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§ 137. Utgående ärenden 

− Redovisning av intern kontrollplan 2020 
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Dnr BUN-2020-075 

§ 138. Planeringsunderlag för barn- och utbildningsnämnden 
2021-2030 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen och bereder frågan vidare 
tillsammans med kommunstyrelsen.  
 

Ärendebeskrivning 
Planeringsunderlaget är en sammanställning av lokaler för verksamheter inom Barn- och 
utbildningsnämndens ansvarsområde i Östhammars kommun. Planen belyser vilka 
utredningar som behövs för att nämndens uppdrag ska tillhandahållas på ett lämpligt sätt inom 
hela kommunen. Genom att samla och genomlysa lokalförsörjningen, befintliga och framtida 
lokalbehov, går det att beräkna omfattningen av nybyggnation, ombyggnation, större 
renoveringsprojekt samt kostnader för drift och underhåll för lokalbeståndet på kort och lång 
sikt. 
 

Beslutsunderlag 
− Planeringsunderlag med bilagor. 
− Behovsanalys avseende platser i förskola och skola. 
− Sport- och simhallsutredning 2019. 

 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Projektledare Johanna Yngve och gatu- och fastighetschef Lasse Karlsson redovisar förslaget 
till planeringsunderlag för barn- och utbildningsnämnden 2021-2030. 

Förslag 
Matts Eriksson (S) föreslår att: 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen och bereder frågan vidare 
tillsammans med kommunstyrelsen. 

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

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningschef 
Ekonom 
Verksamhetschefer 
Verksamhetscontroller 
Kommunstyrelsen 
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Dnr BUN-2020-074 

§ 139.  Ny förskola i Alunda 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningschefen i uppdrag att utreda förslaget 
att placera en förskola i modulutförande vid Korsängen i Alunda. Uppdraget ska redovisas på 
barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2021-02-18. 
 

Ärendebeskrivning 
Antalet barn i förskolorna har ökat kraftigt och de lokaler som idag finns kommer inte att 
räcka till. Barn- och utbildningsnämnden gav vid sammanträdet 2020-11-05 i uppdrag att 
fördjupa utredningen kring behovet av förskolor i Alunda. Utredningen ska omfatta flera 
förslag och innefatta kostnader för renovering av befintliga byggnader, kostnad för 
nybyggnation samt kostnad för eventuella paviljonger.  
 

Beslutsunderlag 
− Tjänsteskrivelse Ny förskola i Alunda 
− Utredning förskolan Myran 
− Paviljong för förskola Alunda 

Ärendets behandling 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-11-05. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Projektledare Johanna Yngve redovisar ärendet och redovisar tre förslag till placering av ny 
förskola. Diskussion om de föreslagna alternativen och behovet av förskoleplatser på kort och 
lång sikt samt kostnader för paviljonglösning och byggnad med permanent lösning. 

Förslag 
Matts Eriksson (S) föreslår att: 
Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningschefen i uppdrag att utreda förslaget 
att placera en förskola i modulutförande vid Korsängen i Alunda. Uppdraget ska redovisas på 
barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2021-02-18. 

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

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningschef 
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Dnr BUN-2020-057 

§ 140.  Skolorganisationen i Alunda  

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningschefen i uppdrag att utreda 
möjligheten att bygga till eller att bygga ut Olandsskolan, antingen med en SKR-skola eller 
modulskola. Uppdraget innefattar även att utreda ombyggnation inuti skolan samt anpassning 
av ventilationen och ska redovisas på barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2021-02-
18. 
 

Ärendebeskrivning 
Skolorganisationen i Alunda behöver ses över. Det finns ett behov, både på kort samt lång 
sikt, av fler utbildningsplatser i grundskolan eftersom antalet elever ökar och de tillgängliga 
lokalerna inte räcker till. Barn- och utbildningsnämnden gavsvid sammanträdet 2020-11-05 
barn- och utbildningschefen i uppdrag att fördjupa utredningen kring skolsituationen i 
Alunda, på kort och lång sikt. Flera förslag ska presenteras tillsammans med kostnader och 
bygga på prognoser av befolkningsutvecklingen i Alunda. 
 

Beslutsunderlag 
− Förstudie Olandsskolan 2017-06-22 
− Kalkyl för temporära lokaler vid Olandsskolan 
− Utbyggnation Olandsskolan - Planeringsförutsättningar 

 

Ärendets behandling 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-09-03, 2020-10-01, 2020-11-05. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Projektledare Johanna Yngve redovisar ärendet. 
 

