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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
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Barn- och utbildningsnämnden 
 

 
 

 

     

§ 46. Val av justerare 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden utser Jessica Kumlin (M) till att justera dagens protokoll.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 47. Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden fastställer föredragningslistan.  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-06-02  4 (22) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

     Dnr BUN-2022-036 

§ 48. Barnomsorgskö och prognos 2022  

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
 

Ärendebeskrivning 
Aktuell barnomsorgskö och prognos för 2022 redovisas. 
 
Beslutsunderlag 

− Statistik avseende barnomsorgskö och prognos. 
 

Ärendets behandling 
Barnomsorgskö och prognos redovisas två gånger per år. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Eva Andersson, barnomsorgshandläggare, redovisar barnomsorgskö och prognos för 2022.  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-06-02  5 (22) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

     Dnr BUN-2021-105 

§ 49. Förslag gällande Kulturskolans verksamhet 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
Barn- och utbildningsnämnden ger chefen för Kulturskolan i uppdrag att ta fram förslag på 
organisation och modell för kulturgaranti och skapande skola samt budget. Uppdraget ska 
redovisas på arbetsutskottets sammanträde 2022-08-25. 
 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av förslag på om och hur kulturskolan ska ansvara för och driva skapande skola 
samt om en kulturgaranti kan ingå i det uppdraget.  
Barn- och utbildningsnämnden gav vid sammanträdet 2021-12-09 chefen för kulturskolan i 
uppdrag att utreda om kulturskolan ska ansvara för och driva skapande skola. I uppdraget 
ingår även att utreda kulturgaranti. I ett första steg ska en kartläggning genomföras. 
Redovisningen  
Barn- och utbildningsnämnden beslutade att en redovisning av den genomförda 
kartläggningen skulle göras vid arbetsutskottets sammanträde 2022-05-19. 
 

Beslutsunderlag 
− Kartläggning Skapande skola och kulturgaranti. 

 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Dag Elfgren, chef för Kulturskolan, redovisar förslag på om och hur kulturskolan ska ansvara 
för och driva skapande skola samt om en kulturgaranti kan ingå i det uppdraget. 
 

Yrkande 
Ordförande Josefine Nilsson (C) yrkar att: 
Barn- och utbildningsnämnden ger chefen för Kulturskolan i uppdrag att ta fram förslag på 
organisation och modell för kulturgaranti och skapande skola samt budget. Uppdraget ska 
redovisas på arbetsutskottets sammanträde 2022-08-25. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att barn- och utbildningsnämnden 
bifaller detsamma. 
 

Beslutet skickas till 
Chef Kulturskolan  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-06-02  6 (22) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

     Dnr BUN-2021-008 

§ 50. Årsbudget 2022: Tertialrapport  per april 2022 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner tertialrapporten per april 2022. 
 

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 
− Tertialrapport per april. 

 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Elisabeth Lindkvist (verksamhetscontroller) och Lisbeth Bodén (chef sektor Bildning) 
redovisar tertialrapport per april 2022. 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-06-02  7 (22) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

      Dnr BUN-2020-058 

§ 51. Skolorganisationen i Gimo  

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden tar del av informationen.  
Barn- och utbildningsnämnden ger chefen för sektor Bildning i uppdrag att ta fram flera olika 
alternativ för den framtida skolorganisationen i Gimo. Uppdraget ska redovisas på 
arbetsutskottets sammanträde 2022-08-25. 
 
Ärendebeskrivning 
Skolorganisationen i Gimo behöver ses över. Det finns ett behov av att hitta en permanent 
lösning när det gäller skollokaler. 
Information om arbetet med skolorganisationen i Gimo. 
 
Beslutsunderlag 

- Muntlig information. 
 

Ärendets behandling 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-09-03, 2021-11-11, 2021-12-09, 2022-02-10. 
Arbetsutskottet: 2021-06-17, 2021-09-23, 2021-10-28, 2022-01-26. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ulf Andersson, chef för sektor Samhälle, redovisar det arbete som pågår. 
 

Yrkande 
Ordförande Josefine Nilsson (C) yrkar att: 
Barn- och utbildningsnämnden ger chefen för sektor Bildning i uppdrag att ta fram flera olika 
alternativ för den framtida skolorganisationen i Gimo. Uppdraget ska redovisas på 
arbetsutskottets sammanträde 2022-08-25. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att barn- och utbildningsnämnden 
bifaller detsamma. 
 

