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 ÄRENDELISTA 
  

1. Medborgarförslag angående om att värna om mångfalden i de kommunala skolorna 
  

2. Årsbudget 2016: Fastställande av bidrag till enskild verksamhet och interkommunal 
ersättning 
Föredragande: Sara Ersund 

  
3. Årsbudget 2015: Budgetuppföljning 

 Föredragande: Sara Ersund 
  

4. Taxa för uthyrning av skolans lokaler 2016 
 Föredragande: Sara Ersund 
  

5. Ändring av uppgifter i slutbetyg 
 Föredragande: Sara Ersund 
  

6. Intern kontrollplan 2015: Redovisning 
  

7. Intern kontrollplan 2016 
  

8. Pedagogisk omsorg 
  

9. Synpunktshantering 
  

10. Ökad insyn i fristående skolor (SOU 2015.82): Remiss 
  

11. Information från förvaltningen  
  

12. Rapporter från skolråd m.m.  
  

13. Redovisning av delegationsbeslut 
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14. Information 

  
15. Kurs- och konferensinbjudningar 

  
 ………………………………………………. 

Sekreterare Per-Åke Berg 
  
                          ………………………………………………. 
                         Ordförande  Roger Lamell (S) 
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08.30 1 Dnr BUN-2015-101 Dpl 915 
 Dnr KS-2015-797 Dpl 915 
 
Medborgarförslag angående om att värna om mångfalden i de kommunala sko
lorna     
 
Handling A1 
Handling A2 
 
Det har kommit in ett medborgarförslag om att värna om mångfalden i de kom-
munala skolorna. I medborgarförslaget föreslås att kommunen: 
 

− Informerar föräldrar i Alunda i ett tidigt stadie att Ekebyskolan finns och 
att man har rätt att sätta sina barn där även om man bor i Alunda. 

− Utökar upptagningsområdet för Ekebyskolan 
− Utökar skolan till årskurs 5 
− Tillåter att barnen från Alunda får busskort om de väljer Ekebyskolan. 

 
Kommunfullmäktige överlämnande 2015-11-10 medborgarförslaget till barn- 
och utbildningsnämnden. 
 
Föreligger förslag till svar på medborgarförslaget. 
 
Arbetsutskottets förslag 2015-12-03 
 
Barn- och utbildningsnämnden avslår medborgarförslaget med de motiveringar 
som finns i skrivelsen daterad 2015-12-03.  
 
Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 
_____ 
 
 
 
 
2 Dnr BUN-2015-033 Dpl 041 
 
Årsbudget 2016: Fastställande av bidrag till enskild verksamhet och inter-
kommunal ersättning 
 
Handling B - Delas ut på sammanträdet 
 
Från och med 2010 gäller nya bestämmelser om kommunens bidrag till fri-
stående skolor samt enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och förskoleklas-
ser. De nya bestämmelserna innebär att bidragen till fristående skolor och 
annan enskild verksamhet ska fastställas per kalenderår. Bidraget ska grunda 
sig på kommunens budget för det kommande året och beslutas före kalenderå-
rets början. 
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Barn- och utbildningskontoret ska utifrån fastställd budget räkna fram bi-
dragsbelopp för fristående skolor samt enskilt bedrivna förskolor, familjedag-
hem, fritidshem och förskoleklasser. I underlaget ingår även interkommunal 
ersättning. 
 
Sara Ersund, ekonom, föredrar ärendet. 
 
Arbetsutskottets förslag 2015-12-03 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
 
 
 
 
3 Dnr BUN-2014-048 Dpl 041 
 

 Årsbudget 2015: Budgetuppföljning     
 
Handling C 
 
Driftbudgetuppföljning per oktober 2015 redovisas.  
 
Sara Ersund, Ekonom, föredrar ärendet. 
 
Arbetsutskottets förslag 2015-12-03 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
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4 Dnr BUN-2015-099 Dpl 308 
 
Taxa för uthyrning av skolans lokaler 2016    
 
Handling D 
 
Kommunfullmäktige antog 2010-02-16 § 9 bestämmelser och avgifter vid uthyr-
ning av skol- och barnomsorgslokaler. Samtidigt delegerade kommunfullmäk-
tige till barn- och utbildningsnämnden att årligen fastställa taxor vid uthyrning 
av skolans lokaler, och att taxorna revideras med samma uppräkning som barn- 
och utbildningsnämndens lokaler i samband med fastställande av nämndens år-
liga budgetram. 
 
En uppräkning med 1,9 procent av taxorna föreslås för 2016. 
 
Föreligger förslag till taxor för 2016. 
 
Sara Ersund, Ekonom, föredrar ärendet. 
 
Arbetsutskottets förslag 2015-12-03 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avgifterna vid uthyrning av skol- och 
barnomsorgslokaler 2016 fastställs i enlighet med förslag daterat 2015-11-20. 
_____ 
 
 
 
 
 
5 Dnr BUN-2015-103 Dpl 600 
 
Ändring av uppgifter i slutbetyg    
 
Handling E 
 
Det har inkommit en fråga till barn- och utbildningsförvaltningen om möjlighet 
att få identitetsuppgifter ändrade i ett slutbetyg på grund av byte av juridiskt kön. 
 
Arbetsutskottets förslag 2015-12-03 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
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6 Dnr BUN-2014-107 Dpl 003 
 
Intern kontrollplan 2015: Redovisning    
 
Handling F – Delas ut på sammanträdet 
 
Kommunfullmäktige antog 2010-09-28 § 82 reglemente för intern kontroll. Reg-
lementet syftar till att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en till-
fredsställande intern kontroll. 
 