Förslag 
Matts Eriksson (S) föreslår att: 
Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningschefen i uppdrag att utreda 
möjligheten att bygga till eller att bygga ut Olandsskolan, antingen med en SKR-skola eller 
modulskola. Uppdraget innefattar även att utreda ombyggnation inuti skolan samt anpassning 
av ventilationen och ska redovisas på barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2021-02-
18. 
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Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att barn- och utbildningsnämnden 
bifaller detsamma. 
 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningschef 
Ekonom 
Verksamhetschef grundskolan 
Verksamhetscontroller 
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Dnr BUN-2020-079 
            KS-2020-650 

§ 141. Internremiss av ändring i reglemente för styrelse och 
nämnder med anledning av ändrad tjänstemannaorganisation 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden har inga invändningar mot de föreslagna ändringarna i 
reglementet för styrelse och nämnder med anledning av ändrad tjänstemannaorganisation. 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunens tjänstemannaorganisation ändras från och med 2021-01-01. Ändringen 
innebär att hela tjänstemannaorganisationen ingår i en förvaltning (kommunförvaltningen) 
istället för att vara uppdelad på flera förvaltningar som arbetat huvudsakligen mot en 
nämnd. Detta gör att vissa formuleringar i reglementet för styrelse och nämnder blir 
missvisande och ett antal ändringar föreslås därför. 
Förvalta/förvaltning 
Ordet förvaltning förekommer på flera ställen i reglementet i betydelsen ”ha hand om (och 
sköta för någon annans räkning)”, exempel: ”förvaltnings- och verkställighetsuppgifter”. 
Det förekommer också som en del i andra begrepp, exempel: förvaltningslagen. På flera 
ställen står det dock för tjänstemannaorganisationen och där krävs ändringar. 

− Styrelsens/nämndens förvaltningsorganisation (§ 11 p 4, § 15, § 20, § 29, § 
34,): organisationen av nämndens verksamhet inom de riktlinjer som 
kommunfullmäktige fastställt. 

− Förvaltningschef (§ 61, § 70): kanslichef för delgivning och berörd sektorschef för 
att lämna ärenden. 

 
Personalfrågor 
Utöver det ovanstående finns arbetsgivaransvaret i § 39, där styrelsen/nämnden 
är anställningsmyndighet för personal vid sin förvaltning. 
Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för samtlig personal inom kommunens 
organisation – kommunförvaltningen. För verksamheterna inom nämndernas områden 
disponerar respektive nämnd erforderliga personalresurser inom 
kommunförvaltningen. 
”Disponera erforderliga personalresurser” ska tolkas som att nämnden fortfarande har 
budget för de personalresurser du behöver ta i anspråk och de styr fortfarande vilken 
verksamhet som ska utföras och hur den ska utföras. 
I § 6, arbetsgivarpolitiken, har ett tillägg gjorts om beslut om anställning och lönesättning. 
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Förtydliganden 
I samband med att tjänstemannaorganisationen har genomlysts inför ändringen har ett antal 
otydligheter uppmärksammats i reglementet. Det handlar om att följande områden som 
huvudsakligen utförs inom kommunstyrelsens verksamhet inte uttryckligen står med i 
reglementet. Förslag till ändringar har lämnats i samband med genomlysningen alternativt 
baseras på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) exempel på reglemente för styrelse och 
nämnder. 
Integration. Förslaget är att tydliggöra ansvaret för kommunstyrelsen. SKR har i sitt förslag 
inte med integration uttryckligen, men det finns i en kommentar till deras förslag till 
styrelsens övergripande uppgifter; därför föreslås ett tillägg i avsnittet med 
kommunstyrelsens övergripande uppgifter – ledningsfunktionen. 
Jämställdhet och jämlikhet. Tydliggöra det strukturella ansvaret för jämställdhetsintegrering 
i kommunstyrelsens reglemente. En möjlighet är att inte ändra i reglementet utan fortsätta 
arbete utifrån kommunens antagna strategi. SKR har i sitt förslag inte med jämställdhet 
eller jämlikhet uttryckligen, men jämställdhet finns i en kommentar till deras förslag till 
styrelsens övergripande uppgifter; därför föreslås ett tillägg i avsnittet med 
kommunstyrelsens övergripande uppgifter – ledningsfunktionen. 
Öppenhet/inflytande/demokrati. Området ligger dels på kommunstyrelsen, dels på kultur- 
och fritidsnämnden som ska ”stimulera ungas delaktighet och inflytande”. Förslaget är att 
antingen samla detta på kommunstyrelsen eller inte ändra något. Kultur- och 
fritidsnämndens synpunkt inväntas innan ändring eventuellt genomförs. 
Närvårdssamverkan och ANDTL-S (alkohol, narkotika, doping, tobak, läkemedel, spel) och 
Ungas välbefinnande som idag hanteras inom närvårdssamverkan. Förslag i samband med 
översynen av tjänstemannaomorganisationen är att lägga till detta inom socialnämndens 
område. Förslaget nu är att inte ändra något men säkerställa att övriga styrdokument på 
området är tydliga. 