Beslutet skickas till 
Chef sektor Bildning, Lisbeth Bodén 
Chef sektor Samhälle, Ulf Andersson 
  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-06-02  8 (22) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

Dnr BUN-2020-057 

§ 52.  Skolorganisationen i Alunda  

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.  
Barn- och utbildningsnämnden ger chefen för sektor Bildning i uppdrag att ta fram flera olika 
alternativ för den framtida skolorganisationen i Alunda. Uppdraget ska redovisas på 
arbetsutskottets sammanträde 2022-08-25. 
 
Ärendebeskrivning 
Skolorganisationen i Alunda behöver ses över. Det finns ett behov av fler utbildningsplatser i 
grundskolan eftersom antalet elever ökar och de tillgängliga lokalerna inte räcker till.  
Information om arbetet med skolorganisationen i Alunda. 
 
Beslutsunderlag 
Muntlig information. 
 
Ärendets behandling 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-09-03, 2020-10-01, 2020-11-05, 2020-12-03, 2021-02-
18. 
Arbetsutskottet 2021-03-11, 2021-04-15, 2021-06-17, 2021-09-23. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ulf Andersson, chef för sektor Samhälle, redovisar det arbete som pågår. 
 

Yrkande 
Ordförande Josefine Nilsson (C) yrkar att: 
Barn- och utbildningsnämnden ger chefen för sektor Bildning i uppdrag att ta fram flera olika 
alternativ för den framtida skolorganisationen i Alunda. Uppdraget ska redovisas på 
arbetsutskottets sammanträde 2022-08-25. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att barn- och utbildningsnämnden 
bifaller detsamma. 
 

Beslutet skickas till 
Chef sektor Bildning, Lisbeth Bodén 
Chef sektor Samhälle, Ulf Andersson 



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-06-02  9 (22) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

     Dnr BUN-2020-080 

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

Ärendebeskrivning 
Information om resultat av pilotprojektet Heltidsresan i Gimo.  

 
Beslutsunderlag 
Information, ges under sammanträdet. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Birgitta Kraft (förhandlingschef) och Lisa Karbelius (HR-partner sektor Bildning) redovisar 
resultatet av pilotprojektet Heltidsresan i Gimo. 
 

Beslutet skickas till 
Sektor Verksamhetsstöd, HR: Lisa Karbelius och Birgitta Kraft.  

  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-06-02  10 (22) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

Dnr BUN-2022-005 

§ 54. Arbetsmiljöredovisning 2022 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av sjukstatistik inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. 
Information om det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
 

Beslutsunderlag 
− Muntlig redovisning. 

 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Lisa Karbelius, HR-partner sektor Bildning, redovisar sjukstatistik inom barn- och 
utbildningsnämndens verksamhetsområde. 
 
Lisbeth Bodén, chef för sektor Bildning, informerar om det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
 

Ärendets behandling 
Redovisas kontinuerligt. 

 
      

  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-06-02  11 (22) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

Dnr BUN-2021-074 

§ 55.  Utredning skolskjuts 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att förändra skolupptagningsområdet så att Åstorp 
från och med höstterminen 2022 tillhör Alunda skolupptagningsområde.  
Beslutet är fattat utifrån närhetsprincipen till Ekeby skola för elever i förskoleklass-årskurs 3 
och därefter tillhörighet Olandsskolan. 
 

Reservationer 
Sabina Stål (KD), Jessica Kumlin (M), Maria Arvidsson (L) och Stefan Larsson (SD) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för yrkandet från Sabina Stål (KD). 
 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden gav vid sammanträdet 2021-11-11 chefen för sektor Bildning i 
uppdrag att fortsatt följa och utvärdera den skolskjutsorganisationen som nämnden tidigare 
beslutat om (2020-12-03) och om möjligt föreslå förbättringar med tillhörande kostnader. Vid 
sammanträdet 2022-03-17 beslutade nämnden att det skulle genomföras en fördjupad 
undersökning kring skolupptagningsområdena vid Åstorp och Onsby. 
 
Barn- och utbildningsnämnden gav vid sammanträdet 2022-04-07 chefen för sektor Bildning i 
uppdrag att fortsätta arbetet och inkomma med en redovisning till arbetsutskottets 
sammanträde 2022-05-19. 
 
