
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-06-13  1 (17) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

 

Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum Gräsö (SR 1). Östhammar, kl. 08.30-14.10 
 

Beslutande Matts Eriksson (S)  
Lennart Norén (S)  
Marie Hägerbaum (S) 
Josefine Nilsson (C)  
Ann-Charlotte Grehn (S) 
Christer Lindström (M)  
Sabina Stål (KD) 
Maria Arvidsson (L)  
Stefan Larsson (SD) 

Övriga deltagande Per-Åke Berg, nämndsekreterare 
Sara Ersund, ekonom, §§ 78-89 
Eva Andersson, barnomsorgshandläggare, § 78 
AnneLee Larsson, verksamhetschef förskolan, § 82 
Helena Åsberg, förskolechef, § 82 
Sofia Lindgren, Lärarnas Riksförbund, §§ 78-89 
Pernilla Eklund, Lärarförbundet, §§ 78-89 
 

 
Utses att justera Christer Lindström (M) 
Justeringens plats och tid Barn- och utbildningskontoret, 2019-06-13 

 
Underskrifter Sekreterare            Omedelbart justerad paragrafer 81-82 
 Per-Åke Berg  
 Ordförande   
 Josefine Nilsson (C)  
 Justerande   
 Christer Lindström (M)  
   

ANSLAG/BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 
 

Sammanträdesdatum 2019-06-13 
Datum för anslags uppsättande 2019-06-13 
Anslags nedtagande 2019-07-05 
Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningskontoret 
  
Underskrift   
 Per-Åke Berg  

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-06-13  2 (17) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum Gräsö (SR 1). Östhammar, kl. 08.30-14.10 
 

Beslutande Matts Eriksson (S)  
Lennart Norén (S)  
Marie Hägerbaum (S) 
Josefine Nilsson (C)  
Ann-Charlotte Grehn (S) 
Christer Lindström (M)  
Sabina Stål (KD) 
Maria Arvidsson (L)  
Stefan Larsson (SD) 

Övriga deltagande Per-Åke Berg, nämndsekreterare 
Sara Ersund, ekonom, §§ 78-89 
Eva Andersson, barnomsorgshandläggare, § 78 
AnneLee Larsson, verksamhetschef förskolan, § 82 
Helena Åsberg, förskolechef, § 82 
Sofia Lindgren, Lärarnas Riksförbund, §§ 78-89 
Pernilla Eklund, Lärarförbundet, §§ 78-89 
 
 

 
Utses att justera Christer Lindström (M) 
Justeringens plats och tid Barn- och utbildningskontoret, 2019-06-18 

 
Underskrifter Sekreterare            Paragrafer 78-89 
 Per-Åke Berg  
 Ordförande   
 Josefine Nilsson (C)  
 Justerande   
 Christer Lindström (M)  
   

ANSLAG/BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 
 

Sammanträdesdatum 2019-06-13 
Datum för anslags uppsättande 2019-06-18 
Anslags nedtagande 2019-07-10 
Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningskontoret 
  
Underskrift   
 Per-Åke Berg  

 

  



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-06-13  3 (17) 

Barn- och utbildningsnämnden 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-06-13  4 (17) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

    Dnr BUN-2019-067 

§ 78.  Barnomsorgskö och prognos 2019 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 

Ärendebeskrivning 
Aktuell barnomsorgskö och prognos för 2019 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 barnomsorgskö och prognos för 2019. 
 

Beslutet skickas till 
Arkiv  



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-06-13  5 (17) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

    Dnr BUN-2019-068 

§ 79.  Revidering av riktlinjer för förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg. 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar de reviderade riktlinjerna för förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg. 
 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsförvaltningen har beslutat att bedriva fritidsklubb för skolbarn i åldern 
10-13 år (årskurs 4-6). Plats i fritidsklubb erbjuds till och med vårterminen det år eleven fyller 
13 år. Riktlinjerna för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg behöver därför revideras. 
 

Beslutsunderlag 
Förslag till reviderade riktlinjer. 

Ärendets behandling 
Nytt ärende. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ekonom Sara Ersund föredrar ärendet. 
 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningschef 
Barnomsorgshandläggare  



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-06-13  6 (17) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

 

    Dnr BUN-2019-070 

§ 80.  Avgift för fritidsklubb 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att avgiften för fritidsklubb ska vara 200 kr per månad 
och betalas under perioden januari-maj samt augusti-december. Under juni och juli betalas 
ingen avgift. Familjer som har en bruttoinkomst under 20 000 kr per månad betalar ingen 
avgift. 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsförvaltningen har beslutat att bedriva fritidsklubb för skolbarn i åldern 
10-13 år (årskurs 4-6) med start i Gimo. Fritidsklubb är en öppen fritidsverksamhet som 
erbjuds barn 10-13 år (årskurs 4-6) i enlighet med skollagen. Plats i fritidsklubb innebär att 
barnen får vara med i fritidsverksamheten på eftermiddagarna. På loven är verksamheten 
öppen hela dagen, med undantag del av sommaren då den är helt stängd. På de orter där 
fritidsklubb finns erbjuds inte fritidshem för skolbarn 10-13 år. 
 
