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KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 
Datum  Sid 
2020-02-28  2 (17) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

 

    Dnr BUN-2019-022 

1. Skolpliktsärende 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
 

Ärendebeskrivning 
Skolplikt innebär en fullständig rätt till utbildning som ingen kan ta ifrån barn och ungdomar. 
Som förälder har man ett tydligt ansvar för att barnet får sin utbildning och inte håller barnet 
hemma, eller av olika anledningar inte ser till att barnet kommer till skolan. Om en skolpliktig 
elev inte fullgör sin skolgång och detta beror på att elevens vårdnadshavare inte gjort vad denne 
är skyldig att göra för att så ska ske, kan barn- och utbildningsnämnden förelägga elevens 
vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter. Ett föreläggande får förenas med vite. 
 
Arbetsutskottet beslutade vid sammanträdet 2020-01-23 att en återrapportering av 
skolpliktsärendet ska ske vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2020-02-06. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträdet 2020-01-23 att skolpliktsärendet 
följs upp på nämndens sammanträde 2020-03-05. 
 

Beslutsunderlag 
Muntlig föredragning. 
 

Ärendets behandling 
Barn- och utbildningsnämnden 2019-03-07, 2020-02-06. 
Arbetsutskottet 2019-04-25, 2019-09-05, 2019-10-17, 2019-11-28, 2020-01-23.  
 
 

Beslutet skickas till 
Rektor 
Vårdnadshavare  



 
 

 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 
Datum  Sid 
2020-02-28  3 (17) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

    Dnr BUN-2018-131 

2. Skolpliktsärende 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden tar del av redovisningen.  
 

Ärendebeskrivning 
Skolplikt innebär en fullständig rätt till utbildning som ingen kan ta ifrån barn och ungdomar. 
Som förälder har man ett tydligt ansvar för att barnet får sin utbildning och inte håller barnet 
hemma, eller av olika anledningar inte ser till att barnet kommer till skolan. Om en skolpliktig 
elev inte fullgör sin skolgång och detta beror på att elevens vårdnadshavare inte gjort vad denne 
är skyldig att göra för att så ska ske, kan barn- och utbildningsnämnden förelägga elevens 
vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter. Ett föreläggande får förenas med vite. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträdet 2019-09-19 att förelägga 
vårdnadshavarna enligt 7 kap 23 § skollagen (2010:800) att, var för sig, se till att eleven, 
infinner sig på den aktuella skolan, om inte giltig frånvaro finns, under resterande del av 
läsåret 2019/20 för fullgörande av skolplikten. 
 
Barn- och utbildningsnämnden gav vid sammanträdet 2020-02-06 barn- och 
utbildningschefen i uppdrag att utreda storleken på vite för fullföljande av skolplikten till 
sammanträdet 2020-03-05. Om eleven inte deltar på den undervisning som skolan anvisat för 
aktuell elev kommer nämnden att utdöma vite vid sammanträdet 2020-03-05. 
 

Beslutsunderlag 
Muntlig föredragning. 

Ärendets behandling 
Barn- och utbildningsnämnden 2018-12-13, 2019-03-07, 2019-09-19, 2019-11-07,  
2019-12-12, 2020-02-06.  
 

Beslutet skickas till 
Rektor 
Vårdnadshavare  



 
 

 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 
Datum  Sid 
2020-02-28  4 (17) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

    Dnr BUN-2019-056 

3.  Redovisning av kränkningsanmälningar 2019 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt Skollagen ska en lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett 
barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med 
verksamheten anmäla detta till rektorn. En rektor som får kännedom om att ett barn eller en 
elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är 
skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda 
omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder 
som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. I Östhammars 
kommun görs anmälan och utredning i ett digitalt system. 
 
Statistikredovisning av de kränkningsanmälningar som gjorts under 2019.  
 

Beslutsunderlag 
Muntlig redovisning av ärendet. 
 

Ärendets behandling 
Redovisas minst två gånger per år. 
 

Beslutet skickas till 
Arkiv. 

