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08.30 1 
 
Förslag till internationell policy för Östhammars kommun 
 
Handling A 
 
Den ökade globaliseringen och medlemskapet i EU påverkar Östhammars kom-
mun i allt högre utsträckning och internationella kontakter och samarbeten blir 
allt viktigare. 
 
Kommunens aktiva deltagande i internationella samarbeten och projekt bidrar 
till att uppfylla kommunens mål att vara en attraktiv kommun att bo, leva, 
besöka och verka i och visionen ”Världens bästa lokalsamhälle”. 
_____ 
 
 
 
 
 
2 Dnr BUN-2014-048 Dpl 041 
 

 Årsbudget 2015: Budgetuppföljning     
 
Handling B 
 
Driftbudgetuppföljning per augusti 2015 redovisas.  
 
Arbetsutskottets förslag 2015-10-01 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
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3 Dnr BUN-2014-048 Dpl 041 
 
Årsbudget 2015: Budgetuppföljning - Delårsbokslut per 2015-08-31  
 
Handling C 
 
Verksamhetsberättelse och budgetuppföljning för perioden januari – augusti 
2015 redovisas. 
 
Arbetsutskottets förslag 2015-08-27 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
Ekonom Sara Ersund redovisar budgetuppföljningen. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-09-10 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
Arbetsutskottets beslut 2015-10-01 
 
Barn- och utbildningschefen får i uppdrag att ta fram en konsekvensanalys av 
det framlagda budgetförslaget till barn- och utbildningsnämndens sammanträde 
2015-10-22. 
_____ 
  
 
 
 
 
4 Dnr BUN-2015-033 Dpl 041 
 
Årsbudget 2016: Konsekvensbeskrivning av driftbudget 2016   
 
Handling D 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2015-09-10 att två alternativa budgetar 
ska överlämnas till kommunstyrelsen. Vid arbetsutskottets sammanträde  
2015-10-01 fick barn- och utbildningschefen f i uppdrag att ta fram en konse-
kvensanalys av det framlagda budgetförslaget till barn- och utbildningsnämn-
dens sammanträde 2015-10-22. 
_____ 
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 5 Dnr BUN-2015-069 Dpl 623 
 
 
Riktlinjer för skolskjuts: Revidering    
 
Handling E 
 
Föreligger behov av revidering av riktlinjer för skolskjuts. 
 
Arbetsutskottets beslut 2015-10-01 
 
Arbetsutskottet ger barn- och utbildningschefen i uppdrag att se över riktlinjerna 
för skolskjuts i den del som avser färdvägens längd för rätt till skolskjuts. 
_____ 
 
 
 
 
 
6 Dnr BUN-2015-062 Dpl 622  
 Dnr KS-2015-459 Dpl 272 
 
Servering av bordsmargarin eller smör vid förskolor och skolor i kommunen  
 
Handling F 
 
Måltidsenheten har, på uppdrag av tekniska utskottet, gjort en översiktlig utred-
ning gällande servering av bordsmargarin eller smör vid förskolor och skolor i 
kommunen. Tekniska utskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden att anta 
alternativet att erbjuda Bregott/Flora på kommunens förskolor och skolor till en 
merkostnad på cirka 100 000 kr. 
 
Arbetsutskottets förslag 2015-10-01 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att erbjuda Bregott/Flora på kommunens 
förskolor och skolor till en merkostnad på cirka 100 000 kr. 
_____ 
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7 Dnr BUN-2014-083 Dpl 600  
 
Sammanträdesdagar 2016     
 
Handling G 
 
Förslag till sammanträdesdagar 2016 föreligger. 
 
Förslaget diskuteras och justeras. 
 
Arbetsutskottets förslag 2015-10-01 
 
Barn- och utbildningsnämnden fastställer följande sammanträdesdagar samt da-
gar för budgetseminarium för 2016: 
 
Arbetsutskott Barn- och utbildningsnämnd 
21 januari 11 februari 
18 februari  10 mars 
  7 april   5 maj 
20 maj    9 juni  
18 augusti 15 september 
29 september 20 oktober 
10 november 24 november 
  1 december 15 december 
 
Budgetseminariet hålls den 21-22 mars 2016 
_____ 
 
 
 
 
 
8 Dnr BUN-2015-037 Dpl 002 
 
Delegering i verksamhetsfrågor: Revidering    
 
Handling H 
 
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. 
 
Arbetsutskottets förslag 2015-10-01 
 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner revideringen av delegering i verk-
samhetsfrågor. 
_____ 
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9 Dnr BUN-2015-063 Dpl 612  
 
Gymnasieskolans organisation 2016/17    
 
Handling I 
 
Rektorerna för Bruksgymnasiet och Forsmarks skola har lämnat förslag till program-
utbud 2016/17.  
 
Arbetsutskottets förslag 2015-10-01 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar om gymnasieskolans organisation vid 
sammanträdet 2015-10-22. 
_____ 
 
 
 
 
 
10 Dnr BUN-2015-065 Dpl 026 
 
Implementering av jämställdhet i verksamheten: Remiss    
 
Handling J1-2 
 
Kommunstyrelsen inbjuder via strategienheten samtliga nämnder att ge syn-
punkter på föreslagen strategi för jämställdhetsintegrering. 
 
Remissvaret ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2015-10-27. 
 
Arbetsutskottets beslut 2015-10-01 
 
Arbetsutskottet ger barn- och utbildningschefen i uppdrag att ta fram ett förslag 
till remissvar till barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2015-10-22. 
_____ 
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11 Dnr BUN-2015-066 Dpl 168 
 
Östhammars kommuns förslag till Risk och Sårbarhetsanalys 2015-2018 enligt 
lag om extraordinära händelser: Remiss 
 
Handling K 
 
Syftet med risk- och sårbarhetsanalysen är att den ska identifiera, analysera och 
dokumentera de hot och risker inom kommunen som allvarligt kan försämra 
kommunens förmåga att bedriva samhällsviktig verksamhet. 
 
Barn- och utbildningsnämnden erbjuds möjlighet att komma med synpunkter på 
risk- och sårbarhetsanalysen. 
 
Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2015-10-23. 
 
Arbetsutskottets förslag 2015-10-01 
 
Barn- och utbildningsnämnden har inga synpunkter på förslaget till Risk- och 
sårbarhetsanalys 2015-2016 enligt lag om extraordinära händelser. 
_____ 
 
 
 
 
 
12  Dnr BUN-2015-064 Dpl 623 
 
Ersättning för busskort: Forsmarks skola     
 
Handling L1-2 
 
Forsmarks skola har kommit in med en skrivelse där skolan önskar ersättning för 
de elever som inte har eller inte kan utnyttja busskort idag. 
 
Arbetsutskottets förslag 2015-10-01 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av skrivelsen. 
_____ 
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13  Dnr BUN-2015-073 Dpl 713 
 
Skrivelse angående läkarbemanningen vid BUP- kliniken i Östhammar  
 
Handling M 
 
Barn- och utbildningsnämnden samt Socialnämnden ska besluta om en gemen-
sam skrivelse om läkarbemanningen vid BUP-kliniken i Östhammar. Skrivelsen 
ska överlämnas till Hälso- och sjukvårdsnämnden i Uppsala län. Ärendet har 
diskuterats på sammanträde mellan barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
och socialnämndens arbetsutskott den 22 september 2015 samt i politisk styr-
grupp närvård. På politisk styrgrupp närvård lämnades även information om att 
HSS har beslutat att en handlingsplan mot psykisk ohälsa ska upprättas där till-
gång till läkarkontakt kommer att behandlas.  
 
Föreligger förslag till skrivelse. 
_____ 
 
 
 
 
 
14 
 
Information från förvaltningen     
 
 
 
 
 
15 
 
Rapporter från skolråd m.m.     
 