Någon fritidsklubb har under senare år inte funnits i Östhammars kommun och 
Kommunfullmäktige måste fatta beslut om avgiftens storlek. 
 

Beslutsunderlag 
Förslag på avgiftens storlek. 

Ärendets behandling 
Nytt ärende. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ekonom Sara Ersund föredrar ärendet. 
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-06-13  7 (17) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

    Dnr BUN-2019-072 

§ 81.  Barnomsorg på obekväm tid 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avveckla verksamheten barnomsorg på obekväm 
tid från och med 2019-12-31. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 

Reservationer 
Sabina Stål (KD) och Stefan Larsson (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden gav vid sammanträdet 2019-04-11 barn- och 
utbildningschefen i uppdrag att ta fram fördjupade underlag gällande barnomsorg på obekväm 
tid. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse. 

Ärendets behandling 
Uppdraget gavs vid Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2019-04-11, § 46. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ekonom Sara Ersund redovisar det fördjupade underlaget gällande barnomsorg på obekväm 
tid. 
 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningschef 
Verksamhetschef förskolan 
  



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-06-13  8 (17) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

    Dnr BUN-2019-059 

§ 82.  Pedagogisk omsorg 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avveckla den pedagogiska omsorgen i Gimo, 
Snesslingeområdet och Valöområdet från och med 2019-12-31. 
 
Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningschefen i uppdrag att undersöka 
möjligheten att omorganisera den pedagogiska omsorgen i Alunda så att verksamheten blir 
fungerande med en budget i balans. Uppdraget ska återrapporteras på barn- och 
utbildningsnämndens sammanträde 2019-11-07 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden gav vid sammanträdet 2019-04-11 barn- och 
utbildningschefen i uppdrag att ta fram fördjupade underlag gällande den pedagogiska 
omsorgen i Östhammars kommun. Vid arbetsutskottets sammanträde 2019-04-25 
återremitterades ärendet till arbetsutskottets sammanträde 2019-05-23. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-05-20. 

Ärendets behandling 
Uppdraget gavs vid Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2019-04-11, § 46. 
Arbetsutskottet 2019-04-25 (§ 51). 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ekonom Sara Ersund redovisar det fördjupade underlaget gällande pedagogisk omsorg. 
 
Förslag 
Matts Eriksson (S) föreslår att: 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avveckla den pedagogiska omsorgen i Gimo, 
Snesslingeområdet och Valöområdet från och med 2019-12-31. 
 
Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningschefen i uppdrag att undersöka 
möjligheten att omorganisera den pedagogiska omsorgen i Alunda så att verksamheten blir 
fungerande med en budget i balans. Uppdraget ska återrapporteras på barn- och 
utbildningsnämndens sammanträde 2019-11-07. 
 

  



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-06-13  9 (17) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Matts Erikssons (S) förslag och 
finner att barn- och utbildningsnämnden  bifaller Matts Erikssons (S) förslag. 
 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningschef 
Verksamhetschef förskolan  



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-06-13  10 (17) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

    Dnr BUN-2019-071 

§ 83.  Uppdragsbeskrivning för Kulturskolan 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att Kulturskolans uppdrag ska vara enligt bifogad 
uppdragsbeskrivning. 
 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden gav 2019-03-17 barn- och utbildningschefen i uppdrag att ta 
fram förslag på uppdragsbeskrivning för Kulturskolan. I denna ska mål och visioner för 
verksamheten ingå samt om det finns verksamheter eller målgrupper som ska prioriteras. 
Viktiga utgångspunkter i detta arbete är Östhammars kommuns värdegrund, FN:s 
barnkonvention och diskrimineringsgrunderna. I arbetet ingår även att ta fram mätvärden så 
att verksamheten kan följas upp. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-13. 