Verksamhetsändringar 
Vuxenutbildningen ska enligt ett förslag som är under beredning delas på barn- och 
utbildningsnämnden och kommunstyrelsen, för närvarande ligger hela ansvaret på barn- och 
utbildningsnämnden. 
Driften av daglig verksamhet enligt LSS i egen regi föreslås flyttas från kommunstyrelsen 
till socialnämnden. Syftet är att få ett samlat ansvar för verksamheten eftersom 
myndighetsdelen redan finns under socialnämnden. Kommunen har motsvarande 
organisation för exempelvis 
LSS-boende. 
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Beslutsunderlag 
− Nu gällande reglemente via kommunens webbplats 
− Förslag till reviderat reglemente (med markerade ändringar) 

 

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-27, § 312. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Nämndsekreterare Per-Åke Berg föredrar ärendet. 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen. 
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Dnr BUN-2020-023 

§ 142. Skolupptagningsområde och skolskjutsorganisation 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ändra skolupptagningsområde enligt bifogad 
bilaga från och med höstterminen 2021. 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar om övergångsregler som innebär att elever med val av 
annan skola, inom och utom kommunen, samt de elever som går i skola enligt tidigare 
skolupptagningsområden har rätt till skolskjuts till respektive skola fram till nästa stadiebyte 
efter årskurs 3, 6 och 9. 
 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden gav vid sammanträdet 2020-05-28 barn- och chefen i uppdrag 
att utreda frågan om skolupptagningsområden. Uppdraget ska slutredovisas på sammanträdet 
2020-12-03. Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde fick barn- och 
utbildningschefen i uppdrag att till barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2020-12-03 
redovisa kostnaderna för nytt skolupptagningsområde samt eventuella övergångslösningar. 
 

Beslutsunderlag 
− Beslutsunderlag skolupptagningsområde 2020-11-27 
− Barnkonsekvensanalys 2020-11-25 
− Kartor 

 

Ärendets behandling 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-03-26, 2020-05-28, 2020-10-01, 2020-11-05. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Skolskjutshandläggare Rose-Mari Findeisen och verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist 
redovisar förslaget till nytt skolupptagningsområde. Barn- och utbildningsförvaltningen har 
haft diskussioner med UL kring förändringar av skolupptagningsområden. 

Förslag 
Matts Eriksson (S) föreslår att: 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ändra skolupptagningsområde enligt bifogad 
bilaga från och med höstterminen 2021. 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar om övergångsregler som innebär att elever med val av 
annan skola, inom och utom kommunen, samt de elever som går i skola enligt tidigare 
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skolupptagningsområden har rätt till skolskjuts till respektive skola fram till nästa stadiebyte 
efter årskurs 3, 6 och 9. 

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

Beslutet skickas till 
Verksamhetscontroller 
Barn- och utbildningschef 
Ekonom 
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Dnr BUN-2020-088 
             KS-2020-714 

§ 143.  Strategi för närvårdssamverkan 2021-2023 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner strategin för 
närvårdssamverkan 2021-2023. 
 

Ärendebeskrivning 
Den 10 september fattade Regionalt forum beslut om att godkänna Strategi för 
närvårdssamverkan 2021-2023 i Uppsala län. Strategin har beretts i samverkan mellan 
huvudmännen i länet och bifogas för hantering och beslut hos respektive kommun. 
Syftet med strategin är att stärka samverkan mellan Region Uppsala och länets kommuner 
kring arbetet med hälsa, stöd, vård och omsorg. 
 
Strategin för närvårdssamverkan är treårig och tas fram i samarbete mellan Region Uppsala 
och kommunerna i Uppsala län. I strategin fastställs mål och fokusområden för den 
gemensamma utvecklingen och planeringen av arbetet med hälsa, stöd, vård och omsorg i 
länet.  
 
För att nå det övergripande målet identifieras tre fokusområden som viktiga utgångspunkter i 
länets gemensamma arbete. Under respektive fokusområde anges prioriteringar samt en 
beskrivning av vad fokusområdet omfattar. Innehållet i strategin är därefter underlag för de 
verksamhetsplaner som tas fram på lokal nivå i samverkan mellan respektive kommun och 
Region Uppsala. 
 
Kommunerna tillsammans med Regionen förbinder sig att bibehålla och vidareutveckla 
samarbetet kring målgrupper, långsiktigt utvecklingsarbete, att resurser finns inom respektive 
ansvarsområde och respektive kommun och region samt vid behov koma överens om 
gemensam finansiering vid behov. 
 

Beslutsunderlag 
Strategi för närvårdssamverkan 2021-2023. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén föredrar ärendet, 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen. 
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Dnr BUN-2020-081 

§ 144.  Anpassning av styrande dokument till ny tjänstemanna-
organisation  

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att nämndens antagna styrdokument i fortsättningen 
ska tolkas så att organisatoriska enheter och titlar anpassas till den nya 
tjänstemannaorganisationen enligt tabell under ärendebeskrivning.  
Beslutet gäller även nämndens tolkning av uppdrag från fullmäktige som getts via 
styrdokument.  
Kommundirektören får i uppgift att fördela arbetet i de fall det är oklart vem som har ansvar 
för att verkställa något som är bestämt i ett styrdokument.  
Förvaltningen får i uppdrag att i samband med nästa revidering av styrdokument säkerställa 
att de begrepp som används är anpassade till den nya tjänstemannaorganisationen.  
 