Barn- och utbildningsnämnden antog 2014-12-11 intern kontrollplan för 2015.  
 
Resultat från uppföljning av den interna kontrollplanen redovisas. 
 
Arbetsutskottets förslag 2015-12-03 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
 
 
 
7 Dnr BUN-2015-100 Dpl 003 
 
Intern kontrollplan 2016     
 
Handling G 
 
Kommunfullmäktige antog 2010-09-28 § 82 reglemente för intern kontroll. Reg-
lementet syftar till att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en till-
fredsställande intern kontroll. 
 
Enligt reglementet § 8 ska nämnderna senast under januari månad anta intern 
kontrollplan för året.  
 
Arbetsutskottets förslag 2015-12-03 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
 
 



 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

Datum Sid 
2015-12-11 7 (12) 

 

  
 

8 Dnr BUN-2015-081 Dpl 633 
 
Pedagogisk omsorg     
 
Handling H 
 
Diskussion om den pedagogiska omsorgen för skolbarn. 
 
Arbetsutskottets förslag 2015-11-05 
 
Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningschefen i uppdrag att se 
över den pedagogiska omsorgen för skolbarn till barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde 2015-11-19. 
_____ 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-11-19 
 
Barn- och utbildningsnämnden uppdrar till barn- och utbildningschefen att ta 
fram en konsekvensanalys av att inte ta in några nya skolbarn i den pedagogiska 
omsorgen från och med hösten 2016. 
_____ 
 
Arbetsutskottets förslag 2015-12-03 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inga fler skolbarn erbjuds plats i egen 
pedagogisk omsorg, för att bereda plats för förskolebarn från hösten 2016. De 
skolbarn som redan har plats i pedagogisk omsorg berörs inte. 
_____ 
 
 
 
 
9 
 
Synpunktshantering     
 
Handling I 
 
Barn- och utbildningsnämnden har den 11 januari 2007 fastställt policy för syn-
punktshantering. 
 
Inkomna synpunkter under perioden april – november 2015 redovisas. 
 
Arbetsutskottets förslag 2015-12-03 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
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10 Dnr BUN-2015-102 Dpl 600 
 KS-2015-804  
 
Ökad insyn i fristående skolor (SOU 2015:82): Remiss    
 
Handling J 
 
Barn- och utbildningsnämnden ska yttra sig över utredningen Ökad insyn i fri-
stående skolor.  
 
Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2016-01-13. 
 
Arbetsutskottets förslag 2015-12-03 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen 
_____ 
 
 
 
 
 
11 
 
Information från förvaltningen     
 
 
 
 
 
12 
 
Rapporter från skolråd m.m.     
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13 
 
Redovisning av delegationsbeslut v  
 
Följande förteckningar över delegationsbeslut redovisas: 
 
Verksamhetsfrågor 
 
2015-11-20 Särskolestrateg AnneLee Larsson 
  (Mottagande i grundsärskolan) 
2015-10-16 Rektor Cathrin Lundegård 
  (Beslut att inleda utredning vid kännedom om att 
 en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 
 behandling i samband med verksamheten.) 
2015-10-20 Rektor Cathrin Lundegård 
  (Beslut att inleda utredning vid kännedom om att 
 en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 
 behandling i samband med verksamheten.) 
2015-10-27 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.) 
2015-10-26 Rektor Anna-Karin Sehlstedt Ståhl 
  (Beslut att inleda utredning vid kännedom om att 
 en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 
 behandling i samband med verksamheten.) 
2015-11-16 Rektor Irmeli Bellander 
  (Beslut att inleda utredning vid kännedom om att 
 en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 
 behandling i samband med verksamheten.) 
2015-11-06 Rektor Irmeli Bellander 
  (Beslut att inleda utredning vid kännedom om att 
 en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 
 behandling i samband med verksamheten.) 
2015-11-19 Rektor Håkan Blom 
  (Beslut att inleda utredning vid kännedom om att 
 en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 
 behandling i samband med verksamheten.) 
2015-11-13 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.) 
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2015-11-13 Rektor Zara Järvström 
  (Beslut att inleda utredning vid kännedom om att 
 en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 
 behandling i samband med verksamheten.) 
2015-09-21 Rektor Irmeli Bellander 
  (Beslut att inleda utredning vid kännedom om att 
 en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 
 behandling i samband med verksamheten.) 
2015-09-21 Rektor Christina Ekman 
  (Beslut att inleda utredning vid kännedom om att 
 en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 
 behandling i samband med verksamheten.) 
2015-09-25 Rektor Håkan Blom 
  (Beslut att inleda utredning vid kännedom om att 
 en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 
 behandling i samband med verksamheten.) 
2015-10-02 Rektor Håkan Blom 
  (Beslut att inleda utredning vid kännedom om att 
 en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 
 behandling i samband med verksamheten.) 
2015-10-07 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.) 
2015-08-21 Rektor Zara Järvström 
  (Beslut att inleda utredning vid kännedom om att 
 en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 
 behandling i samband med verksamheten.) 
2015-08-31 Rektor Irmeli Bellander 
  (Beslut att inleda utredning vid kännedom om att 
 en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 
 behandling i samband med verksamheten.) 
2015-09-18 Rektor Håkan Blom 
  (Beslut att inleda utredning vid kännedom om att 
 en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 
 behandling i samband med verksamheten.) 
2015-12-01 Rektor Cathrin Lundegård 
  (Beslut att inleda utredning vid kännedom om att 
 en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 
 behandling i samband med verksamheten.) 
_____ 
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Information v  
 
1) Dnr BUN-2015-016 Dpl 049 
Dom från Förvaltningsrätten 2015-11-20 avseende överklagan om tilläggsbelopp 
enligt skollagen. 
 
