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 KALLELSE 
  
Nämnd Barn- och utbildningsnämnden 
  
Datum och tid 2018-11-15 Kl. 08.30 
  
Plats Kommunkontoret, sammanträdesrum Gräsön (SR 1), Östhammar 
  
Närvarorätt  Ärende 1-10 
  
 ÄRENDELISTA 
  

1. Sammanträdesdagar 2019 
  

2. En ny bestämmelse i skollagen: Skolchef 
  

3. Årsbudget 2018: Budgetuppföljning avseende kvartal 3 
 Föredragande: Sara Ersund 
  

4. Pågående projekt 
  

5. Information från förvaltningen  
  

6. Rapporter från skolråd m.m.  
  

7. Inkomna skrivelser till barn- och utbildningsnämnden 
  

8. Redovisning av delegationsbeslut 
  

9. Information 
  

10. Kurs- och konferensinbjudningar 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

         
  
 ………………………………………………. 

Sekreterare Per-Åke Berg 
  
                          ………………………………………………. 
                             Ordförande  Roger Lamell (S) 
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10.00 1 Dnr BUN-2018-117 Dpl 600  

 
Sammanträdesdagar 2019     
 
Handling A 
 
Barn- och utbildningsnämnden ska besluta om sammanträdesdagar för 2019. 
 
Förslaget diskuteras och justeras. 
 
Arbetsutskottets förslag 2018-11-01 
 
Barn- och utbildningsnämnden fastställer följande sammanträdesdagar samt da-
gar för budgetseminarium och skolriksdag 2019: 
 
Arbetsutskott Barn- och utbildningsnämnd 
- 10 januari 
17 januari  31 januari 
14 februari   7 mars 
21 mars 11 april 
25 april 16 maj 
23 maj 13 juni 
27 juni 15 augusti 
  5 september 19 september 
10 oktober   7 november 
28 november 12 december 
 
Budgetseminariet hålls den 5-6 mars 2019.  
Skolriksdag 6-7 maj 2019. 
_____ 
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2 Dnr BUN-2018-116 Dpl 610 
 
En ny bestämmelse i skollagen: Skolchef    
 
Handling B 
 
Enligt en ny bestämmelse i skollagen (2 kapitlet 8a §) ska huvudmannen utse en 
skolchef som ska biträda huvudmannen med att se till att de föreskrifter som 
gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet. 
Lagändringen trädde i kraft den 1 juli 2018 och ska tillämpas första gången för 
verksamhet som bedrivs efter utgången av 2018. 
Huvudmannen kan utse en skolchef för hela verksamheten eller flera skolchefer 
för delar av verksamheten. Skolchefens uppgift är att biträda huvudmannen med 
att se till att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs. Bestämmelsen in-
nebär inte någon ny ansvarsnivå inom skolväsendet. I stället inrättas en ny funkt-
ion hos huvudmannen. Den nya bestämmelsen är en markering om att det ska 
finnas en eller flera personer i huvudmannens organisation som ska se till att de 
föreskrifter som gäller för utbildningen följs 
 
Arbetsutskottets förslag 2018-11-01 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utse barn- och utbildningschefen till 
att fullgöra funktionen skolchef för samtliga skolformer i Östhammars kommun. 
_____ 
 
 
 
 
 
3 Dnr BUN-2017-34 Dpl 041 
 
Årsbudget 2018: Budgetuppföljning avseende kvartal 3   
 
Handling C 
 
Driftbudgetuppföljning för kvartal 3 redovisas.  
 
Arbetsutskottets förslag 2018-11-01 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
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Pågående projekt     
 
 
 
 
5 
 
Information från förvaltningen     
 
 
 
 
6 
 
Rapporter från skolråd m.m.     
 
 
 
 
 
 
7 
 
Inkomna skrivelser till barn- och utbildningsnämnden    

  
Följande inkomna skrivelser redovisas: 
 
1)  Dnr BUN-2018-112 Dpl 631 
Skrivelse till barn- och utbildningsnämnden avseende stora barngrupper på för-
skolan Skutan. 
 
Arbetsutskottets beslut 2018-11-01 
 
Barn- och utbildningsnämnden ger verksamhetschefen för förskolan i uppdrag 
att ta fram förslag till svar på skrivelsen till barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde 2018-11-15. 
_____ 
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Redovisning av delegationsbeslut v  
 
Följande förteckningar över delegationsbeslut redovisas: 
 
 
Verksamhetsfrågor 
 
2018-10-31 Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist 

(Beslut om skolskjuts.) 
2018-11-05 Förskolechef Helena Åsberg 
  (Beslut om utökad tid i förskolan) 
2018-11-05 Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén 

(Yttrande/ svar till domstol eller annan myndig-
het) 

2018-11-07  Rektor Johan Mattsson 
   (Beslut att inleda utredning vid kännedom om att 
  en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 
  behandling i samband med verksamheten.) 
2018-11-07  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.) 
2018-11-07  Rektor Petra Gripemo 
   (Beslut att inleda utredning vid kännedom om att 
  en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 
  behandling i samband med verksamheten.) 
2018-11-07  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.) 
2018-11-07  Rektor Carina Engblom 
   (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-2018-096 Dpl 627 
Beslut från Skolinspektionen 2018-10-16 avseende uppföljning av Skolinspekt-
ionens beslut att lämna anmälan till Östhammars kommuns klagomålshantering. 
 
