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Plats och tid SKB, sammanträdesrum Tvärnö, Östhammar, kl. 08.30 – 13.45 
 

Beslutande Enligt närvarolista 

Övriga deltagande Lisbeth Bodén, barn- och utbildningschef 
Nathalie Axnér, stabssamordnare  
Sara Ersund, ekonom, § 63 
Anna-Karin Sehlstedt Stål, § 62 

 
Utses att justera Irmeli Bellander (L) 
Justeringens plats och tid Barn- och utbildningskontoret, 2016-09-21 
  

 
Underskrifter Sekreterare ……………………………………………..  Paragrafer 62 - 72 
 Nathalie Axnér, stabssamordnare  

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

 
 Justerande ……………………………………………..  
 Irmeli Bellander (L)  

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

 
Sammanträdesdatum 2016-09-15 
Datum för  
anslags uppsättande 2016-09-21 anslags nedtagande 2016-10-13 
Förvaringsplats  
för protokollet Barn- och utbildningskontoret 
  
Underskrift ……………………………………………..  
 Nathalie Axnér  
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 § 62 Dnr BUN-2016-064 Dpl 627 
 
Skolpliktsärende     
 
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 vårdnads-
havare inte gjort sitt för att barnet går i skolan kan barn- och utbildningsnämnden 
förelägga föräldern att ta sitt ansvar. Vitesföreläggande betyder att vårdnadsha-
vare hotas med penningböter om inte eleven uppfyller skolplikten. 
 
Arbetsutskottets förslag 2016-08-18 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
 
Biträdande rektor Anna-Karin Sehlstedt Stål föredrar ärendet. 
 
Linus Westin (S) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-09-15 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
 
Skolpliktsärendet följs upp av barn- och utbildningsförvaltningen och vid 
minskad skolnärvaro tas ärendet till barn-och utbildningsnämnden för be-
slut. 
_____ 
 
 
 
 

 § 63 Dnr BUN-2015-033 Dpl 041 
 
Årsbudget 2016: Budgetuppföljning avseende kvartal 2   
 
Driftbudgetuppföljning för kvartal 2 redovisas.  
 
Föreligger ingen budgetuppföljning avseende kvartal 2.  
 
Arbetsutskottets förslag 2016-08-18 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
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Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-09-15 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 64 Dnr BUN-2016-075 Dpl 630 
 
Riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg   
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2011-06-09 om ”Barnomsorgen i Öst-
hammars kommun – Riktlinjer, köregler och avgifter gällande förskola, fritids-
hem och pedagogisk omsorg för barn i åldern 1-12 år. 
 
Dessa riktlinjer har nu omarbetats och det föreligger nu ett förslag till nya rikt-
linjer, ”Riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg”. 

  
Förslaget diskuteras och justeras. 
 
Arbetsutskottets förslag 2016-08-18 
 
Barn- och utbildningsnämnden antar ”Riktlinjer för förskola, fritidshem och pe-
dagogisk omsorg”. Dessa riktlinjer ersätter ”Barnomsorgen i Östhammars kom-
mun – Riktlinjer, köregler och avgifter gällande förskola, fritidshem och peda-
gogisk omsorg för barn i åldern 1-12 år, som beslutades 2011-06-09. 
_____ 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-09-15 
 
Barn- och utbildningsnämnden antar ”Riktlinjer för förskola, fritidshem 
och pedagogisk omsorg”. Dessa riktlinjer ersätter ”Barnomsorgen i Öst-
hammars kommun – Riktlinjer, köregler och avgifter gällande förskola, 
fritidshem och pedagogisk omsorg för barn i åldern 1-12 år, som beslutades 
2011-06-09. 
_____ 
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§ 65 Dnr BUN-2016-074 Dpl 913 
 Dnr KS 2016-536 Dpl 913  
  
Motion från Kerstin Dreborg (MP) angående lokalt snabbspår för lärare  
 
Kerstin Dreborg (MP) yrkar i motion daterad 2016-06-09 att barn- och utbild-
ningsnämnden ges i uppdrag att utarbeta riktlinjer för ett lokalt snabbspår för 
lärare i Östhammars kommun. 
 