  



 
 

 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 
Datum  Sid 
2020-02-28  5 (17) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

4. Behörighet till  Stratsys 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
I Östhammars kommun kommer de förtroendevalda att få behörighet till Stratsys, vilket är 
kommunens systemstöd för verksamhetsplanering, uppföljning och rapportering. Denna 
behörighet är kopplad till uppdrag i Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden, 
Socialnämnden, Bygg- och miljönämnden eller Kultur- och fritidsnämnden.  
På sammanträdet kommer en presentation ges av hur man använder Stratsys. 
 
 
 

  



 
 

 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 
Datum  Sid 
2020-02-28  6 (17) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

    Dnr BUN-2020-010 

5.  Inackorderingsbidrag inom gymnasieskolan 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
 

Ärendebeskrivning 
Om en elev har mer än 1,5 timmes resväg till skolan och väljer att flytta närmare den kan 
eleven med nuvarande regler söka inackorderingstillägg för boende, uppehälle och resor till 
och från hemmet. Inackorderingstillägg kan fås till och med det första kalenderhalvåret eleven 
fyller 20 år.  
Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträdet 2019-09-19 att fördjupade 
underlag ska tas fram då det gäller inackorderingsbidrag inom gymnasieskolan. 
 

Beslutsunderlag 
Delas ut på sammanträdet. 
 

Ärendets behandling 
Nytt ärende 
 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningschef 
Ekonom 
 
  



 
 

 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 
Datum  Sid 
2020-02-28  7 (17) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

    Dnr BUN-2020-011 
     Dnr KS-2020-43 

6. Uppdrag gällande samordning av samhällsbetalda resor 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
Arbetsutskottet ger barn- och utbildningschefen i uppdrag att redovisa frågor som måste lösas 
när det gäller samordning av samhällsbetalda resor till barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde 2020-03-05. 
 

Ärendebeskrivning 
Det är idag ett delat ansvar för de samhällsbetalda resorna (färdtjänst, skolskjuts och 
skolskjutstaxi), både avseende myndighetsutövning och drift. Det finns anledning att fundera 
över om detta kan hanteras mer samordnat, där regionen tar ett helhetsansvar. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott konstaterar att det finns en positiv grundinställning till att 
överlåta delar av verksamheten kring samhällsbetalda resor till regionen.   
Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden ombeds lämna ett antal knäckfrågor som 
bör besvaras i den fortsatta utredningen till kommunstyrelsens arbetsutskott.   
 

Beslutsunderlag 
Muntlig redovisning av ärendet. 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
 
  



 
 

 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 
Datum  Sid 
2020-02-28  8 (17) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

    Dnr BUN-2020-014 

7.  Utdrag ur belastningsregister 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
Vid uppföljningen av den interna kontrollplanen för 2019 konstaterades att efterlevandet av 
rutinen att uppvisa utdrag ur belastningsregister är bristfällig. Barn- och utbildningsnämnden 
gav vid sammanträdet 2020-02-06 barn- och utbildningschefen i uppdrag att utreda hur 
hanteringen gällande utdrag ur belastningsregistret kan säkerställas så att lagstiftningen på 
området följs. Uppdraget ska återrapporteras på sammanträdet 2020-03-05. 
 

Beslutsunderlag 
Muntlig redovisning av hur arbetet fortgår. 
 

Ärendets behandling 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-02-06 
 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningschef 
Verksamhetschefer 
 
  



 
 

 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 
Datum  Sid 
2020-02-28  9 (17) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

    Dnr BUN-2020-013 

8.  Uppdrag från barn- och utbildningsnämnden 2020 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningschefen i uppdrag att ta fram 
fördjupade underlag kring samverkansavtal inom gymnasieskolan till sammanträdet  
2020-05-07. 
 
Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningschefen i uppdrag att ta fram 
fördjupade underlag kring Hälsoäventyret till sammanträdet 2020-05-07. 
 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av vilka uppdrag som barn- och utbildningsnämnden gett till förvaltningen och 
som ännu inte är avslutade. 
 

Beslutsunderlag 
Uppdragslista. 
 

Ärendets behandling 
Redovisas två gånger per år till barn- och utbildningsnämnden. 
 

