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Barn- och utbildningsnämnden 
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Barn- och utbildningsnämnden 
 

Plats och tid Bruksgymnasiet, sammanträdesrum T06, Gimo, kl.08.30-16.25 
 

Beslutande Robert Ek (S)  
Lennart Norén (S)  
Marie Hägerbaum (S)  
Josefine Nilsson (C)  
Sabina Vidén (S) 
Christer Lindström (M)  
Sabina Stål (KD) 
Maria Arvidsson (L)  
Filip Uthammar (M) 

Övriga deltagande Lisbeth Bodén, barn- och utbildningschef 
Per-Åke Berg, nämndsekreterare 
Sara Ersund, ekonom, §§ 43-62 
Sofia Lindgren, Lärarnas Riksförbund, §§ 43-62 
Leif Theelke, lärare, § 44 
Zara Järvström, verksamhetschef, § 45 
David Undén, administrativ chef, § 45 
Peter Nyberg, kommundirektör, § 55 

 
Utses att justera Christer Lindström 
Justeringens plats och tid Bruksgymnasiet, Gimo, 2019-04-11 

 

Underskrifter Sekreterare 
 Omedelbart justerade paragrafer 

53, 55 och 62 
 Per-Åke Berg  
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Organ Barn- och utbildningsnämnden 
 

Sammanträdesdatum 2019-04-11 
Datum för anslags uppsättande 2019-04-11 
Anslags nedtagande 2019-05-03 
Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningskontoret 
  
Underskrift   
 Per-Åke Berg  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-04-11  4 (27) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

§ 43. Tillkommande ärende 

− Revidering av gymnasieskolans organisation 2019/20.  



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-04-11  5 (27) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

§ 44.  Presentation av Kraft-, Värme- och Ventilationslabbet 
(KVV) 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av presentationen. 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden får en presentation av Kraft-, Värme- och Ventilationslabbet 
(KVV) som finns på Bruksgymnasiet.  
 

Dagens sammanträde 

Presentation 
Lärare Leif Theelke presenterar och visar arbetet vid Kraft-, Värme- och Ventilationslabbet 
(KVV). 
  



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-04-11  6 (27) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

§ 45. Information om gymnasieval 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen 

Ärendebeskrivning 
Information om de val eleverna i årskurs 9 gjorde till gymnasiet inför läsåret 2018/19 samt det 
preliminära resultatet av gymnasievalet inför läsåret 2019/20. 
 

Beslutsunderlag 
Muntlig föredragning 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Verksamhetschef Zara Järvström och administrativ chef David Undén informerar om vilka 
program eleverna i Östhammars kommun sökt till. 
 

  



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-04-11  7 (27) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

    Dnr BUN-2019-014 

§ 46. Genomlysning av barn- och utbildningsnämndens 
verksamhetsområden 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden uppdrar till barn- och utbildningschefen att ta fram 
fördjupande underlag kring: 
 

− Samverkansavtal inom gymnasieskolan 
− Inackorderingsbidrag inom gymnasieskolan 
− Snesslinge skola och fritidshem 
− IT-budget 
− Öppen förskola 
− Måltidsorganisation 
− Fastighetsförvaltning 
− Hälsoäventyr 
− Gräsö- och Öregrund förskole-, fritidshems- och grundskoleorganisation 
− Pedagogisk omsorg 
− Skolutvecklingsenheten 
− Barnomsorg på obekväm tid 

 
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2018-12-13 att ge barn- och utbildningschefen i 
uppdrag att genomlysa alla barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden med 
avseende på budget, pedagogik och andra aspekter. Extra tyngdpunkt ska läggas på de poster 
som fått extra tilldelningar i budgeten.  
 
Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2019-03-07 fick arbetsutskottet i uppdrag 
att utarbeta ett förslag till områden där fördjupade utredningar ska genomföras. 
 
Arbetsutskottet arbetade under sammanträdet 2019-03-21 fram förslag till områden där 
fördjupade undersökningar ska göras. Dessa förslag till fördjupningsområden har 
arbetsutskottet nu lagt in i skrivelsen ”Genomlysning av barn- och utbildningsnämndens 
verksamhetsområden avseende budget, pedagogik och andra aspekter” daterad 2019-03-21.  
 

Beslutsunderlag 
− Skrivelse Genomlysning av barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden 

avseende budget, pedagogik och andra aspekter, 2019-03-21 

Ärendets behandling 
Barn- och utbildningsnämnden 2018-12-13 [§ 165], 2019-03-07 [§ 31]. 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-04-11  8 (27) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ekonom Sara Ersund föredrar ärendet och redovisar den genomlysning som gjorts och de 
förslag till fördjupade underlag som arbetsutskottet arbetade fram vid sammanträdet  
2019-03-21. 
 
