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§ 105. Val av justerare 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 106. Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden fastställer föredragningslistan.  
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§ 107. Information om Arbetsmarknadsenheten (AME) 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
Information om verksamhet: 
AME samordnar Östhammars kommuns arbetsmarknadspolitiska insatser gällande bl.a. 
långtidsarbetslösa, personer med funktionsvariation, utrikesfödda som omfattas av etablerings-
uppdraget samt personer som uppbär ekonomiskt bistånd. AME är organiserad under Sektor 
Bildning och Kommunstyrelsen. 

• Lönestöd 
Vid alla anställningar som är eller ska kopplas till någon form av lönestöd från 
arbetsförmedlingen ska administrationen skötas av arbetsmarknadsenheten (AME). 

• Introduktionsenheten 
AME ansvarar för introduktionsenheten vars målgrupp är nyanlända med uppehållstillstånd 
på grund av särskilda skyddsskäl. Migrationsverket anvisar kommunen att ta emot nyanlända 
personer för bosättning. Bosättningslagen (2016:38) omfattar nyanlända personer som 
beviljas uppehållstillstånd som flyktingar eller annan skyddsbehövande enligt vissa 
bestämmelser och deras anhöriga. 

• Förberedande Spåret 
AME ansvarar för ”Förberedande spåret” som är en verksamhet för personer mellan 18 och 
60 år, som upplever att de mår psykiskt dåligt och vill komma vidare mot praktik, arbete eller 
studier. Deltagandet är minst 10 timmar/vecka. En plan ska tas fram med tydliga mål med 
syfte att komma närmare arbetsmarknaden. 

 
• Personligt ombud 
Personligt ombud är ett stöd för personer med psykiska funktionsnedsättningar som 
behöver hjälp att påverka sin livssituation och kunna blir mer delaktiga i samhället. 
Ombuden fungerar som stöd i kontakten med myndigheter, vårdgivare och andra aktörer 
som den enskilde behöver ha kontakt med. 

 
• Sommarpraktik 
AME administrerar kommunens sommarpraktik för skolungdomar i åk 9 samt åk 1-2 på 
gymnasiet. 
 

• Kommunalt aktivitetsansvar (KAA) 
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Hemkommunen ska löpande hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen som 
tillhör målgruppen för aktivitetsansvaret är sysselsatta. Kommunen ska erbjuda 
ungdomarna lämpliga individuella åtgärder.  

 
• Kommuninterna arbeten 
I februari 2019 flyttade ansvaret för ”Kommunservice” (i dag yttre verksamhet) till AME. 
Den yttre verksamheten arbetar på uppdrag från kommunens olika verksamheter. De 
kommuninterna arbetena är en förberedande praktisk verksamhet där arbetssökande får 
möjlighet att arbetsträna eller arbetspröva. Uppdragsgivare är kommunens verksamheter 
och föreningar. 

 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Anna-Karin Bexelius, enhetschef på Arbetsmarknadsenheten, och Andreas Söderqvist, 
biträdande enhetschef, redovisar verksamheten vid Arbetsmarknadsenheten (AME). 
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§ 108. Gymnasieskolans organisation 2021/22: Redovisning 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av gymnasieintagningen inför läsåret 2021/22 samt redovisning av resultat i 
gymnasieskolan. 
 

Beslutsunderlag 
Muntlig föredragning. 
 

Ärendets behandling 
Redovisning sker en gång per år. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Verksamhetschefen för gymnasieskolan Zara Järvström redovisar resultatet av 
gymnasieantagningen inför läsåret 2021/22 samt resultaten inom gymnasieskolan. 
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Dnr BUN-2021-092 

§ 109.  Gymnasieskolans organisation 2022/23 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar följande intagningsorganisation vid Bruksgymnasiet 
läsåret 2022/23:  
   

Nationella program - Högskoleförberedande 
Program Inriktning Antal platser 
Ekonomiprogrammet Ekonomi 

Juridik 
32 

Estetiska programmet Bild och formgivning 
Musik 
Teater 

24 

Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskap 
Naturvetenskap och samhälle 

32 

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskap 
Beteendevetenskap 

32 

Summa 120 
 

Nationella program - Yrkesprogram 
Program Inriktning Antal platser 
El- och energiprogrammet Automation, Elteknik 16 
Fordons- och transportprogrammet Personbil 10 
Handels- och 
administrationsprogrammet 
(Försäljnings- och 
serviceprogrammet) 

Handel och service 24 

Restaurang- och 
livsmedelsprogrammet 

Kök och servering 16 

Vård- och omsorgsprogrammet Inga nationella inriktningar 24 
Summa 90 

 
Program Inriktning Antal platser 
Introduktionsprogrammen Alla inriktningar Efter behov 

 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden ska besluta om programutbud för gymnasiet avseende läsåret 
2022/23.  
 