Yttrandet över motionen lämnas till kommunstyrelsen. 
 
Arbetsutskottets förslag 2016-08-18 
 
Barn- och utbildningsnämnden antar yttrandet och överlämnar det till kommun-
styrelsen. 
_____ 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-09-15 
 
Barn- och utbildningsnämnden antar yttrandet och överlämnar det till 
kommunstyrelsen. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 66 Dnr BUN-2016-076 Dpl 900 

  Dnr KS-2016-472 Dpl 900 
 
Remiss, Regional utvecklingsstrategi, Uppsala län    
 
Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är en långsiktig strategi som handlar 
om hur organisationen Region Uppsala vill möta framtidens utmaningar och 
utveckla det geografiska området Uppsala län tillsammans med kommunerna, 
näringslivet, myndigheter, civilt samhälle och andra aktörer. 
 
Regionförbundets styrelse beslutade 12 maj 2016 att, utan eget ställningsta-
gande, sända ut förslag till Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län på re-
miss. 
 
Utvecklingsstrategin har remitterats till samtliga nämnder och remissvar ska vara 
lednings- och verksamhetsstöd tillhanda senast 19 september 2016. 
 
Nämndsekreterare Per-Åke Berg informerar om arbetet med remissen. 
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Arbetsutskottets förslag 2016-08-18 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-09-15 
 
Barn- och utbildningsnämnden antar skrivelsen och överlämnar den till 
lednings- och verksamhetsstöd. 
_____ 
 
 
 
 
 

 § 67 Dnr BUN-2016-073 Dpl 003 
  Dnr KS-2014-373 Dpl 003 

 
Policy för ekologisk hållbarhet     
 
Kommunfullmäktige ska besluta om policy för ekologisk hållbarhet och har in-
bjudit samtliga nämnder att ge synpunkter på föreslagen policy. Utöver allmänna 
synpunkter önskas särskilt synpunkter kring 
 

− Möjlighet att implementera policyn som ett av nämndens styrande do-
kument. 

− Möjligheter att implementera policyn i uppdrag och daglig verksamhet 
inom nämndens verksamhetsområde. 

− Läsbarhet och omfattning. 
 
Synpunkterna ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2016-09-23. 
 
Arbetsutskottets förslag 2016-08-18 
 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner skrivelsen och överlämnar den till 
kommunstyrelsen. 
_____ 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-09-15 
 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner skrivelsen och överlämnar den 
till kommunstyrelsen. 
_____ 
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§ 68 
 
Information från förvaltningen     
 
Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén informerar om: 
 

− Arbetet med en förvaltningsövergripande skolplan fortgår. Just nu är ut-
kastet ute på remiss hos personal och fackliga.  

 
− Utbildningsinsats för de nu decentraliserade elevhälsoteamen tillsam-

mans med rektorer/chefer i ortsgruppen inleds med en uppstartsdag den 7 
oktober. 

 
− Rapport från tekniska förvaltningens lokalförsörjningsmöte som Lisbeth 

deltagit vid. Fortsätter rapportera från dessa.  
 

− Förskolechef på Tomtberga förskola har överlämnat en skrivelse till tek-
niska gällande arbetsmiljöproblem.  
 

− En skolpsykolog på 50% är anställd. Rekrytering av en heltid pågår. 
 

− En specialpedagog dedikerad till förskolan är anställd. 
 

− Skolorna börjar använda Unikum mer och mer fullt ut. En del i detta är 
de betygsliknande omdömen som publiceras även för årskurs 4-6.  
 

− Inför budgetarbetet 2018 så har Lisbeth poängterat att utifall den nation-
ella IT-strategin går igenom så kommer vi behöva förtätning och därmed 
utökad ram.  
 

− Läxhjälp erbjuds på några av kommunens skolor. På Österbyskolan 
kvällstid. 
 

− Uppföljning styrtal  
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-09-15 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
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§ 69 
 
Rapporter från skolråd m.m.     
 