Ärendebeskrivning 
Kommunen kommer att ändra tjänstemannaorganisationen så att den från och med 2021-01-
01 består av en förvaltning istället för sex förvaltningar. Den nya förvaltningen består av 
sektorer. Uppdrag från nämnderna ges till förvaltningen och förvaltningens ledning 
säkerställer att uppdragen utförs av den sektor som är bäst lämpad.  
Nämnderna och kommunstyrelsen har ett antal styrdokument. I varierande grad förekommer 
organisatoriska enheter och titlar på specifika tjänstemän i styrdokument. Ett styrdokument 
upphör inte per automatik för att en utpekad ansvarig enhet eller funktion slutar finnas, men 
dokumentet kan bli svårare att tolka.  
Revideringar av styrdokument tar ofta tid. Även vid små revideringar uppmärksammas ofta 
andra ändringsbehov. Förvaltningens förslag är därför att göra aktualitetsgranskningar av hela 
styrdokument – inte bara titlar. Detta arbete bör underlättas om riktlinjer för styrdokument 
antas och implementeras, eftersom en del i detta är att säkerställa god ordning på dokumenten 
och strukturerad aktualitetsgranskning.  
Syftet med detta ärende är att underlätta den fortsatta tolkningen av kommunens 
styrdokument och samtidigt använda resurserna för revideringar på ett effektivt sätt. 
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Sammanträdesdatum  Sid 
2020-12-03  15 (34) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

 

Begrepp före 2021-01-01 Tolkning i styrdokument efter 2021-01-01 

Barn- och utbildningschef eller 
Förvaltningschef barn- och utbildning 

Sektorchef, sektor bildning 

Barn- och utbildningsförvaltningen  Kommunförvaltningen 

VFU-handläggare eller samordnare Verksamhet: Kansli och utveckling 

Ekonomihandläggare Verksamhet: Ekonomi 

Stabssamordnare Verksamhet: Kansli och utveckling 

Skolskjutshandläggare Verksamhet: Ekonomi 

Barnomsorgshandläggare Verksamhet: Ekonomi 

Kvalitetsutvecklare Verksamhet: Kansli och utveckling 

Vaktmästeri Verksamhet: Fastighetsdrift 

Förvaltningsledare Verksamhet: Kansli/utveckling 

Verksamhetscontroller Verksamhet: Ekonomi 

Förvaltningsekonom/ekonom Verksamhet: Ekonomi 

Administrativa enheter/staber/utvecklingsenheter tolkas som gemensamt verksamhetsstöd.  
Övriga titlar och organisatoriska enheter har motsvarande benämning även efter 2021-01-
01. 

 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Nämndsekreterare Per-Åke Berg föredrar ärendet. 
 

Beslutet skickas till 
Kommundirektör 
Sektorchefer i organisation efter 2021-01-01 
Verksamhetschef kansli & utveckling 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-12-03  16 (34) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

Dnr BUN-2020-080 
               KS-2020-412 

§ 145.  Heltid som norm 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen och godkänner pilotprojektet i Gimo. 
Barn- och utbildningsnämnden vill under projektperioden ha uppföljningar av projektet minst 
två gånger per halvår samt ta del av utvärderingen av projektet.  
 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-20 om att genomföra ett nämnds- och 
förvaltningsövergripande pilotprojekt ”heltid som norm” i Gimo. Beslutet fattas inom 
kommunstyrelsens uppgift enligt reglementet att leda, samordna och utveckla 
arbetsgivarpolitiken i kommunen. Beslutet gäller under förutsättning att barn- och 
utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden godkänner projektet. 
 

Enligt avtal mellan SKR och Kommunal ska centrala parter gemensamt arbeta för att 
andelen medarbetare som arbetar heltid ökar. Målsättningen är att tillsvidareanställning på 
heltid ska vara det normala vid nyanställning och att redan anställda medarbetare i högre 
utsträckning ska arbeta heltid. Alla arbetsgivare ska därför, med utgångspunkt från 
verksamhetens behov och resurser, ha en plan för hur andelen medarbetare som arbetar 
heltid ska öka. Planen ska finnas på plats senast 2017-12-31 och utgöra en utgångspunkt för 
det fortsatta arbetet med årlig avstämning fram till 2021-05-31 då arbetet ska vara slutfört. 
Ingångsvärden för genomförandet av pilot i Gimo: 

