
 

 

 
Datum Sid 

2018-12-13 Dnr BUN-2018-108 1 (1) 
Barn- och utbildningsnämnden                                     Dnr KS-2018-653 
  

 

 

Postadress Besöksadress/Reg.office Telefon Telefax Organisationsnummer Bankgiro 
Box 66 Stångörsgatan 10 Nat 0173-860 00 Nat 0173-175 37 212000-0290 233-1361 
S-742 21   Östhammar Östhammar  Int +46 173 860 00 Int +46 173 175 37 V.A.T. No PlusGiro 
BOU-kontoret@osthammar.se www.osthammar.se                                         SE212000029001                                            
1 31 70-6 

 

 

Motion om ny skolplan som kommunfullmäktige tar beslut om 
 
Sammanfattning 

 
Barn- och utbildningsnämnden har fått en motion för yttrande som ska lämnas 
till kommunstyrelsen. 
 
I motionen framhålls att de förtroendevalda politikerna i Barn- och 
utbildningsnämnden inte tagit initiativ till den skolplan som finns på 
Östhammars kommuns hemsida. Skolplanen är heller inte antagen av 
kommunfullmäktige, som är kommunens högsta beslutande organ. I motionen 
yrkas därför: 
 

 att BUN via kommunfullmäktige ges i uppdrag att ta fram förslag på ny 
skolplan 

 att förslaget på ny skolplan går ut på remiss till samtliga nämnder i 
Östhammars kommun 

 att förslaget på ny skolplan publiceras på Östhammars kommuns hemsida 
för allmänheten att ge respons på 

 att Östhammars kommunfullmäktige tar det slutgiltiga beslutet, eftersom 
kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. 
 

Motionens svar 

 
Barn- och utbildningsnämnden har, som påpekas i motionen, inte tagit initiativ 
till att ta fram Skolplan, Barn- och utbildningsförvaltningen 2017-2022. Det är 
förvaltningens skolplan och nämnden har inte tagit fram någon egen plan. I 
nuvarande skollag (SFS 2010:800) finns heller inte längre krav på att det i alla 
kommuner ska finnas en av kommunfullmäktige antagen skolplan. Barn- och 
utbildningsnämnden anser inte att någon ny skolplan behöver tas fram, utan att 
det räcker med den plan som förvaltningen tagit fram. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningens Skolplan har arbetats fram i samarbete med 
rektorer, förskolechefer och pedagoger.  Den övergripande skolplanen lyfter 
fram de fokusområden som Barn- och utbildningsförvaltningen ser som viktigast 
för en framgångsrik skola. Utifrån skolplanen tar varje enhet fram en lokal 
skolutvecklingsplan där mål och styrtal konkretiseras. 
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