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§ 73. Val av justerare 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden utser Christer Lindström (M) till att justera dagens protokoll.  

 
 
 
 
 
 
 

§ 74. Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden fastställer föredragningslistan.  
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    Dnr BUN-2020-080 

§ 75.  Heltid som norm 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av information. 

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. 
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 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-12-03 att man under projektperioden vill ha 
uppföljningar av projektet minst två gånger per halvår samt ta del av utvärderingen av 
projektet. Information om hur pilotprojektet Heltidsresan i Gimo fortskrider. 

 
Beslutsunderlag 
Information, ges under sammanträdet. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Birgitta Kraft, förhandlingschef, och Lisa Karbelius, HR, informerar om hur pilotprojektet 
Heltidsresan i Gimo fortskrider. 
 

Beslutet skickas till 
Sektor Verksamhetsstöd, HR: Lisa Karbelius och Birgitta Kraft. 
Lisa.karbelius@osthammar.se, birgitta.kraft@osthammar.se  

mailto:Lisa.karbelius@osthammar.se
mailto:birgitta.kraft@osthammar.se
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     Dnr BUN-2020-076 

§ 76.  Intern kontrollplan 2021: Redovisning av uppdrag 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen av uppdragen. 
Barn och utbildningsnämnden ger chefen för sektor bildning i uppdrag att ta fram förslag på 
en utvecklad synpunktshantering som ger elev och vårdnadshavare möjlighet att enkelt kunna 
anmäla synpunkter och klagomål. Uppdraget ska redovisas skriftligt på arbetsutskottets 
sammanträde 2021-09-23. 
 

Ärendebeskrivning 
Vid sammanträdet 2021-07-01 gav barn- och utbildningsnämnden förvaltningen i uppdrag att 
i personalhanteringssystemet införa ett tvingande fält som gör det omöjligt att ge ut ett 
anställningsbevis till personal som ska arbeta inom sektor bildning innan registerutdrag från 
belastningsregistret uppvisats. Uppdraget ska redovisas vid barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde 2021-09-09. 
 
Vid sammanträdet 2021-07-01 gav barn- och utbildningsnämnden sektor bildning i uppdrag 
att redovisa möjligheten för vårdnadshavare och elever att själva göra anmälningar direkt i det 
kränkningssystem som används. Uppdraget ska redovisas vid barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde 2021-09-09. 
 
 
Beslutsunderlag 

- Skriftlig redovisning av uppdrag. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Pauliina Lundberg, chef HR, redovisar uppdraget om det går att införa ett tvingande fält i 
personalhanteringssystemet gällande uppvisande av belastningsregister. För närvarande är det 
inte tekniskt möjligt. Christina Stenhammar, grundskolechef, redovisar uppdraget att redovisa 
möjligheten för vårdnadshavare och elever att själva göra anmälningar i det kränkningssystem 
som används. En utvecklad synpunktshantering föreslås. 

Beslutet skickas till 
Kommunledningsförvaltningens ledningsgrupp för kännedom, Kersti Ingemarsson. 
Chef sektor Verksamhetsstöd, Helen Åsbrink.  
Chef sektor Bildning, Lisbeth Bodén. 
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Barn- och utbildningsnämnden 
 

     Dnr BUN-2021-072 

§ 77. Redovisning av stödfunktioner till sektor bildning 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen av uppdraget. 
 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden gav vid sammanträdet 2021-07-01 förvaltningen i uppdrag att 
för nämnden redovisa hur sektor verksamhetsstöd specificerat planerar att bistå sektor 
bildning med de olika stödfunktioner som tidigare fanns på barn- och utbildningskontoret. 
 

Beslutsunderlag 
− Skriftlig redovisning av uppdraget. 

 

Ärendets behandling 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-07-01. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Verksamhetschef Marie Berggren redovisar uppdraget. 

 
 
Beslutet skickas till 
Kommunledningsförvaltningens ledningsgrupp för kännedom, Kersti Ingemarsson. 
Chef sektor Verksamhetsstöd, Helen Åsbrink.  
Chef sektor Bildning, Lisbeth Bodén. 
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Dnr BUN-2021-073 

§ 78. Redovisning av brandskyddsrutin 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen av uppdraget. 
 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden gav vid sammanträdet 2021-07-01 ett uppdrag att till 
sammanträdet 2021-09-09 redovisa hur brandskyddsrutinen ser ut i Östhammars kommun för 
förskolor och skolor.  
 

