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Caroline Schnell, närvarokoordinator, § 16 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-03-17  3 (20) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

 

§ 11. Tillkommande ärenden 

− Beslut gällande skolskjuts 
− Utredning skolskjuts 

 

  
 
 
    

§ 12. Val av justerare 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden utser Sabina Stål (KD) till att justera dagens protokoll.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 13. Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden fastställer föredragningslistan.  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-03-17  4 (20) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

 
 Dnr BUN-2021-034 

§ 14.  Utemiljöer vid skolor och förskolor 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
 

Ärendebeskrivning 
Information om arbetet med utemiljöer vid skolor och förskolor i Östhammars kommun. 
Redovisning av om de brister som tidigare upptäckts är åtgärdade. 
 

Beslutsunderlag 
− Muntlig information. 

 

Ärendets behandling 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-06-03. 
Arbetsutskottet 2021-06-17, 2021-09-23, 2022-03-03. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Verksamhetschef Marie Berggren informerar om att det pågårett inventeringsarbete gällande 
utemiljöerna på förskolor och skolor som ska vara klar den sista mars. I början av april ska en 
arbetsgrupp arbeta vidare utifrån den rapport som gjorts vid inventeringen och ska leda fram 
till att ett funktionsprogram tas fram. De brister som tidigare har upptäckts när det gäller 
utemiljöer vid förskolor och skolor ska vara åtgärdade och en lista på detta ska läggas i 
arbetsrummet, 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-03-17  5 (20) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

§ 15. Information om pågående byggprojekt 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
Muntlig information om pågående byggprojekt inom Barn- och utbildningsnämndens 
verksamhetsområde. Information om hur arbetet fortskrider vid förskolorna i Österbybruk och 
Östhammar samt arbetet med Frösåkersskolans matsal och skolgård. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Verksamhetschef för fastighetsdrift, Lasse Karlsson informerar om pågående byggprojekten. 
Information om det pågående arbetet med förskolorna i Österbybruk och Östhammar. 
 
Projektledare Rickard Hultman informerar om arbetet med matsalen och skolgården vid 
Frösåkersskolan. Arbetet med matsalen pågår för fullt och köket och slutbesiktning görs i 
slutet av juni. Köket kommer att tas i bruk under augusti. Markbesiktningen av skolgården 
kommer att göras under augusti och växtbesiktningen under oktober. 
 
 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-03-17  6 (20) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

 
Dnr BUN-2022-015 

§ 16.  Redovisning av skolfrånvaro 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av skolfrånvaron i Östhammars kommun. 
 

Beslutsunderlag 
− Muntlig redovisning. 

 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Närvarokoordinator Caroline Schnell redovisar hur skolfrånvaron ser ut i Östhammars 
kommun under februari månad. Redovisningen gäller bara en månad, vilket också gör att det 
är svårt att dra några slutsatser av resultatet. Även pandemin påverkar. 
 

Ärendets behandling 
Nytt ärende. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-03-17  7 (20) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

 
Dnr BUN-2021-008 

§ 17. Årsbudget 2022: Budgetuppföljning per februari 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 

Ärendebeskrivning 
Under 2021 har Östhammars kommun börjat arbeta utifrån ett nytt styrdokument för 
budgetuppföljning vad gäller drift- och investeringsbudget. I styrdokumentet beskrivs att det 
sex gånger per år ska ske en rapportering till kommunstyrelse/nämnd. Per april 
(tertialrapport), augusti (delårsbokslut) och december (helårsbokslut) görs en större skriftlig 
rapportering. Per februari, juni och oktober görs en enklare rapportering. 
I den skriftliga rapporten ska det ingå en prognos om måluppfyllelse för de satta 
verksamhetsmålen och budgetföljsamhet. 
 
Beslutsunderlag 
Budgetuppföljning för driftbudget respektive investeringsbudget för perioden. 
  

Ärendets behandling 
Budgeten följs kontinuerligt av barn- och utbildningsnämnden. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Verksamhetschef Sara Ersund och verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist redovisar 
budgetuppföljningen per februari. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-03-17  8 (20) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

    Dnr BUN-2021-106 

§ 18.  Årsbudget 2023: Information om budgetförutsättningar, 
driftbudget 2023,  flerårsplan 2024-2026 samt 
investeringsbudget 2023-2026  

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
Sektor verksamhetsstöd ekonomi har med stöd av kommunens resursfördelningsmodell tagit 
fram driftbudgetramar för perioden 2023-2026. Investeringsbudgetramar enligt föregående 
budgetperiods arbete presenteras och diskuteras också.  
Den politiska organisationen arbetar med budgetmaterialet efter egen planering. Beslut i 
ärendet kommer att fattas på Kommunfullmäktige 14 juni 2022. Nämnderna presenterar sina 
verksamhetsplaner såsom ett informationsärende till Kommunfullmäktige 8 november 2022. 
 