 
 
 
 
16 
 
Inkomna skrivelser till barn- och utbildningsnämnden    
 
Följande inkomna skrivelser redovisas: 
 
1)  Dnr BUN-2015-074 Dpl 611 
Skrivelse från elever på Österbyskolan avseende draperi eller duschbås. 
_____ 
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17 
 
Redovisning av delegationsbeslut v  
 
Följande förteckningar över delegationsbeslut redovisas: 
 
Verksamhetsfrågor 
 
2015-09-07 Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist 
  (Skolskjuts/busskort särskilda skäl trafikför-
 hållanden, busskort särskilda skäl vid val av 
 skola, busskort/skolskjuts särskilda skäl vid väx-
 elvis boende) 
2015-09-15 Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén 
  (Läsårstider för 2016/17, 2017/18 och 2018/19) 
 
2015-09-16 Barn- och utbildningsnämndens ordförande  
 Roger Lamell (Ansökan om statsbidrag för kurser 
 inom vuxenutbildningen) 
 
2015-09-22 Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén 
  (Beslut och yttrande i enskilt elevärende mot  
 annan myndighet) 
 
2015-09-22 Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist 
  (Skolskjuts/busskort särskilda skäl trafikför-
 hållanden, busskort särskilda skäl vid val av 
 skola, busskort/skolskjuts särskilda skäl vid väx-
 elvis boende) 
 
2015-09-11 Rektor Annika Kindvall 
 (Beslut om mottagande av elev från annan  
 kommun) 
 
2015-09-21 Ekonom Sara Ersund 
 (Utbyte av busskort mot kontant ersättning) 
 
2015-09-28 Rektor Annika Kindvall 
 (Plats i fritidshem med hänsyn till barnets eget 
 behov) 
2015-10-07 Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist 
  (Skolskjuts/busskort särskilda skäl, buss
 kort/skolskjuts särskilda skäl vid väx-
 elvis boende, vinterskolskjuts/vinterbusskort tra
 fikförhållanden) 
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2015-09-11 Förskolechef Jenny Änggård 
 (Beslut om plats i förskola med hänsyn till bar
 nets eget behov) 
 
2015-10-15 Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist 
  (Vinterskolskjuts/vinterbusskort särskilda skäl 
 trafikförhållanden, skolskjuts särskilda skäl vid 
 val av skola, busskort särskilda skäl vid växelvis 
 boende) 
 
2015-10-15 Barnomsorgshandläggare Eva Andersson 
 (Beslut om mottagande i förskola av barn från 
 annan kommun) 
_____ 

 
 
 
 
 
18 
 
Information v  
 
1)  Dnr BUN-2015-010 Dpl 612 
Beslut från Skolinspektionen 2015-09-07 avseende ansökan från ProCivitas Pri-
vata Gymnasium Uppsala om godkännande som huvudman för gymnasieskola i 
Uppsala kommun. 
 
2)  Dnr BUN-2015-010 Dpl 612 
Beslut från Skolinspektionen 2015-09-14 avseende ansökan från Loks AB om 
godkännande som huvudman för gymnasieskola i Uppsala kommun. 
 
3)  Dnr BUN-2015-010 Dpl 612 
Beslut från Skolinspektionen 2015-09-14 avseende ansökan från Loks AB om 
godkännande som huvudman för gymnasiesärskola i Uppsala kommun. 
 
4)  Dnr BUN-2015-010 Dpl 612 
Beslut från Skolinspektionen 2015-09-16 avseende ansökan från Kunskapssko-
lan i Sverige AB om godkännande som huvudman för gymnasieskola i Uppsala 
kommun. 
 
Arbetsutskottets förslag 2015-10-01 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
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5) Dnr KS-2015-591 Dpl 940 
Utdrag ur protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde 2015-09-15  
avseende tecknande av leasingkontrakt för Östhammars kommuns firma. 
 
6) Dnr KS-2015-604 Dpl 024 
Utdrag ur protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde 2015-09-15  
avseende samråd om löner. 
 
7)  Dnr BUN-2015-070 Dpl 627 
Beslut från Skolinspektionen 2015-09-30 avseende anmälan om skolgång för en 
grundskoleelev. 
8)  Dnr BUN-2015-071 Dpl 611 
Beslut från Skolinspektionen 2015-09-30 avseende anmälan mot Vallonskolan, 
grundskola i Östhammars kommun. 
 
9) Dnr KS-2015-632 Dpl 003 
Utdrag ur protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde 2015-09-15  
avseende Riktlinjer för sponsring. 
 
10) Dnr BUN-2014-083 Dpl 600 
 Dnr KS-2015-582 Dpl 911 
Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunfullmäktige 2015-09-29 
angående val av ledamot i barn- och utbildningsnämnden. Helene Salmenaho 
(SD) utses till ledamot efter Emil Söderberg (SD). 
 
11)  Dnr BUN-2015-071 Dpl 611 
Uppföljningsrapport för kvalitetsgranskningen av undervisningen i teknikfrån 
Skolinspektionen 2015-10-12.  
 
12) Dnr BUN-2015-033 Dpl 600 
 Dnr KS-2015-591 Dpl 940 
Utdrag ur protokoll fört vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 
2015-10-06 avseende anmälningsärende Årsbudget 2016, barn- och utbildnings-
nämnden. 
 
13) Dnr BUN-2015-035 Dpl 600 
 Dnr KS-2015-591 Dpl 940 
Utdrag ur protokoll fört vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 
2015-10-06 avseende anmälningsärende Utredning om Frösåkersskolan. 
_____ 
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19 
 
Kurs- och konferensinbjudningar    
 
Kurs- och konferensinbjudningar redovisas. 
 
Arbetsutskottets förslag 2015-10-01 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
 
 



Internationell policy för 
Östhammars kommun 

2016-2021 

Ansvar  

Engagemang  

Öppenhet 

Tillsammans … 
……..på väg mot  ”Världens bästa lokalsamhälle” 

Den ökade globaliseringen och medlemskapet i EU påverkar Östhammars kommun 
i allt högre utsträckning och internationella kontakter och samarbeten blir allt viktigare. 

Kommunens aktiva deltagande i internationella samarbeten och projekt bidrar till 
att uppfylla kommunens mål att vara en attraktiv kommun att bo, leva, 
besöka och verka i och visionen ”Världens bästa lokalsamhälle”. 

Kommunens internationella arbete är ett verktyg som skall bidra till att uppfylla 
såväl kommunfullmäktiges och verksamheternas mål. Det internationella 
perspektivet skall vara en integrerad del i kommunens verksamheter och skall 
tillföra kompetens och erfarenheter i syfte att stödja verksamhetsutveckling. 

Det internationella arbetet skapar mervärde för kommunen och invånarna och bidrar 
till ett smart,  inkluderande samhälle och  hållbar utveckling.  

Östhammars kommuns nämnder och bolag ska inhämta kunskap från och lära av de bästa 
kommunerna och regionerna inom respektive verksamhetsområde för att utveckla 
verksamheten när det gäller såväl kvalitet som effektivitet.  

Östhammars kommun ska vara aktiv och driva dess intressen i de organisationer och nätverk 
som man väljer att engagera sig i utifrån verksamhetsnyttan.  

BUN 2015-10-22 Handling A 



Det internationella arbetet vilar på följande delar 

EU:s fonder och verksamhetsutveckling
Östhammars kommuns nämnder, styrelser och bolag ska arbeta aktivt 
för att använda EU:s fonder för verksamhetsutveckling. Kommunens 
förvaltningar ska upprätthålla relevanta kunskaper i de för att kunna 
utnyttja de mervärden som dessa fonder kan ge. 

Kunskapsutbyte och kompetensutveckling

Det internationella arbetet skall stödja kunskapsutbyte och 
kompetensutveckling i den kommunala verksamheten. Detta sker genom 
att politiker och tjänstemän träffas och utbyter kunskaper och 
erfarenheter inom sina verksamhetsområden. Detta leder till utveckling 
och nytta för de olika verksamheterna. 