Förslag 
Josefin Nilsson (C) föreslår att:  

Barn- och utbildningsnämnden uppdrar till barn- och utbildningschefen att ta fram 
fördjupande underlag kring: 
 

− Samverkansavtal inom gymnasieskolan 
− Inackorderingsbidrag inom gymnasieskolan 
− Snesslinge skola och fritidshem 
− IT-budget 
− Öppen förskola 
− Måltidsorganisation 
− Fastighetsförvaltning 
− Hälsoäventyr 
− Gräsö- och Öregrund förskole-, fritidshems- och grundskoleorganisation 
− Pedagogisk omsorg 
− Skolutvecklingsenheten 
− Barnomsorg på obekväm tid 

 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att barn- och utbildningsnämnden 
bifaller förslaget. 
 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningschef 
Ekonom på barn- och utbildningsförvaltningen 
  



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-04-11  9 (27) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

    Dnr BUN-2019-027 

§ 47.  Budgetprocessen 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar budgetprocessen enligt bilaga. 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämndens budgetprocess behöver ses över inför kommande periods 
budgetarbete.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-03-21. 

Ärendets behandling 
Nytt ärende 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ekonom Sara Ersund föredrar ärendet 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningschef 
Förvaltningsekonom. 
  



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-04-11  10 (27) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

    Dnr BUN-2019-028 

§ 48.  Prognosprocessen 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar prognosprocessen enligt bilaga. 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämndens prognosprocess behöver ses över inför kommande periods 
prognosarbete. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-03-21. 

Ärendets behandling 
Nytt ärende. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ekonom Sara Ersund föredrar ärendet. 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningschef 
Förvaltningsekonom. 
  



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-04-11  11 (27) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

    Dnr BUN-2019-026 

§ 49.  Resursfördelningsmodell 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner resursfördelningsmodellen enligt bilaga. 

Ärendebeskrivning 
Den 1 juli 2014 ändrades skollagen så att det ställs större krav på kommunerna att fördela 
resurser utifrån elevers förutsättningar och behov, så kallad socioekonomisk fördelning. 
Kommunernas resursfördelning till skolan är ett medel för att nå målet att alla elever ska få 
tillgång till en likvärdig utbildning av god kvalitet. Det betyder att resursfördelningen ska vara 
anpassad till elevers olika behov och förutsättningar. Någon universalmodell finns inte utan 
varje kommun ska själva ta fram den mest optimala modellen utifrån de egna 
förutsättningarna. 
 
Barn- och utbildningsnämndens antog en modell för att fördela budget till de olika 
verksamheterna 2015. Modellen behöver revideras inför budgetarbetet 2020-2023. 
 

Beslutsunderlag 
Resursfördelningsmodell – förslag till revidering 2019-03-21 

Ärendets behandling 
Nytt ärende 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ekonom Sara Ersund föredrar ärendet. 

Beslutet skickas till 
Förvaltningsekonom 
Barn- och utbildningschef 

 

  



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-04-11  12 (27) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

    Dnr BUN-2018-011 

§ 50. Årsbudget 2019: Budgetuppföljning avseende kvartal 1 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden ska kontinuerligt följa upp verksamheten och regelmässigt 
rapportera hur den utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. 
Budgetuppföljning görs varje kvartal och vid behov. 
 
Beslutsunderlag 
Driftbudgetuppföljning och investeringsrapport, daterad 2019-03-31. 

Ärendets behandling 
Budgeten följs kontinuerligt av barn- och utbildningsnämnden. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ekonom Sara Ersund föredrar ärendet. 

Beslutet skickas till 
Arkiv. 
  



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-04-11  13 (27) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

    Dnr BUN-2019-030 

§ 51.  Årsbudget 2020: Preliminär budget och verksamhetsplan 
samt flerårsplan 2021-2023 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av information. 

Barn- och utbildningsnämnden uppdrar åt barn- och utbildningschefen att ta fram ett 
budgetmaterial enligt Kommunstyrelsen önskemål. 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden ska besluta om preliminär drift- och investeringsbudget och 
verksamhetsplan för 2020 samt flerårsplan 2021-2023. 
 

Beslutsunderlag 
Muntlig redovisning. 

Ärendets behandling 
Nytt ärende. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ekonom Sara Ersund föredrar ärendet. 

Beslutet skickas till 
Förvaltningsekonom 
Barn- och utbildningschef 
 
 

  



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-04-11  14 (27) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

    Dnr BUN-2019-029 

§ 52.  Rubinens förskola 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningschefen i uppdrag att utreda en 
utbyggnad av Rubinens förskola med 34 alternativt 51 nya permanenta förskoleplatser i 
Gimo, vilket innebär att paviljongen vid Diamantens förskola kan avvecklas. I uppdraget 
ingår även att utreda behovet av tillagningskök. Utredningen ska genomföras tillsammans 
med Tekniska förvaltningen. 
 

Ärendebeskrivning 
I Gimo behövs fler permanenta förskoleplatser. Tekniska förvaltningen ska renovera 
Rubinens förskola och det finns då möjlighet att samtidigt bygga om och bygga ut förskolan 
med fler permanenta platser och ta bort den paviljong som finns vid Diamantens förskola. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-03-20. 