Beslutsunderlag 
Budgetramar drift- och investering 2023-2026 per februari 2022. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Verksamhetschef Sara Ersund och verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist informerar om 
budgetförutsättningar, driftbudget 2023,  flerårsplan 2024-2026 samt investeringsbudget 
2023-2026. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-03-17  9 (20) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

Dnr BUN-2022-013 

§ 19.  Redovisning av måltidsenkät 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av resultatet från den genomförda måltidsenkäten. 
 

Beslutsunderlag 
− Måltidsenkät. 

 

Ärendets behandling 
Nytt ärende. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Måltidschef Annelie Wallèn redovisar resultatet från den genomförda måltidsenkäten. Diskussion om 
vad man skulle kunna göra för att förbättra kvaliteten på maten. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-03-17  10 (20) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

Dnr BUN-2022-005 

§ 20. Arbetsmiljöredovisning 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
 

Ärendebeskrivning 
Diskussion om resultatet från OSA-enkäten. 

 
Beslutsunderlag 
Muntlig redovisning. 
 

Ärendets behandling 
Redovisas kontinuerligt. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Sektorchef Lisbeth Bodén redovisar resultatet med fokus på arbetsbelastning och återhämtning när 
det gäller rektorer. Arbetsgivaren arbetar aktivt med detta.  
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Sammanträdesdatum  Sid 
2022-03-17  11 (20) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

Dnr BUN-2022-012 

§ 21.  Patientsäkerhetsberättelse 2021 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
 

Ärendebeskrivning 
Information om Patientsäkerhetsberättelse 2021. 
 

Beslutsunderlag 
− Patientsäkerhetsberättelse 2021. 

 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Verksamhetschef Christina Stenhammar redovisar patientsäkerhetsberättelse 2021. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-03-17  12 (20) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

Dnr BUN-2022-014 

§ 22. Redovisning av kränkningsanmälningar 2022 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt Skollagen ska en lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett 
barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med 
verksamheten anmäla detta till rektorn. En rektor som får kännedom om att ett barn eller en 
elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är 
skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda 
omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder 
som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. I Östhammars 
kommun görs anmälan och utredning i ett digitalt system. 
 
Kränkningsredovisningar ska göras vid varannan nämnd från och med 2021-06-03. 
 
 
Beslutsunderlag 
Muntlig redovisning av ärendet. 
 

Ärendets behandling 
Redovisas varannan nämnd. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Nämndsekreterare Per-Åke Berg redovisar hur många kränkningsanmälningar som hittills 
gjort under 2022 fördelat per ort och verksamhetschef Christina Stenhammar informerar om 
arbetet på enheterna kring detta. 
 
 

Beslutet skickas till 
Arkiv. 
 
  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-03-17  13 (20) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

Dnr BUN-2022-022 

§ 23. Fritidshemsplacering för elever i årskurs 4-6 på 
Olandsskolan 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att elever från Ekeby i årskurs 4-6 med placering på 
Olandsskolan erbjuds plats på Ekeby fritidshem så länge detta ej innebär organisatoriska eller 
ekonomiska konsekvenser för Östhammars kommun.  
 
Ärendebeskrivning 
Ekeby skola är en F-3 skola. Vid beslut om att Ekeby skola inte skulle behålla åk 4-6 fick de 
eleverna istället skolplacering på Olandsskolan. Elever som under lågstadiet gått på Ekeby 
skola har dock haft möjlighet att välja fritidshemsplacering på Ekeby åk 4-6, även om de haft 
skolplacering på Olandsskolan. Fritidshemsplaceringen på Ekeby skola är uppskattat av barn 
och vårdnadshavare, det beskrivs som en lugn och bra verksamhet. Att barnens fritidshem är 
närmare hemmet har också underlättat hämtning av barnen. I oktober 2021 fattades ett 
tjänstemannabeslut att elever i åk 4-6 erbjuds plats på Olandsskolans fritidshem, även om 
barnen under lågstadiet gått på Ekeby skola. Vårdnadshavare fick besked om beslutet 
muntligen vid telefonsamtal av grundskolans verksamhetschef och skriftligen i Unikum. 
Skälet som angavs då att beslutet skulle innebära att elever med fritids i åk 4-6 skulle samlas 
på Olandsskolan för att skapa en bra verksamhet för åldersgruppen. Vårdnadshavare lämnade 
synpunkter till politiker genom en interpellation och även media publicerade en artikel om 
det.  
Beslutet ändrades med hänsyn till att det kom med kort framförhållning. I november 2021 
meddelades vårdnadshavare följande i Unikum: "Beslutet är ändrat så att de elever från 
Ekeby, som för närvarande går i skola i Olandsskolan och på fritids i Ekeby får fortsätta med 
detta hela vårterminen 2022. Under läsåret kommer frågan om fritidshemsplacering för 
Ekebybarnen att utredas närmare." 
 