Ärendets behandling 
Barn- och utbildningsnämnden 2019-03-07, § 37. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Nämndsekreterare Per-Åke Berg redovisar förslaget till uppdragsbeskrivning för 
Kulturskolan. 
 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningschef 
Kulturskolechef  



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-06-13  11 (17) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

    Dnr BUN-2019-025 

§ 84.  Evenemangsstrategi 2020-2023 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar yttrandet och överlämnar det till Kultur- och 
fritidsförvaltningen. 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har godkänt att en Evenemangsstrategi för Östhammars 
kommun behöver upprättas och skickar förslaget på remiss. Remissvar ska vara kultur- och 
fritidsförvaltningen tillhanda 2019-06-30.  
 
Evenemangsstrategin är ett verktyg för att koordinera och hantera evenemangsfrågor inom 
organisationen och med tydliga mål stärka Östhammars kommuns attraktionskraft med hjälp 
av evenemang. Idag finns riktlinjer för sponsring och bidragsbestämmelser för 
föreningsbidrag och Kulturstöd. Det finns ett behov av att skapa tydlighet kring prioriteringar 
och hanteringen av evenemang som inte går under Kultur- och fritidsnämndens 
bidragsbestämmelser eller reglemente. Förvaltningsövergripande samarbeten är en 
förutsättning för att förenkla och förbättra förutsättningarna för att anordna evenemang i 
kommunen. 
 

Beslutsunderlag 
Förslag till Evenemangsstrategi. 
Förslag till yttrande. 
 

Ärendets behandling 
Nytt ärende 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Nämndsekreterare Per-Åke Berg föredrar ärendet. 

Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidsförvaltningen 

  



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-06-13  12 (17) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

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

Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningschefen i uppdrag att ta fram 
behovsunderlag kring sim- och sporthallar i Östhammars kommun tillsammans med tekniska 
förvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och socialförvaltningen. 
 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av information från förvaltningen. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ekonom Sara Ersund informerar om nedanstående punkter: 
 

− I början av maj stängdes simhallen i Frösåkershallen för sommaruppehåll och då 
gjordes även en besiktning. Simhallen i Östhammar ska vara i så dåligt skick att den 
inte är lämplig att använda. Kultur- och fritidsnämnden har ett ärende där ett beslut 
kan tas om att inte återöppna simhallen efter sommaren. Det är flera verksamheter i 
kommunen som använder simhallen, exempelvis skolorna för sin simundervisning. 
Barn- och utbildningsförvaltningen har inte fått varken information eller möjlighet att 
ännu få komma in med synpunkter. 

Förslag 
Ann-Charlotte Grehn (S) föreslår att: 
Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningschefen i uppdrag att ta fram 
behovsunderlag kring sim- och sporthallar i Östhammars kommun tillsammans med tekniska 
förvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och socialförvaltningen. 
 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att barn- och utbildningsnämnden  
bifaller Ann-Charlotte Grehns (S) förslag. 
  



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-06-13  13 (17) 

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 

Muntlig föredragning 
Sven Olof Svensson (S) rapporterar från skolråd vid förskolorna i Österbybruk 2019-05-21. 
 
Josefin Nilsson (C) rapporterar från skolråd vid Kristinelundsskolan 2019-05-28. 
 
Matts Eriksson (S) rapporterar från skolråd vid Frösåkersskolan 2019-05-21. 
 
 

  



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-06-13  14 (17) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

§ 87. 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: 
 
2019-04-10 Förskolechef Jenny Andersén 

(Utökad tid i förskolan) 
 
2019-05-14 Rektor Jessica Björkman 

(Tidigare skolstart) 
 
2019-05-24 Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén 

(Beslut att inte lämna ut allmän handling eller att lämna ut handling 
med förbehåll) 

 
2019-06-04  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) 

 
2019-06-04  Rektor Zara Järvström 

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

 
2019-06-04  Rektor Carina Engblom 

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

 
2019-06-04  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) 

 
2019-06-04  Rektor Johan Mattsson 

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

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-06-13  15 (17) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

2019-06-04  Rektor Inga-Lill Ericsson 
(Beslut att inleda utredning vid kännedom om att en elev anser sig ha 
blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten) 

 
2019-06-04 Förskolechef Jenny Andersén 

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

 
  



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-06-13  16 (17) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

§ 88. 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) 
Arbetsmiljöinformation till förtroendevalda. 
 
2)  Dnr BUN-2018-123  
Beslut från Skolinspektionen 2019-05-31 med anledning av anmälan mot Öregrunds skola. 
 
 
  



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-06-13  17 (17) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

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

Ärendebeskrivning 
Redovisning av aktuella kurs- och konferensinbjudningar. 