Ärendets behandling 
Nytt ärende. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ekonom Sara Ersund föredrar ärendet. 

Beslutet skickas till 
Tekniska förvaltningen 
Barn- och utbildningschef 
Förvaltningsekonom 
Controller på barn- och utbildningsförvaltningen 
  



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-04-11  15 (27) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

   Dnr BUN-2019-12 

§ 53.  Namn på ny skola 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att eleverna på Frösåkersskolan (årskurs 7-9), 
Edsskolan (årskurs 4-6), Kristinelundskolan (årskurs 4-6) och Öregrunds skola (årskurs 4-6) 
ska få rösta på vilket av de fem förslag som tagits fram som ska bli namnet på den nya skolan 
som byggs i Östhammar. Även personalen på Frösåkerskolan, Edsskolan och 
Kristinelundskolan ska få vara med och rösta. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Ärendebeskrivning 
I Östhammars tätort byggs en ny skola för årskurs 4-9, som kommer att ersätta 
Frösåkersskolan. Barn- och utbildningsnämnden ska besluta om namn på den nya skolan. 
 
Barn- och utbildningsnämnden gav 2019-03-07 barn- och utbildningschefen i uppdrag att ta 
fram fem förslag till namn på den nya skolan. I detta arbete ska personal och elever ges 
möjlighet att komma med namnförslag på den nya skolan. 
 

Ärendets behandling 
Barn- och utbildningsnämnden 2019-03-07 [§ 35]. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén föredrar ärendet. 
 
Förslag 
Lennart Norén (S) föreslår att eleverna på Frösåkersskolan (årskurs 7-9), Edsskolan (årskurs 
4-6), Kristinelundskolan (årskurs 4-6) och Öregrunds skola (årskurs 4-6) ska få rösta på vilket 
av de fem förslag som tagits fram som ska bli namnet på den nya skolan som byggs i 
Östhammar. Även personalen på Frösåkerskolan, Edsskolan och Kristinelundskolan ska få 
vara med och rösta. 
 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att barn- och utbildningsnämnden 
bifaller förslaget 
 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningschef 
Rektor 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-04-11  16 (27) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

 

    Dnr BUN-2019-024 

§ 54.  Yttrande över uppföljning av 2016 års revisionsrapporter 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar yttrandet och överlämnar det till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
KPMG har av Östhammars kommuns revisorer fått i uppdrag att genomföra en uppföljning av 
de revisionsrapporter som genomfördes under revisionsår 2016. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2018. 
 
Kommunrevisionen har överlämnat granskningsrapporten till Kommunstyrelsen, 
Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden för yttrande. Yttrandet lämnas till 
Kommunstyrelsen senast 2019-04-11. 
 

Beslutsunderlag 
Uppföljning av revisionsprojekt, 2018-10-26. 
Tjänsteskrivelse, 2019-03-19. 
 

Ärendets behandling 
Nytt ärende. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ekonom Sara Ersund föredrar ärendet. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

  



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-04-11  17 (27) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

    Dnr BUN-2019-016 

§ 55.  Gymnasieskolans organisation 2019/20: Forsmarks skola 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beviljar elevantagning till 24 platser på Teknikprogrammet, 
inriktning teknikvetenskap, vid Forsmarks skola läsåret 2019/2020 under förutsättning att 
antagningen inte medför några merkostnader för Östhammars kommun.  
 
Barn- och utbildningsnämnden avslår ansökan om 16 platser på Naturprogrammet, inriktning 
naturvetenskap, vid Forsmarks skola läsåret 2019/2020 då Bruksgymnasiet i Gimo har platser 
som väl täcker den lokala efterfrågan. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 

Ärendebeskrivning 
Den 16:e januari offentliggjorde Vattenfall att man har ingått ett avtal med en entreprenör i 
syfte att driva gymnasieverksamhet i Forsmarks bruk. Den nya verksamheten planerar att 
starta antagning av elever höstterminen 2020 förutsatt att tillstånd beviljas av 
Skolinspektionen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har fått en förfrågan om att ta ett beslut rörande 
gymnasieskolans organisation så att antagning blir möjlig redan inför höstterminen 2019 till 
följande utbildningar vid Forsmarks skola: 

− Naturvetenskapsprogrammet, inriktning Naturvetenskap (16 platser) 
− Teknikprogrammet, inriktning Teknikvetenskap (16 platser). 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2019-03-07 att återremittera ärendet till 
arbetsutskottet för ytterligare beredning då nya handlingar inkommit sent i ärendet. 
 
Beslutsunderlag 

− Skrivelse från Vattenfall angående gymnasieskolans organisation läsåret 2019/20, 
daterat 2019-01-21. 

− Skrivelse från Forsmarks Kraftgrupp AB avseende gymnasieskolan i Forsmark läsåret 
2019-2020, daterat 2019-03-05. 