Internationella utvecklingsprojekt
Östhammars kommun ska delta i internationella utvecklingsprojekt vilka 
tillför kommunens verksamhet och/eller personal, positiva mervärden i 
form av kompetensutveckling och verksamhetsutveckling. 

Företag, föreningar och organisationer
Företag, föreningar och organisationer ska stimuleras att söka medel 
från Landsbygdsprogrammet och andra fonder samt myndigheter för att 
utveckla sina verksamheter 

Skolans internationalisering
Internationalisering av skolan är enligt läroplanen ett verktyg för skolans 
utveckling. Detta sker genom de nationella och/eller EU-fonderna i form 
av olika utbytes- och samarbetsprojekt med skolor i andra länder. 



Organisation och ansvar 

Kommunfullmäktige  
beslutar om internationell policy för Östhammars kommun. Kommunfullmäktiges presidium och 
kommunstyrelsens presidium fördelar mellan sig uppgiften att representera kommunen vid 
internationella besök och arrangemang. 

Kommunstyrelsen 
svarar för strategisk ledning och samordning av det internationella arbetet samt för årlig 
uppföljning och sammanställning. Kompetens inom EU-projektekonomi och administration finns 
som stöd till förvaltningar och bolag. 

Nämnder/styrelser/bolag  
ansvarar för att internationellt utvecklingsarbete integreras i verksamheten och att 
internationellt samarbete och medfinansiering prövas i arbetet med att utveckla den egna 
verksamheten. Nämnder och bolag har eget ekonomiskt ansvar för sitt internationella arbete. 

En kontaktperson/-er (omvärldsbevakare) utses som ges utrymme och möjlighet att ansvara för 
att sprida kunskap och information inom förvaltningen om de internationella möjligheterna och 
inspirera till att utvecklingsprojekt söks och genomförs.  

Kontaktpersonerna skall ges möjlighet till gemensam och individuell kompetensutveckling inom 
området.  

Internationella arbetsgruppen  
Där ingår förvaltningarnas och bolagens kontaktpersoner. Gruppen samordnas från 
kommunledningsstaben. Kommunens ledningsgrupp beslutar om den internationella 
arbetsgruppens uppdrag och mandat. 



Driftbudget, nettouppföljning*, tkr

Budget Förbr Förbr i % Helårs- Avvikelse/ Avvikelse

Centrala ansvar Mål: 66,67 % prognos Resultat %
BOU-kontor 9 828 6 240 63,5 9 828 0 0,0

BUN 2 024 818 40,4 2 024 0 0,0

Skolledningen 16 491 11 050 67,0 16 491 0 0,0

Forsmarks gymnasium 0 -835 0,0 0 0 0,0

Köp/Sälj platser 67 485 44 816 66,4 67 485 0 0,0

Lokaler hela BOU 88 835 57 083 64,3 88 835 0 0,0

Skolmåltider hela BOU 22 878 15 244 66,6 22 878 0 0,0

Skolskjuts/inack 20 761 11 457 55,2 20 761 0 0,0

Kapitalkost/investeringar 3 800 2 403 63,2 3 800 0 0,0

Barnomsorgsövergrip -20 061 -12 544 62,5 -20 061 0 0,0

Övrigt, inkl reserv 10 211 4 249 41,6 6 351 3 860 37,8

IKT-enheten 7 985 4 479 56,1 7 985 0 0,0

Elevstödsenheten 20 735 12 941 62,4 20 735 0 0,0

Summa 250 972 157 402 62,7 247 112 3 860 1,5

Skolor, förskolor

Kulturskola 4 805 2 944 61,3 4 805 0 0,0

Öppen förskola 302 211 69,8 302 0 0,0

Förskola 66 800 43 625 65,3 66 690 110 0,2

Familjedaghem 7 918 5 241 66,2 8 168 -250 -3,2

Fritidshem 18 765 11 380 60,6 18 884 -119 -0,6

Grundskola 98 538 68 913 69,9 101 789 -3 251 -3,3

Grundsärskola 4 368 2 928 67,0 4 368 0 0,0

Insatser enl LSS (11:an) 1 051 709 67,5 1 051 0 0,0

Summa 202 547 135 951 67,1 206 057 -3 510 -1,7

Bruksgymnasiet
Ungdomsgymnasiet 32 045 20 822 65,0 32 045 0 0,0

Vuxenutbildningen 6 988 5 249 75,1 7 338 -350 -5,0

Summa 39 033 26 071 66,8 39 383 -350 -0,9

Hela BOU 492 552 319 424 64,9 492 552 0 0,00

* Detta är en nettouppföljning, dvs kostnader minus intäkter. Kostnadsbudgeten uppgår till 540 904 tkr

och intäktsbudgeten till 48 352 tkr

1 (2)

Månadsuppföljning ekonomi 
Barn- och utbildningsnämnden augusti 2015

BUN 2015-10-22 Handling B



Budget Förb Förbr i % Prognos Avvikelse Avvik %
Tomtberga utemiljö 500 606 121,3 606 106 21,2

Diamanten inventarier 500 89 17,8 100 -400 -80,0

Diamanten utemiljö 200 0 0,0 0 -200 -100,0

Skutan, inventarier 0 72 72 72

Kristinelundsskol, invent 1 200 0 0,0 300 -900 -75,0

Hammarskolan ute 700 67 9,6 315 -385 -55,0

Hammarskolan slöjdmask 200 164 82,1 200 0 0,0

Österbyskolan invent+ ute 0 198 515 515

Edsskolan, inventarier 0 9 300 300

BOU-kontoret, kontorsmöbler 0 100 145 145

Alma, inventarier 300 0 0,0 0 -300 -100,0

KWW-lab 0 0 1 000 1 000

Furustugan, inventarier 0 0 85 85

Ej fördelat 600 0 0,0 562 -38 -6,3

Summa 4 200 1 306 31,1 4 200 0 0,0

2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017
Lärarlyft 326 414

Skola 2011 330

Antimobbning Öregrund 25 25

Kompetensväxling 570

Teknik & Naturskolan 100

Projektledare Lean + Ed Österby 320

Marknadsföring Bruks 70 70

Dansen i skolan, Frösan 4 8

Utveckling Vallonmodellen 500

Nätmobbning, Ed 15,4

Hammarskolan entreprenörskap 50

IKT för chefer i grsk och fsk 100

Lean Fsk* 0 500

Star 2014, pris i tävlingen** 0,0

Summa 1 251 908 768,4 500
Budget 1 251 1 570 1 200 800

Återstår 0 662 431,6 300

* Ingen del av bidraget betalades ut 2014

** Ansökan om 1500 kr till Star 2014 har dragits tillbaka
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BUN:s utvecklingsbudget, uppföljning, tkr

Investeringsbudget, uppföljning, tkr
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1 Måluppfyllelse 
Enligt kommunens egen statistik är både meritvärdet, för årskurs 6 och 9, och andelen 
elever med godkända kunskapskrav i alla ämnen lägre än vårterminen 2014. Endast 
hälften av eleverna i årskurs 9 anser att de successivt fått ta ansvar för sina studier. 
Eleverna anser även att lärarna har för låga förväntningar på att de ska göra sitt bästa. 
Tryggheten i skolan har ökat, men studieron för eleverna så att de kan utföra sitt arbete 
är fortfarande för låg. Eleverna i årskurs 5 och 9 anser i hög grad att de får den hjälp de 
behöver i sitt skolarbete för att utvecklas. Lässcreeningen görs i årskurs 1, där 80 
procent av eleverna blev godkända. I bifogat dokument redovisas måluppfyllelsen. 