− flera verksamheter på orten ingår oavsett förvaltning/sektor 
(hemvård, säbo, förskola, fritids, städ, måltid, sim- och sporthall samt fritidsgårdar) 

− alla tillsvidareanställda i verksamheterna ovan erbjuds att gå upp till heltid 
− att jobba på flera arbetsplatser och/eller i flera verksamheter kan bli aktuellt 
− delade turer kan bli aktuella 
− inte tvingande att gå upp i tid 
− alla nyanställningar annonseras som heltid, men med möjlighet till deltid 

 
Tidplan för genomförandet av pilot i Gimo: 

− den delen av piloten som innebär att alla tillsvidareanställda som önskar heltid ska 
ha heltid ska vara genomförd per 2021-05-31 

− den delen av piloten som innebär att den tillgängliga arbetstiden används effektivt 
ska vara genomförd 2021-12-31 

 
Budget för pilot: 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-12-03  17 (34) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

− Budgetpost för att finansiera projektet ska ligga under KS. Att ge 
kommunledningen i uppdrag att göra en beräkning på budgetposten och ta med den 
i budgetberedningen. 

− Beräknad budget 
• Projektkostnader innefattande ev utbildning: 100 tkr och 
• Eventuella kostnader för arbetstid som inte kan tas tillvara: 875 tkr. 

 

Beslutsunderlag 
− Tjänsteskrivelse. 

 

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsen 2020-10-20, § 243. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
HR-strateg Lisa Karbelius och förhandlingschef Birgitta kraft redovisar förutsättningarna för 
pilotprojektet ”heltid som norm” i Gimo. Även kostnaderna för projektet redovisas. Under 
redovisningen diskuteras förslaget. 
 

Förslag 
Matts Eriksson (S) föreslår att: 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen och godkänner pilotprojektet i Gimo. 
Barn- och utbildningsnämnden vill under projektperioden ha uppföljningar av projektet minst 
två gånger per halvår samt ta del av utvärderingen av projektet.  

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

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Sammanträdesdatum  Sid 
2020-12-03  18 (34) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

Dnr BUN-2020-039 

§ 146. Årsbudget 2021: Fastställande av bidrag till enskild 
verksamhet och interkommunal ersättning 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden fastställer bidragsbelopp för budgetår 2021 i enlighet med 
nedanstående tabeller till fristående verksamheter och interkommunal ersättning inom 
förskola, pedagogisk omsorg, skolbarnomsorg, förskoleklass, grundskola och gymnasieskola. 
 
Fristående verksamhet 
Ersättningen innehåller inte täckning för modersmålsundervisning eller extraordinärt särskilt 
stöd. Detta ersätts enligt särskilt avtal i varje enskilt fall. Ersättningen innehåller inte täckning 
för skolskjuts. SVA och SYV ingår i ersättningen. 
 
Förskola 
Ålder Belopp (kr)/ barn och år 
Barn 1-2 år 150 300  
Barn 3-5 år 128 100 

 
Pedagogisk omsorg, Kommunen fakturerar föräldraavgift 
Ålder Belopp (kr)/ barn och år 
Barn 1-2 år 126 600 
Barn 3-5 år 109 600  
Barn 6-9 år   42 000 
Barn 10-12 år   32 000  

 
Pedagogisk omsorg, Fristående huvudman fakturerar föräldraavgift 
Ålder Belopp (kr)/ barn och år 
Barn 1-2 år   118 112  
Barn 3-5 år   101 189 
Barn 6-9 år     36 368 
Barn 10-12 år     26 413 

 
Grundsärskola 
 Belopp (kr)/ barn och år 
Grundsärskola 350 900 
Träningsskola 459 300 

 
Fritidshem 
Ålder Belopp (kr)/ barn och år 
Barn 6-9 år   32 300 
Barn 10-12 år   22 100 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-12-03  19 (34) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

Grundskola 
 
År Belopp (kr)/ elev och år 
Förskoleklass   86 000 
Åk 1   86 000  
Åk 2   88 000  
Åk 3   93 400 
Åk 4 102 400  
Åk 5 103 200 
Åk 6 107 100 
Åk 7 108 200 
Åk 8 112 900  
Åk 9 116 000 