Beslutet skickas till 
Arkiv 

  



 
 

 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 
Datum  Sid 
2020-02-28  10 (17) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

    Dnr BUN-2020-012 

9. Skrivelse till barn- och utbildningsnämnden avseende skolpeng 
vid utlandsstudier samt ansökan om medflytt av skolpeng vid 
utlandsstudier 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av skrivelsen med förslag till riktlinjer gällande 
skolpeng vid utlandsstudier och den ansökan om skolpeng som kommit in.  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2018-10-18 att inte bevilja några nya ansökningar 
om skolpeng vid utlandsvistelse. Beslutet gäller både grundskolan och gymnasieskolan. 
 
Barn- och utbildningsnämnden vidhåller beslutet som fattades 2018 om att inte bevilja några 
nya ansökningar om skolpeng vid utlandsvistelser. Därmed är det inte heller aktuellt att anta 
några nya riktlinjer gällande skolpeng.  

Ärendebeskrivning 
Det har kommit in en skrivelse avseende skolpeng vid utlandsvistelse och en ansökan om att 
ta med sig skolpeng vid utlandsstudier. I skrivelsen redovisas rättsliga ställningstaganden som 
gjorts, en omvärldsbevakning med exempel från några kommuner samt förslag till riktlinjer 
för Östhammars kommun. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen konstaterar att det inte finns några nationella 
bestämmelser för hur en kommun ska hantera finansieringen av en elevs skolgång i skolor 
utomlands. Kommuner har enligt gällande bestämmelser ingen skyldighet att betala 
utbildningskostnaderna för elever som studerar vid en svensk utlandsskola, utan beslutar 
själva i dessa fall. En del kommuner är generösa och andra är restriktiva. Exempelvis 
säger Uppsala nej till att låta elever ta med sig  skolpeng vid utlandsstudier. Sedan  
2018-10-18 beviljar inte heller Östhammars kommun några ansökningar om skolpeng vid 
utlandsstudier och de riktlinjer som då gällde upphörde därför att gälla.  
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse till barn- och utbildningsnämnden gällande skolpeng vid utlandsvistelse. 
Ansökan om skolpeng 
 
 

Beslutet skickas till 
Den som lämnat in skrivelsen. 
 
 
 



 
 

 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 
Datum  Sid 
2020-02-28  11 (17) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

Klockan 13.00 

10. Information om Kulturskolans verksamhet, barnkonventionen 
m.m. 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
Information om Kulturskolans verksamhet, barnkonventionen och tjänstedesign. 
 

Beslutsunderlag 
Muntlig presentation. 
  



 
 

 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 
Datum  Sid 
2020-02-28  12 (17) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

11. Information från förvaltningen 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av information från förvaltningen. 
 
  



 
 

 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 
Datum  Sid 
2020-02-28  13 (17) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

12. Rapporter från skolråd m.m. 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapporterna. 
 

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



 
 

 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 
Datum  Sid 
2020-02-28  14 (17) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

13. Redovisning av delegationsbeslut 
Förslag till 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: 
 
 
2020-01-30 Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist 
  (Stöd för inackordering) 
 
2020-02-24 Särskolestrateg Anne Lee Larsson 

(Mottagande i grundsärskolan) 
 
2020-02-25 Rektor Jenny Änggård 
  (Beslut om utökad tid i förskolan) 
 
2020-02-26  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) 

 
2020-02-26  Rektor Johan Köhler 

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

 
2020-02-26  Rektor Malin Andersson 

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

 
2020-02-26  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) 

 
2020-02-26  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) 

 



 
 

 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 
Datum  Sid 
2020-02-28  15 (17) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

2020-02-26  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) 

 
2020-02-26  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) 

 
2020-02-27 Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist 
  (Beslut om skolskjuts) 
  



 
 

 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 
Datum  Sid 
2020-02-28  16 (17) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

 

14. Information 
Förslag till 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 BUN-2019-170  
Beslut från Skolinspektionen 2020-02-06 avseende riktad tillsyn av Olandsskolan. 
 
2)  Dnr KS-2019-490 
 Utdrag ur protokoll fört vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2020-02-18 avseende 
Antagande av reglemente för styrelser och nämnder. 
 