2 Årets viktiga händelser 
Under årets 8 första månader ett antal projekt avslutats. Dessa är bland annat: 

• Projektet 1.1 på Frösåkersskolan, läsplattor till alla elever på skolan.
• Unikum som digitalt verktyg för dokumentation och kommunikation på

Mariebergs förskola.
• Entreprenörskap i skolan.

Dessutom har lärplattformen Office 365 testkörts under våren för eventuellt införande i 
alla skolor under hösten. Under året har ett arbete påbörjats med att förbättra kvaliteten 
på fritidshemmen. Det har genomförts utbildningar för all personal på fritidshemmen 
om det uppdrag verksamheten har. Fritidspedagogerna har dessutom fått utbildning i 
systematiskt kvalitetsarbete i fritidshemmen. Andra viktiga satsningar är 
ledarskapscoachning till alla rektorer och förskolechefer. Antalet förstelärare har under 
året utökats till 30 stycken. 
Under våren påbörjades en totalrenovering av förskolan Diamanten. 

3 Prestationer och kvalitet 
Antal barn/elever i egen verksamhet våren 2015 
Verksamhet: Plan vt 15 / Utfört vt 15 / Diff 
Förskola: 858 /  901 / + 43 
Pedagogisk omsorg: 109 / 101 / - 8 
Fritidshem: 806 / 776 / - 30 
Grundskola: 2108 / 2110 / + 2 
Grundsärskola: 15 / 15 / 0 
Gymnasieskola: 410 / 404 / - 6 
Vuxenutbildning: inget beslutat / 297 / - 
Kulturskola: 450 / 483 / + 33 
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4 Ekonomiskt resultat 
Barn- och utbildningsnämnden redovisar per augusti 2015 ett överskott jämfört med 
budget om 7,0 mkr (+2,1 %). 
Det största överskottet inom nämnden återfinns inom gymnasieskoleverksamheten. 
Överskottet kommer i huvudsak av lägre kostnader än budgeterat för köp av extern 
verksamhet samt lägre kostnader än budgeterat för skolskjuts och inackordering. Ett 
större överskott finns också inom grundskoleverksamheten och det kommer av lägre 
kostnader än budgterat för skolskjuts samt ej nyttjad reserv. Verksamheterna förskola 
och fritidshem visar ett sammantaget överskott om 1,4 mkr, överskottet kommer i 
huvudsak från återhållsamhet inom den egna fritidshemsverksamheten. Posten Övrigt 
inom nämnden är nämndövergripande verksamhet, överskottet inom denna post 
kommer från återhållsamhet inom BOU-kontoret samt ej fullt nyttjad budget per augusti 
för köp av IT-utrustning. Vuxenutbildningsverksamheten inom nämnden visar ett 
underskott om 2,5 mkr vilket kommer av högre kostnader än budgeterat för komvux 
gymnasium samt svenska för invandrare. 
Barn- och utbildningsnämden hanterar en ordinare investeringsbudget om 4,2 mkr per 
år, förbrukat per augusti är 1,3 mkr, 31 %. Det har varit problem med att starta upp vissa 
planerade projekt, bl a en satsning på nya skolmöbler på Kristinelundsskolan. Planen är 
att hela budgeten ska vara förbrukad per årsskiftet. 

Resultaträkning 

Mkr 2014 140831 150831 

Intäkter 58,8 31,7 31,1 

Kostnader -531,9 -340,9 -350,5

varav personalkostn -285,3 -190,6 -196,6

varav lokalkostn -82,7 -55,3 -56,6

Nettokostnad -473,1 -309,2 -319,4

Budget -475,7 -316,6 -326,5

Årets resultat 2,6 7,4 7,0 

Verksamhetsområde 

Mkr Delårsbudget Utfall Avvikelse 

Nämnd -0,8 -0,8 0,0 

Kulturskola -4,0 -3,7 0,2 

Förskoleverksamhet -63,9 -68,3 -4,4

Skolbarnsoms+Elvan -22,2 -16,4 5,8

Grundskola, inkl särskola -144,4 -141,8 2,7

Gymnasiesk, inkl särsk -73,1 -69,4 3,7

Vuxenutb etc -6,6 -9,1 -2,5
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Mkr Delårsbudget Utfall Avvikelse 

Övrigt -11,5 -10,0 1,4 

Summa -326,5 -319,4 7,0 

Nettoinvesteringar 

Delårsbudget Utfall Avvikelse 

Nettoinvesteringar 2,8 1,3 1,5 

5 Årets verksamhet i ett framtidsperspektiv 
Inför 2016 kommer barn- och utbildningsförvaltningen att se över 
resursfördelningssystemet. En gemensam vision för förskolan i Östhammars kommun 
kommer att tas fram. Vi kommer att stärka det pedagogiska ledarskapet för våra 
skolledare. Under läsåret 2015/16 kommer 91 lärare i kommunen att delta i Skolverkets 
Matematiklyft, vilket även förskolan deltar i. Satsningen på digitala enheter och 
utbildningsinsatser kopplade till detta kommer att fortsätta. Unikum ska införas i alla 
kommunens förskolor. 
För att höja måluppfyllelsen kommer vi att arbeta med insatser för att ge eleverna en bra 
arbetsmiljö, ökad motivation och inspiration. För att öka måluppfyllelsen har en 
skolutvecklingsenhet bildats som ska arbeta på uppdrag av förvaltningen samt 
rektorerna. Det entreprenöriella förhållningssättet behöver utvecklas. För att höja 
kvaliteten på fritidshemmen kommer utbildningsinsatserna för personalen där att 
fortsätta. 
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Bilaga 1, Mål- och styrtal 150831 

Styrtal Måltal 2015 Utfall 2015-08-31 
Alla elever i åk 5 och 9 samt år 2 på gymnasiet i % ska 
uppleva att de känner sig trygga i skolan 

Åk 5 100 % 
Åk 9 100 % 
År 2 100 % 

Åk 5 87 % 
Åk 9 78 % 
År 2 90 % 

Elever i åk 9 ska anse att de får lika chanser till att bli 
uppmärksammade och bedömda av lärarna 

Åk 9 100 % Åk 9 64 % 

Meritvärdet i åk 9 ska öka jämfört med föregående 
mätning 

Åk 9 208,6 Åk 9 205,2 (egen 
statistik) 

Andel elever i % i åk 5 och 9 som upplever att de har 
sådan studiero att de kan utföra sina studier 

Åk 5 100 % 
År 9 100 % 

År 5 64 % 
År 9 53 % 

Andel elever i åk 6 i % som uppnått kunskapskraven i 
alla ämnen ska öka jämfört med tidigare mätning (81) 

Åk 6 100 % Åk 6 67 % (egen 
statistik) 

Andel elever i % i åk 5 och åk 9 som anser att deras 
lärare förväntar sig att de ska göra sitt bästa 

Åk 5 100 % 
Åk 9 100 % 

Åk 9 66 % 

Andel elever i % åk 9 och år 2 på gymnasiet som 
upplever att de ges förutsättningar att utvecklas 
individuellt 

Åk 9 100 % 
År 2 100 % 

Åk 9 64 % 
År 2 74 % 

Andel elever i % i åk 5 och åk 9 som upplever att de 
får den hjälp de behöver i sitt skolarbete för att 
utvecklas 

Åk 5 100 % 
Åk 9 100 % 

Åk 5 93 % 
Åk 9 81 % 

Andel elever i åk 1 som klarar lässcreeningen Åk 1 100 % Åk 1 80 % 
Andel elever i % i åk 5 och 9 som anser att 
skolarbetet stimulerar till att lära sig mer 

Åk 5 100% 
Åk 9 100 % 

Åk 5 93 % 
Åk 9 48 % 

Andel elever i % i åk 9 och år 2 på gymnasiet som 
anser att de får lära sig att reflektera och 
argumentera för sin sak i skolan 

Åk 9 100 % 
År 2 100 % 

Åk 9 57 % 
År 2 77 % 

Andel elever i % i åk 9 som anser att de succesivt 
får ta ansvar för sina studier 

Åk 9 100 % Åk 9 47,5 % 
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Barn- och utbildningskontoret 
Sara Ersund 

Postadress Besöksadress/Reg.office Telefon Telefax Organisationsnummer Bankgiro 
Box 66 Stångörsgatan 10 Nat 0173-860 00 Nat 0173-175 37 212000-0290 233-1361 
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742 21 Östhammar kommunen@osthammar.se 

Konsekvensanalys budget 2016 

Barn- och utbildningsnämnden får preliminärt en uppräkning av budgeten om 
2,5 procent år 2016. Nämnden har beslutat att räkna upp alla budgetposter med 1 
procent för att frigöra resurser till olika riktade satsningar. Måltidsbudgeten räk-
nas dock upp med 2,5 procent och budgeten för hyror med 1,5 procent eftersom 
tekniska kontoret har aviserat den höjningen av måltids- och hyreskostnaden.  