− Tjänsteskrivelse 2019-03-20. 
− Avtal Forsmarks skola, 2014-05-08 
− Uppsägning av avtal, 2017-06-02 
− Utkast på kompletterande avtal.  

 

Ärendets behandling 
Barn- och utbildningsnämnden 2019-03-07 [§ 33]. 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-04-11  18 (27) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ekonom Sara Ersund och kommundirektör Peter Nyberg föredrar ärendet. 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningschef 
Ekonom 
Forsmarks skola 
 
  



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-04-11  19 (27) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

    Dnr BUN-2019-023 

§ 56.  Ansökan om godkännande som huvudman för fristående 
gymnasieskola: Yttrande 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar yttrandena avseende Drottning Blankas Gymnasieskola 
AB, Allmogekulturen i Västerås AB (Forsmarks skola AB), Folkuniversitetet 
Kursverksamheten vid Uppsala Universitet, Hvilan Utbildning AB, Nordens Teknikerinstitut 
AB, Lärande i Sverige AB, Norrtelje teknikgymnasium AB och Thorengruppen AB. 
 
Barn- och utbildningsnämnden avstår från att yttra sig över ansökningarna från JENSEN 
education college AB och Thoren Innovation School AB. 
 

Ärendebeskrivning 
När en enskild huvudman ansöker om att få starta/utöka en fristående gymnasieskola ska den 
kommun där utbildningen ska bedrivas samt närliggande kommuner ges tillfälle att yttra sig 
(Skollagen (2010:800) 2 kap. 5 §). Kommunernas yttrande utgör ett stöd för Skolinspektionen 
att bedöma om etableringen av den fristående gymnasieskolan kan medföra påtagliga negativa 
följder på lång sikt för skolväsendet i kommunen eller i närliggande kommuner. 
 
Kommunen har t o m 2019-03-05 mottagit 10 ansökningar för yttrande.  
Fullständiga ansökningshandlingar finns tillgängliga på barn- och utbildnings-kontoret. 
 
Kommunens yttrande ska vara Skolinspektionen tillhanda senast 2019-05-10. 
 

Beslutsunderlag 
Yttranden. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ekonom Sara Ersund föredrar ärendet. Vid den muntliga föredragningen redovisar Sara 
Ersund att yttrandena måste ändras i den del som avser intagningsorganisationen vid 
Bruksgymnasiet för läsåret 2019/20 (se § 62). 
 

Beslutet skickas till 
Skolinspektionen 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-04-11  20 (27) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

§ 57. Information från förvaltningen 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av information från förvaltningen. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén informerar om nedanstående punkter: 
 

− Ledningsorganisationen på Österbyskolan och Edsskolan. 
 

− Arbetet med statsbidrag. 
 

− Arbetet med årets medarbetare inom barn- och utbildningsförvaltningen i Östhammars 
kommun. Vinnarna får ett bidrag till kompetenshöjande insatser till ett värde av 5 000 
kr. 

 
− Arbetet tillsammans med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) gällande 

tillgängliga lärmiljöer som ska pågå under hela mandatperioden. 
 

− Den 16 och 17 maj kommer Skolinspektionen på besök då de ska intervjua bland 
annat arbetsutskottet, barn- och utbildningschef, rektorer med flera. Det är ett led i den 
tillsyn som pågår. 

 
− Status på skollokalerna i Gimo. När det kommit provsvar från alla skollokaler kommer 

en handlingsplan att arbetas fram. 
 

− Information om 11:ans fritids. 
 

− Information om fritidsklubb. 
  



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-04-11  21 (27) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

§ 58. Rapporter från skolråd m.m. 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapporterna. 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden rapporterar från möten på skolråd m.m. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Sabina Stål (KD) rapporterar från skolråd vid förskolorna i Gimo 2019-04-02. 
 
Ulrica Melin (KD) rapporterar från skolråd vid Öregrunds- och Gräsö skolor 2019-03-19. 
 
Josefin Nilsson (C) rapporterar medborgardialogerna. 
  



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-04-11  22 (27) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

§ 59. Redovisning av delegationsbeslut 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 

Ärendebeskrivning 
När barn- och utbildningsnämnden delegerat sin beslutanderätt träder delegaten helt in i 
nämndens ställe. Beslut som fattas enligt delegationsordning är juridiskt sett barn- och 
utbildningsnämndens beslut och kan överklagas på samma sätt som nämndens beslut. Alla 
beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till barn- och utbildningsnämnden.  
 