Beslutsunderlag 

- Rapport utredning skolskjuts. 

 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Christina Stenhammar, verksamhetschef för grundskolan, delredovisar uppdraget. 

 

 
  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-06-02  12 (22) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

Yrkanden 
Ordförande Josefine Nilsson (C) yrkar att: 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att förändra skolupptagningsområdet så att Åstorp 
från och med höstterminen 2022 tillhör Alunda skolupptagningsområde.  
Beslutet är fattat utifrån närhetsprincipen till Ekeby skola för elever i förskoleklass-årskurs 3 
och därefter tillhörighet Olandsskolan. 
 
Sabina Stål (KD) yrkar att: 
Nuvarande skolupptagningsområde revideras kring Onsby, Vettsta, Norrlövsta samt Åstorp så 
att dessa från och med höstterminen 2022 tillhör Alunda skolupptagningsområde. Det innebär 
att elever från Onsby, Vettsta samt Norrlövsta går på Olandsskolan och elever från Åstorp går 
på Ekeby skola från förskoleklass till årskurs 3. 
 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att barn- och utbildningsnämnden 
bifaller yrkandet från Josefine Nilsson (C). 
 
Beslutet skickas till 
Chef sektor Bildning, Lisbeth Bodén. 
Verksamhetschef grundskolan, Christina Stenhammar. 
Ansvarig för skolskjutsfrågor, Elisabeth Lindkvist. 
Skolskjutshandläggare, Rose-Mari Findeisen. 
 
 
 
 
 
  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-06-02  13 (22) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

Dnr BUN-2022-014 

§ 56. 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 kontinuerligt. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Christina Stenhammar, verksamhetschef för grundskolan, redovisar arbetet gällande 
kränkningar.  

 
 
  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-06-02  14 (22) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

Dnr BUN-2022-027 

§ 57.  Måltidsfrågor inom sektor bildning 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
Barn- och utbildningsnämnden ger chefen för sektor Bildning i uppdrag att redovisa hur 
arbetet fortgår avseende måltidsfrågor i de delar som nämnden ansvarar för. Uppdraget ska 
redovisas på arbetsutskottets sammanträde 2022-08-25. 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt skollagen ska varje huvudman och skolenhet bedriva ett systematiskt 
kvalitetsarbete där verksamheten kontinuerligt planeras, följs upp och utvecklas. Eftersom 
skolmåltiderna ingår i utbildningen inkluderas även de av kraven. En enkätundersökning har 
gjorts med enkätverktyget SkolmatSverige som redovisades på barn- och 
utbildningsnämndens sammanträde 2022-03-17. Resultaten visade att en stor del av eleverna  
tyckte att skolmaten var mindre bra eller inte alls bra. Mot bakgrund av resultaten behöver det 
klargöras vad som kan göras för att matupplevelsen ska bli bättre för så många elever som 
möjligt. 
Arbetsutskottet gav vid sammanträdet 2022-04-07 chefen för sektor Bildning i uppdrag att 
ytterligare analysera den genomförda måltidsenkäten och föreslå förbättringar i de delar som 
nämnden ansvarar för. Arbetet ska delredovisas på arbetsutskottets sammanträde 2022-05-19. 
 

Beslutsunderlag 
Muntlig redovisning av uppdraget. 
 

Ärendets behandling 
Arbetsutskottet 2022-04-07. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Christina Stenhammar (verksamhetschef för grundskolan) och Lisbeth Bodén (chef sektor 
Bildning) redovisar det pågående arbetet som sker inom sektor Bildning. 

Förslag 
Ordförande Josefine Nilsson (C) föreslår att: 
Barn- och utbildningsnämnden ger chefen för sektor Bildning i uppdrag att redovisa hur 
arbetet fortgår avseende måltidsfrågor i de delar som nämnden ansvarar för. Uppdraget ska 
redovisas på arbetsutskottets sammanträde 2022-08-25. 



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-06-02  15 (22) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

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

Beslutet skickas till 
Chef sektor Bildning, Lisbeth Bodén. 
 
  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-06-02  16 (22) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

Dnr BUN-2022-037 

§ 58.  Barn- och utbildningsnämndens mål och styrtal 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ändra styrtalen från att gälla årskurs 9 till att 
istället gälla årskurs 8. 
 