Beslutsunderlag 
− Muntlig redovisning 

 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Verksamhetschef Marie Berggren redovisar muntligt hur brandskyddsrutinen ser ut i 
Östhammars kommun för förskolor och skolor. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunledningsförvaltningens ledningsgrupp för kännedom, Kersti Ingemarsson. 
Chef sektor Verksamhetsstöd, Helen Åsbrink. 
Chef sektor Bildning, Lisbeth Bodén. 
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Barn- och utbildningsnämnden 
 

Dnr BUN-2021-008 

§ 79.  Årsbudget 2022: Redovisning av uppdrag 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen av uppdragen. 
 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden gav vid sammanträdet 2021-07-01 förvaltningen i uppdrag att 
redovisa kostnaden för IT-förtätningen, i enlighet med den framtagna förtätningsplanen. 
Uppdraget ska redovisas på barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2021-09-09. 
Barn- och utbildningsnämnden gav vid sammanträdet 2021-07-01förvaltningen i uppdrag att 
redovisa vilka insatser sektor verksamhetsstöd ger sektor bildning utifrån posten 60061 
vaktmästare. Dessutom önskas en redovisning av de serviceinsatser som ingår i hyran. 
Uppdraget ska redovisas på barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2021-09-09. 
 
Beslutsunderlag 

− Skriftlig redovisning av uppdrag. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Verksamhetschef Marie Berggren redovisar vilka insatser sektor verksamhetsstöd ger sektor 
bildning utifrån posten 60061 vaktmästare m.m. Seija Rahkonen Leppänen, IT-förvaltning, 
redovisar kostnaden för IT-förtätningen. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunledningsförvaltningens ledningsgrupp för kännedom, Kersti Ingemarsson. 
Chef sektor Verksamhetsstöd, Helen Åsbrink.  
Chef sektor Bildning, Lisbeth Bodén. 
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Barn- och utbildningsnämnden 
 

     Dnr BUN-2021-008 

§ 80.  Årsbudget 2022: Preliminär budget och verksamhetsplan 
samt flerårsplan 2023-2025 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av diskussionen. 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ta bort styrtalet ”Antal elever som söker sig till 
andra grundskolor i åk 9, i andra kommuner ska minska”. 
 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden ska besluta om preliminär drift- och investeringsbudget och 
verksamhetsplan för 2022 samt flerårsplan 2023-2025.  
 
 
Beslutsunderlag 

− Diskussion. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Verksamhetschef Sara Ersund och sektorchef Lisbeth Bodén informerar om arbetet med 
preliminär budget och verksamhetsplan 2023. 
 
Beslutet skickas till 
Verksamhetschef Ekonomi, Sara Ersund.  
Chef sektor Bildning, Lisbeth Bodén 
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Barn- och utbildningsnämnden 
 

Dnr BUN-2020-039 
        KS-2021-585 

§ 81.  Årsbudget 2021: Delårsbokslut 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner delårsbokslutet för 2021. 
 

Ärendebeskrivning 
Delårsbokslutet för 2021 redovisas. 
 
 
Beslutsunderlag 

− Delårsbokslut. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Lisbeth Bodén redovisar den text som skrivits i delårsbokslutet och informerar om de 
ändringar som gjorts jämfört med den handling som tidigare delats ut. Verksamhetschef Sara 
Ersund och ekonom Torbjörn Nyqvist redovisar siffror och utfall i bokslutet. 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen. 
Verksamhetschef Ekonomi, Sara Ersund. 
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Barn- och utbildningsnämnden 
 

     Dnr BUN-2021-024 

§ 82.  Patientsäkerhetsberättelse 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
 

Ärendebeskrivning 
Information om Patientsäkerhetsberättelse 2020. 
 

