar enligt 7 kap 23§ Skollagen (2010:800) 
beslut att vid vite om 200 kronor per skoldag förelägga vårdnadshavarna 

 att var för sig se till att  
fullgör sin skolplikt. 
 

 föreläggs att var för sig se till att  
 infinner sig på  varje skoldag, om inte giltig 

frånvaro finns från och med läsåret 2016/17, med start 17/8 2016.  
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 Utdragsbestyrkande 
 

Att barn- och utbildningsnämnden uppdrar till barn- och utbildningschefen 
att hos förvaltningsrätten begära utdömande av vite för det fall att  

 ej efterföljer föreläggandet. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
__ 
 
 
 
 
§ 61 Dnr 2015BUN033 Dpl 041 
 
Årsbudget 2016: Delårsbokslut    
 
Förslag till delårsbokslut för 2016 redovisas. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-08-11 
 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner delårsbokslutet för 2016.  
_____ 
 
 
 
 
 




