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 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. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträdet 2020-03-05 att skolpliktsärendet 
följs upp på nämndens sammanträde 2020-05-07. 
 

Beslutsunderlag 
Muntlig föredragning. 
 

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

Beslutet skickas till 
Rektor 
Vårdnadshavare 
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2.  Redovisning av lokalfrågor  

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

Ärendebeskrivning 
Information om bland annat pågående nybyggnationer och ombyggnationer samt pågående 
projekt.  
 

Beslutsunderlag 
Muntlig redovisning. 
 

Ärendets behandling 
Lokalfrågorna följs kontinuerligt av barn- och utbildningsnämnden. 
 

Beslutet skickas till 
Arkiv 
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3. 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 
2020-04-30  5 (18) 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 

    Dnr BUN-2020-022 

4.  Ansökan om godkännande som huvudman för fristående 
gymnasieskola: Yttrande 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden avstår från att lämna yttrande avseende ansökan (Dnr: SI 
2020:2751) från Folkuniversitet Stiftelsen Kursverksamheten vid Uppsala universitet. 
 

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 tidigare lämnat yttrande gällande fyra ansökningar. Det har nu kommit in 
ytterligare en ansökan för yttrande. 
 
Fullständiga ansökningshandlingar finns tillgängliga på barn- och utbildningskontoret. 
 
Kommunens yttrande ska vara Skolinspektionen tillhanda senast 2020-05-08. 
 

Beslutsunderlag 
Yttrande. 
 

Ärendets behandling 
Nytt ärende. 
 

Beslutet skickas till 
Skolinspektionen 
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 Barn- och utbildningsnämnden 
 

    Dnr BUN-2020-010 

5.  Inackorderingsbidrag inom gymnasieskolan 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ärendet flyttas fram till sammanträdet 2020-06-25. 
 

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. Vid 
sammanträdet 2020-03-05 beslutade barn- och utbildningsnämnden att ärendet återupptas 
2020-05-07. 
Ärendet behöver flyttas fram till en senare tidpunkt. 
 

Beslutsunderlag 
Inget beslutsunderlag. 
 

Ärendets behandling 
BUN 2020-03-05. 
 

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

    Dnr BUN-2020-013 

6.  Uppdrag från barn- och utbildningsnämnden 2020 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ärendet samverkansavtal inom gymnasieskolan 
flyttas fram till sammanträdet 2020-06-25. 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ärendet Hälsoäventyret flyttas fram till 
sammanträdet 2020-06-25. 
Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningschefen i uppdrag att ta fram 
fördjupade underlag kring Öppen förskola till sammanträdet 2020-06-25. 
 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av vilka uppdrag som barn- och utbildningsnämnden gett till förvaltningen och 
som ännu inte är avslutade. Barn- och utbildningsnämnden gav vid sammanträdet 2020-03-05 
barn- och utbildningschefen i uppdrag att ta fram fördjupade underlag kring samverkansavtal 
inom gymnasieskolan samt underlag till Hälsoäventyret. Dessa underlag skulle vara klara till 
sammanträdet 2020-05-07. 
 
Dessa uppdrag behöver flyttas fram till en senare tidpunkt. 
 

Beslutsunderlag 
Uppdragslista. 
 

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

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningschef 
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 Barn- och utbildningsnämnden 
 

    Dnr BUN-2019-030 

7. Årsbudget 2020: Budgetuppföljning per mars 
 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden ska kontinuerligt följa upp verksamheten och förvaltningen 
ska regelmässigt rapportera hur den utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under 
budgetåret. Budgetuppföljning görs varje kvartal och vid behov. 
 
Beslutsunderlag 
Driftsbudgetuppföljning per mars 2020. 

Ärendets behandling 
Budgeten följs kontinuerligt av barn- och utbildningsnämnden. 

Beslutet skickas till 
Arkiv. 
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 Barn- och utbildningsnämnden 
 

    Dnr BUN-2019-030 

8. Årsbudget 2020: Investeringsbudget för Hammarskolan 
 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden begär en utökning av investeringsbudgeten med 4 miljoner 
kronor år 2020 för köp av möbler och övrig utrustning till Hammarskolans verksamhet i 
Gimo.  
 

Ärendebeskrivning 
I Hammarskolan i Gimo finns idag årkurser förskoleklass-3, fritidshem samt kommunens 
grundsärskola. Under hösten 2018 konstaterades det att fastigheten har mögelskador i 
samtliga byggnader och inomhusmiljön har därefter säkrats bland annat genom installation av 
luftrenare. De olika åtgärderna har gjort det möjligt att fortsätta använda lokalerna en period. 
Barn- och utbildningsförvaltningen och tekniska förvaltningen planerar nu att flytta 
Hammarskolans verksamhet till Vallonskolan från och med hösten 2020. Vallonskolan består 
idag av Vretaskolans lokaler och Vallonskolans lokaler och planen är att Hammarskolans 
verksamhet flyttar in i Vretaskolans lokaler som kompletteras med paviljonger. Årskurs 4-9 
flyttar in Vallonskolans lokaler. Flytten ses som en tillfällig lösning som kommer att följas av 
en mer långsiktig plan för skolverksamheten i Gimo. 
 