Beslutsunderlag 
− Förslag till intagningsorganisation vid Bruksgymnasiet läsåret 2022/23. 
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Ärendets behandling 
Beslutas en gång per år. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Verksamhetschefen för gymnasieskolan Zara Järvström redovisar förslaget till programutbud 
vid Bruksgymnasiet läsåret 2022/23. 
 

Beslutet skickas till 
Chef sektor Bildning, Lisbeth Bodén 
Verksamhetschef för gymnasieskolan, Zara Järvström 
Gymnasieantagningen Uppsala 
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§ 110. Information om det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
Genom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) är kommunerna skyldiga att 
uppmärksamma och erbjuda insatser till ungdomar under 20 år som inte studerar i 
gymnasieskolan eller genomför någon motsvarande utbildning. Hemkommunen ska löpande 
hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen som tillhör målgruppen för 
aktivitetsansvaret är sysselsatta. Kommunen ska erbjuda ungdomarna lämpliga individuella 
åtgärder. I första hand ska åtgärderna syfta till att ungdomarna börjar på eller återupptar en 
utbildning, i andra hand att de får en annan sysselsättning som exempelvis arbete. 
Information om det kommunala aktivitetsansvaret i Östhammars kommun. 
 

Beslutsunderlag 
Muntlig redovisning. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Verksamhetschefen för gymnasieskolan Zara Järvström informerar om det kommunala 
aktivitetsansvaret (KAA). 
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§ 111. Information om inomhusmiljön på Vretaskolan och 
Vallonskolan 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
Det har gjorts mätningar avseende inomhusmiljön på Vretaskolan och Vallonskolan. Muntlig 
redovisning av resultatet. 
 

Beslutsunderlag 
Muntlig redovisning. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Förvaltare Fredrik Nyman redovisar resultatet av de inomhusmätningar som gjorts på 
Vretaskolan och Vallonskolan.. 
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Dnr BUN-2021-050 

§ 112.  Barnomsorgskö och prognos 2021 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
 

Ärendebeskrivning 
Aktuell barnomsorgskö och prognos för 2021 redovisas. 
 
Beslutsunderlag 

− Statistik avseende barnomsorgskö och prognos. 

 

Ärendets behandling 
Barnomsorgskö och prognos redovisas två gånger per år. 
 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Barnomsorgshandläggare Eva Andersson redovisar aktuell barnomsorgsprognos och prognos. 
 
 
Beslutet skickas till 
Arkiv 
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Dnr BUN-2020-058 

§ 113. Skolorganisationen i Gimo 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden tar del av redovisningen.  
 

Ärendebeskrivning 
Skolorganisationen i Gimo behöver ses över. 
Arbetsutskottet gav vid sammanträdet 2021-10-28 chefen för sektor Bildning i uppdrag att 
utreda behovet av skollokaler på kort sikt i Gimo. Uppdraget ska redovisas på barn- och 
utbildningsnämndens sammanträde 2021-11-11.  
 

Beslutsunderlag 
- Muntlig information. 

 

Ärendets behandling 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-09-03. 
Arbetsutskottet: 2021-06-17, 2021-09-23, 2021-10-28. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Chef sektor Bildning, Lisbeth Bodén, och Lasse Karlsson, verksamhetschef fastighetsdrift, 
redovisar ärendet. 
 

Beslutet skickas till 
Chef sektor Bildning, Lisbeth Bodén 
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Dnr BUN-2018-117 

§ 114. Sammanträdesdagar 2022 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden fastställer följande sammanträdesdagar:  

Arbetsutskott 
 
Barn- och utbildningsnämnd 

27 januari 10 februari 

  3 mars 17 mars 

  7 april 21 april 

19 maj   2 juni 

16 juni 30 juni 

25 augusti   8 september 

22 september   6 oktober 

27 oktober 10 november 

24 november   8 december 

 
Sammanträde mellan arbetsutskotten i barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och 
kultur- och fritidsnämnden: 5 maj och 20 oktober 2022. 
Barn- och utbildningsnämnden har budgetdagar den 8-9 mars 2022. 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden ska besluta om sammanträdesdagar för 2022 samt vilka dagar 
som barn- och utbildningsnämnden ska ha budgetdagar. Dessutom ska dagar beslutas gällande 
möten mellan arbetsutskotten i barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur- och 
fritidsnämnden. 
 