Beslutsunderlag 
− Patientsäkerhetsberättelse 2020 

 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Verksamhetschefen för grundskolan Christina Stenhammar redovisar 
patientsäkerhetsberättelsen för 2021. 
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Barn- och utbildningsnämnden 
 

    Dnr BUN-2021-079 

§ 83.  Redovisning av frånvarostatistik i grundskolan 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
Barn- och utbildningsnämnden ger chefen för sektor bildning i uppdrag att tillsätta en grupp 
med representanter från sektor bildning och sektor omsorg för att stärka samarbetet mellan 
sektorerna i arbetet med elever som har problematisk frånvaro.  
Barn- och utbildningsnämnden anser att det är viktigt återuppta arbetet med pilotprojektet 
Tillbaka till skolan. Dessutom ska den tidigare beslutade Handlingsplanen för ökad 
skolnärvaro implementeras i verksamheten. 
Barn- och utbildningsnämnden ger grundskolechefen i uppdrag att införa kartläggning för 
elever med problematisk skolnärvaro som ska redovisas för nämnden två gånger per år. 

Ärendebeskrivning 
Elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola omfattas av skolplikt, såvida inte giltiga 
skäl finns att utebli, exempelvis sjukdom eller beviljad ledighet vid särskilda skäl. Att elever 
deltar i undervisningen är en grundförutsättning för allt lärande i skolan. Elever med 
problematisk frånvaro riskerar sämre skolresultat, arbetet för att förhindra att denna situation 
uppstår måste ske långsiktigt genom ett förebyggande och främjande trygghetsarbete liksom 
genom utveckling av undervisningens kvalitet så att alla elever kan ta till sig denna.  
I föregående läsårs kvalitetsrapport bedömdes närvaroarbetet vara prioriterat att komma 
tillrätta med, dels utifrån att rektorer signalerat att den problematiska frånvaron tycktes öka. 
Mot bakgrund av detta fattade sektor Bildning beslut om att införa pilotprojektet Tillbaka till 
skolan hösten 2020 ett pilotprojekt, där skola och socialtjänst ska samverka för att 
tillsammans med vårdnadshavare och elev kartlägga och lösa situationer där en elev hamnat i 
någon form av närvarosvårigheter. Till följd av pandemin har projektet inte fullföljts.  
Skolfrånvaron följs på huvudmannanivå flera gånger per termin, statistiken förs in i det 
systematiska kvalitetsarbetet en gång per termin. Statistik tas ut från Skola 24. 
Under pandemin har elevers frånvaro i skolan ökad, en förklaring kan vara att även elever 
med lindriga symptom uppmanades att stanna hemma enligt Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer. Frånvaron ökar i takt med ökande ålder och i de högre årskurserna har 
flickor mer frånvaro än pojkar. 
 

Beslutsunderlag 
− Redovisning av frånvarostatistik i grundskolan. 
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Barn- och utbildningsnämnden 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Verksamhetschefen för grundskolan, Christina Stenhammar, redovisar frånvarostatistik 
gällande kommunens grundskolor. 

 

Beslutet skickas till 
Chef sektor Bildning, Lisbeth Bodén. 
Grundskolechef, Christina Stenhammar. 
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Barn- och utbildningsnämnden 
 

Dnr BUN-2021-016 

§ 84. Arbetsmiljöredovisning 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av arbetsmiljöfrågor. 
 

Beslutsunderlag 
Muntlig redovisning 
 

Ärendets behandling 
Redovisas kontinuerligt. 

 
Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Lisa Karbelius, HR, redovisar sjukstatistik inom barn- och utbildningsnämndens 
verksamhetsområde.  
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Barn- och utbildningsnämnden 
 

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

Ärendebeskrivning 
Redovisning av information från förvaltningen. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Lisbeth Bodén, chef sektor bildning, informerar om:  

− Paviljongerna vid Olandsskolan blir klara för inflyttning den 27 september. 
− Den öppna förskolan öppnar igen den 4 oktober efter att ha varit stängd under 

pandemin samt har haft verksamhet utomhus. 
− Tillbyggnaden av Österbyskolan blir klar den 15 november. Därefter ska möbler med 

mera in i lokalerna och man kan flytta in i dessa den 11 januari 2022. 
− Det ska bildas en arbetsgrupp för Gimo skolorganisation, som Marie Berggren är 

ansvarig för. 
− Mätningar av inomhusmiljön på Vretaskolan är gjord och resultaten av dessa kommer 

om cirka tre veckor. 
 