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2015-09-10 att lägga fram två budget-
förslag till kommunstyrelsen: 

− Önskad budget (daterad 2015-06-03) – Uppräkning med 2,5 procent +
3 920 tkr

− Budget i balans (daterat 2015-09-10) – Uppräkning med 2,5 procent

Budgetförslagen innebär i korthet: 

Önskad budget 
1. Egna neddragningar om 1 150 tkr görs (BUN utveckling – 400 tkr, BOU-

kontoret/IKT-strateg -500 tkr, Arbetskläder – 250 tkr)
2. Satsning på tal-och kommunikationsenhet på Vallonskolan (1000 tkr) och

utökad budget till elevhälsan (250 tkr)
3. Satsning på riktad budget/extra elevpeng till de minsta förskolorna, sko-

lorna, fritidshemmen och på skolbarn inom pedagogisk omsorg (2 300 tkr)
4. Satsning på modersmål- och svenska som andraspråk (1 200 tkr)
5. Satsning på kulturskolan (150 tkr)
6. Satsning på bidrag till Landstinget för drift av Hälsoäventyret (425 tkr)
7. Satsning på fortbildning för mottagande av lärarstudenter (100 tkr)
8. Satsning på kommunalt aktivitetsansvar (500 tkr)
9. Satsning på IKT (350 tkr)
10. Lönesatsning riktat till förskola (750 tkr), fritids (250 tkr), grundskola (1300

tkr), gymnasieskola (400 tkr) och BOU-kontoret/skolledningsbudgeten (273
tkr)

11. Kvalitetshöjning förskola (2 000 tkr) och grundskola (450 tkr)

BUN 2015-10-22 Handling D 
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Budget i balans, alla punkter som ovan förutom 
1. Ytterligare neddragningar om 870 tkr görs (BUN utveckling ytterligare -400

tkr, centrala reserven -470 tkr)
8. Mindre satsning än planerat på kommunalt aktivitetsansvar (250 tkr istället

för 500 tkr)
9. Ingen satsning utöver uppräkning på IKT 2016
10. Lönesatsningen omfördelas till förskola (1 200 tkr), grundskola (1 323 tkr),

gymnasieskola (300 tkr) och vuxenutbildning (150 tkr)
11. Ingen extra satsning på kvalitetshöjning inom förskola och grundskola

Konsekvenser i båda budgetversionerna 

Barn- och utbildningsnämnden lägger en stram budget år 2016 med en grund-
uppräkning om endast 1 procent av alla budgetposter förutom måltids- och hy-
resbudgeten. Detta görs för att frigöra resurser till olika riktade satsningar. 

I båda budgetversionerna görs en satsning på tal- och kommunikationsenheten i 
Gimo och elevhälsan, extra budget/elevpeng till de minsta enheterna, moders-
mål- och svenska som andraspråk samt ett antal andra mindre satsningar (Hälso-
äventyr, kulturskola). En satsning på löner om 2 973 tkr görs i båda budgetvers-
ionerna men satsningen är lite olika fördelad mellan nämndens olika verksam-
heter. 

Konsekvenser av budget i balans 

Budget i balans innebär att ingen kvalitetshöjning görs inom förskola och grund-
skola. Preliminärt nyckeltal inom förskolan 2016 blir 5,3 barn per vuxen istället 
för såsom i önskeläget 5,1 barn per vuxen.  

Ingen satsning utöver uppräkning om 1 procent görs på IKT vilket innebär att 
förvaltningen inte kommer att kunna förtäta med digitala enheter (datorer, 
ipads), såsom planerat för de lägre årskurserna.  

En mindre satsning än planerat på det kommunala aktivitetsansvaret innebär en 
mindre omfattande verksamhet för ungdomar mellan 16-20 år som inte är i sko-
lan eller har annan sysselsättning.  

Barn- och utbildningsnämnden kommer år 2016 inte att ha någon budget att för-
dela till olika utvecklingsprojekt (BUN utveckling dras ner till 0 kr). Den cen-
trala reserven sänks med 470 tkr (cirka 15 procent) vilket gör budgetföljsamhet-
en viktig år 2016, reserven kommer inte att kunna fungera som buffert för even-
tuellt underskott såsom hitintills. 



Förslag 
Datum Sid 
2015-10-22  1 (7) 

Barn- och utbildningskontoret 

RIKTLINJER FÖR SKOLSKJUTS 
AVSEENDE 

GRUNDSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA 
OCH GYMNASIESÄRSKOLA 
I ÖSTHAMMARS KOMMUN  
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VAD SÄGER LAGEN? 

Skolformer 
Elever i grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola 
Rätten till skolskjuts regleras huvudsakligen i Skollagen (2010:800.) Skolskjuts är en rättighet för 
de elever i grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola med offentlig huvudman som går i 
den skolenhet där kommunen har placerat dem och som uppfyller skollagens förutsättningar för att 
beviljas skolskjuts. 

Utgångspunkten för bedömningen av om rätt till skolskjuts föreligger är: 

• Färdvägens längd
• Trafikförhållanden
• Funktionsnedsättning hos elev
• Annan särskild omständighet

Förskoleklass 
Elever i förskoleklass har ingen lagstadgad rätt till skolskjuts. Barn- och utbildningsnämnden i 
Östhammars kommun har dock beslutat att elever i förskoleklass får skolskjuts på samma villkor 
som elever i grundskola. 

Val av annan skola (grundskola) 
Elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem 
eller som går i en annan kommuns grundskola på grund av särskilda skäl eller på grund av eget val 
är endast berättigade till skolskjuts om de uppfyller skollagens krav på skolskjuts till följd av 
färdvägens längd, trafikförhållandena, funktionshinder eller annan särskild omständighet och om 
skolskjuts kan anordnas av kommunen utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter. 

För elever som väljer att gå i fristående skolor utanför Östhammars kommun föreligger inte rätt 
till skolskjuts. 
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RIKTLINJER 

Färdvägens längd 
Skolskjuts anordnas när avståndet mellan elevens folkbokföringsadress och anvisad kommunal 
skola eller skolskjutshållplats överstiger nedanstående avståndsgränser. 

NUVARANDE SKRIVNING 
Avstånd Avstånd 
bostad-skola bostad-skolskjutshållplats 

Förskoleklass 2,5 km 2,0 km 
Åk 1-3 2,5 km 2,0 km 
Åk 4-6 3,0 km 3,0 km 
Åk 7-9 4,0 km 4,0 km 

NY SKRIVNING 

Avstånd Avstånd 
bostad-skola bostad-skolskjutshållplats 

Förskoleklass 3,0 km 2,0 km 
Åk 1-3 3,0 km 2,0 km 
Åk 4-6 3,0 km 3,0 km 
Åk 7-9 4,0 km 4,0 km 

Med avstånd menas den kortaste användbara vägen från bostaden där eleven är folkbokförd till 
den skola eleven anvisats. Med bostad avses tomtgräns och med skola avses infart till skolområde. 
Skolskjutshållplats kan vara ordinarie hållplats för linjetrafik, eller annan plats som bedömts 
lämplig av ansvarig för skolskjutsfrågor. 