 
Gymnasieskola 
 
 Program Belopp (kr)/ 

elev och år 
EK Ekonomiprogrammet   93 700  
ESBIL Estetiska programmet, bild 109 600  
ESMUS Estetiska programmet, musik 138 100 
ESTEA Estetiska programmet, teater 113 100 
SA Samhällsvetenskapsprogrammet   94 200  
NA Naturvetenskapsprogrammet 103 200 
EEAUT El- och energiprogrammet 117 500  
EEELT El- och energiprogrammet, elteknik 159 800 
FTPER Fordons- och transportprogrammet, personbil 156 200 
HAHAN Handels- och administrationsprogram, handel och service 103 900  
RLKOK Restaurang- och livsmedelsprogram, kök och servering 168 900 
VO Vård- och omsorgsprogrammet 111 900 
IMVSA Programinriktat val, samhällsvetenskap   93 700 
IMVES Programinriktat val, estetiskt program 113 100 
IMVFT Programinriktat val, fordon- och transport 156 200 
IMVHA Programinriktat val, handel- och administration 103 900 
IMVRL Programinriktat val, restaurang- och livsmedel 168 900 
IMVVO Programinriktat val, vård- och omsorg 111 900 
IMYFT Yrkesintroduktion, fordon- och transport 161 800 
IMYHA Yrkesintroduktion, handel- och administration 109 500 
IMYRL Yrkesintroduktion, restaurang- och livsmedel 174 600 
IMYVO Yrkesintroduktion, vård- och omsorg 117 500 
IMA Individuellt alternativ 210 400 
IMS Språkintroduktion 153 800 

 
Övriga program: För gymnasieprogram som Östhammars kommun inte själv anordnar erbjuds flertalet 
utbildningar genom samverkansavtal med kommunerna Uppsala och Tierp. För dessa utbildningar 
tillämpas Uppsalas eller Tierps prislista. För BA används lägeskommunens prislapp alternativt ett 
genomsnitt av Uppsalas och Tierps prislappar. 



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-12-03  20 (34) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

 
Interkommunal ersättning 
 
Ersättningen innehåller inte täckning för modersmålsundervisning eller särskilt stöd. Detta 
ersätts enligt särskilt avtal i varje enskilt fall. Ersättningen innehåller inte täckning för 
skolskjuts. SVA och SYV ingår i ersättningen. 
 
Förskola 
 
Ålder Belopp (kr)/ barn och år 
Barn 1-2 år 141 800 
Barn 3-5 år 120 800 

 
Pedagogisk omsorg 
 
Ålder Belopp (kr)/ barn och år 
Barn 1-2 år 119 400  
Barn 3-5 år 103 400 
Barn 6-9 år   39 600 
Barn 10-12 år   30 200 

 
Grundsärskola 
 
 Belopp (kr)/ barn och år 
Grundsärskola 331 000  
Träningsskola 433 300  

 
Fritidshem 
 
Ålder Belopp (kr)/ barn och år 
Barn 6-9 år   30 500  
Barn 10-12 år   20 800 

 
Grundskola och förskoleklass 
 
År Belopp (kr)/ elev och år 
Förskoleklass   81 200 
Åk 1 
Åk 2 

  81 200 
  83 000 

Åk 3 
Åk 4 

  88 200 
  96 600 

Åk 5   97 300 
Åk 6 101 000  
Åk 7 102 100 
Åk 8 106 500 
Åk 9 109 500 
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Sammanträdesdatum  Sid 
2020-12-03  21 (34) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

Gymnasieskola 
 
 Program Belopp (kr)/ 

elev och år 
EK Ekonomiprogrammet   88 400 
ESBIL Estetiska programmet, bild 106 700 
ESMUS Estetiska programmet, musik 130 300 
ESTEA Estetiska programmet, teater 106 700 
SA Samhällsvetenskapsprogrammet   88 900  
NA Naturvetenskapsprogrammet   97 400 
EEAUT El- och energiprogrammet 110 800  
EEELT El- och energiprogrammet, elteknik 150 800 
FTPER Fordons- och transportprogrammet, personbil 147 300 
HAHAN Handels- och administrationsprogram, handel och service   98 000 
RLKOK Restaurang- och livsmedelsprogram, kök och servering 159 300 
VO Vård- och omsorgsprogrammet 105 500 
IMVSA Programinriktat val, samhällsvetenskap   88 400  
IMVES Programinriktat val, estetiskt program 106 700  
IMVFT Programinriktat val, fordon- och transport 147 300 
IMVHA Programinriktat val, handel- och administration   98 000 
IMVRL Programinriktat val, restaurang- och livsmedel 159 300 
IMVVO Programinriktat val, vård- och omsorg 105 500 
IMYFT Yrkesintroduktion, fordon- och transport 152 700 
IMYHA Yrkesintroduktion, handel- och administration 103 300 
IMYRL Yrkesintroduktion, restaurang- och livsmedel 164 700 
IMYVO Yrkesintroduktion, vård- och omsorg 110 900 
IMA Individuellt alternativ 198 400 
IMS Språkintroduktion 145 100 

 
Övriga program: För gymnasieprogram som Östhammars kommun inte själv anordnar erbjuds flertalet 
utbildningar genom samverkansavtal med kommunerna Uppsala och Tierp. För dessa utbildningar 
tillämpas Uppsalas eller Tierps prislista. För BA används lägeskommunens prislapp alternativt ett 
genomsnitt av Uppsalas och Tierps prislappar. 
 

Jäv 
Fredrik Jansson (BOA) anmäler jäv och deltar inte i ärendets behandling och beslut. 
 