Christina Stenhammar, grundskolechef, informerar om:  

− Verksamhetschefen för grundskolan deltar på skolornas första ATP under 
höstterminen för att lära känna verksamheten och för att presentera sig. 

− Arbete med analysstugor pågår på grundskolorna utifrån olika frågeställningar.  
− Kvalitetsrapport ska vara klar 30 september.  
− Kvalitetsdialoger kommer att genomföras under oktober, där även kontaktpolitiker och 

ordförande är inbjudna, vilket är uppskattat av verksamheten 
− Arbete påbörjat med sektor omsorg om hur sektorerna kan samverka på bättre sätt tex 

problematisk skolfrånvaro och placerade barn.  
− Alla skolformer arbetar vidare med satsningen Sunt arbetsliv. 
− Annonsering pågår för att hitta vikarier till förskolor och skolor. Det är idag svårt att 

få in vikarier.  
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Barn- och utbildningsnämnden 
 

§ 86. 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 
Det finns inga rapporter att redovisa. 
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Barn- och utbildningsnämnden 
 

§ 87. Inkomna skrivelser till barn- och utbildningsnämnden 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar svaret på skrivelsen och överlämnar den till den som 
lämnat in skrivelsen.  
 
 

Ärendebeskrivning 
Följande inkomna skrivelser redovisas: 
1)  Dnr BUN-2021-075  
Skrivelse till barn- och utbildningsnämnden avseende klagomål på skolskjutsar Olandsskolan. 
 

Beslutsunderlag 
− Skrivelse 
− Förslag på svar 

 

Beslutet skickas till 
Skrivelsens avsändare.  
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Sammanträdesdatum  Sid 
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Barn- och utbildningsnämnden 
 

§ 88. 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: 
 
2021-06-29 Rektor Hanna Söderberg 
  (Mottagande av elev) 
 
2021-08-18 Ansvarig för skolskjutsfrågor Elisabeth Lindkvist 
  (Stöd för inackordering) 
 
2021-08-18 Ansvarig för skolskjutsfrågor Elisabeth Lindkvist 
  (Kontant ersättning utom länet) 
 
2021-08-18 Ansvarig för skolskjutsfrågor Elisabeth Lindkvist 
  (Kontant ersättning för kompletteringsresa) 
 
2020-08-23 Verksamhetschef förskolan Anne Lee Larsson 
  (Yttrande till Skolinspektionen) 
 
2021-08-26 Ansvarig för skolskjutsfrågor Elisabeth Lindkvist 
  (Stöd för inackordering) 
 
2021-08-26 Ansvarig för skolskjutsfrågor Elisabeth Lindkvist 
  (Kontant ersättning utom länet) 
 
2021-08-26 Ansvarig för skolskjutsfrågor Elisabeth Lindkvist 
  (Utbyte av busskort mot kontant ersättning) 
 
2021-09-01 Ansvarig för skolskjutsfrågor Elisabeth Lindkvist 
  (Utbyte av busskort mot kontant ersättning) 
 
2021-09-01 Ansvarig för skolskjutsfrågor Elisabeth Lindkvist 
  (Kontant ersättning för kompletteringsresa) 
 
 
 



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2021-09-09  20 (22) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

2021-09-02  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) 

 
2021-09-02  Rektor Niina Johansson 

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

 
2021-09-02  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) 

 
2021-09-02  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) 

 
2021-09-02  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) 

 
2021-09-02  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) 

 
2021-09-02 Ansvarig för skolskjutsfrågor Elisabeth Lindkvist 
  (Beslut om skolskjuts) 
  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2021-09-09  21 (22) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

§ 89. 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-2021-354 
          BUN-2020-074  
Utdrag ur protokoll fört vid Kommunstyrelsens sammanträde 2021-06-29 avseende 
nybyggnation av förskola i Alunda, startbesked och anskaffningsbeslut 
 
2)  Dnr: BUN-2020-057  
Beslut från Skolinspektionen 2021-08-26 avseende uppföljning av beslut om att lämna 
anmälan till Östhammars kommuns klagomålshantering. 
 
 
  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2021-09-09  22 (22) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

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

Ärendebeskrivning 
Redovisning av aktuella kurs- och konferensinbjudningar. 
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