Avsteg från avståndsgränserna kan göras då likformighet eftersträvas inom ett väl avgränsat 
bostadsområde. Det kan innebära att vissa elever får skolskjuts även om inte avståndsgränserna 
uppfylls. På motsvarande sätt kan det innebära att ett område behandlas restriktivt och att därmed 
ingen elev inom området får skolskjuts trots att vissa elever uppfyller avståndskriteriet. Det senare 
kan till exempel tillämpas om det finns tillgång till säkra gång- och cykelvägar mellan bostads-
området och skolan. 

Trafikförhållanden 
Skolskjuts kan beviljas även om inte avståndsreglerna uppfylls om färdvägen bedöms som särskilt 
besvärlig och riskfylld. En individuell prövning görs i varje enskilt fall efter ansökan av elevens 
vårdnadshavare. Vid prövningen görs en bedömning av vägens beskaffenhet och trafiksituation. 
Även elevens ålder beaktas vid prövningen. Yttrande bör inhämtas från den nämnd som ansvarar 
för trafiksäkerhet i kommunen. 
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Barn- och utbildningskontoret/ 
 

Förslag 
 
2015-10-01 

 
SAMMANTRÄDESDAGAR 2016 
 
Arbetsutskottet Samverkan MBL 11 § Barn- och utbildningsnämnden Kommentar/Övrigt 
Torsdagar kl 8.30 Måndagar kl 13.00 På begäran Torsdagar kl 8.30 

Gruppsammanträden flexibel tid 
 

     
21 januari 1 februari  11 februari Sportlov 22-26 februari (v 8) 
     
18 februari 28 februari  10 mars Budgetseminarium 21-22 mars 
     
7 april 18 april  5 maj Påsklov 29 mars – 1 april (v 13) 
     
20 maj 30 maj  9 juni Skolavslutning 9 juni, Åk 3 gy 3 juni 
     
18 augusti 5 september  15eptember Terminsstart 17 augusti 
     
29 september 3 oktober  20 oktober Höstlov 31 oktober - 4 nov (v 44) 
     
10 november 14 november  24 november  
     
1 december 12 december  15 december Terminsavslutning 21 december 
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Barn- och utbildningskontoret 

 BESLUT 

 2011-06-09  1(19) 
  2011-10-20 Ändring 
2013-06-12 Ändring 

  2013-11-14 Tillägg vuxenutbildningen 
  2014-05-08 Revidering 
  2015-06-11 Tillägg, ändring       

. 

DELEGERING I VERKSAMHETSFRÅGOR 

inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde 
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Barn- och utbildningskontoret 

 BESLUT 
 2011-06-09 

 5(19) 

Nr Ärende Författning 
Avtal 

Kommentar 
Villkor 

Delegat 

2 Fritidshem 

2:1 Plats i fritidshem med hänsyn till barnets eget behov SkolL 14 kap 5 § I samråd med barnomsorgshandläggare Rektor 

2:2 Plats i fritidshem till barn som av fysiska, psykiska eller andra 
skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling 

SkolL 14 kap 6 § Rektor 

2:3 Beslut att avslå begäran om plats i fritidshem SkolL 14 kap 5-6 §§ Barnomsorgshandläggare bereder ärendet Barn- och utbildningschef 

2:4 Bidrag till fristående fritidshem SkolL 14 kap 15-17 §§ Grundbelopp och tilläggsbelopp. Under 
löpande budgetår. Beslutet får överklagas 
med förvaltningsbesvär 

Barn- och utbildningschef 

2:5 Beslut att inleda utredning vid kännedom om att en elev anser 
sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med 
verksamheten. 

SkolL 6 kap 10 § Rektor 

3 Annan pedagogisk verksamhet 

3:1 Plats i annan pedagogisk verksamhet Enligt kommunens rikt-
linjer 

Förskolechef 

3:2 Bidrag till enskild pedagogisk omsorg SkolL 25 kap 11 § Grundbelopp och tilläggsbelopp. Under 
löpande budgetår. Beslutet får överklagas 
med förvaltningsbesvär 

Barn- och utbildningschef 

3:3 Beslut om godkännande vid utökning av plats/avdelning i 
enskild pedagogisk omsorg 

Enligt kommunens rikt-
linjer 

Barn- och utbildningschef 

4 Skolplikt och rätt till utbildning 

4:1 Mottagande i grundsärskolan SkolL 7 kap 5 § Beslutet får överklagas till Skolväsendets 
överklagandenämnd 

Rektor för särskolan 

Verksamhetschef för 
elevhälsan (NYTT)

(Tas bort)

pebg
Markering



 

FÖRSLAG 
 
Datum Sid 
2015-10-01 Dnr BUN-2015-062 1 (2) 

Barn- och utbildningskontoret  
 

 

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 

 

Intagningsorganisation vid Bruksgymnasiet och Forsmarks 
skola läsåret 2016/17: 
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, Dator- och 

kommunikationsteknik, 
Elteknik 

16 

Fordons- och transportprogrammet Personbil 16 
Handels- och 
administrationsprogrammet 

Handel och service 24 

Restaurang- och 
livsmedelsprogrammet 

Kök och servering 16 

Vård- och omsorgsprogrammet Inga nationella inriktningar 24 
Summa 96 

 
 
Introduktionsprogram 
 
Preparandutbildning 
Individuellt alternativ 
Yrkesintroduktion 
Språkintroduktion 
Programinriktat individuellt val 
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Forsmarks skola 

Nationella program - Högskoleförberedande 
Program Inriktning Antal 

platser 
Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskap 24 
Teknikprogrammet Teknikvetenskap 

Informations- och medieteknik 
24 

Summa 48 



Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sid

2015-09-08 20 (36) 

§ 279 Dnr 2014KS161 Dpl 026 

Implementering av jämställdhet i verksamheten 

Jacob Spangenberg (C) och utvecklingsstrateg Ida Eklöf föredrar ärendet. 

Arbetsutskottets beslut 2014-04-09 

Kommunchef Peter Nyberg får i uppdrag att upprätta en strategi för att integrera 
jämställdhets och genusfrågor i kommunens organisation. 

En återrapportering ska ske till kommunstyrelsens arbetsutskott i augusti 2014. 
_____ 

Utvecklingsstrateg Ida Eklöf föredrar ärendet. 

Arbetsutskottets beslut 2014-08-19 

Utvecklingsstrateg Ida Eklöf får i uppdrag att bereda ärendet vidare och åter-
komma till arbetsutskottet under oktober 2014. 
_____ 

Arbetsutskottets beslut 2014-11-25 

Ärendet utgår. 
_____ 

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering, daterad 2015-05-19 föreligger. 

Utvecklingsstrateg Ida Eklöf föredrar ärendet. 

Arbetsutskottets beslut 

Föreliggande förslag till strategi för jämställdhetsintegrering remitteras till 
samtliga nämnder i Östhammars kommun. 

Kommunstyrelsen behandlar ärendet, för ett antagande vid sammanträde 
2015-11-17. 

Kommunstyrelsens beslut anmäls till kommunfullmäktige. 
____ 

Delges: 
Samtliga nämnder i Östhammars kommun 
KS 
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ÖSTHAMMARS 
KOMMUN 

Datum 
- EN PE!. AV Ro�t,A4EN

2015-09-11 
Dnr Sid 

Strategienheten 

Samtliga nämnder i Östhammars kommun 

REMISS: Synpunkter önskas på förslag till 
Strategi för jämställdhetsintegrering 

1 (1) 

Kommunstyrelsen inbjuder via Strategienheten samtliga nämnder att ge synpunkter på 
föreslagen strategi för jämställdhetsintegrering. Beslut om strategin beräknas tas av 
kommunstyrelsen 17 november 2015. 