Beslutsunderlag 
− Förslag till sammanträdesdagar. 

 

Beslutet skickas till 
− Barn- och utbildningschef. 
− Sektorsamordnare för bokning av sammanträdesrum. 
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§ 115. Kulturskolan 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
 

Ärendebeskrivning 
Kort redovisning av kulturskolan idag och dess projekt samt fråga om kulturskolan får i 
uppdrag att utreda och komma med förslag på om och hur kulturskolan ska ansvara för och 
driva skapande skola samt om en kulturgaranti kan ingå i det uppdraget.  
 

Beslutsunderlag 
Muntlig redovisning. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Kulturskolechef Dag Elfgren presenterar verksamheten vid Kulturskolan och tankar inför 
framtiden. 
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Dnr BUN-2021-074 

§ 116.  Utredning skolskjuts 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
Barn- och utbildningsnämnden ger chefen för sektor Bildning i uppdrag att fortsatt följa och 
utvärdera skolskjutsorganisationen och om möjligt föreslå förbättringar med tillhörande 
kostnader. 
 

Ärendebeskrivning 
Det kommer att genomföras en kommunövergripande utredning om vad de nya 
upptagningsområdena har gett för konsekvenser när det gäller skolskjuts. Vilka förändringar 
är gjorda i och med nya skolupptagningsområden, hur många elever har berörts av ändringen 
och vilka konsekvenser har det blivit för dessa? 
 
 
Beslutsunderlag 

- Muntlig redovisning. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ansvarig för skolskjutsfrågor, Elisabeth Lindkvist, och handläggare för skolskjutsfrågor, 
Rose-Mari Findeisen, redovisar vad de nya upptagningsområdena har gett för konsekvenser 
när det gäller skolskjuts. 

 

Beslutet skickas till 
Chef sektor Bildning, Lisbeth Bodén. 
Ansvarig för skolskjutsfrågor, Elisabeth Lindkvist. 
Skolskjutshandläggare, Rose-Mari Findeisen. 
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Dnr BUN-2021-078 

§ 117.  Granskning av arbetet mot kränkande behandling och 
diskriminering i skolan 

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

Ärendebeskrivning 
KPMG har av Östhammars  kommuns revisorer fått i uppdrag att granska arbetet mot 
kränkande  behandling och diskriminering i skolan. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 
2021. KPMG har identifierat några brister. Det gäller främst att det inte kan säkerställas att 
enheternas servicepersonal informeras om sina skyldigheter enligt skollag och 
diskrimineringslag, att det finns en osäkerhet om kränkningar  utifrån 
diskrimineringsgrunderna och att eleverna inte involveras i det främjande och förebyggande  
arbetet i den grad som de skulle ha kunnat. 
 
Mot bakgrund  av genomförd  granskning rekommenderas  barn- och utbildningsnämnden att: 
 

− tillse att all personal inom skolan har nödvändiga insikter i gällande föreskrifter och  
"fullgör de skyldigheter" som åvilar dem enligt lag. (2 kap. 34 § 2 st. och 6 kap. 5 § 
SkolL), 

 
− tillse att eleverna medverkar  i upprättande, uppföljning och översyn av plan mot 

kränkande behandling. (2 § Förordning 2006: I 083 om barns och elevers deltagande i 
arbetet med en plan mot kränkande behandling), 

 
− särskilt följa upp arbetet mot trakasserier och diskriminering, till exempel  vad gäller  

personalens kunskap om diskrimineringsgrunderna, så att denna aspekt av kränkande  
behandling inte riskerar att försummas. 

 
Yttrandet ska vara  kommunrevisionen tillhanda senast den 30 november 2021.  
 

Beslutsunderlag 
− Granskning mot Kränkande behandling och diskriminering i skolan 
− Yttrande 

 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Grundskolechef Christina Stenhammar redovisar förslaget till yttrande. 
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Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen 
Kommunstyrelsen för kännedom 
Kommunfullmäktiges presidium för kännedom 
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Barn- och utbildningsnämnden 
 

Dnr BUN-2021-008 

§ 118.  Årsbudget 2022: Viljeinriktning i budget 2022 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar viljeinriktningen gällande budget 2022. 
 