2) Dnr KS-2015-794 Dpl 901 
Utdrag ur protokoll fört vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-11-10 av-
seende interpellation angående lärcentrum från Lars O Holmgren (BOA) och 
Fredrik Jansson (BOA) till barn- och utbildningsnämndens ordförande Roger 
Lamell (S). 
 
3) Dnr KS-2015-129 Dpl 041 
Utdrag ur protokoll fört vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-11-10 av-
seende antagande av mål och budget 2016, flerårsplan 2017-2019, investerings-
budget 2016, investeringsbudget plan 2017-2019. 
 
Arbetsutskottets förslag 2015-12-03 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
4) Dnr BUN-2015-055 Dpl 623 
Dom från Förvaltningsrätten 2015-11-27 avseende överklagan av skolskjutsbe-
slut. 
 
5) Dnr BUN-2015-059 Dpl 623 
Beslut från Förvaltningsrätten 2015-12-08 avseende överklagan av skolskjutsbe-
slut. 
 
6) Dnr BUN-2015-104 Dpl 004 
Beslut från Riksdagens ombudmän (JO) 2015-11-30 avseende klagomål mot 
Barn- och utbildningsnämnden i Östhammars kommun angående hur nämnden 
har handlagt ett ärende om utlämnande av allmänna handlingar. 
 
7) Dnr KS-2015-737 Dpl 003 
Utdrag ur protokoll fört vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-11-17 av-
seende Arkivreglemente för Östhammars kommun, antagande. 
 
8) Dnr BUN-2015-041 Dpl 627 
Beslut från Skolinspektionen 2015-11-30 avseende anmälan om skolsituationen 
för en grundskoleelev vid Olandsskolan i Östhammars kommun. 
_____ 
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Kurs- och konferensinbjudningar    
 
Kurs- och konferensinbjudningar redovisas. 
 
Arbetsutskottets förslag 2015-12-03 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
 
 
 



Kommunfullmäktige 

Utdrag ur 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sid

2015-11-10 

§ 110 Dnr KS-2015-797 Dpl 915 

Medborgarförslag angående om att värna om mångfalden i de kommunala sko-
lorna – en ekonomisk vinning 

Medborgarförslag har inkommit angående att värna mångfalden i de kommunala 
skolorna - en ekonomisk vinning. 

Förslagsställaren föredrar ärendet. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till barn- och utbildningsnämnden. 
_____ 

Delges. 
Förslagsställaren 
Barn- och utbildningsnämnden 
Webbredaktionen 

BUN 2015-12-17 Handling A1
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Medborgarförslag angående om att värna om mångfalden i de 
kommunala skolorna – en ekonomisk vinning 
 
 
Bakgrund 
 
Barn- och utbildningsnämnden har via kommunfullmäktige fått ett medborgar-
förslag angående om att värna om mångfalden i de kommunala skolorna. I med-
borgarförslaget föreslås att kommunen: 
 

− Informerar föräldrar i Alunda i ett tidigt stadie att Ekeby skola finns och 
att man har rätt att sätta sina barn där även om man bor i Alunda. 

− Utökar upptagningsområdet för Ekeby skola 
− Utökar skolan till årskurs 5 
− Tillåter att barnen från Alunda får busskort om de väljer Ekeby skola. 

  
Kommunfullmäktige överlämnande 2015-11-10 medborgarförslaget till barn- 
och utbildningsnämnden. 
 
Den fråga som avser de planerade tomterna vid Ekeby skola är inte en fråga för 
barn- och utbildningsnämnden och behandlas därför inte. 
 
 
Information till föräldrar 
 
I medborgarförslaget framhålls att det är viktigt att kommunen informerar för-
äldrar i Alunda i ett tidigt skede att Ekeby skola och Ekeby förskola finns och att 
man har rätt att välja denna förskola/skola till sina barn. 
 
Barn- och utbildningsnämnden menar att det på inskrivningsanmälan står vilken 
skola som tillhör upptagningsområdet man bor i (närhetsprincipen – närhet till 
skola). Det är dock fritt för vårdnadshavaren att söka annan skola. Om man väl-
jer en annan skola till sitt barn än den anvisade, har barnet inte rätt till skolskjuts 
om inte kravet på avstånd, trafikförhållanden, funktionshinder eller annan om-
ständighet uppfylls. 
 

BUN 2015-12-17 Handling A2 
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Utökning av upptagningsområdet för Ekeby skola 
 
I medborgarförslaget framförs att upptagningsområdet för Ekeby skola borde 
vara större. 
 
Barn- och utbildningsnämnden meddelar att det i nuläget inte kommer att göras 
några ändringar gällande upptagningsområden. Upptagningsområdena är gjorda 
utifrån principen att så få som möjligt ska behöva ha busskort. 
 
 
Utökning av skolan till årskurs fem 
 
I medborgarförslaget föreslås att Ekeby skola utökas till årskurs 5. Skolan är i 
dag underutnyttjad och det är synd att kommunen inte erbjuder Ekeby skola som 
alternativ småskola i Alunda området. Olandsskolan är kommunens största skola 
med över 500 elever i F-9. En sådan stor skola passar inte alla barn och det finns 
elever som av olika anledningar valt skolor utanför kommunen. I medborgarför-
slaget framförs att en av anledningarna till detta skulle kunna vara att just storle-
ken/antalet elever gör att man valt en annan skola utanför kommunen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden påpekar att läroplanen sträcker sig från årskurs  
1-3 och därefter från årskurs 4-6. Ett avbrott i läroplanen för eleven, som en ut-
ökning till årskurs 5 leder till, är inte lyckad. Det är inte aktuellt att utöka Ekeby 
skola från en F-3 skola till en F-5 skola. 
 