  



 
 

 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 
Datum  Sid 
2020-02-28  17 (17) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

15. Kurs- och konferensinbjudningar 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av aktuella kurs- och konferensinbjudningar. 
 

 



Barn- och utbildningsförvaltningen 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum Sid 
2020-02-18 Dnr. BUN-2020-010 1 (3) 

Fördjupad genomlysning kring inackorderingstillägg inom 
gymnasieskolan 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden fattade 2019-04-11, § 46, beslut att uppdra till barn- och 

utbildningschefen att ta fram fördjupande underlag kring bland annat inackorderingsbidrag 

inom gymnasieskolan. 

Bakgrund 

Barn- och utbildningsnämndens idag fastställda riktlinjer för inackorderingstillägg och 

elevresor avseende elever i gymnasieskolan antogs 2011-12-15 och reviderades 2012-10-18 

samt 2012-04-22. Riktlinjerna innehåller idag texten: 

Skyldigheten att lämna stöd till inackordering gäller inte elever som tas emot på ett nationellt 

program i andra hand (skollagen (2010:800) 15 kap. 32 § p1). För elever folkbokförda i 

Östhammars kommun lämnas dock stöd till inackordering även vid antagning i andra hand, 

förutsatt att övriga bestämmelser i dessa riktlinjer är uppfyllda. 

// Elever som går i fristående gymnasieskolor eller folkhögskolor söker inackorderingstillägg 

via Centrala studiestödsnämnden (CSN). 

Ekonomi 

Kostnaden för inackorderingstilläggen har de senaste åren varit: 

År Tkr 
2015 306 
2016 269 
2017 322 
2018 500 
2019 524 



 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum Dnr Sid 
2020-02-18 Ange Dnr. 2 (3) 

I genomsnitt får X antal elever tillägget per år till en genomsnittlig kostnad av X kr per elev. 

Ungefär X av dessa elever är mottagna i andra hand vilket innebär en kostnad om ca X kr per 

elev. 

Konsekvensanalys av beslut om förändrade riktlinjer 

De senaste åren har barn- och utbildningsförvaltningen fått fler och fler frågor från elever och 

vårdnadshavare om varför det är olika regler för inackordering om eleven väljer att gå i 

fristående gymnasieskola istället för en kommunal skola. CSN, som hanterar 

inackorderingstilläggen för elever som väljer att gå i fristående skolor, följer skollagen och 

beviljar inte inackorderingstillägg till elever som är mottagna i andra hand. Enligt 

kommunallagen ska alla medborgare behandlas lika om det inte finns sakliga skäl för något 

annat1 och barn – och utbildningsnämndens nu beslutade riktlinjer främjar inte likvärdigheten 

mellan elever. 

Skulle riktlinjerna ändras så att endast elever mottagna i första hand kan beviljas 

inackorderingstillägget kan det få till konsekvens att vissa elever inte kommer att kunna 

studera på den ort de önskar om inte familjen själv har ekonomiska möjligheter att ordna 

boende. Värt att komma ihåg är att Östhammars kommun genom egen gymnasieskola och 

samverkansavtal med Uppsala och Tierps kommuner kan erbjuda ett brett utbud av 

gymnasieprogram vilket gör att det inte är nödvändigt att bo inackorderad för att kunna 

genomföra önskad utbildning. För den elev som inte önskar studera i Östhammars kommun 

eller i samverkanskommunerna, och hade planerat att studera i annan kommuns 

gymnasieskola på program som vi själva eller i samverkan kan erbjuda, är beslut om 

förändrade riktlinjer förstås negativt. 

 

 

                                                 

 

1 Kommunallagen 2 kap § 3, ”Likställighetsprincipen. Kommuner och landsting ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga 

skäl för något annat.” 



 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum Dnr Sid 
2020-02-18 Ange Dnr. 3 (3) 

 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningen förslår att riktlinjerna för inackorderingstillägg och 

elevresor avseende elever i gymnasieskolan revideras så att endast elever mottagna i första 

hand kan beviljas bidraget.   

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att de elever som idag (februari 2020) är beviljade 

bidraget ska få behålla detta under hela sin kvarvarande utbildningstid.  