Ärendebeskrivning 
För att alla barn ska orka och komma till sin rätt under skoldagen så behövs rätt stöd och 
förutsättningar. Östhammars kommun måste kunna garantera en trygg skoldag och att det 
finns stödfunktioner tillgängliga för eleverna när de behöver dessa. En trygg skola är en av 
grundförutsättningarna för en skola med goda resultat. För att uppnå detta krävs ett långsiktigt 
strategiskt arbete.  
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ordförande Josefine Nilsson redovisar förslaget till viljeinriktning gällande budget 2022. 
 
 
 
Beslutsunderlag 

− Delas ut på sammanträdet. 
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Dnr BUN-2021-093 

§ 119.  Ändring i delegationsordning med anledning av översyn 
av beslutsattestanter, ansvarsområden och 
beloppsbegränsningar 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden delegerar till kommundirektör att utse namngivna personer till 
attestanter inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde. Kommundirektör ges 
möjlighet att vidaredelegera till sektorchefer att utse namngivna attestanter. Ändringen införs 
i barn- och utbildningsnämndens delegationsordning.  
Verksamhetsstöd ekonomi ansvarar för att en aktuell förteckning över beslutsattestanter, 
ansvarsområden och beloppsbegränsningar finns upprättad. Förteckningen skall finnas i 
ekonomisystemet och kunna delges barn- och utbildningsnämnden på begäran. 

Ärendebeskrivning 
Kommunens attestreglemente antogs av kommunfullmäktige 2014-11-11 att gälla från 2015-
01-01. Attestreglementet regler hur kommunen hanterar ekonomiska transaktioner inklusive 
interna bokföringsposter, finansförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig 
att förvalta. Attestreglementet anger att varje nämnd utser personer med rätt att 
beslutsattestera och beställningsattestera eller vara ersättare för dessa. Attesträtten skall knytas 
till ett ansvarsområde med angivande av eventuella begränsningar. Nämnden kan delegera till 
tjänsteman att utse namngivna personer till attestanter. 
Med anledning av omorganisationen av kommunens tjänstemannaorganisation 2021 görs nu 
en översyn av beslutsattestanter, ansvarsområden och beloppsgränser för ekonomiska 
transaktioner.  Syftet med översynen är att säkerställa att beslutsattestanterna har efter 
omorganisationen gällande ansvarsområden. En översyn av beloppsgränser görs så att likande 
chefsroller kommer att ha samma beloppsbegränsning. Vissa roller kommer, utifrån 
ansvarsområde, få högre eller lägre beloppsgränser än tidigare. 
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen och nämnderna delegerar till kommundirektör att 
utse namngivna personer till attestanter. Kommundirektör ges möjlighet att vidaredelegera till 
sektorchefer att utse namngivna attestanter. Ändringen införs i barn- och 
utbildningsnämndens delegationsordning. Verksamhetsstöd ekonomi ansvarar för att en 
aktuell förteckning över beslutsattestanter, ansvarsområden och beloppsbegränsningar finns 
upprättad. Förteckningen finns i ekonomisystemet och kan delges kommunstyrelsen och 
nämnderna på begäran. 

Beslutsunderlag 
− Attestreglemente 2014-11-01 
− Delegationsordning 

 



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2021-11-11  20 (28) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Nämndsekreterare Per-Åke Berg redovisar förslaget till ändring i delegationsordning.. 
 
 

Beslutet skickas till 
Verksamhetsstöd ekonomi 
  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2021-11-11  21 (28) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

Dnr BUN-2021-094 

§ 120.   Internremiss Översiktsplan 2022 
Beslut 

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

Ärendebeskrivning 
Översiktsplanen för Östhammars kommun är under pågående process med en revidering och 
har nu skickats ut på internremiss för att samla in information och synpunkter från alla 
berörda förvaltningar. Dokumentet är att ses som ett grovt utkast och inte som ett färdigt 
dokument. Efter internremissen ska dokumentet revideras ytterligare inför den kommande 
externa samrådsprocessen. 
Tekniska utskottet beslutade 2021-10-12 om att låta översiktsplan 2022 för Östhammars 
kommun gå på internremiss under perioden 15 oktober – 15 november till alla berörda 
nämnder samt Gästrike vatten AB, stiftelsen Östhammars hem och Hargs hamn AB. 
Synpunkter från internremissen ska sedan sammanställas och behandlas i det fortsatta arbetet. 
 