 
Att ge barnen från Alunda busskort om de väljer Ekeby skola 
 
I medborgarförslaget föreslås att alla barn från Alunda ska få ett busskort om de 
väljer att gå i Ekeby skola. 
 
Barn- och utbildningsnämnden konstaterar att en sådan lösning inte är möjlig, 
eftersom det samtidigt innebär att alla elever i kommunen och de som väljer ex-
tern grundskola då har rätt till busskort. Det blir en för stor ekonomisk kostnad 
för kommunen.  
 
 



Driftbudget, nettouppföljning*, tkr

Budget Förbr Förbr i % Helårs- Avvikelse/ Avvikelse

Centrala ansvar Mål: 83,3 % prognos Resultat %
BOU-kontor 9 828 7 700 78,3 9 213 615 6,3

BUN 2 024 1 134 56,0 1 634 390 19,3

Skolledningen 16 491 13 785 83,6 16 541 -50 -0,3

Forsmarks gymnasium 0 -3 622 0,0 0 0 0,0

Köp/Sälj platser 67 485 57 168 84,7 67 485 0 0,0

Lokaler hela BOU 88 835 71 610 80,6 86 635 2 200 2,5

Skolmåltider hela BOU 22 878 19 055 83,3 22 878 0 0,0

Skolskjuts/inack 20 761 10 597 51,0 20 461 300 1,4

Kapitalkost/investeringar 3 800 3 068 80,7 4 800 -1 000 -26,3

Barnomsorgsövergrip -20 061 -17 872 89,1 -20 061 0 0,0

Övrigt, inkl reserv 10 211 5 968 58,4 6 466 3 745 36,7

IKT-enheten 7 985 6 728 84,3 7 985 0 0,0

Elevstödsenheten 20 735 15 949 76,9 21 175 -440 -2,1

Summa 250 972 191 267 76,2 245 212 5 760 2,3

Skolor, förskolor

Kulturskola 4 805 3 803 79,2 4 705 100 2,1

Öppen förskola 302 288 95,4 302 0 0,0

Förskola 66 800 54 961 82,3 66 690 110 0,2

Familjedaghem 7 918 6 433 81,2 8 168 -250 -3,2

Fritidshem 18 765 14 688 78,3 18 884 -119 -0,6

Grundskola 98 538 85 991 87,3 101 789 -3 251 -3,3

Grundsärskola 4 368 3 633 83,2 4 368 0 0,0

Insatser enl LSS (11:an) 1 051 873 83,1 1 051 0 0,0

Summa 202 547 170 669 84,3 205 957 -3 410 -1,7

Bruksgymnasiet
Ungdomsgymnasiet 32 045 26 112 81,5 32 045 0 0,0

Kommunalt aktivitetsansvar 0 57 0,0 0 0 0,0

Vuxenutbildningen 6 988 6 925 99,1 7 338 -350 -5,0

Summa 39 033 33 094 84,8 39 383 -350 -0,9

Hela BOU 492 552 395 029 80,2 490 552 2 000 0,41

* 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 oktober 2015

BUN 2015-12-17 Handling C



Projekt 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 0 102 72 72

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

Hammarskolan ute 700 315 45,0 315 -385 -55,0

Hammarskolan slöjdmask 200 293 146,4 200 0 0,0

Österbyskolan invent+ ute 0 522 515 515

Edsskolan, inventarier 0 26 300 300

BOU-kontoret, kontorsmöbler 0 142 145 145

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 2 -598 -99,7

Summa 4 200 2 095 49,9 3 640 560 13,3

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* 0 182

Star 2014, pris i tävlingen** 0,0

Hälsoäventyr 225

Summa 1 251 908 768,4 407
Budget 1 251 1 570 1 200 800

Återstår 0 662 431,6 393

* Ingen del av bidraget betalades ut 2014

** Ansökan om 1500 kr till Star 2014 har dragits tillbaka
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Taxa för uthyrning av skol/barnomsorgslokaler 
 
Avgifterna gäller från och med 2016-01-01. 

 
 
 
Typ av lokal  
Ändamål 

 
 
Städform 

TAXA 1 
 
Föreningar och 
studieförbund inom 
Östhammars 
kommun 
 

TAXA 2 
 
Föreningar inom 
kommunen med 
ekonomisk vinning av 
lokalupplåtelsen t ex 
bingo, lägerverksamhet, 
kulturarrangemang m.m. 