Beslutsunderlag 

− Skrivelse fritidshemsplacering för elever i årskurs 4-6 på Olandsskolan. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Verksamhetschef Christina Stenhammar föredrar ärendet. 

 
Beslutet skickas till 
Sektorchef Bildning Lisbeth Bodén 
Grundskolechef Christina Stenhammar 
 



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-03-17  14 (20) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

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

Ärendebeskrivning 
Redovisning av information från förvaltningen. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Christina Stenhammar, verksamhetschef grundskolan, informerar om:  

− Ukrainakrisen och flyktingmottagning. Information om hur undervisningen ska kunna 
lokaliseras. När det gäller flyktingmottagning sker även samverkan med ideella 
organisationer och kyrkan. 

− Det kommer att bli en ny rektor på förskolan i Östhammar och Österbybruk den 1 
augusti. Det pågår även en rekrytering av en ny rektor i Alunda som ska börja den 1 
augusti. 

− Ändringar i läroplaner och kursplaner på grundskolenivå, vilka gäller från 
höstterminen 2022. 

− På gymnasiet har alla elever fått APL-plats. 
− Inom vuxenutbildningen finns ett pågående samarbete med sektor omsorg. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-03-17  15 (20) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

§ 25. 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) informerar om ett möte på Ekeby skola 2022-03-07.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-03-17  16 (20) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

§ 26. 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: 
 
 
2022-03-09  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) 

 
2022-03-09  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) 

 
2022-03-09  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) 

 
2022-03-09  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) 

 
 
2022-03-09  Rektor Malin Andersson 

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

 
2022-03-09  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) 

 
2022-03-09  Rektor Margareta Rahm Jansson 

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

 
2022-03-14 Ansvarig för skolskjutsfrågor Elisabeth Lindkvist 
  (Beslut om skolskjuts) 
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Sammanträdesdatum  Sid 
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Barn- och utbildningsnämnden 
 

 

§ 27. 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-2022-47  
Utdrag ur protokoll fört vid Kommunstyrelsens sammanträde 2022-02-08 avseende 
Viljeinriktning samhällsbetalda resor. 
 
2)  Dnr Ks-2021-550  
Utdrag ur protokoll fört vid Kommunstyrelsens sammanträde 2022-02-08 avseende Beslut om 
fördelning av anvisningar år 2022 till kommuner i Uppsala län. 
 
3)  Dnr Ks-2022-111  
Utdrag ur protokoll fört vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2022-03-01 avseende 
Valärende, Entledigande som ledamot i kommunfullmäktige. 
  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-03-17  18 (20) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

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

Ärendebeskrivning 
Redovisning av aktuella kurs- och konferensinbjudningar. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-03-17  19 (20) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

Dnr BUN-2021-074 

§ 29.  Utredning skolskjuts 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
Barn- och utbildningsnämnden ger chefen för sektor Bildning i uppdrag att genomföra en 
fördjupad undersökning kring skolupptagningsområdena vid Åstorp och Onsby. 
 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden har tidigare gett chefen för sektor Bildning i uppdrag att 
fortsatt följa och utvärdera skolskjutsorganisationen och om möjligt föreslå förbättringar med 
tillhörande kostnader. 
 
 
Beslutsunderlag 

- Muntlig redovisning. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Verksamhetschef Christina Stenhammar redovisar ärendet. 

 

Beslutet skickas till 
Chef sektor Bildning, Lisbeth Bodén. 
Verksamhetschef grundskolan, Christina Stenhammar 
 
 
 
  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-03-17  20 (20) 

Barn- och utbildningsnämnden 
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