Ärendebeskrivning 
Skolenkäten är en del av Skolinspektionens granskning av landets skolor. Enkäten används 
för att samla in synpunkter från elever, föräldrar och den pedagogiska personalen och är ett av 
flera underlag inför bedömningen av skolan. Elever i grundskolans årskurs 5, årskurs 9 (åk 8 
från och med 2022) och år 2 på gymnasiet omfattas av enkäten. 
 
De styrtal som barn- och utbildningsnämnden har som behöver ändras gäller styrtalen för 
elever i årskurs 9. För att kunna nyttja nationell statistik behöver därför barn- och 
utbildningsnämndens styrtal som gäller årskurs 9 ändras till att istället gälla årskurs 8. 
 

Beslutsunderlag 
− Förteckning över styrtalen som behöver ändras. 

 

Ärendets behandling 
Nytt ärende. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Lisbeth Bodén, chef för sektor Bildning, redovisar vilka styrtal som behöver ändras utifrån att 
Skolinspektionen från och med 2022 skickar enkäten till årskurs 8 istället för till årskurs 9. 
 

Beslutet skickas till 
Chef sektor Bildning, Lisbeth Bodén 
Kvalitetsutvecklare, Johan Skage  
Kvalitetsutvecklare, Fredrik Hübinette. 
  
  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-06-02  17 (22) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

§ 59. 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:  

− Lärarbehörigheten per grundskoleenhet under maj 2022. 
− Kommunkompassen. 

 
 
Christina Stenhammar, verksamhetschef för grundskolan, informerar om: 
 

− En ny rektor, Stefanie Schwarz, börjar den 8 augusti på Alma förskola och den 
pedagogiska omsorgen i Alunda. 

− Invigning av förskolan Mineralen i Österbybruk den 15 augusti. Inbjudan kommer att 
skickas ut. 

− Förskolan Fröet. Grannar är underrättade om att bygget av en ny förskola startar. 
− Förändringar i Skolenkäten 2022 och information om enkäten. 
− En ny grundskolechef, Joel Axberg, börjar den 15 augusti. 
− Det kommer att göras en handlingsplan gällande Särskild begåvning. 
− Gymnasieeleverna har sin student den 3 juni. 
− Det finns en utbildningsskuld på gymnasiet som påverkar även studiero och trygghet. 
− Samverkan med Uppsala Universitet genom partnerskolor och förskolor, FoSam och 

ULF-avtal.  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-06-02  18 (22) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

§ 60. 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 
− Ann-Charlotte Grehn (S) och Stefan Larsson (SD) rapporterar från skolråd i Alunda 

2022-04-21. 
 
  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-06-02  19 (22) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

§ 61. 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: 
 
 
2022-04-29 Chef sektor Bildning Lisbeth Bodèn 
  (Ansökan av statsbidrag) 
 
2022-05-10 Ansvarig för skolskjutsfrågor Elisabeth Lindkvist 
  (Beslut om skolskjuts) 
 
2022-05-18  Chef sektor Bildning Lisbeth Bodèn 

 (Beslut om godkännande vid utökning av plats/avdelning i enskild 
pedagogisk omsorg) 

 
2022-05-24 Chef sektor Bildning Lisbeth Bodèn 
  (Ansökan av statsbidrag) 
 
2022-05-25  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) 

 
2022-05-25  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) 

 
2022-05-25  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) 

 
2022-05-25  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) 

 



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-06-02  20 (22) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

2022-05-25  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) 

 
2022-05-25  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) 

 
2022-05-25  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) 

 
2022-05-25  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) 

 
  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-06-02  21 (22) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

§ 62. 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 BMN-2021-3758  
Utdrag ur protokoll fört vid Bygg- och miljönämndens sammanträde 2022-04-20 avseende 
föreläggande om försiktighetsmått avseende anmälan om drift av förskola i Kristinelunds 
förskola. 
 
2)  Dnr BMN-2021-3308  
Utdrag ur protokoll fört vid Bygg- och miljönämndens sammanträde 2022-04-20 avseende 
föreläggande om försiktighetsmått avseende anmälan om drift av förskola, fritidshem och 
skola i paviljong för Olandsskolan. 
 
3)  Dnr KS-2022-233  
Utdrag ur protokoll fört vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2022-04-26 avseende 
godkännande av årsredovisning för Östhammars kommun 2021. 
 
