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§ 75. Vuxenutbildningen i Östhammars kommun  

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av underlag, utredning och förslag till beslut i 
ärendet.  
Barn- och utbildningsnämnden framför att den föreslagna styrmodellen, där 
Kommunstyrelsen är beställare och budgetansvarig för verksamheten och Barn- och 
utbildningsnämnden är utförare och myndighetsansvarig, är en bra och önskvärd lösning. 
Nämnden framför att det är viktigt att det tydligt framgår att det är Kommunstyrelsen som 
äger det ekonomiska ansvaret och ansvarar för att sätta mål och ambitionsnivåer för 
vuxenutbildningen från år 2021. 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade vid sammanträdet 2020-06-02 ärendet till barn- 
och utbildningsnämnden och socialnämnden,  
 
Den 2020-03-23 fick Vuxenutbildningen av kommundirektör via barn- och utbildningschef ett 
uppdrag att inkomma med förslag på:   
 

− Hur styrningen av Vuxenutbildningen skulle kunna ske – inte driften, utan snarare 
styrning av innehåll och vem som har budget för detta.  

− Hur Vuxenutbildningen behöver budgetförstärkas.  
− Hur vi framledes jobbar med utbildningar inriktat mot industri och teknik 

(Vuxenutbildning) oavsett om vi jobbar med yrkesvux eller yrkeshögskola (YH) och 
vilka ekonomiska följder det får.  

 
I arbetet med utredningen ”Utredning kommunal vuxenutbildning (Komvux), Östhammars 
kommun” (se beslutsunderlag) hämtade utredarna synpunkter från ett flertal aktörer som: 
Arbetsförmedlingen, Socialförvaltningen, Arbetsmarknadsenheten (AME), Teknikcollege, 
Vård- och omsorgscollege, den lokala styrgruppen för yrkeshögskoleutbildning samt enskilda 
företag. 
Den sammantagna bilden är att Vuxenutbildningen i grunden fyller en viktig funktion ut ett 
utbildnings- och arbetsmarknadsperspektiv. I dialogerna framkommer behovet av en fortsatt 
utveckling av flexibiliteten i utbildningen och att studier, i ännu större utsträckning, ska vara 
möjliga att kombinera med andra aktiviteter t.ex. arbete. Att erbjuda breda utbildnings- 
möjligheter ses också som viktigt utifrån möjligheten att skapa individuella lösningar som 
leder mot arbete och sysselsättning. Fortsatt satsning på yrkesutbildningar och yrkeskurser 
på gymnasial nivå efterfrågas speciellt inom utpekade bristyrken som exempelvis kockar, 
barnskötare, vårdpersonal, tekniker, elektriker och svetsare. Viktigt är också att fortsatt satsa 
på utbildningar inom Yrkeshögskolan och erbjuda utbildningar på en eftergymnasial nivå. 
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En ökad utbildningsgrad ger i sin tur effekt även samhällspolitiskt och integrationsmässigt. 
Vuxenutbildningen kan hjälpa människor att ställa om och byta karriär i ett allt föränderligare 
arbetsliv och hjälpa företagen utifrån deras kompetensbehov som både växer och förändras 
allt snabbare över tid. 
 

Beslutsunderlag 
− Utredning kommunal vuxenutbildning (Komvux), Östhammars kommun (2020-01-15) 
− Tjänsteskrivelse 2020-05-25 

 

Ärendets behandling 
KSAU 2020-06-02 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Verksamhetschef Zara Järvström och rektor Magnus Kjellsson presenterar 
vuxenutbildningens verksamhet och den utredning som gjorts med anledning av det uppdrag 
som gavs av kommundirektören 2020-03-23. 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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   Dnr BUN-2020-014 

§ 76.  Utdrag ur belastningsregister 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen och poängterar att det är viktigt att 
arbetet med belastningsregistret fortgår kontinuerligt. 
 

Ärendebeskrivning 
Vid uppföljningen av den interna kontrollplanen för 2019 konstaterades att efterlevandet av 
rutinen att uppvisa utdrag ur belastningsregister är bristfällig. Vid sammanträdet 2020-03-05 
redovisades hur arbetet fortgår gällande utdrag ur belastningsregister vid anställning.  
 

Beslutsunderlag 
Uppföljning angående hantering av belastningsregister (2020-06-03). 
 