Följande förteckningar över delegationsbeslut i verksamhetsfrågor redovisas: 
 
2019-03-14 Tf Barn- och utbildningschef Zara Järvström 
  (Bidrag till fristående skola) 
 
2019-03-26 Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén 
  (Yttrande till annan kommun avseende mottagande av elev) 
 
2019-04-01 Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist 

(Beslut om skolskjuts) 
 
2019-04-04  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) 

 
2019-04-04  Rektor Anna-Karin Sehlstedt Stål 

(Beslut att inleda utredning vid kännedom om att en elev anser sig ha 
blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten) 

 
2019-04-04  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) 

 
2019-04-04  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) 

 
2019-04-04  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) 

 
2019-04-04  Rektor Inga-Lill Ericsson 

(Beslut att inleda utredning vid kännedom om att en elev anser sig ha 
blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten) 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-04-11  23 (27) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

 
2019-04-04  Rektor Jessica Björkman 

(Beslut att inleda utredning vid kännedom om att en elev anser sig ha 
blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten) 

 
2019-04-04  Rektor Richard Boman 

(Beslut att inleda utredning vid kännedom om att en elev anser sig ha 
blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten) 

 
2019-04-04  Tf förskolechef Ylva Vastamäki 

(Beslut att inleda utredning vid kännedom om att en elev anser sig ha 
blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten) 

  



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-04-11  24 (27) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

§ 60. Information 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av beslut som tagits av andra myndigheter samt annan viktig information som 
berör barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde.  
 
1)  Dnr REV-2018-6, KS-2018-908 
 Utdrag ur protokoll fört vid Kommunstyrelsens sammanträde 2019-03-05 avseende yttrande 
över revisionens granskning av budgetprocess och prognossäkerhet. 
 
2)  Dnr KS-2019-051 
 Utdrag ur protokoll fört vid Kommunstyrelsens sammanträde 2019-03-05 avseende 
Samverkansöverenskommelse mellan Polisen och Östhammars Kommun för tiden 2019-01-
01 till 2021-12-31.  



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-04-11  25 (27) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

§ 61. Kurs- och konferensinbjudningar 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av aktuella kurs- och konferensinbjudningar. 

 
 
 
  



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-04-11  26 (27) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

Dnr BUN-2019-050 

§ 62. Revidering av gymnasieskolans organisation 2019/20 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2019-04-11 (§ 55) att bevilja elevantagning till 24 
platser på Teknikprogrammet, inriktning teknikvetenskap, vid Forsmarks skola läsåret 
2019/20. Eftersom Teknikprogrammet startar vid Forsmarks skola beslutar Barn- och 
utbildningsnämnden att inte starta Teknikprogrammet, inriktning teknikvetenskap på 
Bruksgymnasiet. Barn- och utbildningsnämnden antar följande reviderade 
intagningsorganisation vid Bruksgymnasiet och Forsmarks skola läsåret 2019/20:  
 
Bruksgymnasiet 

Nationella program - Högskoleförberedande 
Program Inriktning Antal 

platser 
Ekonomiprogrammet Ekonomi 32 

Estetiska programmet Bild och formgivning 
Musik 
Teater 

24 

Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskap 
Naturvetenskap och samhälle 

16 

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskap 
Beteendevetenskap 

32 

Summa 104 
 

Nationella program - Yrkesprogram 
Program Inriktning Antal 

platser 
El- och energiprogrammet Automation, Elteknik, Dator- och 

kommunikationsteknik 
16 

Fordons- och transportprogrammet Personbil 16 
Handels- och administrationsprogrammet Handel och service 24 
Restaurang- och livsmedelsprogrammet Samhällsvetenskap 

Beteendevetenskap 
16 

Vård- och omsorgsprogrammet Inga nationella inriktningar 24 
Summa 96 
 
 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-04-11  27 (27) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

Forsmarks skola 

Nationella program - Högskoleförberedande 
Program Inriktning Antal 

platser 
Teknikprogrammet Teknikvetenskap 24 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2019-04-11 om att bevilja elevantagning till 24 
platser på Teknikprogrammet, inriktning teknikvetenskap, vid Forsmarks skola läsåret 
2019/2020. Den intagningsorganisation som barn- och utbildningsnämnden beslutade om 
2018-10-18 behöver därför revideras. 
 

Beslutsunderlag 
Muntlig redovisning. 

Ärendets behandling 
Extra ärende på sammanträde 2019-04-11. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Nämndsekreterare Per-Åke Berg föredrar ärendet. 

Beslutet skickas till 
Forsmarks skola 
Antagningsenheten Uppsala 
Barn- och utbildningschef 
Verksamhetschef gymnasieskolan 
 



Beslut 2019-04-11

Budgetprocess inom barn- och utbildningnämnden

KF fattar beslut om Nämnden diskuterar BOU-kontoret tar fram Nämnden fattar beslut BUN arbetar vid behov Det sk Gula häftet presen- Det sk Rosa häftet
flerårsplan för budget kommande år med budgetundelag; om en preliminär med budget inkl teras. Budgeten fördelas tas fram. Samma pris-
kommande period  (1+3 år) förvaltningen och skol- volymer, prognoser mm budget verksamhetsplan enligt av BUN lapp/budget som våra 
i nov-dec varje år ledningen vid nämnd i aug beslutad resursfördel- "egna" barn/elever 