Ärendebeskrivning 
Från och med 2010 gäller nya bestämmelser om kommunens bidrag till fristående skolor 
samt enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och förskoleklasser. De nya bestämmelserna 
innebär att bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet ska fastställas per 
kalenderår. Bidraget ska grunda sig på kommunens budget för det kommande året och 
beslutas före kalenderårets början. 
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Sammanträdesdatum  Sid 
2020-12-03  22 (34) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

Barn- och utbildningskontoret ska utifrån fastställd budget räkna fram bidragsbelopp för 
fristående skolor samt enskilt bedrivna förskolor, familjedaghem, fritidshem och 
förskoleklasser. I underlaget ingår även interkommunal ersättning. 
 

Beslutsunderlag 
− Förslag gällande bidrag till enskild verksamhet och interkommunal ersättning. 

 

Ärendets behandling 
Prislappar antas en gång per år. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén och nämndsekreterare Per-Åke Berg redovisar 
förslaget gällande bidrag till enskild verksamhet och interkommunal ersättning. 
 

Beslutet skickas till 
Ekonom 
Handläggare 
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Sammanträdesdatum  Sid 
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Barn- och utbildningsnämnden 
 

 
 Dnr BUN-2020-083 

§ 147.  Plan för IT-förtätning 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
Under våren har Barn- och utbildningskontoret och Skolutvecklingsenheten arbetat fram en 
målbild för hur medarbetare, elever och lokaler ska vara utrustade när det gäller digitala 
enheter för att uppnå en nivå där verksamheterna har digitala verktyg för att uppfylla kurs- 
och läroplaner och förse våra barn och elever med goda digitala kunskaper. 
 

Beslutsunderlag 
− Tjänsteskrivelse. 

 

Ärendets behandling 
Arbetsutskottet 2021-11-19. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén föredrar ärendet. 
 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningschef 
Ekonom 
Förvaltningsledare 
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Sammanträdesdatum  Sid 
2020-12-03  24 (34) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

    Dnr BUN-2020-077 

§ 148.  Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden. 
Delegationsordningen börjar gälla 2021-01-01. 
 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden reviderade 2018-06-28 delegationsordningen inom barn- och 
utbildningsnämndens verksamhetsområde. En ny tjänstemannaorganisation inom Östhammars gör 
att det finns behov av att revidera delegering i verksamhetsfrågor. 
 

Beslutsunderlag 
− Förslag till delegering i verksamhetsfrågor. 

 

Ärendets behandling 
Arbetsutskottet 2020-11-19. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Nämndsekreterare Per-Åke Berg redovisar förslaget till delegationsordning för barn- och 
utbildningsnämnden. Delegationsordningen är anpassad till den nya 
tjänstemannaorganisationen som böjar gälla 2021-01-01. För tydlighetens skull har vissa delar 
gällande delegation i personalfrågor lyfts in i denna delegation. 
 

Beslutet skickas till 
Ledningsgrupp 
Rektorer 
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Barn- och utbildningsnämnden 
 

     Dnr BUN-
2020-078 

§ 149.  Delegering i personalfrågor 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fortsättningsvis endast använda kommunstyrelsens 
delegation i personalfrågor. Barn- och utbildningsnämndens delegation i personalfrågor, som 
helt bygger på kommunstyrelsens, upphör därmed att gälla från och med 2021-01-01. 
 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2017-12-14 delegationsordningen inom barn- och 
utbildningsnämndens verksamhetsområde. En ny tjänstemannaorganisation inom Östhammars 
kommun kommer att införas 2021-01-01. Förslaget är att delegationsordningen upphör att 
gälla 2021-01-01 och att då enbart använda kommunstyrelsens delegationsordning. Några 
bitar föreslås, för tydlighetens skull, arbetas in i delegationsordning för barn- och 
utbildningsnämndens verksamhetsområde. 
 

Ärendets behandling 
Arbetsutskottet 2020-11-19. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Nämndsekreterare Per-Åke Berg föredrar ärendet. 
 

Beslutet skickas till 
Ledningsgrupp 
Rektorer 
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Barn- och utbildningsnämnden 
 

    Dnr BUN-2020-087 

§ 150. Redovisning av attestförteckning 2021 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
 

Ärendebeskrivning 
I enlighet med attestreglemente med tillämpningsanvisningar för Östhammars kommun ska 
beslutsattestanter och ersättare utses av nämnd för ett kalenderår i taget. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2007-05-03 att delegera till barn- och 
utbildningschef att utse namngivna personer till beslutsattestanter och ersättare för dessa. 
Förteckning över beslutsattestanter ska redovisas för nämnden. 
 
Aktuell förteckning för 2021 redovisas. 
 

Beslutsunderlag 
− Attestförteckning 2021. 

 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén redovisar attestförteckningen för 2021. 
 