Ärendets behandling 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-02-06, 2020-03-05. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén föredrar ärendet. De brister som upptäckts har 
framförts till alla rektorer. 
 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningschef 
Verksamhetschefer 
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    Dnr BUN-2020-051 

§ 77.  Samverkansavtal inom gymnasieskolan 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att samverkansavtalen inom gymnasieskolan 
omförhandlas inför budgetåret 2021 så att samverkan endast sker på program och inriktningar 
som kommunen inte erbjuder i egen regi.  
 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträdet 2019-09-19 att fördjupade 
underlag ska tas fram då det gäller samverkansavtal inom gymnasieskolan. 
För att kunna erbjuda ett så brett utbildningsutbud som möjligt inom gymnasieskolan har 
Östhammars kommun idag samverkansavtal med Uppsala kommun, Tierps kommun och 
Norrtälje kommun. Samverkansavtalen innebär att elever från Östhammars kommun kan söka 
samtliga gymnasieutbildningar i samverkanskommunerna på samma villkor som elever från 
dessa kommuner. Elever från samverkanskommunerna har samma möjlighet till utbildning i 
Östhammars kommun.  
Östhammars kommun samverkar idag på samtliga program och inriktningar, även de som 
erbjuds i egen regi. Vissa elever som skulle kunna söka utbildning i egen skola studerar idag i 
samverkanskommunernas skola vilket är en ekonomisk merkostnad för Östhammars 
kommun. I en allt mer ansträngd ekonomi behöver alla budgetposter diskuteras och nämnden 
har därför önskat en genomlysning kring möjliga förändringar vad gäller samverkansavtalen. 
 

Beslutsunderlag 
Delas ut på sammanträdet. 
 

Ärendets behandling 
Barn-och utbildningsnämnden 2020-03-05, 2020-05-07 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ekonom Sara Ersund föredrar ärendet. 
 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningschef 
Ekonom 
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    Dnr BUN-2020-010 

§ 78.  Inackorderingsbidrag inom gymnasieskolan 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att riktlinjerna för inackorderingstillägg och elevresor 
avseende elever i gymnasieskolan revideras så att endast elever mottagna i första hand kan 
beviljas bidraget.  Ändringen gäller från och med höstterminen 2021.  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att de elever som idag är beviljade bidraget ska få 
behålla detta under hela sin kvarvarande utbildningstid.  
 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträdet 2019-09-19 att fördjupade 
underlag ska tas fram då det gäller inackorderingsbidrag inom gymnasieskolan. 
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.   
 
Skyldigheten att lämna stöd till inackordering gäller inte elever som tas emot på ett nationellt 
program i andra hand. Barn- och utbildningsnämnden har dock beslutat att elever folkbokförda 
Östhammars kommun kan beviljas stöd till inackordering även vid antagning i andra hand. I 
en allt mer ansträngd ekonomi behöver alla budgetposter diskuteras och nämnden har därför 
önskar en genomlysning kring möjliga förändringar vad gäller inackorderingstillägg. 
 

Beslutsunderlag 
Delas ut på sammanträdet. 
 

Ärendets behandling 
Barn- och utbildningsnämnden , 2020-03-05, 2020-05-07. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ekonom Sara Ersund föredrar ärendet. 
 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningschef 
Ekonom 
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    Dnr BUN-2020-052 

§ 79.  Remiss av Policy och riktlinjer för kommunens arbete 
och beslut som påverkar barn 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar yttrandet och överlämnar det till Kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Mot bakgrund av införandet av barnkonventionen i svensk lag beslutade Kommunfullmäktige 
att ge en arbetsgrupp uppdraget att, 

− Ta fram förslag till en kommunövergripande policy för hur barnkonventionen ska 
förverkligas i praktiken och implementeras i kommunens alla förvaltningar samt hur 
arbetet ska utvärderas. 

− Rutinen för barnkonsekvensanalyser behöver ses över och tydliggöras så att det tydligt 
framgår att barn/ungdomar ska tillfrågas i en barnkonsekvensanalys. 
 

Arbetsgruppen har delat upp uppdraget i två delar; förslag till policy och riktlinjer som 
innehåller anvisningar om implementering, uppföljning och utvärdering samt stöd till 
verksamheterna som ska implementera ett tydligare arbetssätt utifrån barnkonventionens 
regelverk. Genom implementering enligt policyn och riktlinjen ser arbetsgruppen att 
barnkonventionen förverkligas i kommunen. Stödmaterialet som har tagits fram innehåller 
även enklare utbildningsmaterial. Stödmaterialet har inte bifogats beslutet eftersom materialet 
är valbart för verksamheterna då förankringen av policyn och riktlinjerna bör anpassas av 
ansvarig chef utifrån verksamhetens förutsättningar. 
Riktlinjerna är framtagna för att underlätta arbetet med förverkligandet av policyn och i syfte 
att uppfylla barnkonventionens krav. Utgångspunkten är att underlaget ska användas av 
samtliga verksamheter i kommunen som ett led i att förverkliga barnkonventionen i det 
dagliga arbetet och i de beslut som fattas och som påverkar barn. 
Ärendet är framtaget av en arbetsgrupp med representanter från samtliga förvaltningar i 
kommunen. Gruppen har tillsatts av kommunledningen. Underlaget har kommunicerats med 
elevråd på kommunens gymnasium samt samtliga högstadieskolor. De synpunkter som 
inkommit har beaktats. 
Remissvar ska lämnas till kommunstyrelsen och handläggare Malin Arrendell 
senast 25 juni 2020. 
 