Antalsprognoser görs Återkoppling från ningsmodell: tilldelas ska också
Verksamheten delger för alla verksamheter: KS om uppräkning BUN fattar beslut om tilldelas de barn/elever 
sin syn på möjliga fler barn = utökad bud- och äskanden slutgiltig budget Förskola, grundskola som väljer att gå i fri-
omprioriteringar och get kan behövas, färre inkl verk- och fritidshem stående verksamhet
önskvärda prioriteringar barn = budget bör kunna samhetsplan i får budgettilldelning eller i annan kommun

fördelas till annan verk- sep efter barn/elevantal
Nyckeltal analyseras; samhet och index. Övriga budget- Beslut BUN december
hur ligger vi till jmf poster får ramtilldelning
med rikssnitt och Möjliga prioriteringar
liknande kommuner och omprioriteringar

listas: Kan vi spara 
Politiska ställnings- pengar någonstans, 
taganden görs finns verksamheter och

behov vi måste prioritera

Nov-dec 

Beslut KF 
kommande period

Mars
Budgetseminarium

April 

Budgetunderlag 
April/Maj 

Preliminär budget

Augusti /Sep 
Ev arbetsdag och 

beslut

Okt/Nov 
Budget till egen 

verksamhet

Dec 
Prislappar till extern 

verksamhet

Bilaga § 47



BESLUT 2019-04-11

Prognosprocess inom barn- och utbildningsnämnden

Internbudget i RD Ekonomirapport ur RD Ekonomirapport ur RD Ekonomirapport ur RD Ekonomirapport ur RD Ekonomirapport ur RD Ekonomirapport ur RD
samt rapport ur Stratsys samt rapport ur Stratsys samt rapport ur Stratsys samt rapport ur Stratsys

Varje enhet lägger Förvaltningen gör Varje enhetschef gör Varje enhetschef gör Varje enhetschef gör Förvaltningen gör Varje enhetschef gör
internbudget under perioduppföljning inkl perioduppföljning och perioduppföljning och perioduppföljning och perioduppföljning inkl bokslut med stöd av 
perioden dec-jan helårsprognos helårsprognos med helårsprognos med helårsprognos med helårsprognos förvaltningen
Inkl budgetering av och delger BUN och stöd av förvaltningen. stöd av förvaltningen. stöd av förvaltningen. och delger nämnd
personal på Lednings- och verksam- Uppföljningen delges Uppföljningen delges Uppföljningen delges och Lednings- och verksam- Uppföljning skickas till
individnivå hetsstöd (LVS) BUN och LVS BUN och LVS BUN och LVS hetsstöd (LVS) BUN och LVS

(LVS tar del av uppföljning (LVS tar del av uppföljning (LVS tar del av uppföljning
Allt internbudgetarbete Uppföljning görs fram- och prognos på enhetsnivå) och prognos på enhetsnivå) och prognos på enhetsnivå) Uppföljning görs fram- Förvaltningen ansvarar för
görs i BoP (budget- och förallt på övergripande förallt på övergripande verksamhetsberättelse inkl
prognosmodul) i nivå/enhetsnivå Uppföljning och prognos Uppföljningen avser perioden Förvaltningen ansvarar för nivå/enhetsnivå kommentar kring ekonomiskt
ekonomisystemet (ej individnivå) görs i två steg i jan-juni. Ev text kring verksamhetsberättelse inkl (ej individnivå) utfall på övergripande nivå
Raindance (RD) med BoP i Raindance; först verksamhet och organisation kommentar kring ekonomiskt
stöd av förvaltningen görs individprognos kan avse läsår (förskolor utfall på övergripande nivå Förvaltningen läser av barn/elev-

och sedan en samlad och skolor har lagt en antal 5 ggr/år (jan, mars,maj,
totalprognos för varje enhet. organisation från juli sep, nov) och uppdaterar räkne-
Både kostnader och intäkter ett år till juni påföljande år. snurror. Vid årets slut regleras
stäms av Läsåret taktar inte med budget- ev diff mellan barn/elevantal

året vilket gör förskolors och i utdelad budget jmf med faktiskt
skolors ekonomi mer komplex antal
att följa upp)

RD = Kommunens ekonomisystem Raindance
Stratsys = Kommuens beslutsstödsystem där bla bla arbete med mål, styrtal och kvalitetsrapporter görs
BUN = Barn- och utbildningsnämnden
LVS = Lednings- och verksamhetsstöd. Kommunens centrala ekonomi, personal och kanslifunktion underställt kommunstyrelsen

Dec-jan

Internbudget

Feb

Perioduppföljning och 
helårsprognos

Mars/April

Perioduppföljning och 
helårsprognos

Juni

Läsårsbokslut
Perioduppföljning och 

helårsprognos 

Aug/sep
Delårsbokslut 

Perioduppföljning och 
helårsprognos

Okt
Perioduppföljning och 

helårsprognos

Dec

Bokslut
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Barn- och utbildningsförvaltningen