Beslutet skickas till 
Ekonom 
Rektorer 
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Barn- och utbildningsnämnden 
 

    Dnr BUN-2020-086 

§ 151. Barn- och utbildningsnämndens inköpsorganisation 2021 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2010-09-16 att delegera till befattningshavare med 
attesträtt att utse namngivna personer till certifierade inköpare inom ramen för sitt 
attestansvar. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade vidare att förteckningen över certifierade inköpare 
inom barn- och utbildningsförvaltningen ska redovisas för barn- och utbildningsnämnden en 
gång per år.  
 
Aktuell förteckning för 2021 redovisas. 
 

Beslutsunderlag 
Redovisas på sammanträdet. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén redovisar barn- och utbildningsnämndens 
inköpsorganisation 2021. 
 

Beslutet skickas till 
Ekonom 
Rektorer 
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Barn- och utbildningsnämnden 
 

    Dnr BUN-2020-076 

§ 152. Intern kontrollplan 2021 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar den interna kontrollplanen för 2021. 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige antog 2010-09-28 § 82 reglemente för intern kontroll. Reglementet 
syftar till att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern 
kontroll. 
 
Enligt reglementet ska nämnderna senast under januari månad anta intern kontrollplan för 
året.  
 

Beslutsunderlag 
− Förslag till intern kontrollplan för 2021 

 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Nämndsekreterare Per-Åke Berg redovisar förslaget till intern kontrollplan för 2021, 
Kontrollområdena blir lika de som gällde för 2021. Den interna kontrollplanen har anpassats 
till den nya tjänstemannaorganisationen som böjar gälla 2021-01-01. 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunrevisionen 
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Barn- och utbildningsnämnden 
 

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

Ärendebeskrivning 
Redovisning av information från förvaltningen. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén informerar om:  

− Utredningen En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad 
resurstilldelning som nu varit ute på remiss. Information om huvuddragen i 
utredningen. De olika remissvaren finns att läsa på regeringens hemsida. 

− Sjukfrånvaron avseende personal på de olika enheterna inom barn- och 
utbildningsnämndens verksamhetsområde. 

− Elevfrånvaron på grundskolan under vårterminen 2020. Höstterminen kommer att 
redovisas efter årets slut. 

− Kort redovisning om olyckor och tillbud för personal och elever som anmälts i 
systemet KIA. Det finns mycket att göra när det gäller hur dessa ärenden handläggs. 

− Den öppna förskolan är stängd, först och främst året ut. 
− Om det finns smitta i hemmet ska alla barn och elever vara i hemkarantän enligt 

Folkhälsomyndighetens direktiv. 
 
Ordförande Josefine Nilsson (C) informerar om att det blir digital invigning av 
Frösåkersskolan den 18 december med en digital rundvandring i skolan. Den 12 januari sker 
den officiella invigningen av den nya skolan tillsammans med elever och personal.  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-12-03  30 (34) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

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

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden rapporterar från möten på skolråd m.m. 
Det finns inga rapporter att redovisa. 
  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-12-03  31 (34) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

§ 155. 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: 
 
 
2020-11-02 Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist 
  (Inackorderingstillägg) 
 
2020-11-04 Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist 
  (Yttrande gällande detaljplan) 
 
2020-11-26 Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist 
  (Beslut om skolskjuts) 
 
2020-11-26  Malin Andersson 

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

 
2020-11-26  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) 

 
2020-11-26  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) 

 
2020-11-26  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) 

 
 
2020-11-26  Rektor Lena Folkebrant 

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

 



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-12-03  32 (34) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

2020-11-26  Rektor Helena Åsberg 
(Beslut att inleda utredning vid kännedom om att en elev anser sig ha 
blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten) 

 
2020-11-26  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) 

 
 
 
  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-12-03  33 (34) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

§ 156. 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-2020-627  
Utdrag ur protokoll fört vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-11-10 avseende 
Godkännande av delårsrapport 2020-08-31. 
 
2)  Dnr Ks-2020-419  
Utdrag ur protokoll fört vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-11-10 avseende 
Fastställande av budget 2021 m.m. 
 
3)  Dnr Ks-2020-175  
Utdrag ur protokoll fört vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-11-10 avseende av 
hållbarhetslöfte inom färdplan för ett hållbart län. 
 
4)  Dnr Ks-2020-614  
Utdrag ur protokoll fört vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-11-10 avseende Nytt 
datum för budgetprocessen. 
 
5)  Dnr Ks-2020-607  
Utdrag ur protokoll fört vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-11-10 avseende 
Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige och kommunstyrelse. 
 
6)  Dnr Ks-2020-691  
Utdrag ur protokoll fört vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2020-11-17 
avseende Julgåva till medarbetare. 
 
  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-12-03  34 (34) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

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

Ärendebeskrivning 
Redovisning av aktuella kurs- och konferensinbjudningar. 
Det finns inga kurs- och konferensinbjudningar att redovisa. 
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