
 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-03-05  1 (18) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum Gräsö (SR 1), Östhammar, kl. 08.30-14.30 
  
Beslutande Matts Eriksson (S)  

Lennart Norén (S)  
Marie Hägerbaum (S) 
Josefine Nilsson (C)  
Sven Olof Svensson (S) 
Christer Lindström (M)  
Ulrika Melin (KD) 
Maria Arvidsson (L) 
Melinda Leufstadius (SD) 

Övriga deltagande Cecilia Eriksson, verksamhetschef grundskolan 
Per-Åke Berg, nämndsekreterare 
Sara Ersund, ekonom, §§ 22-33 
Anna-Karin Sehlstedt Stål, rektor, § 20 
Håkan Blom, rektor, § 21 
Elisabeth Lindkvist, verksamhetscontroller, § 8 
Dag Elfgren, kulturskolechef, § 28 
AnneLee Larsson, §§ 22-27 

  

Utses att justera Christer Lindström (M) 
Justeringens plats och tid Barn- och utbildningskontoret, 2020-03-09 

 
Underskrifter            Paragrafer 19-33 

Sekreterare   
 Per-Åke Berg  

Ordförande 
 
  

 Josefine Nilsson (C)  

Justerande 
 
 

 

 Christer Lindström (M)  
   

ANSLAG/BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2020-03-05 
Datum för anslags uppsättande 2020-03-09 
Anslags nedtagande 2020-03-31 
Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningskontoret 
  
Underskrift   
 Per-Åke Berg  

 



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-03-05  2 (18) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

 

 

 
§ 19. Utgående ärenden ......................................................................................... 3 

§ 20. Skolpliktsärende ........................................................................................... 4 

§ 21. Skolpliktsärende ........................................................................................... 5 

§ 22. Redovisning av kränkningsanmälningar 2019 ............................................. 6 

§ 23. Inackorderingsbidrag inom gymnasieskolan................................................ 7 

§ 24. Uppdrag gällande samordning av samhällsbetalda resor ............................. 8 

§ 25. Utdrag ur belastningsregister ....................................................................... 9 

§ 26. Uppdrag från barn- och utbildningsnämnden 2020 ................................... 10 

§ 27. Skrivelse till barn- och utbildningsnämnden avseende skolpeng vid utlandsstudier 
samt ansökan om medflytt av skolpeng vid utlandsstudier ........................ 11 

§ 28. Information om Kulturskolans verksamhet, barnkonventionen m.m......... 12 

§ 29. Information från förvaltningen ................................................................... 13 

§ 30. Rapporter från skolråd m.m. ...................................................................... 14 

§ 31. Redovisning av delegationsbeslut .............................................................. 15 

§ 32. Information ................................................................................................. 17 

§ 33. Kurs- och konferensinbjudningar ............................................................... 18 

 
 

  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-03-05  3 (18) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

 

§ 19. Utgående ärenden 

− Behörighet till Stratsys 
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Sammanträdesdatum  Sid 
2020-03-05  4 (18) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

   Dnr BUN-2019-022 

§ 20. Skolpliktsärende 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
Barn- och utbildningsnämnden följer upp skolpliktsärendet vid sammanträdet 2020-05-07.  
 

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 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.  
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Rektor på den aktuella skolan föredrar skolpliktsärendet och redovisar vad som hänt i ärendet.  
 

Beslutet skickas till 
Rektor 
Vårdnadshavare 
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Sammanträdesdatum  Sid 
2020-03-05  5 (18) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

   Dnr BUN-2018-131 

§ 21. Skolpliktsärende 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden tar del av redovisningen.  
Barn- och utbildningsnämnden inväntar ytterligare information från rektor och ärendet tas upp 
på arbetsutskottets sammanträde 2020-03-19. 

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.  

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Rektor på den aktuella skolan föredrar skolpliktsärendet och redovisar vad som hänt i ärendet.  

Beslutet skickas till 
Rektor 
Vårdnadshavare 
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Sammanträdesdatum  Sid 
2020-03-05  6 (18) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

    Dnr BUN-2019-056 

§ 22.  Redovisning av kränkningsanmälningar 2019 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
 
Barn och utbildningsnämnden uppdrar till barn- och utbildningschefen att utreda möjligheten 
till ett utvecklat kränkningsanmälningssystem som även ger elever och vårdnadshavare 
möjlighet att anmäla kränkningar. 
 

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. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Nämndsekreterare Per-Åke Berg redovisar statistik gällande anmälda kränkningar. 
 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningschef 
Verksamhetschefer 
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Sammanträdesdatum  Sid 
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Barn- och utbildningsnämnden 
 

    Dnr BUN-2020-010 

§ 23.  Inackorderingsbidrag inom gymnasieskolan 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ärendet åter tas upp på sammanträdet 2020-05-07. 
 