 

Bilagor 

 

 

 

 

 

 

 



BUN/ BUNAU Dnr § Beslutat Uppdrag Ansvarig Tidsplan

AU Inget Ingen 2014-01-23
Upptagningsområde. Genomlysning av 
upptagningsområden och skolskjutsorganisation. Barn- och utbildningschef

Första halvan av 
2020

BUN BUN-2015-035 111 2015-10-22

Frösåkersskolan: Barn- och utbildningsnämnden ger 
barn- och utbildningschefen i uppdrag att bevaka 
kostnaderna så att förutsättningar finns för att hålla 
framtida investerings- och driftsbudgetar.

Barn- och utbildningschef Fortlöpande

BUN BUN-2019-014 § 46 2019-04-11

Barn- och utbildningsnämnden uppdrar till barn- och 
utbildningschefen att ta fram fördjupade underlag kring 
Samverkansavtal inom gymnasieskolan Barn- och utbildningschef Beslut BUN

BUN BUN-2019-014 § 46 2019-04-11

Barn- och utbildningsnämnden uppdrar till barn- och 
utbildningschefen att ta fram fördjupade underlag kring 
inackorderingsbidrag inom gymnasieskolan Barn- och utbildningschef Beslut BUN

BUN BUN-2019-014 § 46 2019-04-11

Barn- och utbildningsnämnden uppdrar till barn- och 
utbildningschefen att ta fram fördjupade underlag kring 
IT-budgeten Barn- och utbildningschef Beslut BUN

BUN BUN-2019-014 § 46 2019-04-11

Barn- och utbildningsnämnden uppdrar till barn- och 
utbildningschefen att ta fram fördjupade underlag kring 
Öppen förskola Barn- och utbildningschef Beslut BUN

BUN BUN-2019-014 § 46 2019-04-11

Barn- och utbildningsnämnden uppdrar till barn- och 
utbildningschefen att ta fram fördjupade underlag kring 
måltidsorganisationen Barn- och utbildningschef Beslut BUN

BUN BUN-2019-014 § 46 2019-04-11

Barn- och utbildningsnämnden uppdrar till barn- och 
utbildningschefen att ta fram fördjupade underlag kring 
fastighetsförvaltningen Barn- och utbildningschef Beslut BUN

BUN BUN-2019-014 § 46 2019-04-11

Barn- och utbildningsnämnden uppdrar till barn- och 
utbildningschefen att ta fram fördjupade underlag kring 
Hälsoäventyret Barn- och utbildningschef Beslut BUN

BUN § 91 2019-08-15

Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och 
utbildningschefen i uppdrag att ta fram ett kvalitativt sätt 
att mäta barn och ungas mående i Östhammars kommun 
som ett komplement till Liv och hälsa ung. Barn- och utbildningschef



BUN BUN-128-117 § 147 2019-12-12

Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och 
utbildningschefen i uppdrag att ordna med ett gemensamt 
kalendarium för skolråd och liknande möten, vilket ska 
läggas i nämndens arbetsrum. I uppdraget ingår även att 
klargöra för rektorerna vilken roll de förtroendevalda har 
vid dessa möten. Barn- och utbildningschef

BUN BUN-2018-131 § 2 2020-02-06

Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och 
utbildningschefen i uppdrag att utreda storleken på vite 
för fullföljande av skolplikten till sammanträdet 2020-03-
05. Om eleven inte deltar på den undervisning som skolan 
anvisat för aktuell elev kommer nämnden att utdöma vite 
vid sammanträdet 2020-03-05. Barn- och utbildningschef 2020-03-05
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 2020-01-29 
 

 YTTRANDE/FÖRSLAG PÅ POLICY 
 

 
 

ÖSTHAMMARS KOMMUN 
Barn & Utbildningsnämnden 

 eller den det berör 
 
 

ÄRENDE: FLYTT AV PROGRAM-/SKOLPENG VID UTLANDSSTUDIER 
 
 

Bakgrund 
 
Begreppet ”Program-/Skolpeng” är, ett informellt sätt att beskriva den interkommunala 
ersättning som elevens hemkommun betalar till den anordnarkommun där eleven går i 
gymnasieskola eller gymnasiesärskola. ”Program-/Skolpeng” bestäms av Skollagen (2010:800) 
och utgörs av ett grundbelopp för varje elev. 
Svenska skolor i utlandet är i första hand avsedda för svenska barn/elever som bor utomlands 
och som har minst en vårdnadshavare som är svensk medborgare och minst en av dem 
vistas i utlandet under vissa i förordningen (1994:519) närmare angivna förutsättningar. Den 
reglerar inte förutsättningarna för bidrag till skolgång för elever som fortfarande anses bosatta i 
Sverige och har sina vårdnadshavare kvar i Sverige. 