För att göra flytten möjlig behöver paviljonger hyras in, vissa mindre ombyggnationer 
behöver genomföras i Vretaskolan och Vallonskolans lokaler, måltids- och 
sporthallssituationen behöver planeras och nya möbler behöver köpas in.  
Tekniska förvaltningen ansvarar för lokaler och måltidsorganisation, någon utökad 
investeringsbudget behövs inte per idag med anledning av flytten. Den ökade driftskostnaden 
som uppstår på grund av hyra av paviljonger och de mindre ombyggnationerna kommer att 
arbetas in i barn- och utbildningsnämndens budget 2021. Beroende på omfattningen av 
hyresökningen kan barn- och utbildningsnämnden komma att lyfta frågan för diskussion med 
kommunstyrelsen inför budgetarbetet 2021-2024. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen behöver också köpa in nya möbler till Hammarskolans 
verksamhet. Delar av nuvarande möblemang kommer att kunna återanvändas men delar 
behöver kasseras då det kan ha mögelpåverkan. Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer 
att möbelinköpet kan komma att kosta 4 mkr, summan blir lägre om visst möblemang kan 
återanvändas eller saneras.  
 
Barn- och utbildningsnämnden har 12,5 mkr i investeringsbudget 2020, den summan kommer 
att användas till inköp till nya Frösåkersskolan, utemiljö vid förskolan Furustugan och akuta 
arbetsmiljöinsatser. Barn- och utbildningsnämnden behöver därför en utökad 
investeringsbudget med 4 miljoner kronor för att kunna genomföra planerat möbelinköp till 
Hammarskolans verksamhet.  
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Ärendets behandling 
Nytt ärende 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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    Dnr BUN-2020-034 

9. Skrivelse till barn- och utbildningsnämnden avseende elevs 
skolgång 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av skrivelsen 
  

Ärendebeskrivning 
Det har kommit in en skrivelse avseende en elevs skolgång.  
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse till barn- och utbildningsnämnden gällande elevs skolgång (sekretess). 
 
 

Beslutet skickas till 
Den som lämnat in skrivelsen. 
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    Dnr BUN-2020-033 

10. Skrivelse till barn- och utbildningsnämnden avseende 
arbetsmiljön i förskolan 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av skrivelsen  

Ärendebeskrivning 
Det har kommit in en skrivelse till barn- och utbildningsnämnden som avser arbetsmiljön i 
förskolorna. I skrivelsen framförs att man ska ha så få kontakter med andra människor som 
möjligt för att förhindra smittspridningen i samhället, vilket inte verkar gälla i förskolan. Det 
är svårt att klara av att hålla öppettiderna då flera pedagoger är sjuka. I skrivelsen framförs att 
endast de barn som har föräldrar som arbetar eller studerar ska komma till förskolan, vilket 
skulle minska antalet kontakter för både pedagoger och barn. 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse till barn- och utbildningsnämnden gällande arbetsmiljön på förskolor. 
 
 

Beslutet skickas till 
Den som lämnat in skrivelsen. 
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11. Information från förvaltningen 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av information från förvaltningen. 
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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. 
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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: 
 
2020-03-31 Ordförande Josefin Nilsson 
  (Ordförandebeslut avseende riktlinjer för förskola m.m.) 
 
2020-04-07 Verksamhetschef grundskolan Cecilia Eriksson 
  (Yttrande till barn- och elevombudet) 
 
2020-04-20 Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist 
  (Yttrande till domstol avseende skolskjuts/elevresor) 
 
2020-04-29 Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist 
  (Beslut om skolskjuts) 
 
 
2020-04-29  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) 

 
2020-04-29  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) 

 
2020-04-29  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) 

 
2020-04-29  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) 
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2020-04-29  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) 

 
2020-04-29  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) 

 
2020-04-29  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) 

 
2020-04-29  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) 

 
2020-04-29  Rektor Cathrin Lundegård 

(Beslut att inleda utredning vid kännedom om att en elev anser sig ha 
blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten) 
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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 Ks-2020-225  
Utdrag ur protokoll fört vid Kommunstyrelsens sammanträde 2020-03-31 avseende Förstudie 
om ökad kommunal samverkan inom Uppsala län. 
 