Vi önskar främst svar på följande frågeställningar: 

1. Är metoden för jämställdhetsintegrering så pass tydligt beskriven att den lätt
förstås?

2. Är metoden möjlig att följa utifrån befintliga rutiner för planering och uppfölj
ning?

3. Är tidplanen rimlig?

4. Vilka stödinsatser (information, utbildning, annat) ser ni behov av, kopplat tiU
arbetet utifrån strategin?

Svar senast 2015-10-27 till kommunstyrelsen@osthammar.se 

Bakgrund 
Strategienheten har ratt i uppdrag av kommunstyrelsen att utarbeta en strategi för jäm
ställdhetsintegrering. 

Genom vår närhet till befolkningens vardagsliv är kommunen en av de politiska nivåer 
som har bäst förutsättningar att såväl bekämpa ojämställdhet som att förhindra att den 
blir bestående. Fokus för jämställdhetsarbetet är därför kommunens samtliga verksam
hetsområden, med utgångspunkt i befintliga prioriteringar utifrån KF-mål, nämndmål, 
verksamhetsplaner osv. 

Frågor 
Ida Eklöf, Utvecklingsstrateg 86445, ida.eklof@osthammar.se 

Postadress Besöksadress/Reg.office Telefon Telefax Organisationsnummer Bankgiro 
Box 66 Stångörsgatan 10 
Fakturaadress 742 21 Östhammar
Box 106 www.osthammar.se 
742 21 Östhammar 

Nat O 173-860 00 
Ini +46 1 73 860 00 

Nat 0173-175 37 
lnt +46 173 175 3 7 

E-post
kommunen@osthammar.se

212000-0290 233· I 361 
V.A.T. No 
SE2 I 200002900 I



Datum Dnr KS 2014-161 Sid 
150519 

1 (2) 
 Förvaltning  Författare 

Ida Eklöf 

 Granskad av  Fastställd av  Utgivningsdag  Utgåva nr  Giltig tom 

Postadress Besöksadress/Reg.office Telefon Telefax Organisationsnummer Bankgiro 
Box 66 Stångörsgatan 10 Nat 0173-860 00 Nat 0173-175 37 212000-0290 233-1361 
Fakturaadress 742 21Östhammar  Int +46 173 860 00 Int +46 173 175 37 V.A.T. No
Box 106 www.osthammar.se E-post SE212000029001 
742 21 Östhammar kommunen@osthammar.se 

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 

Bakgrund 
Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, möjligheter 
och skyldigheter inom livets alla områden. Människor ska ha möjlighet att ut-
vecklas utifrån sina egna förhoppningar och inte styras och begränsas av stereo-
typa föreställningar om kön. Kön spelar roll och det är därför viktigt att beakta 
jämställdhetsaspekter när vi ser på våra kommunala verksamheter, för att kunna 
ge en jämställd medborgarservice och vara en drivkraft för ett jämställt sam-
hälle. Det handlar om att medvetandegöra och jämställa livsvillkoren för alla i 
vår kommun. 

I Sverige finns bara två juridiska kön, trots att det finns personer som inte identi-
fierar sig som varken man eller kvinna. Oavsett könsidentitet påverkas alla män-
niskor av normer och värderingar kopplade till kön och de olika förutsättningar 
och möjligheter som de traditionella könsrollerna medför. 

Trots framsteg på jämställdhetsområdet, existerar jämställdhet ännu inte i verk-
ligheten. Sociala, politiska, ekonomiska och kulturella ojämlikheter mellan kö-
nen lever kvar, till exempel i form av löneskillnader, politisk underrepresentat-
ion, skillnader i hälsa och skolresultat. Ojämlikheterna beror på sociala kon-
struktioner som, med grunden i stereotypa föreställningar om kön, förekommer i 
familjelivet, utbildningen, kulturen, media, arbetslivet och samhällsorganisation-
en. Det finns därför många områden där det är möjligt att agera och genomföra 
förbättringar. 

Genom vår närhet till befolkningens vardagsliv är kommunen en av de politiska 
nivåer som har bäst förutsättningar att såväl bekämpa ojämställdhet som att för-
hindra att den blir bestående. Vi kan arbeta för ett samhälle som är både formellt 
och reellt jämställt.  

Som arbetsgivare finns exempelvis möjlighet att bryta den könsuppdelade ar-
betsmarknaden och som servicegivare har kommunen möjlighet att erbjuda en 
jämställd samhällsservice som speglar individers behov oavsett kön.  

För vem? 
Alla verksamheter inom kommunen ska bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete, då 
jämställdhet realiseras där beslut fattas, resurser fördelas och normer skapas. 
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Utgångspunkter 
För att kunna arbeta effektivt med jämställdhet i vår organisation har vi enats 
kring dessa gemensamma utgångspunkter: 

1. Samhället är ojämställt
Sociala, politiska, ekonomiska och kulturella ojämlikheter mellan könen lever 
kvar, till exempel i form av löneskillnader, politisk underrepresentation, skillna-
der i hälsa och skolresultat. 

2. Kvinnor och män har olika livsvillkor på grund av kön
Både kvinnor och män begränsas av traditionella, stereotypa uppfattningar och 
värderingar om vad som är kvinnligt eller manligt.  

3. Att avskaffa stereotypa uppfattningar om kön och att aktivt arbeta
med jämställdhetsfrågor är avgörande för att uppnå  jämställdhet

Kommuner och regioner kan, genom sin närhet till befolkningens vardagsliv, 
vara drivande i arbetet med avskaffandet av stereotypa föreställningar och orätt-
visor kopplade till kön .  

Fokusområden 
Fokus för jämställdhetsarbetet är kommunens samtliga verksamhetsområden 
med utgångspunkt i de befintliga prioriteringarna utifrån KF-mål, nämndmål, 
verksamhetsplaner osv. 

Metod 
I dagsläget har vi mål och nyckeltal kring särskilt prioriterade områden på alla 
nivåer i vår organisation. Att sträva mot dessa kallas målstyrning. För att jäm-
ställa vår verksamhet ska relevanta nyckeltal och statistik ALLTID redovisas 
könsuppdelad. När statistiken visar att kvinnors och mäns situationer skiljer sig 
åt i något avseende ska orsakerna till detta analyseras, åtgärdas och rapporte-
ras. Sannolikheten för att detta ger pluseffekter för hela nyckeltalet är stort.  

Genomfört arbete skall rapporteras i ordinarie verksamhetsberättelse inför årsre-
dovisning. Kommunfullmäktige ansvarar årligen för uppföljning av genomfört 
arbete och den rapportering som kommunstyrelsen koordinerar och sammanfat-
tar. 

Tidplan 
Från och med 2016 ska all relevant statistik kopplad till KF-mål, nämndmål och 
verksamhetsmål samlas in och redovisas könsuppdelad. Eventuella skillnader 
mellan könen ska analyseras och kopplas till  målsättning och aktivitet inför  
2017 och framgent.  

Arbetet påbörjas vinter 2015/2016 och kommer att innebära utbildningsinsatser 
och möjlighet till stöd i arbetet med könsuppdelad statistik och verksamhetspla-
nering. 
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FÖRSLAG 

Datum Sid 
2015-10-15 Dnr BUN-2015-065 1 (2) 

Barn- och utbildningskontoret 
Per-Åke Berg 

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 

Implementering av jämställdhet i verksamheten 

Bakgrund 

Strategienheten har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att utarbeta en strategi för 
jämställdhetsintegrering. Kommunstyrelsen har via Strategienheten inbjudit 
samtliga nämnder att ge synpunkter på föreslagen strategi för 
jämställdhetsintegrering. Beslut om strategin tas av kommunstyrelsen den 17 
november 2015. Synpunkterna ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 27 
oktober 2015. 