 
 



 

 
 

 

 

BESLUT 

Datum Dnr Sid 
2019-06-13 BUN-2019-071 1 (3) 

Barn- och utbildningsnämnden 
      

Kulturskolans uppdrag 
Uppdraget 

− Östhammars kulturskola är en avgiftsfri kulturskola som utgår från FN:s 
barnkonvention och de ungas eget skapande. 

− Kulturskolan ska genom sin verksamhet säkerställa att invånare i Östhammars 
kommun har samma möjligheter att ta del av verksamheten. 

− Kulturskolan ska i sitt arbete och handlande beakta ett medvetet 
jämställdhetsperspektiv och en mångfald som ger tillgång till ett brett utbud för alla. 

− Kulturskolan ska verka i orterna Östhammar, Öregrund, Gimo, Alunda och 
Österbybruk. 

− Kulturskolan ska erbjuda såväl gruppverksamhet som individuell undervisning inom 
områdena musik, dans och teater, samt andra kulturområden som barn och unga är 
intresserade av. 

− Kulturskolans verksamhet ska bedrivas dels under barn och ungas skoltid, dels under 
deras fritid. 

− Kulturskolan ska i mötet med barn och unga hjälpa dem att upptäcka sin egen 
kreativitet och skaparförmåga så att de kan förstå sig själva, varandra och omvärld lite 
bättre. 

− Kulturskolan ska vara ett komplement till skolan med barn och unga i centrum. 
− Kulturskolan ska i sitt arbete samverka med barnkulturaktörer, föreningar och 

kommunala enheter såväl i som utanför Östhammars kommun för att nå fler barn och 
unga och för att utveckla vårt utbud och det pedagogiska och konstnärliga arbetet. 

− Östhammars kulturskola kan utöver ovanstående uppdrag åta sig andra uppdrag som 
ligger utanför det grunduppdraget. Om så sker ska det finnas en kostnadstäckning som 
gör att tilldelad budget från BUN inte används till det. 
 

Målgrupper 
 

Primärt 

− Kulturskolan vänder sig till barn och unga i åldern 5 – 19 år. 
− Kulturskolan ska i sitt arbete eftersträva såväl en jämn åldersspridning som 

könsfördelning. 

Sekundärt 

I mån av plats kan personer över 19 år antas till kulturskolans kurser. Alla över 19 år betalar 
en terminsavgift på 900 kr. 
 



 

 
 

 

 

BESLUT 

Datum Dnr Sid 
2019-06-13 BUN-2019-071 2 (3) 

Barn- och utbildningsnämnden 
      

Mål och vision 
Vision 
En tillgänglig, samtidsrelevant och samverkande kulturskola för barn och unga som angår 
dem och gör skillnad. 
 

Målsättning 
Att utifrån barns och ungas drivkraft och intresse erbjuda en kvalitativ kulturskoleverksamhet. 

Visionen nedbruten 
 

Tillgängligt 
Kulturskolan utgår från uppdraget, FNs barnkonvention, de mänskliga rättigheterna och 
diskrimineringsgrunderna för att vara tillgängliga för alla. 
 

Samtidsrelevant 
Kulturskolan speglar, berör och påverkas av rådande samhällsfenomen, dess barn- och 
ungdomskulturer och uttryck. Vi vet hur vi omsätter det i pedagogiska aktiviteter på ett 
relevant sätt för våra besökare. 

 

Samverkande 
Genom att samverka med andra skapar vi en bredd som blir relevant för fler. 
 

Att angå 
Kulturskolan angår genom att vara relevanta för barn och unga. 
 

Göra skillnad 
Genom kulturskolans  arbete bidrar vi till att barn och unga får tillgång till sitt eget skapande 
vilket gör att de växer som människor, förstår sig själva, andra och sin omvärld lite bättre 
  

  



 

 
 

 

 

BESLUT 

Datum Dnr Sid 
2019-06-13 BUN-2019-071 3 (3) 

Barn- och utbildningsnämnden 
      

Uppföljning och mätvärden 
 

Deltagare 
− Antal unika deltagare (dvs inga dubbla deltagare finns) 
− Antal deltagare totalt (dvs de kan delta på mer än en aktivitet) 
− Ålder/årskurs 
− Antal deltagare per ort 
− Antal flickor och pojkar 

 
Rapporteras per termin 
 

Aktiviteter/utbud 
− Antal erbjudna aktiviteter/utbud per ämne och ort. 
− Fördelning av deltagare per aktivitet och ort. 
− Ålder/årskurs  

 
Rapporteras per termin 
 

Offentliga arrangemang 
Antal konserter/arrangemang per termin? 

− Antal offentliga konserter/uppspel 
− Antal samarbetsparter internt/externt  

 
Rapporteras per termin 
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