2)  Dnr Ks-2020-251, Ks-2020-170 
Utdrag ur protokoll fört vid Krisledningsnämndens sammanträde 2020-03-24 avseende 
Skolskjutstrafik. 
 
3)  Dnr Ks-2020-115  
Utdrag ur protokoll fört vid Kommunstyrelsens sammanträde 2020-03-31 avseende 
Antagande av överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso-
och sjukvården m.m. 
 
4)  Dnr Ks-2020-220  
Utdrag ur protokoll fört vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2020-04-21 avseende 
Godkännande av årsredovisning för Östhammars kommun 2019. 
 
5)  Dnr Ks-2019-791  
Utdrag ur protokoll fört vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2020-04-21 avseende Beslut 
om organisationsförändring. 
 
6)  Dnr Ks-2020-240  
Utdrag ur protokoll fört vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2020-04-21 avseende 
Ändring i reglemente för styrelser och nämnder avseende deltagande på distans. 
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15. Kurs- och konferensinbjudningar 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av aktuella kurs- och konferensinbjudningar. 
 

 
 
 



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 
BUN-2020-013

§46   
§26 2020-03-05

Barn- och utbildningsnämnden uppdrar till barn- och 
utbildningschefen att ta fram fördjupade underlag kring 
Samverkansavtal inom gymnasieskolan Barn- och utbildningschef 2020-05-07

BUN
 BUN-2019-014 
BUN-2020-010

§46   
§ 23 2020-03-05

Barn- och utbildningsnämnden uppdrar till barn- och 
utbildningschefen att ta fram fördjupade underlag kring 
inackorderingsbidrag inom gymnasieskolan Barn- och utbildningschef 2020-05-07

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 
BUN-2020-013

§46   
§26 2020-03-05

Barn- och utbildningsnämnden uppdrar till barn- och 
utbildningschefen att ta fram fördjupade underlag kring 
Hälsoäventyret Barn- och utbildningschef 2020-05-07

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



AU BUN-2020-014 § 38 2020-03-19

Utdrag ur belastningsregister. 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. Barn- och utbildningschef 2020-06-11

BUN BUN-2019-056 § 22 2020-03-05

Kränkningsanmälningar: 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. Barn- och utbildningschef

BUN BUN-2020-023 § 38 2020-03-26

Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och 
utbildningskontoret i uppdrag att arbeta vidare med 
frågan om skolupptagningsområden enligt de i nuläget 
föreslagna principerna. Barn- och utbildningschef
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Period 2020-03 

ANSV 6* 

OMRÅDE
 

Årsbudget
 

Periodbudget
 

Periodutfall
 

Periodresultat
 

Periodres %
 

Årsprognos
 

Progn Avvik
 

Årsprogn %
60 Centrala 
konton

264 348,0 66 211,7 51 929,4 14 282,3 78,4 0,0 264 348,0 100,0

61 Fsk, famdh, 
Öp Fsk

86 713,0 22 427,3 23 349,1 -921,9 104,1 0,0 86 713,0 100,0

62 Fritidshem 
och fritidsklubb

20 537,0 5 221,6 5 286,9 -65,4 101,3 0,0 20 537,0 100,0

63 Grundskolor 133 291,0 32 953,9 34 321,4 -1 367,5 104,1 0,0 133 291,0 100,0

64 Grundsärsk, 
11:an korttid

5 163,0 1 341,6 1 630,8 -289,1 121,6 0,0 5 163,0 100,0

65 Kulturskola 5 286,0 1 272,8 1 170,8 102,0 92,0 0,0 5 286,0 100,0

67 
Gymnasieskola

35 828,0 8 717,1 8 755,8 -38,7 100,4 0,0 35 828,0 100,0

68 Kommunalt 
aktivitetsansvar

666,0 166,5 168,9 -2,4 101,4 0,0 666,0 100,0

69 
Vuxenutbildning

9 317,0 2 264,7 3 777,9 -1 513,3 166,8 0,0 9 317,0 100,0

 561 149.0 140 577.1 130 391.0 10 186.1 92.8 0.0 561 149.0 100.0
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Period 2020-03 

ANSV 6* KTO #49990 

PROJ
 

Budget År
 

Budget Ack
 

UTFALL Ack
 

UTFALL Per
 

Avvikelse
 

Avvikelse %
8031 Utemiljö 
Furustugan (10 år)

1 000 000,00 249 999,99 81 035,17 81 035,17 168 964,82 32,4

8037 Frösåkersskolan 
inventarier

8 000 000,00 2 000 000,01 0,00 0,00 2 000 000,01 0,0

8502 Ofördelat 
Återinv övr verksamh

500 000,00 125 000,01 0,00 0,00 125 000,01 0,0

 9 500 000.00 2 375 000.01 81 035.17 81 035.17 2 293 964.84 3.4
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