Beslutsunderlag 
− Översiktsplan 2022 – Remissversion  
− Kartunderlag  
− Bilaga 1: Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan 2022 – Remissversion  
− Bilaga 2: Vägledningar för delområden. 
− Yttrande 

 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Chef sektor Bildning, Lisbeth Bodén, redovisar förslaget till yttrande. 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  

mailto:kommunstyrelsen@osthammar.se


 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2021-11-11  22 (28) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

Dnr BUN-2021-016 

§ 121. Arbetsmiljöredovisning 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av olika arbetsmiljöfrågor. KIA, kommunernas informationssystem om 
arbetsmiljö, är ett webbaserat informationssystem som chefer och medarbetare i kommunen 
kan använda för att rapportera in olycksfall och tillbud. 
Information om det som rapporterats in i systemet. 
 

Beslutsunderlag 
Muntlig redovisning. 
 

Ärendets behandling 
Redovisas kontinuerligt. 

 
Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Chef sektor Bildning, Lisbeth Bodén, redovisar ärendet. 

 
 
  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2021-11-11  23 (28) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

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

Ärendebeskrivning 
Redovisning av information från förvaltningen. 
 
Muntlig föredragning 
Lisbeth Bodén, chef sektor bildning, informerar om:  

− Arbetet med friskfaktorer fortsätter, vilket ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
 

− Belastningsregisterutdrag – det finns möjlighet att få in det i elevhanteringssystemet 
Tieto. Vi undersöker just nu hur säkert det kan vara och hur vi kan förfina det så det 
blir användbart för oss. 

 
− Färdplan för ett hållbart län – vatten. Kommunfullmäktige har tagit planen, men inget 

uppdrag till BUN. 
 

− Förskole- och skolgårdar. Ett samarbete har börjat med verksamhetschefer och sektor 
Samhälle.   



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2021-11-11  24 (28) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

§ 123. 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 
− Josefine Nilsson (C) rapporterar att det har varit kvalitetsdialoger på grundskolorna 

som flera i barn- och utbildningsnämnden varit på. 
 
  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2021-11-11  25 (28) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

§ 124. 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: 
 
2021-09-30 Ansvarig för skolskjutsfrågor Elisabeth Lindkvist 
  (Stöd för inackordering) 
 
2021-10-05 Ansvarig för skolskjutsfrågor Elisabeth Lindkvist 
  (Kontant ersättning utom länet) 
 
2021-11-01 Ansvarig för skolskjutsfrågor Elisabeth Lindkvist 
  (Stöd för inackordering) 
 
2021-11-01 Ansvarig för skolskjutsfrågor Elisabeth Lindkvist 
  (Utbyte av busskort mot kontant ersättning) 
 
2021-11-02 Ansvarig för skolskjutsfrågor Elisabeth Lindkvist 
  (Beslut om skolskjuts) 
 
2021-11-03  Rektor Margaretha Rahm Jansson 

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

 
2021-11-03  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) 

 
2021-11-03  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) 

 
2021-11-03  Rektor Hanna Söderberg 

 (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 
2021-11-11  26 (28) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

2021-11-03  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) 

 
2021-11-03  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) 

 
2021-11-03  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) 

  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2021-11-11  27 (28) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

§ 125. Information 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av beslut som tagits av andra myndigheter samt annan viktig information som 
berör barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde.  
 
1)  Dnr: BUN-2020-018  
Dom från Kammarrätten i Stockholm 2021-10 avseende laglighetsprövning enligt 
kommunallagen. 
 
2)  Dnr: BUN-2020-019  
Dom från Kammarrätten i Stockholm 2021-10 avseende laglighetsprövning enligt 
kommunallagen. 
 
3)  Dnr Ks-2021-682  
Utdrag ur protokoll fört vid Kommunstyrelsens sammanträde 2021-10-26 avseende förbud att 
arbeta vid hög smittorisk. 
  
4)  Dnr Ks-2021-673  
Utdrag ur protokoll fört vid Kommunstyrelsens sammanträde 2021-10-26 avseende 
sammanträdesdagar för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 2022. 
 
5)  Dnr Ks-2021-667  
Utdrag ur protokoll fört vid Kommunstyrelsens sammanträde 2021-10-26 avseende ändring i 
kommunstyrelsens delegationsordning med anledning av översyn av beslutsattestanter, 
ansvarsområden och beloppsbegränsningar. 
  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2021-11-11  28 (28) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

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

Ärendebeskrivning 
Redovisning av aktuella kurs- och konferensinbjudningar. 
 

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