TAXA 3 
 
Föreningar utanför 
kommunen, 
privatpersoner och 
statliga myndigheter 

Skollokal     
Klassrum Allmän 

städning 
135 kr/tillfälle   

Bruksgymnasiet     
Klassrum Allmän 

städning 
135 kr/tillfälle   

Datasal Allmän 
städning 

1070 kr/timme   

Verkstadslokaler Allmän 
städning 

805 kr/timme   

Fysik/Kemi sal Allmän 
städning 

805 kr/timme   

Zodiaken:     
Dag  
kl. 08.00-17.00 

Allmän 
städning 

370 kr/tillfälle 550 kr/tillfälle 1100 kr/tillfälle 

Kväll  
kl. 17.00-20.30 

Allmän 
städning 

185 kr/tillfälle 370 kr/tillfälle 735 kr/tillfälle 

Dag/kväll  
kl. 08.00-21.30 

Allmän 
städning 

550 kr/tillfälle 920 kr/tillfälle 1835 kr/tillfälle 

     
Gymnastiksal     
Mindre än 150 kvm Grovstäd 50 kr/timme  100 kr/timme 
Större än 150 kvm Grovstäd 60 kr/timme  135 kr/timme 
     
Förskolor     
Lekhall Allmän 

städning 
100 kr/tillfälle  165 kr/tillfälle 

     
Fritidshem     
Fristående eller inte-
grerat 

Allmän 
städning 

100 kr/tillfälle  185 kr/tillfälle 

Övernattningar/Läger- 
skolor eller liknande 

Fullständig 
städning 

665 kr/dygn  1160 kr/dygn 

 
Anmärkningar till kategori 1 och 3 
Vid uthyrning till elevråd, klasser etc för insamling till välgörande ändamål, skolresor, klassresor och liknande 
debiteras ingen lokalavgift under förutsättning att fullständig städning utförs av hyresgästen. 
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Datum Dnr Sid 
2015-12-01 BUN-2015-103 1 (2) 

Kommunledningsförvaltningen 
Inger Modig Lind 
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Barn- och utbildningsförvaltningen 
 
 
 

 
 
 
Ändring av uppgifter i slutbetyg 
 
Bakgrund 
Fråga har inkommit till barn- och utbildningsförvaltningen om möjlighet att få 
identitetsuppgifter ändrade i ett slutbetyg p g a byte av juridiskt kön. 
 
Inledning 
För att den person som fått ny könsidentitet ska kunna leva fullt ut i sin nya juri-
diska könstillhörighet måste den nya identiteten med nytt personnummer och 
namn få genomslag på många olika områden och i många sammanhang. För den 
enskilde individen kan det innebära många administrativa problem i kontakter 
med myndigheter, privata företag, organisationer och föreningar. 
Socialstyrelsen fick i juni 2012 regeringens uppdrag att initiera och samordna ett 
myndighetsövergripande samarbete i syfte att minska den administrativa bördan 
för personer som ändrat könstillhörighet. 
Socialstyrelsen menar att sammantaget  rör de problem som identifierats hante-
ringen av bl a ändring av personnummer och namn i folkbokföringen och änd-
ring av betyg och behörigheter. 
 
Ärendet har kommunicerats med Skolverket och med Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL). 
Skolverket är av den inställningen att det är en fråga för huvudmannen att tolka 
förvaltningslagens, FL (1986:223) bestämmelser om när en omprövning av ett 
ärende kan ske. (27§ FL). 
Enligt nämnda lag är den myndighet som har meddelat ett beslut i första instans 
skyldig att ändra ett beslut om uppgiften är uppenbart oriktig på grund av nya 
omständigheter. Som förutsättning gäller att ändringen av beslutet kan ske 
snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för någon enskild part.  
Enligt doktrin täcker uttrycket ”uppenbart oriktigt” fall då beslutet visserligen 
var riktigt vid tillkomsten men senare inträffade omständigheter  gör att beslutet 
framstår som felaktigt eller olämpligt. Ett slutbetyg som utfärdats med riktiga 
identitetsuppgifter blir uppenbart oriktigt när denna person inte längre existerar i 
den meningen att personen har fått nytt namn och personnummer. 
Fråga som kvarstår är hur personer som bytt juridiskt kön ska få sina handlingar 
ändrade. Det gäller datering av betyg och vem som ska stå som utfärdare av do-
kumentet. 
 
SKL menar att man inte kan ändra en redan upprättad handling som tagits om 
hand för arkivering. 
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Sammanfattning 
Det råder delade meningar om huruvida 27§ FL är tillämplig vid ändring av 
slutbetyg och då det saknas rättspraxis inom området får rättsläget således anses 
som osäkert. Reglering saknas även om vem som ska stå som utfärdare av do-
kumentet och vilken datering som ska gälla för ändring av identitetsuppgifter i 
ett slutbetyg.  
För att en person som fått ny könsidentitet ska kunna leva fullt ut i sin nya juri-
diska könstillhörighet torde det vara rimligt att utfärda ett ”nytt” slutbetyg 
 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ompröva beslut i enlighet med FL 
27§ gällande ändring av identitetsuppgifter i slutbetyg med anledning av byte av 
juridiskt kön. 
Utfärdande av betyg sker av rektor och betyget dateras med det datum som gäl-
ler för ändringen av juridiskt kön. 
 
 
 
 
 
 
Inger Modig Lind 
Kommunjurist 



 

Rutin/System Kontrollmoment Kontrollansvar Metod Frekvens/ 
Klart när 

Rapport till Risk1 Konsekvens2 

Upphandling och 
inköp 

Att regler för inköp och gällande 
ramavtal följs Upphandlingsansvarig Komplett Två gånger per år Förvaltningschef 4 3 

Redovisning Att målet rättvisande redovisning 
uppnås Förvaltningsekonom Stickprov Två gånger per år  Förvaltningschef 3 3 

Skolpliktsbevakning 
Att samtliga elever folkbokförda i 
kommunen har en säkerställd 
skolplacering i grundskolan 

Ekonomihandläggare  
BOU-kontoret Komplett 

Två gånger per år i 
anslutning till 
terminsstart 
 

Förvaltningschef 

1 4 

Skolpliktsbevakning 
Rutiner för åtgärder när eleverna är 
frånvarande från skolan och att dessa 
följs 

Verksamhetschef 
Elevhälsan Komplett Löpande under året 

Förvaltningschef 
3 4 

Representation 
Att kommunens reglemente vid 
gåvor och representation följs. Att 
attestreglementet följs. 