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 
Fördjupad genomlysning kring inackorderingstillägg inom gymnasieskolan, 2020-02-18. 
 

Ärendets behandling 
Nytt ärende 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ekonom Sara Ersund redovisar  det underlag som tagits fram gällande inackorderingsbidrag 
inom gymnasieskolan. Vid redovisningen framkommer att det är lämpligt att ärendet åter tas 
upp vid sammanträdet 2020-05-07 då fördjupade underlag kring samverkansavtal inom 
gymnasieskolan behandlas. 
 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningschef 
Ekonom 
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Sammanträdesdatum  Sid 
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Barn- och utbildningsnämnden 
 

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

§ 24. Uppdrag gällande samordning av samhällsbetalda resor 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden anser att en rättssäker, välfungerande och kostnadseffektiv 
skolskjuts är mycket viktigt för medborgarna och olika sätt att kvalitetssäkra och driva 
verksamheten diskuteras kontinuerligt i nämnden. Nämnden ställer sig positiv till en 
genomlysning av samhällsbetalda resor, det är dock viktigt att goda underlag tas fram innan 
eventuella beslut fattas. Dessa områden bör särskilt beaktas och genomlysas i ett 
beslutsunderlag: 
 

- Rättssäkerheten av olika scenarier, t ex hur myndighetsutövning kan och bör överlåtas 
helt eller delvis på annan juridisk person 

- Barnkonsekvens av olika scenarier, t ex hur samordning av skolskjuts och färdtjänst 
kan och bör ske med beaktande av barnets bästa 

- Ekonomiska konsekvenser av olika scenarier 
- Hur ställer sig övriga kommuner i regionen till olika samordningsmöjligheter. För att 

hitta t ex upphandlingsvinster eller administrativa vinster bör förmodligen fler 
kommuner vara intresserade av ett nytt regionalt upplägg/avtal. 

 

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 
Tjänsteutlåtande 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ekonom Sara Ersund redovisar de punkter som förvaltningen tagit fram och som är viktiga att 
belysa i den utredning som ska göras gällande samordning av samhällsbetalda resor. 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Sammanträdesdatum  Sid 
2020-03-05  9 (18) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

    Dnr BUN-2020-014 

§ 25.  Utdrag ur belastningsregister 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att en återrapport av det pågående arbetet ska göras 
vid sammanträdet 2020-03-26. I detta ingår även att redovisa hur många som fortfarande 
saknar utdrag ur belastningsregistret. 
 

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 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ekonom Sara Ersund återrapporterar det pågående arbetet gällande utdrag ur 
belastningsregistret. 
 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningschef 
Verksamhetschefer 
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Barn- och utbildningsnämnden 
 

    Dnr BUN-2020-013 

§ 26.  Uppdrag från barn- och utbildningsnämnden 2020 
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. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Nämndsekreterare Per-Åke Berg redovisar de uppdrag som finns på uppdragslistan. 
 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningschef 
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Sammanträdesdatum  Sid 
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Barn- och utbildningsnämnden 
 

    Dnr BUN-2020-012 

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

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.  

Jäv 
Ulrika Melin (KD) anmäler jäv och deltar inte i handläggning eller beslut i detta ärende. 

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. 
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Sammanträdesdatum  Sid 
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Barn- och utbildningsnämnden 
 

§ 28. Information om Kulturskolans verksamhet, 
barnkonventionen m.m. 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
Information om Kulturskolans verksamhet, barnkonventionen och tjänstedesign. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Kulturskolans chef Dag Elfgren redovisar den verksamhet som bedrivs vid kulturskolan. Han 
informerar även om barnkonventionen och hur den påverkar arbetet i kommunen. Det blir 
även en redovisning av tjänstedesign. 
 

Beslutsunderlag 
Muntlig presentation. 
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Barn- och utbildningsnämnden 
 

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

Ärendebeskrivning 
Redovisning av information från förvaltningen. 
 

Dagens sammanträde 
Det finns ingen information att redovisa.  
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Barn- och utbildningsnämnden 
 

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

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

− Josefine Nilsson (C) rapporterar från skolråd vid Edsskolan 2020-02-13. 
 

− Josefine Nilsson (C), Matts Eriksson (S) och Christer Lindström (M) rapporterar från 
en workshop kring organisation och arbete inom kommunernas aktivitetsansvar 
(KAA) i Heby 2020-03-02. 
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Barn- och utbildningsnämnden 
 

§ 31. 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: 
 
 
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) 
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Sammanträdesdatum  Sid 
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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) 
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Sammanträdesdatum  Sid 
2020-03-05  17 (18) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

 

§ 32. 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 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. 
 
  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-03-05  18 (18) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

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

Ärendebeskrivning 
Redovisning av aktuella kurs- och konferensinbjudningar. 
 

Dagens sammanträde 
Det finns inga kurs- och konferensinbjudningar att redovisa. 
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