 
I 2 kap. 1 § kommunallagen (1991:900) finns en grundläggande bestämmelse om kommunernas 
allmänna kompetens: ”Kommuner och landsting får själva ta hand om sådana angelägenheter av 
allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets område eller deras 
medlemmar och som inte skall handhas enbart av staten, en annan kommun, ett annat landsting 
eller någon annan”. I paragrafen ryms ett antal viktiga kommunalrättsliga principer som måste 
vara uppfyllda för att en åtgärd ska anses falla inom kommunernas ansvarsområde; 
allmänintresset, förbud mot understöd till enskild, lokaliseringsprincipen samt uppgifter som 
ankommer på annan. Som Östhammars Kommun gör gällande, så skriver SKL i sin Handbok för 
gymnasieantagning 2020-2021, sid 86 att: ”för elever som är folkbokförda i Sverige föreligger 
inte någon skyldighet för elevernas hemkommuner att betala bidrag till skolor utomlands”. 
Däremot sägs inget om att det inte skulle vara möjligt för kommunerna att bevilja sådana bidrag! 

 
Nacka kommun genomförde under 2015 en utredning i syfte att utreda de rättsliga 
förutsättningarna för att flytta Program-/Skolpeng utomlands och man kunde konstatera att inte 
finns något uttryckligt förbud för huvudmän att tillåta en flytt av skolpeng så att den kan beviljas 
en skola i utlandet som en elev har antagits till. I utredningen diskuteras om 
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lokaliseringsprincipen ska tolkas så att om en elev är bosatt utomlands så har kommunen inte 
längre ansvar för denne och ska alltså inte betala någon skolpeng för studier utomlands. Olika 
förvaltningsrättsliga avgöranden ha tolkat innebörden av lokaliseringsprincipen. Om åtgärden 
knyter an till kommunens område eller medborgare och inte innebär ett absolut krav på 
geografisk anknytning anses den uppfylld. Om en elev är folkbokförd i kommunen och inte kan 
anses varaktigt bosatt i annat land så borde lokaliseringsprincipen alltså inte utgöra något hinder 
mot utbetalning av skolpeng för elevens skolgång utomlands. Eleven har i detta fall fortfarande 
anknytning till kommunen. 

 
Elevs rätt till skolpeng har även prövats utifrån principen om det kommunala allmänintresset vid 
förvaltningsrätten i Växjö 2013. 
Målet gällde en elev, folkbokförd i Växjö, som ansökt och av kommunen beviljats ersättning för 
gymnasieutbildning vid svenska skolan i London. 
Av domskälen framgår bland annat följande: Det överklagade beslutet rör förutsättningar för 
gymnasieutbildning utomlands under ett läsår för elev som är bosatt i kommunen och frågan får 
därmed anses ha anknytning till kommunmedlemmar. Förvaltningsrätten kan vidare konstatera 
att frågor om gymnasieutbildning för kommunens medlemmar i sig måste anses vara ett 
kommunalt allmänt intresse. Förvaltningsrätten kommer därefter fram till att, grundat på vad 
som gjorts gällande i målet, det inte finns skäl att göra annan bedömning än att frågan får anses 
vara någonting av allmänt intresse för kommunen, som rör kommuninnevånare och inte enbart 
ska hanteras av annan än kommunen”. 

 
 
Omvärldsbevakning 
Vid en direkt genomgång av kranskommuner till Göteborg så kan man konstatera att man i de 
flesta fall kan se att kommunerna ser positivt på att betala ut ”Program-/Skolpeng” för 
studier utomlands. Man har dock olika tillvägagångssätt för sitt godkännande. 