4)  Dnr KS-2020-277  
Utdrag ur protokoll fört vid Kommunstyrelsens tekniska utskotts sammanträde 2022-05-10 
avseende igångsättning av paviljonger vid Vretaskolan. 
  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-06-02  22 (22) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

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

Ärendebeskrivning 
Redovisning av aktuella kurs- och konferensinbjudningar. 

 
 


	Plats och tid
	Beslutande
	Övriga deltagande
	Utses att justera
	Justeringens plats och tid
	Underskrifter
	Sekreterare
	Ordförande
	Justerande
	ANSLAG/BEVIS
	§ 46. Val av justerare
	Beslut

	§ 47. Fastställande av föredragningslista
	Beslut
	Dnr BUN-2022-036

	§ 48. Barnomsorgskö och prognos 2022
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Ärendets behandling
	Dagens sammanträde
	Muntlig föredragning

	Dnr BUN-2021-105

	§ 49. Förslag gällande Kulturskolans verksamhet
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Dagens sammanträde
	Muntlig föredragning
	Yrkande
	Propositionsordning

	Beslutet skickas till
	Dnr BUN-2021-008

	§ 50. Årsbudget 2022: Tertialrapport  per april 2022
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Dagens sammanträde
	Muntlig föredragning

	Beslutet skickas till
	Dnr BUN-2020-058

	§ 51. Skolorganisationen i Gimo
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Ärendets behandling
	Dagens sammanträde
	Muntlig föredragning
	Yrkande
	Propositionsordning

	Beslutet skickas till
	Dnr BUN-2020-057

	§ 52.  Skolorganisationen i Alunda
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Muntlig information.
	Ärendets behandling
	Dagens sammanträde
	Muntlig föredragning
	Yrkande
	Propositionsordning

	Beslutet skickas till
	Dnr BUN-2020-080

	§ 53.  Heltid som norm
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Dagens sammanträde
	Muntlig föredragning

	Beslutet skickas till
	Dnr BUN-2022-005

	§ 54. Arbetsmiljöredovisning 2022
	Beslut
	Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen.

	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Dagens sammanträde
	Muntlig föredragning

	Ärendets behandling
	Dnr BUN-2021-074

	§ 55.  Utredning skolskjuts
	Beslut
	Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen.
	Reservationer

	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	- Rapport utredning skolskjuts.
	Dagens sammanträde
	Muntlig föredragning

	Christina Stenhammar, verksamhetschef för grundskolan, delredovisar uppdraget.
	Yrkanden
	Propositionsordning

	Beslutet skickas till
	Dnr BUN-2022-014

	§ 56. Redovisning av kränkningsanmälningar 2022
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Ärendets behandling
	Dagens sammanträde
	Muntlig föredragning

	Christina Stenhammar, verksamhetschef för grundskolan, redovisar arbetet gällande kränkningar.
	Dnr BUN-2022-027

	§ 57.  Måltidsfrågor inom sektor bildning
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Ärendets behandling
	Dagens sammanträde
	Muntlig föredragning

	Christina Stenhammar (verksamhetschef för grundskolan) och Lisbeth Bodén (chef sektor Bildning) redovisar det pågående arbetet som sker inom sektor Bildning.
	Förslag
	Propositionsordning

	Beslutet skickas till
	Dnr BUN-2022-037

	§ 58.  Barn- och utbildningsnämndens mål och styrtal
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Skolenkäten är en del av Skolinspektionens granskning av landets skolor. Enkäten används för att samla in synpunkter från elever, föräldrar och den pedagogiska personalen och är ett av flera underlag inför bedömningen av skolan. Elever i grundskolans ...
	Beslutsunderlag
	Ärendets behandling
	Dagens sammanträde
	Muntlig föredragning

	Lisbeth Bodén, chef för sektor Bildning, redovisar vilka styrtal som behöver ändras utifrån att Skolinspektionen från och med 2022 skickar enkäten till årskurs 8 istället för till årskurs 9.
	Beslutet skickas till

	§ 59. Information från förvaltningen
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Dagens sammanträde
	Muntlig föredragning


	§ 60. Rapporter från skolråd m.m.
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Dagens sammanträde

	§ 61. Redovisning av delegationsbeslut
	Beslut
	Ärendebeskrivning

	§ 62. Information
	Beslut
	Ärendebeskrivning

	§ 63. Kurs- och konferensinbjudningar
	Beslut
	Ärendebeskrivning