Beslutsunderlag 
Förslag till policy 
Förslag till yttrande 
 

Ärendets behandling 
KSAU 2020-05-12. 
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Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén föredrar ärendet. 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Malin Arrendell 
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    Dnr BUN-2020-053 

§ 80. Olandsskolan 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att C-huset vid Olandsskolan inte ska användas från 
och med höstterminen 2020. 
Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningschefen i uppdrag att hitta en ny lokal 
som ersätter C-huset. 
 

Ärendebeskrivning 
Arbetsutskottet gav vid sammanträdet 2020-06-11 barn- och utbildningschefen i uppdrag att 
säkerställa status avseende inomhusmiljön i C-huset på Olandsskolan. Uppdraget 
återrapporteras på barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2020-06-25. 
 

Beslutsunderlag 
Muntlig redovisning 
 

Ärendets behandling 
Nytt ärende 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén och verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist 
föredrar ärendet och skicket på C-huset är dåligt och ska framöver inte användas. Olika 
förslag på hur eleverna ska få plats redovisas. 
 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningschef 
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Dnr BUN-2020-039 
 

§ 81.  Årsbudget 2021: Preliminär budget och verksamhetsplan 
samt flerårsplan 2022-2024 

 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av information. 
 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden ska besluta om preliminär drift- och investeringsbudget och 
verksamhetsplan för 2021 samt flerårsplan 2022-2024. 
 
Beslutsunderlag 
Muntlig redovisning 
 

Ärendets behandling 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-05-28. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ekonom Sara Ersund informerar om arbetet med preliminär budget 2021.  
 

Beslutet skickas till 
Förvaltningsekonom 
Barn- och utbildningschef 
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§ 82. Information från förvaltningen 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av information från förvaltningen. 
 

Dagens sammanträde 
Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén informerar om nedanstående punkter: 
 

− Information om meritvärden samt andel elever med betyg i alla ämnen samt andel 
elever som har behörighet till yrkesprogram. 
 

− Efter kontakt med smittskyddsläkare får AC och fläktar användas i skolans lokaler. 
 

− Det pågår en översyn av att det finns skugga på samtliga förskolors gårdar. 
 

− Lena Folkebrant har börjat som ny rektor på Vallonskolan. 
 

− En ny socialchef börjar den 10 augusti. 
 

− Margareta Rahm Jansson blir ny rektor på Öregrunds skola. 
 

− Omorganisationen. Det pågår förhandlingar på individnivå. 
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§ 83. 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 
 

− Ordförande Josefine Nilsson (C) informerar om att det kommit in synpunkter 
avseende barnomsorgsavgift och fritidsavgift.  
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§ 84. 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: 
 
 
 
2020-05-12 Rektor Jennie Naeslund Larsson 
  (Beslut om utökad tid) 
 
2020-05-19 Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén 
  (Tilläggsbelopp) 
 
2020-06-16 Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist 
  (Beslut om elevresor) 
 
2020-06-16 Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist 
  (Stöd för inackordering) 
 
2020-06-18  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) 

 
2020-06-18  Rektor Camilla Lindström 

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

 
2020-06-18  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) 

 
2020-06-18  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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2020-06-18  Rektor Ylva Vastamäki 
(Beslut att inleda utredning vid kännedom om att en elev anser sig ha 
blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten) 

 
2020-06-18  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) 

 
2020-06-18  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) 

 
2020-06-18  Rektor Inga-Lill Eriksson 

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

 
2020-06-18  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) 
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§ 85. 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 Ks-2020-194  
Utdrag ur protokoll fört vid Kommunstyrelsens sammanträde 2020-05-19 avseende 
Medborgarlöfte för Östhammars kommun 2020. 
 
2)  Dnr Ks-2020-175  
Utdrag ur protokoll fört vid Kommunstyrelsens sammanträde 2020-05-19 avseende Yttrande 
gällande remiss Färdplan för ett hållbart län – Åtgärder för ekosystem och biologisk 
mångfald. 
 
3)  Dnr Ks-2020-237  
Utdrag ur protokoll fört vid Kommunstyrelsens sammanträde 2020-05-19 avseende 
Information från Nyckeltalsinstitutet om resultatet av AVI och Jämix. 
 
4)  Dnr BUN-2019-020  
Uppföljningsbeslut 2020-05-27 från Skolinspektionen efter regelbunden kvalitetsgranskning 
vid Olandsskolan i Östhammars kommun. 
 
5)  Dnr Ks-2020-370  
Utdrag ur protokoll fört vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2020-06-09 avseende Budget 
2020, tilläggsbudget. 
 
6)  Dnr Ks-2020-370 
         BUN-2019-030  
Utdrag ur protokoll fört vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2020-06-09 avseende 
Investeringsbudget för Hammarskolan. 
  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-06-25  17 (17) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

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

Ärendebeskrivning 
Redovisning av aktuella kurs- och konferensinbjudningar. 
 

Dagens sammanträde 
Det finns inga konferenser att redovisa. 
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