Ekonomihandläggare 
BOU-kontoret Stickprov Två gånger per år 

 

Förvaltningschef 
3 4 

Interkommunal 
ersättning 

Att tillförlitliga kontrollrutiner finns i 
hela beslutskedjan och följs Förvaltningsekonom Stickprov Två gånger per år Förvaltningschef 2 4 

Delegation och 
beslut 

Att beslut fattas i enlighet med 
gällande lagstiftning, 
delegationsordningar och 
dokumentationskrav 

Nämndsekreterare Komplett  Löpande under året 

Förvaltningschef 

4 4 

Diskriminering, 
kränkande 
behandling och 
trakasserier 

Att tillförlitliga kontrollrutiner finns i 
hela beslutskedjan och att dessa följs 

Verksamhetschef 
Elevhälsan Komplett Löpande under året 

Förvaltningschef 

3 4 

Informations-
hantering Office 365 

Att regler för informationshantering 
följs Skolutvecklingsledare Stickprov Två gånger per år 

Förvaltningschef 
4 3 

                                                 
1 Med risk avses en bedömning av sannolikhet (mycket sannolik/sannolik/mindre sannolik/osannolik) för att fel ska inträffa. Risken graderas sedan från en skala där högsta 
värdet 4 betyder att det är mycket sannolikt att fel inträffar.  
2 Med konsekvens avses bedömning av vilka konsekvenser (mycket allvarlig/allvarlig/lindrig/försumbar) det får för verksamheten om fel uppstår. Konsekvensen graderas från 
en skala där högsta värdet 4 betyder att det får mycket allvarliga konsekvenser för verksamheten. 

Internkontrollplan för barn- och utbildningsnämnden 2016 
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Löneutbetalningar Att löner betalas ut på ett korrekt sätt Personalhandläggare 
BOU-kontoret Stickprov Två gånger per år 

Förvaltningschef 
2 4 

Utdrag ur 
belastningsregister 

Att tillförlitliga kontrollrutiner finns i 
hela kedjan och att dessa följs 

Personalhandläggare 
BOU-kontoret Stickprov Två gånger per år 

Förvaltningschef 
3 4 
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Barn- och utbildningsförvaltningen 
Lisbeth Bodén 
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Skolbarns utfasning från pedagogisk omsorg i egen regi 
 
Bakgrund 
Från och med hösten 2016 kommer inga fler skolbarn att erbjudas plats i peda-
gogisk omsorg, i egen regi. Detta för att bereda plats för förskolebarn. 
  
Inledning 
Samlingsbegreppet annan pedagogisk verksamhet  
I 25 kap. skollagen regleras de verksamhetsformer som tillsammans 
benämns annan pedagogisk verksamhet. En av verksamhetsformerna 
är pedagogisk omsorg. De andra verksamhetsformerna som ryms under  
samlingsbegreppet annan pedagogisk verksamhet är öppen förskola och 
öppen fritidsverksamhet samt omsorg under tid då förskola eller 
fritidshem inte erbjuds, så kallad omsorg under obekväm arbetstid.  
 
Pedagogisk omsorg är i sig ett samlingsbegrepp 
Pedagogisk omsorg erbjuds i stället för förskola eller fritidshem 
och vänder sig till barn i samma åldrar som barn och elever i 
förskolan och i fritidshemmet. Begreppet pedagogisk omsorg infördes 2009. 
Det utgör ett samlingsbegrepp där familjedaghem är en av flera former.  
Begreppet familjedaghem finns inte längre i skollagen, utan är som nämnts en av 
formerna inom pedagogisk omsorg. Pedagogisk omsorg kan bedrivas i kommu-
nal eller enskild regi. 
 
Kommunens ansvar 
Kommunerna ska enligt 25 kap. 2 § skollagen sträva efter att 
i stället för förskola eller fritidshem erbjuda barn pedagogisk 
omsorg om barnets vårdnadshavare önskar det. Att ”sträva efter 
”innebär att en kommun inte utan vidare kan avstå från att 
tillhandahålla pedagogisk omsorg. Ambitionsnivån måste vara 
att tillhandahålla omsorg åt familjer som önskar det. Om kommunen 
vid en viss tidpunkt inte har någon efterfrågan måste kommunen ändå planera 
för att tillhandahålla omsorg, när situationen förändras. Det finns inga krav på att 
det ska finnas en viss form av pedagogisk omsorg i kommunen, men  
kommunen ska ta skälig hänsyn till vårdnadshavarnas önskemål om verksam-
hetsform. 
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Situationen i Östhammars kommun 
Antal skolbarn i pedagogisk omsorg i kommunens regi uppgår i dag till 24  
stycken. Pedagogisk omsorg finns i Hargshamn (verksamheten bedrivs i en ge-
mensam lokal), Gimo och i Alunda. Kommunen behöver de platser som skol-
barnen upptar till yngre förskolebarn. Kommunen har idag svårt att erbjuda plats 
till förskolebarn som önskar plats hos dagbarnvårdare.  

Fritidshemmen som ska ta emot dessa barn är Vretaskolans fritidshem och 
Olandsskolans fritidshem i Alunda.  
 