− Ann-Charlotte Grehn (S) rapporterar från skolråd vid Frösåkersskolan 
2016-05-17. 

 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-09-15 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapporten. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 70 
 
Redovisning av delegationsbeslut v  
 
Följande förteckningar över delegationsbeslut redovisas: 
 
Personalfrågor 
 
Verksamhetsfrågor 
 
2016-06-15 Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén 

(Beslut och yttrande i enskilt elevärende mot annan 
myndighet) 

2016-06-16 Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist 
 (Samråd om detaljplan Prästhöjden, Alunda). 

2016-06-16 Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist 
 (Samråd om detaljplan Gimo brandstation). 

2016-08-15 Förskolechef Camilla Lindström 
(Plats i förskola till barn som av fysiska, psykiska 
eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin ut-
veckling)  

2016-08-16 Förskolechef Camilla Lindström 
(Plats i förskola till barn som av fysiska, psykiska 
eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin ut-
veckling)  

2016-06-17 Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist 
 (Skolskjuts busskort särskilda skäl växelvis bo-
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ende, busskort särskilda skäl val av skola, skol-
skjuts med taxi särskilda skäl). 

2016-06-21 Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén 
(Stöd för inackordering) 

2016-08-11 Särskolestrateg Anne Lee Larsson 
(Mottagande i grundsärskola) 

2016-08-18 Förskolechef Jenny Änggård 
(Plats i förskola till barn som av fysiska, psykiska 
eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin ut-
veckling)  

2016-08-22 Rektor Cecilia Eriksson 
(Plats i fritidshem med hänsyn till barnets eget be-
hov) 

2016-08-22 Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist 
 (Skolskjuts busskort särskilda skäl växelvis bo-
ende, busskort särskilda skäl trafikförhållanden, 
busskort särskilda skäl val av skola, busskort sär-
skilda skäl, skolskjuts med taxi särskilda skäl, 
skolskjuts med taxi särskilda skäl trafikförhållan-
den, skolskjuts med taxi särskilda skäl växelvis 
boende). 

2016-08-26 Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist 
 (Skolskjuts busskort särskilda skäl växelvis bo-
ende, busskort särskilda skäl val av skola, skol-
skjuts med taxi särskilda skäl). 

2016-08-29 Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist 
 (Skolskjuts busskort särskilda skäl växelvis bo-
ende, vinterbusskort särskilda skäl, busskort sär-
skilda skäl val av skola, skolskjuts med taxi sär-
skilda skäl växelvis boende, bussbiljett särskilda 
skäl växelvis boende). 

2016-08-29 Förskolechef Jenny Änggård 
(Plats i förskola till barn som av fysiska, psykiska 
eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin ut-
veckling)  

2016-08-29 Ekonom Sara Ersund 
(Beslut om självskjutsersättning i stället för UL-
kort) 

2016-08-29 Rektor Michael Greifeneder 
(Plats i fritidshem med hänsyn till barnets eget be-
hov) 
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2016-09-05  Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist 
(Skolskjuts med taxi särskilda skäl, vinterbuss-
 kort särskilda skäl trafikförhållanden, busskort 
särskilda skäl val av skola, busskort särskilda skäl 
trafikförhållanden, bussbiljett särskilda skäl väx-
elvis boende, skolskjuts med taxi särskilda skäl 
trafikförhållanden) 

2016-09-05 Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén 
(Stöd för inackordering) 

2016-09-06 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.) 

2016-09-06 Rektor Cecilia Eriksson 
  (Beslut att inleda utredning vid kännedom om att 
 en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 
 behandling i samband med verksamheten.) 

2016-09-06 Anna-Karin Sehlstedt-Stål, biträdande rektor 
  (Beslut att inleda utredning vid kännedom om att 
 en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 
 behandling i samband med verksamheten.) 

2016-09-06 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.) 