2) Dnr BUN-2018-091 Dpl 900 
Beslut från Förvaltningsrätten 2018-10-18 avseende medflyttning av skolpeng. 
 
Arbetsutskottets förslag 2018-11-01 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
 
3) Dnr BUN-2018-026 Dpl 627 
Beslut från Skolinspektionen 2018-10-26 avseende uppföljning av Skolinspekt-
ionens beslut gällande Österbyskolan. 
 
4) Dnr BUN-2018-102 Dpl 627 
Beslut från Barn- och elevombudet 2018-10-30 avseende anmälan om kränkande 
behandling vid Vallonskolan 
 
5) Dnr KS-2018-723 Dpl 911 
Utdrag ur protokoll fört vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-10-23 av-
seende ersättares tjänstgöring i styrelser och nämnder. 
 
6) Dnr KS-2018-724 Dpl 911 
Utdrag ur protokoll fört vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-10-23 av-
seende yttranderätt för icke tjänstgörande ersättare i styrelser och nämnder. 
_____ 
 
 
 
 
10 
 
Kurs- och konferensinbjudningar    
 
Kurs- och konferensinbjudningar redovisas. 
 
Arbetsutskottets förslag 2018-11-01 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
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Barn- och utbildningskontoret/ 
 

Förslag 
 
2018-11-31 
 
 
  

SAMMANTRÄDESDAGAR 2019 
 
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 
 

     
- -  10 januari Nämnd utse AU m.m 
     
17 januari 21 januari  31 januari  
     
14 februari 25 februari  7 mars Sportlov 18-22 februari (v 8) 
    Budgetseminarium 5-6 mars 
21 mars 1 april   11 april  Påsklov 15 april – 18 april (v 16) 
    Skolriksdag 6-7 maj 2019 
25 april 6 maj  16 maj  
     
23 maj  3 juni  13 juni Skolavslutning 12 juni, Åk 3 gy 5juni 
     
27 juni 12 augusti  15 augusti Terminsstart 19 augusti 
     
5 september 9 september  19 september Höstlov 28 oktober - 1 nov (v 44) 
     
10 oktober 21 oktober  7 november  
     
28 november 2 december  12 december Terminsavslutning 20 december 
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Datum Sid 
2018-11-30 Dnr BUN-2018-116 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 

 

 
 
 
 
 
En ny bestämmelse i skollagen: Skolchef 
 
 
Sammanfattning 
 
Enligt en ny bestämmelse i skollagen (2 kapitlet 8a §) ska huvudmannen utse en 
skolchef som ska biträda huvudmannen med att se till att de föreskrifter som 
gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet.  
 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslås utse barn- och utbildningschefen till 
att fullgöra funktionen skolchef för samtliga skolformer i Östhammars kommun. 
 
 
Ärendet 
Enligt skollagen ansvarar varje huvudman för att utbildningen genomförs i 
enlighet med bestämmelserna i skollagen och andra författningar (2 kap. 8 §). 
För att öka medvetenheten i huvudmännens organisation om vad de statliga 
kraven innebär införs från och med första januari 2019 en statligt reglerad 
befattning, skolchef, med ett uppdrag inriktat på efterlevnad av regler. 
Bestämmelsen gäller hela skolväsendet och omfattar alla skolformer, från 
förskola till vuxenutbildning, och fritidshem. 
 
Skolchefens uppgift är att biträda huvudmannen att se till att de föreskrifter som 
gäller för utbildningen följs. Med föreskrifter menas alla bestämmelser i lagar, 
förordningar och myndighetsföreskrifter som gäller för utbildningen. Sådana 
föreskrifter finns i första hand i skollagen och anslutande författningar, men 
även i till exempel arbetsmiljölagen (1977:1160) och diskrimineringslagen 
(2008:567). I uppdraget att se till att alla föreskrifter för utbildningen följs ingår 
även det systematiska kvalitetsarbetet. 
 
I förarbetena till bestämmelsen (prop. 2017/18:182) framgår att förslaget inte 
bedöms ställa några krav på att en ny befattning ska inrättas i kommunen. 
Utgångspunkten är istället att kommunen, utifrån sin befintliga organisation, ska 
bestämma vem eller vilka som ska ha funktionen som skolchef.  
 
Utifrån ovanstående bör funktionen därför tillföras barn- och utbildningschefen 
som redan idag har ansvar för den aktuella delen i skolväsendet. 
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
 
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser 
 
 
Barn- och utbildningskontorets förslag till beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utse barn- och utbildningschefen till 
att fullgöra funktionen skolchef för samtliga skolformer i Östhammars kommun. 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse 2018-11-30 
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