Uppdrag om förhöjd kvalitet på fritidshemmen 
Barn- och utbildningsnämnden gav 2013-12-12 förvaltningen i uppdrag att ta 
fram en kvalitetsrapport om fritidshemmens verksamhet. Denna redovisades 
2014-10-23 för nämnden och efter detta skrevs en kommunövergripande plan för 
att förbättra fritidshemmens kvalitet.  
 
Under 2015 har fritidshemmen genomgått en kvalitetshöjning. All personal har 
fått utbildning gällande fritidshemmens uppdrag och delar av personalen har fått 
utbildning i det systematiska kvalitetsarbetet. Enligt Skolinspektionens enkät 
våren 2015 så anser 92% av föräldrarna i grundskolan, att det stämmer helt och 
hållet eller stämmer ganska bra, att lek och skapande får stort utrymme på fri-
tidshemmen. 75% av föräldrarna anser att deras barn erbjuds aktiviteter som 
stimulerar till barns lärande på fritidshemmet. Den kvalitet kommunen kan er-
bjuda våra skolbarn på fritidshemmen är tillfredställande. 

Konsekvenser för den egna pedagogiska omsorgen 
I dag är det åtta förskolebarn och sex skolbarn som har pedagogisk omsorg i 
Hargshamn (verksamheten bedrivs i en gemensam lokal). I dag arbetar tre per-
soner i den pedagogiska omsorgen i Hargshamn. 

De kommunalt anställda dagbarnvårdarna kommer på sikt att kunna ta emot fler 
förskolebarn än tidigare. Vilket gör att vi kan erbjuda alternativ barnomsorg för 
de föräldrar som så önskar. I dag har vi ingen möjlighet till det i de ovan nämnda 
orterna, där skolbarn finns i pedagogisk omsorg. 

Förskolebarnen i Hargshamn kommer att bli fem stycken till hösten 2016, ytter-
ligare tre stycken är födda 2015, men ej ställt sig i kö för barnomsorg. I verk-
samheten finns även sex skolbarn placerade i Hargshamn. Det blir en svår situat-
ion för Hargshamn att ekonomiskt och organisatoriskt kunna driva en verksam-
het med det barnunderlaget.  
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Skolbarnen, i kommunens regi, kommer att vara helt utfasade om alla barn slutar 
vid 12-års ålder 2022. Konsekvensen för dagbarnvårdarna i Gimo blir kännbar 
först 2019, Alunda 2020 och de barn som i dag är skolbarn i Hargshamn  fasas ut 
2022. 
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Synpunktshantering 
 
Barn- och utbildningsnämnden har den 11 januari 2007 fastställt policy för 
synpunktshantering.  
 
 
Redovisningen för perioden april  –  november 2015   
 
Det har inkommit 7 synpunkter under perioden. 
 
1. Information om situationen vid Österbybruks fritids m.m. 
Inkom 2015-04-08 från vårdnadshavare med barn på Österbyskolan.  
 
Vårdnadshavaren har krävt förbättring och rektorn har garanterat att deras barn 
ska få en trygg och lugn miljö på fritids. Nu verkar detta inte stämma. De vill nu 
ha information om hur det förhåller sig i verkligheten så att de kan släppa oron. 
 
Svar har lämnats av rektor Inga-Lill Ericsson 2015-04-13. I svaret anges bland 
annat att det kommer att gå ut skriftlig information till föräldrarna om hur man 
tänkt bedriva arbetet på fritids framöver. 
 
2. Fortfarande kaos vid Österbybruks fritids 
Inkom 2015-04-15 från vårdnadshavare med barn på Österbyskolan. 
 
Det är stökigt på fritidshemmet i Österbybruk där ett barn bland annat sparkar på 
personalen. Vårdnadshavaren tycker inte det känns tryggt att lämna sitt barn i en 
sådan miljö. 
 
Svar har lämnats av rektor Inga-Lill Ericsson 2015-04-16. Rektor har talat med 
vårdnadshavaren på telefon. Skolan arbetar på olika vis för att komma tillrätta 
med problemet som beskrivs. Rektor har också pratat med personalen om det 
som inträffat. Man har tillsatt mer personal och all personal har handledning av 
specialpedagog m.m. 
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3. Stökigt på skolan och på fritids 
Inkom 2014-04-17 från vårdnadshavare med barn på Österbyskolan. 
 
När barnen i en klass skulle på en liten utflykt, så var läraren tvungen att avbryta 
denna för att en elev i klassen bråkade så mycket att det inte gick att fortsätta. 
Även stökigt vid ett bollplank. 
 
Svar har lämnats av rektor Inga-Lill Ericsson 2015-04-16. Rektor har pratat med 
personal om händelsen. 
 
 
4. Sammanslagning av klasser 
Inkom 2015-05-12 från vårdnadshavare med barn på Olandsskolan. 
 
Det har kommit till vårdnadshavarens kännedom att rektorn på skolan planerar 
en sammanslagning av nuvarande årskurs 3 på Olandsskolan och årskurs 3 i 
Ekeby till en enda stor grupp på 53 barn. 
 
Barn- och utbildningskontoret har inte fått någon kopia på svaret. 
 
 
5. Ingen uppföljning av åtgärdsprogram och handlingsplan 
Inkom 2015-06-05 från vårdnadshavare med barn på Hammarskolan 
 
Vårdnadshavaren har framfört att denne inte fått uppföljning åtgärdsprogram och 
åtgärdsplaner som de blivit lovade. De har heller inte fått respons avseende 
kränkningar. 
 
Hantering av frågan redovisas på barn- och utbildningsnämndens sammanträde. 
 