Beslut 2019-04-11

Resursfördelningsmodell Östhammar - en kombinerad rambudget- och elevpengsmodell

•BOU-kontoret och nämnden
•Skolledningen: rektorer  och förskolechefer
•Köp av extern verksamhet, sälj av platser i egen verksamhet
•Barnomsorgsintäkter
•Hyror, skolvaktmästare grsk/fsk, måltider, skolskjuts, kapitalkostnader
•Vissa gemensamma kostnader; försäkringar, simskola, nattis, reserv, antalsavstämningspengar mm
•Skolutvecklingsenhet och IT-budget: Utvecklingsfrågor, hårdvara och mjukvara
•Elevstödsenhet: Central Elevhälsa (psykolog, logoped, skolläkare), budget för särskilt stöd (fsk, fritids, grsk, gym), budget

för individintegrerade elever
•Nyanländaenheten: Modersmål inkl studiehandledning, SVA-samordnare, SVA-reserv

Centrala konton
Ramtilldelning, ingen 

antalsavstämning
ca 48 % av nettobudgeten / 260 mkr

•Förskola: Tilldelning efter barnantal och index, 1 tilldel till barn över 3 år, 1,25 tilldel till barn under 3 år
•Fritidshem: Tilldelning efter barnantal och index : 1 tilldel till barn över 10 år, 2 tilldel till barn under 10 år
•Pedagogisk omsorg: Tilldelning efter barnantal och samma tilldel som ett barn inom fsk resp fritids
•Grundskolan: Greundbeloppet fördelas efter  barnantal och index, index = timplanen + mindre påslag åk 6-9. Posterna

särskilt stöd, elevhälsa, SYV, adm, bibliotek och SVA fördelas efter elevantal och behov
•Ramtilldelning till Grundsärskola  11:an (korttidstillsyn för barn över 12 år), kulturskola och öppen förskola
•År 2016 införs en strukturserättning till de minsta förskolorna, fritidshemmen och grundskolorna
•År 2016-2017 införs en socioekonomisk ersättning  till förskolorna och grundskolorna med störst behov

Förskola & Grundskola
Tilldelning efter antal och index, 

antalsavstämning
Ca 44 % av nettobudgeten / 240 mkr

•Bruksgymnasiet får en budgetilldelning som bygger på nämndens överväganden och elevantal. Budgetramen justeras i
möjligats mån uppåt eller nedåt utefter elevantal. Antalsavstämning tillämpas inte dvs fler eller färre elever ger inte 
ökad/minskad budget. Vid årets slut tillses att extern verksamhet inte missgynnats av kommunens 
resursfördelningsmodell

•SärskiIda  avtal finns mellan kommunen och Forsmarks Kraftgrupp AB (FKA) om ersättning per elev vid Forsmarks skola. 
Avtalen upphör vid utgången av läsåret 2019/2020

•Vuxenutbildningen (Komvux grund och gym, SFI, Särvux, Uppdragsutbildning, Yrkeshögskola) får en  budgettilldelning 
som bygger på nämndens överväganden och prioriteringar. Ingen antalsavstämning tillämpas

•Det Kommunala AktivitetsAnsvaret (KAA) har en egen budgetpost som hanteras av verksamhetschef för gymnasiet.
Arbete med ungdomar 16-20 år som ej är i skolan. Ramtilldelning

Gymnasieskola, Vuxenutbildning & 
KAA

Ramtilldelning, ingen 
antalsavstämning

Ca 8 % av nettobudgeten / 45 mkr

Det är effektivt att samordna vissa gemensamma 
kostnader och sådana kostnader som rektor/förskolechef 
inte kan påverka , t ex försäkringar, hyror och skolskjutsar

Socioekonomisk fördelning 
inom förskola och 
grundskola

Bilaga § 49



YTTRANDE 

Datum Dnr Sid 
2019-04-11 BUN-2019-024 1 (3) 

Barn- och utbildningsnämnden 

Uppföljning av 2016 års revisionsrapporter 

Bakgrund 
KPMG har av Östhammars kommuns revisorer fått i uppdrag att ge-
nomföra en uppföljning av de revisionsrapporter som genomfördes un-
der revisionsåret 2016. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018. 

Kommunrevisorerna översänder granskningsrapporten och missiv till 
barn- och utbildningsnämnden för yttrande. Svar önskas senast 30 april 
2019. 

Förslag till svar 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av uppföljningsrapporten 
och framför följande.  

Vad gäller barn- och utbildningsnämndens verksamhet så granskades 
planeringsperspektivet inom barnomsorg och skola. Granskningen ge-
nomfördes 2016 och syftade till att bedöma om kommunens plane-
ringsperspektiv var ändamålsenligt så att barnomsorg och grundskole-
utbildning kan erbjudas i enlighet med gällande lagstiftning och kom-
munens egna beslut. 

KPMG:s slutsats är att barn- och utbildningsnämnden inte fastsällt 
några mål för utbud av platser inom barnomsorg och grundskola eller i 
någon högre grad utvärderat arbetet med placering av barnomsorg och 
skola. KPMG rekommenderar att tydligare mål fastsälls för bl a integ-
ration i samband med arbete med planering av förskola och grundskola. 