Synpunkter 

Fokus för jämställdhetsarbetet vid framtagandet av strategin har varit 
kommunens samtliga verksamhetsområden, med utgångspunkt i befintliga 
prioriteringar i Kommunfullmäktiges mål, nämndmål, verksamhetsplaner med 
mera. 

Barn- och utbildningsnämnden anser att handlingsplanen för 
jämställdhetsintegrering är välskriven och ett viktigt styrdokument för att uppnå 
ökad jämställdhet. De gemensamma utgångspunkterna som lyfts i 
handlingsplanen är: 

1. Samhället är ojämställt
2. Kvinnor och män har olika livsvillkor på grund av kön
3. Att avskaffa stereotypa uppfattningar om kön och att aktivt arbeta med

jämställdhetsfrågor är avgörande för att uppnå jämställdhet

Under den gemensamma utgångspunkten ”Samhället är ojämställt” ges några 
exempel i form av löneskillnader, politisk underrepresentation, skillnader i hälsa 
och skolresultat. Barn- och utbildningsnämnden vill i detta sammanhang även 
lyfta frågan om underrepresentation bland chefer, ledningsgrupper och möjliga 
karriärvägar.  

Den tredje utgångspunkten ”Att avskaffa stereotypa uppfattningar om kön och 
att aktivt arbeta med jämställdhetsfrågor är avgörande för att uppnå 
jämställdhet” känns onödigt lång. Den skulle med fördel kunna skrivas om till 
”Uppfattningarna om kön är stereotypa”. Resterande del av utgångspunkten ”att 
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aktivt arbeta med jämställdhetsfrågor är avgörande för att uppnå jämställdhet” 
skulle fungera bra som löptext: Den tredje utgångspunkten skulle med 
föreslagen ändring då få följande lydelse: 

3. Uppfattningarna om kön är stereotypa
Kommuner och regioner kan, genom sin närhet till befolkningens vardagsliv,
vara drivande i arbetet med avskaffandet av stereotypa föreställningar och
orättvisor kopplade till kön. Att aktivt arbeta med jämställdhetsfrågor är
avgörande för att uppnå jämställdhet.

Barn- och utbildningsnämnden anser att både metoden och tidsplanen är väl 
avvägd, men vill betona att det är väsentligt att utbildningsinsatser genomförs 
brett, inte bara till chefer. Det är viktigt att även exempelvis personal som 
arbetar med statistik, gör utredningar, svarar på remisser etc. får del av dessa 
utbildningsinsatser. Andra viktiga insatser är information. 

Barn- och utbildningsnämnden förutsätter att det kommer att ges stöd till att ta 
fram könsuppdelad statistik inom områden där detta eventuellt saknas. 
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Datum Sid 
2015-10-15 Dnr BUN-2015-064 1 (1) 

Barn- och utbildningskontoret 

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 

Ersättning för busskort: Forsmarks skola 

Bakgrund 

Forsmarks skola har 2015-09-09 kommit in med en skrivelse till barn- och 
utbildningsnämnden. I skrivelsen yrkar Forsmarks skola på att skolan bör erhålla 
ersättning motsvarande kostnaden för busskort för de elever som inte har eller 
kan utnyttja busskort i dag. 

Nuläge 

På Forsmarks skola går idag drygt 40 elever från Östhammars kommun varav 
knappt hälften idag har busskort eller har ersättning motsvarande kostnaden för 
busskort. Övriga elever, drygt 20 stycken, har inget busskort utan åker enbart 
med Forsmarks skolas egen buss.  

För elever i gymnasieskola ansvarar kommunen för elevens kostnader för 
dagliga resor mellan bostaden och skolan.1 Gymnasieelever har rätt till 
ersättning för resor mellan bostad och skola. Ersättningen går således inte till 
skolan utan till eleven. 

Till Forsmark skola kan man idag åka från Österbybruk (linje 752) och 
Östhammar (linje 859 och 860). Dessa bussar är i Forsmark ungefär klockan 7 
på morgonen och tillbaka därifrån vid 16-tiden. Undantaget är de dagar då 
anställda vid Forsmarks kraftverk arbetar halvdag. Skolan skulle vid dessa 
tillfällen kunna anpassa skolschemat till detta. 

Vid kontakter med Upplands Lokaltrafik (UL) framgår att dessa bussar går i 
linjetrafik och eleverna får åka med.  

Om bussarna blir fulla så är det UL som hanterar detta och skulle vid ett ökat 
behov eventuellt kunna förstärka trafiken. 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avslå yrkandet från Forsmarks skola. 
Detta innebär att Forsmarks skola inte får någon ersättning, motsvarande 
kostnaden för busskort, för de elever som inte har eller kan utnyttja busskort i 
dag. 

1 Lag (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor. 

BUN 2015-10-22 Handling L2 



Dnr Sid 
BUN-2015-073 1 (1) 

Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 

SN-2015-211 

Postadress Besöksadress/Reg.office Telefon Telefax Organisationsnummer Bankgiro 
Box 66 Stångörsgatan 10 Nat 0173-860 00 Nat 0173-175 37 212000-0290 233-1361 
Fakturaadress 742 21Östhammar  Int +46 173 860 00 Int +46 173 175 37 V.A.T. No
Box 106 www.osthammar.se E-post SE212000029001 
742 21 Östhammar kommunen@osthammar.se 

Skrivelse angående läkarbemanningen vid BUP-kliniken i 
Östhammar 

Det har kommit till vår kännedom att Barn och Ungdomspsykiatriska mottag-
ningen i Östhammar har svårigheter att bemanna sin läkartjänst. 
Enligt uppgift planerar landstinget att hantera bristen på läkare genom att er-
bjuda tre tider i veckan i Östhammar. Det vill säga en läkare åker hit istället för 
att patienterna ska åka till Uppsala. Detta är en halvering mot tidigare verksam-
het.  

Vi har sett en ökning av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såväl som 
nedstämdhet, depression, oro och ångest hos barn och unga.  
Konsekvensen av den låga tillgången på läkare kan bli långa väntetider, stress, 
frustration och i sämsta fall en förvärrad problematik. Det blir en utdragen pro-
cess innan patienten får en diagnos eller medicin. Patienterna får också vänta på 
att få sina intyg för ex vårdnadsbidrag, körkortstillstånd, försäkringskassa mm. 
Dessa barn och familjer har det redan svårt på många sätt. För många blir det 
både ekonomiskt och tidsmässigt svårt att ta sig till Uppsala. Vi vet också att 
många barn och unga med den här typen av svårigheter tycker att det jobbigt att 
åka till Uppsala, vilket innebär att många inte kommer att kunna få den hjälp och 
det stöd som de tidigare fått. Vi sätter ett stort värde på närvård även inom 
barnpsykiatrin.  

Elevhälsans- och socialtjänstens personal i Östhammars kommun har ett väl 
fungerande samarbete med BUP i Östhammar. En stor del av det goda samar-
betet bygger på närhet och goda relationer med läkare och övrig personal.  
Vårt arbete inom elevhälsan och socialtjänsten försvåras avsevärt när vi inte 
längre har närhet till medicinsk kompetens på BUP i Östhammar. 
Många av de barn och familjer vi möter, uttrycker en stor sorg och mycket rädsla 
och osäkerhet över vad bristen på närvård kommer att innebära för dem.  

Frågan om bristen på läkare har kommunicerats i de olika grupperna inom när-
vårdsarbetet.  

Ett krav som ställs är att Landstinget måste kunna visa på – och leverera en tyd-
lig vårdinsats även till medborgarna i Östhammars kommun, så att det blir vård 
på lika villkor. 
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