 
6. Skolans hantering av kränkande behandling 
Inkom 2015-08-24 från vårdnadshavare med barn på Vallonskolan. 
 
Hantering av kränkning av elev m.m. 
 
Hantering av frågan redovisas på barn- och utbildningsnämndens sammanträde. 
 
 
7. Lärare använder ovårdat språk 
Inkom 2015-09-30. 
 
Det är olämpligt att det förekommer ett ovårdat språk med en del svärord då 
lärare ska gå före med gott exempel och vara en bra förebild för eleverna. 
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Ökad insyn i fristående skolor (SOU 2015:82): Remiss 
 
 
Bakgrund 
 
Betänkandet Ökad insyn i fristående skolor (SOU 2015:82) är ute på remiss och 
Östhammars kommun är en av remissinstanserna. Remissvaret ska ha kommit in 
till Utbildningsdepartementet senast den 5 februari 2016.  
 
Utredningens uppdrag är att lämna förslag om hur offentlighetsprincipen i 
praktiken kan införas i fristående skolor inom förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola samt göra 
konsekvensanalyser av en sådan reglering. Utgångspunkten ska vara att finna 
former för ett genomförande som inte onödigtvis ökar den administrativa bördan 
för skolorna, förvaltningarna och huvudmännen för fristående skolor. En 
utgångspunkt är att elevernas integritet ska skyddas. I uppdraget ingår även att 
överväga om det behöver göras någon ändring i sekretessregleringen och i så fall 
föreslå hur denna ändring bör se ut. Utredningen ska också överväga om, och i 
så fall i vilken utsträckning, skollagens (2010:800) bestämmelser om 
kommuners insynsrätt och andra bestämmelser som gäller uppgifter och 
handlingar hos eller från fristående skolor fortfarande fyller en funktion om 
offentlighetsprincipen införs. 
 
Bestämmelserna förslås träda i kraft den 1 juli 2017. 
 
 
Offentlighetsprincipen införs hos huvudmän för fristående skolor 
 
Enligt nuvarande reglering är allmänhetens rätt till insyn i en skola beroende av 
huvudmannaskapet. Huvudmännen för de fristående skolorna, är till skillnad 
från de kommunala huvudmännen, inte skyldiga att tillämpa 
offentlighetsprincipen. Detta begränsar allmänhetens möjligheter att ta del av 
deras handlingar. Utredningen förslår att offentlighetsprincipen ska införas hos 
huvudmän för fristående skolor. 
 
Utredningen konstaterar att redan idag är många handlingar offentliga, 
exempelvis vid ansökan om godkännande och de handlingar som upprättas vid 
tillsyn av fristående skolor m.m. Beroende på associationsform finns offentliga 
uppgifter även i olika register och ekonomiska redovisningar. I praktiken har 
dock insynen i de fristående skolornas verksamhet varit begränsad eftersom den 
endast gäller vid tillsyn samt att övriga uppgifter blir allmänna först efter en tid, 
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exempelvis årsredovisningar. Enligt gällande regelverk finns vissa bestämmelser 
som medför krav på dokumentation och dokumenthantering i fristående skolor. 
Sådana handlingar är däremot inte tillgängliga för allmänheten. 
 
Östhammars kommun ställer sig positiv till att offentlighetsprincipen införs hos 
huvudmän för fristående skolor. Att införa offentlighetsprincipen i de fristående 
skolorna är också en fråga om rättssäkerhet för elever, vårdnadshavare och 
allmänhet. I dag har kommunerna en viss insynsrätt i de fristående skolorna, 
men den är mycket begränsad. Insynen är dessutom begränsad till 
lägeskommunen, vilket är problematiskt för bland annat Östhammars kommun 
som har cirka 150 elever som går i fristående skolor i andra kommuner. Genom 
att införa offentlighetsprincipen i fristående skolor underlättar det för kommunen 
att fullgöra sina skyldigheter enligt skollagen. 
 
Östhammars kommun instämmer också med utredningens förslag om att 
offentlighetsprincipen ska gälla för samtliga huvudmän för fristående skolor 
samt att den ska omfatta all verksamhet som bedrivs av huvudmän i fristående 
skolor. 
 
Huvudmän för fristående skolor ska tillämpa arkivlagen 
 
En effektiv tillämpning av offentlighetsprincipen kräver att allmänna handlingar 
bevaras. Utredningen föreslår att den kommunala arkivmyndigheten ska vara 
arkivmyndighet för arkiven hos huvudmännen för fristående skolor och därmed 
också ha tillsyn över arkiven. Det blir möjligt för bland annat kommunerna att 
meddela föreskrifter om arkivvården. Kommunerna ska, enligt utredningen, 
också ges rätt att meddela föreskrifter om avgifter för tillsynen och förvaring av 
arkiven. 
 
Östhammars kommun har inga invändningar mot förslagen som framför av 
utredningen när det gäller att huvudmännen för fristående skolor ska tillämpa 
arkivlagen. Det är bra om alla skolor i en kommun, oavsett huvudmannaskap, 
lyder under samma arkivmyndighet och att de tillämpar enhetliga arkivregler. 
Dessutom underlättas allmänhetens efterfrågan av arkiverade handlingar. 
 
Östhammars kommun förutsätter att kommunerna får full kostnadstäckning för 
de ökade kostnader som följer med att kommunerna blir arkivmyndighet för 
arkiven hos huvudmännen för de fristående skolorna. 
 
Lagfrågor 
 
Östhammars kommun har inga synpunkter på de lagtekniska frågor som 
utredningen behandlar. 
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