Kommunen har en lagstadgad skyldighet att inom 4 månader erbjuda 
förskola till de vårdnadshavare som så önskar1. Förskoleplats ska erbju-
das så nära barnets eget hem som möjligt och skälig hänsyn ska tas till 
barnets vårdnadshavarens önskemål2.  

Kommunen har också en lagstadgad skyldighet att anordna kostnadsfri 
grundläggande utbildning i allmän skola3. Vid utformningen av sin 

1 Skollagen 8 kap § 14 
2 Skollagen 8 kap § 15 
3 Skollagen 7 kap § 3-4, Skollagen 10 kap § 24 
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grundskola är kommunen skyldig att beakta vad som är ändamålsenligt 
från kommunikationssynpunkt  för eleverna4. 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbete utgår givetvis från lagstiftningen 
inom området. Nämnden vidhåller, vilket också tas upp i uppföljnings-
rapporten, att ett strategiskt arbete för att förbättra planeringen av barn-
omsorg och grundskola genomförts de senaste åren. Sedan 2016 har 
nämnden bland annat arbetat metodiskt med en lokalförsörjningsplan 
som innehåller barn- och elevprognoser, befintliga lokaler och tänkbara 
förändringar att genomför med och utan tillväxt. Nämnden har fattat 
beslut om principer för bra förskola och skola. Barn- och utbildnings-
förvaltningen och tekniska förvaltningen arbetar numera med funkt-
ionsprogram för förskola och grundskola. Nämnden har inte tagit fram 
några specifika mål för integration utan lyfter i principer för bra för-
skola och skola att skolmiljöer ska stimulera till att fler möten sker över 
kulturella gränser. I övrigt gäller givetvis skollagstiftningen alla elever; 
rätten till förskola och skola gäller alla barn och elever oavsett bak-
grund. 
 
Arbetet med planering av barnomsorg och skola är en strategiskt viktig 
fråga för nämnden och kommunen och nämnden avser att fortsätta att 
utveckla detta arbete framöver. I det fortsatta arbetet kommer rekom-
mendationerna från KPMG att vara ett underlag. 
 
KPMG rekommenderar att verksamhetscontroller ges en mer framträ-
dande roll i planeringsfrågor och ledningsarbete.  
 
Barn och utbildningsnämnden konstaterar att verksamhetscontroller re-
dan idag i stor omfattning har den roll som KPMG rekommenderar. 
Nämnden konstaterar vidare att det är förvaltningschef som beslutar hur 
verksamheten inom nämndens område ska vara organiserad och vilka 
roller och befogenheter som olika medarbetare ska ges. 
 
KPMG påpekar att det finns en påtaglig risk för att beslut om dimens-
ionering av nybyggda skolor blir felaktiga och mycket kostsamma för 
kommunen om hänsyn inte tas till alla skolenheters förmåga att erbjuda 
undervisning. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har inget att tillägga i frågan utan vid-
håller att hänsyn kommer att tas till kapacitet, likvärdighet, kvalitet och 
ekonomi när organisationen av barnomsorg och skola planeras framö-
ver. 
 
KPMG rekommenderar vidare att nämnden bör ha beredskap för snabba 
och oförutsedda händelser, t ex ett stort antal nyanlända såsom hösten 
2015, i sitt planeringsarbete framöver. 
 

                                                 
4 Skollagen 10 kap § 29 
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Nämnden konstaterar att situationen 2015 och 2016, med många nyan-
lända, var en extraordinär händelse i Sverige. Situationen nu, 2019, är 
mer stabil och organisationen har större beredskap att ta emot nya ele-
ver. Vad gäller tillgång på grundskolelokaler så har kommunen kapa-
citet för en viss inflyttning/tillväxt på i stort sett alla orter medan för-
skoleplatserna är mer begränsade. Vid akuta behov kan paviljonglös-
ningar bli aktuellt. Vad gäller planering för framtida behov av barnom-
sorg och skola är detta en fråga som behöver diskuteras på flera nivåer i 
kommunen, det handlar t ex om var tomter planeras, tillgång på vatten 
och avlopp och pendlingsmöjligheter. I rådande ekonomiskt läge behö-
ver en grundlig analys göras innan man investerar i nya lokaler. 
 
KPMG påpekar slutligen att det är angeläget att nämnden har en struk-
tur för uppföljning och utvärdering av den långsiktiga planeringen av 
verksamheten så att nämnden kan försäkra sig om att organisation och 
arbetssätt är tillförlitliga och ändamålsenliga. 
 
Barn- och utbildningsnämnden instämmer i detta påpekande och avser 
att fortsätta och fördjupa redan påbörjat arbete med uppföljning och ut-
värdering i form av delår- och helårsbokslut, verksamhetsplaner samt 
ekonomiska uppföljningar och kvalitetsrapporter på enhets- och verk-
samhetsnivå. 
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