 
Göteborgs Stad skriver på sin webbplats; 

 
”Studera på svensk skola utomlands 

 
Du som går i gymnasiet och är folkbokförd i Göteborg har möjlighet att gå årskurs 2 på en svensk 
gymnasieskola utomlands. Du ansöker direkt till den utlandsskola du vill gå på. 
Den svenska utlandsskolan som tar emot dig som elev, får ersättning av Göteborgs Stad. Du 
behöver inte göra någon ansökan om ersättning. Ibland kan utbildningskostnaden vara högre än 
ersättningen, och då får du själv betala mellanskillnaden. Du kan inte få inackorderingstillägg 
(bidrag för boende) för studier utomlands. 
Mer information om skolorna och hur du ansöker hittar du på deras webbplatser. 

 
 
 
Öckerö kommun skriver i beslut daterat 170329 (här finns, vad man kan se, ingen generell 
policy); 
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”Ansökan om överföring av elevpeng till Svenska skolan i Madrid 

 
En ansökan har inkommit gällande gymnasieelev om att få överföra elevpengen till svensk 
utlandsskola. 

 
Eleven går första året på samhällbeteendevetenskaplig linje på NTI-medie-gymnasiet. Skolan har 
startat ett samarbete med Svenska skolan i Madrid. Det innebär att eleven skulle kunna gå hela 
andra året i Madrid för att sedan komma hem och göra det tredje året tillsammans med sin klass 
på NTI. Skolan följer läroplanen GY 11, är godkänd av Skolverket och statsbidragsberättigad. 

 
Enligt tjänsteskrivelse, 2017-03-13, har nämnden tidigare beslutat om att skicka med skolpeng 
utomlands när det gäller gymnasieskolan. 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2017-03-13 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Ansökan beviljas 

 
2. Ersättningen sker enligt lagen om lika villkor till gymnasieskolorna 

 
3. Inackorderingstillägg utgår inte” 

 
 
 
Kungsbacka kommun skriver på sin hemsida; 

 
”Svensk utlandsskola 

 
Elever som vill studera utanför Sverige har möjlighet att ta med skolpengen till en svensk 
gymnasieskola utomlands. 
Detta gäller alla gymnasieelever som är folkbokförda i Kungsbacka kommun och under högst ett 
läsår. Elevens skolpeng betalas då direkt till skolan. 

 
Villkor för utlandsstudier 

 
•Eleven ska vara folkbokförd i Kungsbacka kommun både innan ansökan skickats in samt under 
hela läsåret utomlands. 

 
•Eleven får inte inackorderingstillägg vid studier vid en svensk utlandsskola. 

 
•Kungsbacka kommun betalar för högst ett års studier utomlands. Elev ombesörjer själv att 
fullfölja sina gymnasiestudier. 
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•Den svenska utlandsskolan ska följa svensk läroplan och vara godkänd av Skolverket. 
 
•Den svenska utlandsskolans tim- och kursplaner ska stämma överens med den svenska 
gymnasieskolans tim- och kursplaner så den totala studietiden vid gymnasiet inte blir längre än 
tre år. 

 
•Vårdnadshavare är skyldiga att skriftligt informera utbildningsförvaltningen om eleven avbryter 
sina studier eller flyttar till en annan kommun. 

 
•Kungsbacka kommun betalar skolan utomlands den skolpeng som programmet kostar enligt 
Göteborgsregionens prislista. Resterande utbildningskostnad betalar inte kommunen.” 

 
 
Stockholms stad skriver; 

 
”Stockholms stad erbjuder möjlighet för elever på gymnasiet att ansöka om ersättning 
för att byta ut ett läsårs studier i en svensk skola utomlands. Förutsättningar för ett 
sådant beviljande är att eleven är: 
1) folkbokförd i Stockholms kommun under studietiden 
2) att eleven är antagen och har tacka ja till en plats i gymnasieskolan/går på gymnasiet i Sverige 
3) att tim- och kursplaner stämmer mellan skolorna så att den totala studietiden i 
gymnasieskolan inte blir längre än tre år. Bidragsbeloppet utbetalas till skolan.” 