2016-09-07 Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén 
(Yttrande till annan kommun avseende mottagande 
av elev) 

2016-09-07 Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén 
(Bidrag till fristående grundskola) 

 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-09-15 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
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§ 71 
 
Information v  
 
1) Dnr BUN-2015-059 Dpl 627 
Dom från Förvaltningsrätten 2016-06-13 avseende Laglighetsprövning enligt 
kommunallagen. 
 
2) Dnr BUN-2016-049 Dpl 627 
Beslut från Skolinspektionen 2016-06-14 avseende Anmälan om kränkande be-
handling vid Vallonskolan, grundskola i Östhammars kommun. 
 
3) Dnr BUN-2016-022 Dpl 623 
Dom från Förvaltningsrätten 2016-06-14 avseende Laglighetsprövning enligt 
kommunallagen. 
 
4) Dnr KFN-2016-084 Dpl 382 
Utdrag ur protokoll fört vid kultur och fritidsnämndens sammanträde  
2016-06-02 avseende Simskoleundervisning på Alundabadet under sommaren 
2016. 
 
5) Dnr KS-2016-415 Dpl 003 
Utdrag ur protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde 2016-05-31 avse-
ende Riktlinjer, regler och råd för allmänna handlingar samt att lämna ut en 
handling och att vägra, antagande. 
 
6) Dnr KS-2016-402 Dpl 003 
Utdrag ur protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde 2016-05-31 avse-
ende Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism, 
antagande. 
 
7) Dnr BUN-2015-048 Dpl 600 
Beslut från Skolinspektionen 2016-05-20 efter uppföljning för förskoleklass och 
grundskola efter tillsyn i Östhammars kommun. 
 
8) Dnr BUN-2015-048 Dpl 600 
Beslut från Skolinspektionen 2016-06-13 efter uppföljning för grundsärskola 
efter tillsyn i Östhammars kommun. 
 
9) Dnr BUN-2015-048 Dpl 600 
Beslut från Skolinspektionen 2016-06-14 efter uppföljning för förskola efter 
tillsyn i Östhammars kommun. 
 
10) Dnr BUN-2015-048 Dpl 600 
Beslut från Skolinspektionen 2016-06-14 efter uppföljning för gymnasieskola 
efter tillsyn i Östhammars kommun. 
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11) Dnr BUN-2015-048 Dpl 600 
Beslut från Skolinspektionen 2016-06-14 efter uppföljning för vuxenutbildning 
efter tillsyn i Östhammars kommun. 
 
12) Dnr KS-2016-415 Dpl 026 
Utdrag ur protokoll fört vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-06-14 av-
seende ”Systematiskt arbetsmiljöarbete i Östhammars kommun, antagande av 
riktlinjer”. 
 
13) Dnr KS-2014-373 Dpl 003 
Utdrag ur protokoll fört vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-06-14 av-
seende ” Miljömål och styrtal, antagande”. 
 
14) Dnr KS-2015-221 Dpl 352 
Utdrag ur protokoll fört vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-06-14 av-
seende ” Gång- och cykelvägsplan, antagande”. 
 
15) Dnr KS-2016-466 Dpl 003 
Utdrag ur protokoll fört vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-06-14 av-
seende ”Informations- och säkerhetspolicy, antagande”. 
 
16) Dnr KS-2016-415 Dpl 003 
Utdrag ur protokoll fört vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-06-14 av-
seende ”Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år, överflyttning av verksamhet-
en. 
 
17) Dnr BUN-2016-005 Dpl 623 
Dom från Förvaltningsrätten 2016-06-27 avseende Laglighetsprövning enligt 
kommunallagen. 
 
Arbetsutskottets förslag 2016-08-18 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
 
18) Dnr KS-2016-397 Dpl 900 
Utdrag ur protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde 2016-08-23 avse-
ende Remiss, betänkandet Likvärdigt, rättssäkert och effektivt – ett nytt nation-
ellt system för kunskapsbedömning 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-09-15 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
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§ 72 
 
Kurs- och konferensinbjudningar 
 
Kurs- och konferensinbjudningar redovisas. 
 
Arbetsutskottets förslag 2016-08-18 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-09-15 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen 
_____ 
 