 
 
 
Barnperspektiv 
Förslaget innebär att elever ges större möjlighet att studera på gymnasium i utlandet med 
bibehållen kvalitet på utbildningen och en ökad förståelse av den globala värld vi lever i med 
olika kulturer. 

 
 
Ekonomiperspektiv 
Att flytta en Program-/Skolpeng, enligt förslag till policy nedan, medför ingen extra kostnad för 
kommunen förutom möjligen en mindre administrationskostnad. Även administrationskostnaden 
torde kunna minimeras med en tydlig policy då ärenden inte behöver behandlas i nämnd. 
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Slutsats 
Östhammars kommun har genom sin närhet till akademikerstaden Uppsala och huvudstaden 
Stockholm förutsättningar att locka till sig boende som kan tänkas vara attraherade av 
möjligheten att kunna skicka sina ungdomar för ett utvecklande år med studier i ett annat land. 
En tydlig policy och positiv inställning till utlandsstudier torde alltså stärka Östhammars 
attraktionskraft ytterligare. 
 
Kommunen har att balansera mellan ekonomi, kvalité och behov.  
Nedanstående förslag ger denna balans då det inte medför några extra kostnader för 
kommunen. Det ger ett mervärde för eleven som önskar detta och fyller således elevens behov. 
Genom skolverkets krav säkerställs också kvalitén på utbildningen. 

Förslag till policy 
Elever som vill studera utanför Sverige har möjlighet att ta med skolpengen till en svensk 
gymnasieskola utomlands. 

 
Detta gäller alla gymnasieelever som är folkbokförda i Östhammars kommun och under 
högst ett läsår. Elevens skolpeng betalas då direkt till skolan. 

 
Villkor för utlandsstudier 

 
 Eleven ska vara folkbokförd i Östhammars kommun innan ansökan skickas in. 
 Eleven får inte inackorderingstillägg vid studier vid en svensk utlandsskola. 
 Östhammars kommun betalar för högst ett års studier utomlands. Eleven tillser 

själv att fullfölja sina gymnasiestudier. 
 Den svenska utlandsskolan ska följa svensk läroplan och vara godkänd av Skolverket. 
 Den svenska utlandsskolans tim- och kursplaner ska i stort stämma överens med den 

svenska gymnasieskolans tim- och kursplaner så den totala studietiden vid gymnasiet inte 
blir längre än tre år. 

 Vårdnadshavare är skyldiga att skriftligt informera utbildningsförvaltningen om eleven 
avbryter sina studier eller flyttar till en annan kommun. 

 Östhammars kommun betalar skolan utomlands den skolpeng som programmet kostar 
enligt kommunens prislista. Resterande utbildningskostnad betalar inte kommunen. 

 

Alunda 2020-01-29 

 

 



    2020-01-30 

     ANSÖKAN SKOLPENG 

 

 

 

 

ÖSTHAMMARS KOMMUN 

Barn & utbildningsnämnden 

 

 

 

ANSÖKAN OM MEDFLYTT AV SKOLPENG FÖR UTLANDSTUDIER 
Jag går just nu i 9:an på Stavby skola i Uppsala kommun. 

Till höstterminen kommer jag att söka till Samhällsvetenskapliga programmet på 
Ansgargymnasiet i Uppsala. Med de meritpoäng som jag har kommer det att räcka för att 
komma in på skolan. 

Nu har det öppnats en möjlighet för mig att gå mitt första år på Svenska skolan i Nairobi. Det 
kommer i så fall bli en stor erfarenhet av en värld utanför Sverige. Jag kommer där bl.a. 
kunna se människor ute på landsbygden och i slumområdena. Boendet kommer att bli hos 
vänner som arbetar i Nairobi. En jobbar som skolsköterska på skolan, en har ett arbete på ett 
svenskt IT-företag i Nairobi. 

Kostnaden för att gå samhällsvetenskapliga programmet på Svenska skolan i Nairobi är för 
läsåret 2019 - 2020 95 600:- 

Då Östhammars Kommun redan betalar skolpeng till Uppsala Kommun för mig som elev på 
Stavby skola och kommer göra det till Ansgarskolan, så önskar jag att min skolpeng kan 
flyttas till Svenska skolan i Nairobi för läsåret 2020-2021. 
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