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§ 81. Val av justerare 

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

 
 
 
 

§ 82. Tillkommande ärende 

− Arbetsmiljöredovisning 2022. 
 
 
 

§ 83. Utgående ärende 

− Årsbudget 2023: Budget och verksamhetsplan samt flerårsplan 2024-2026. 
 
 

§ 84. Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden fastställer föredragningslistan. 
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Dnr BUN-2022-014 

§ 85. 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 
Per-Åke Berg, nämndsekreterare, redovisar arbetet gällande kränkningar.  
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Dnr BUN-2022-027 

§ 86. Måltidsfrågor inom sektor bildning 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
Barn- och utbildningsnämnden ger chefen för sektor bildning i uppdrag att ge ett förslag på 
vilken budgetförstärkning som behövs för att öka kvaliteten på skolmaten. Dessutom begär 
barn- och utbildningsnämnden en redovisning av om den förstärkning av måltidsenhetens 
budget med 190 000 kr som beslutats verkställts (KS 2019-307). 
 

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.  
Med SkolmatSveriges enkätverktyg får skolan hjälp med att systematiskt säkerställa och 
utveckla skolmåltidens kvalitet.  
Enkätens resultat ska fungera som ett underlag för dialog och samarbete kring skolmåltiderna. 
Undersökningen med SkolmatSverige genomfördes hösten 2021 i Östhammars kommuns 
grundskolor och redovisades på barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2022-03-17. 
Resultatet visade på ett stort missnöje vad gäller matens kvalitet, svarsfrekvensen var cirka 35 
procent. Mot bakgrund av resultaten behöver det klargöras vad som kan göras för att 
matupplevelsen ska bli bättre för så många elever som möjligt. 
Barn- och utbildningsnämnden gav vid sammanträdet 2022-06-02 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. 
 

Beslutsunderlag 
− Utredning Måltidsfrågor. 

 

Ärendets behandling 
Arbetsutskottet 2022-04-07. 
Barn- och utbildningsnämnden 2022-06-02. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Zara Järvström, verksamhetschef gymnasieskolan, informerar om det pågående arbetet med 
att förbättra miljön i skolmatsalarna och kvaliteten på skolmaten. 
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Barn- och utbildningsnämnden 
 

Yrkande 
Matts Eriksson (S) yrkar att: 
Barn- och utbildningsnämnden ger chefen för sektor bildning i uppdrag att ge ett förslag på 
vilken budgetförstärkning som behövs för att öka kvaliteten på skolmaten. Dessutom begär 
barn- och utbildningsnämnden en redovisning av om den förstärkning av måltidsenhetens 
budget med 190 000 kr som beslutats verkställts (KS 2019-307). 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att barn- och utbildningsnämnden 
bifaller detsamma. 
 

Beslutet skickas till 
Chef sektor bildning, Christina Stenhammar. 
Chef sektor verksamhetsstöd, Helen Åsbrink 
Måltidschef, Annelie Wallén 
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Dnr BUN-2021-106  

§ 87.  Mål- och styrtalsarbete inför budget 2023 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden kommer att besluta budget och verksamhetsplan 2023 samt 
flerårsplan 2024-2026 vid nämndens sammanträde 2022-10-06. En del i arbetet är att se över 
nämndens mål- och styrtal. 
Arbetsutskottet gav vid sammanträdet 2022-08-25 chefen för sektor bildning i uppdrag att se 
över de nyckeltal som idag finns och minska antalet. Uppdraget ska redovisas på barn- och 
utbildningsnämndens budgetdag 2022-09-14. 
 
Beslutsunderlag 

− Muntlig information. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Kvalitétsutvecklare, Fredrik Hübinette och Johan Skage, informerar om det pågående arbetet 
med mål och styrtal som barn- och utbildningsnämnden ska arbeta med på budgetdagen 2022-
09-14. 
 

Beslutet skickas till 
Kvalitétsutvecklare, Fredrik Hübinette. 
Kvalitétsutvecklare, Johan Skage 
Chef sektor bildning, Christina Stenhammar. 
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Dnr BUN-2022-31 

§ 88.  Avfallsplan för Östhammars kommun 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar yttrandet och överlämnar det till kommunstyrelsen. 
 

Ärendebeskrivning 
Varje kommun ska ha en avfallsplan. Avfallsplanen ses över vart fjärde år och revideras vid 
behov. Den ska omfatta allt avfall som uppstår i kommunen (dock ej radioaktivt avfall) och 
tydliggöra kommunens mål och åtgärder för att hantera avfallet och minska avfallets mängd 
och farlighet. Avfallsplanen är därmed hela kommunens strategiska plan. Kommunen har 
upprättat ett förslag till avfallsplan med handlingsplan och övriga bilagor. Östhammars 
kommuns nu gällande avfallsplan beslutades 2011 och justeringar gjordes 2015. Mycket har 
hänt inom lagstiftning och samhällsutveckling och det är dags att revidera hela planen. 
Arbetet inleddes under 2021 med bl.a. workshops för förtroendevalda, tjänstepersoner och 
allmänhet, där privatpersoner, företag, föreningar och andra organisationer deltog. Planen 
innehåller tre mål:  
1. Cirkulera mera  
2. Sortera mera  
3. Minska miljöpåverkan  
 

− En viktig del av avfallsplanen är handlingsplanen med åtgärder som ska förverkliga 
planens intentioner. Några exempel på åtgärder som återfinns i handlingsplanen är:  

− Skapa förutsättningar för återbruk av kontorsmöbler och IT-utrustning från 
kommunens egna verksamheter.  

− Underlätta för besökare att lämna avfall, i syfte att minska nedskräpningen och 
förbättra sorteringen, genom information och god service.  

− Utveckla sorteringsmöjligheterna.  
− Förbättra informationen om förebyggande av avfall till skolor och invånare samt bättre 

skyltning på våra ÅVC 
Samrådstid 7 juni – 15 september 2022 
 
Yttrande 
Sektor Bildning har deltagit i arbetet med att ta fram förslaget till en ny Avfallsplan för 
Östhammars kommun. De åtgärder som finns med i handlingsplanen som berör BUN är 
följande: 
 

− Utbilda skolelever i avfallshantering och resursbesparing med skolbesök från 
avfallsenheten i t.ex. årskurs 3 och 7.  

− Genomföra hållbara och cirkulära upphandlingar med fokus på resurshushållning. Att 
ställda krav följs upp. 
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Barn- och utbildningsnämnden 
 

− Säkerställa att källsorteringsmöjligheter finns, och används, i samtliga kommunala 
verksamheter. 

− Samordna insamling av utsorterat avfall från kommunala verksamheter 
(förpackningar, FA, elavfall etc). 

 
Ovanstående åtgärder är rimligt att BUN kan hantera, det förutsätter ett samarbete med olika 
berörda verksamheter. Till exempel så kan BUN säkerställa att sektor Bildning källsorterar 
men inte att själva källsorteringsmöjligheten finns. Den vilar på Sektor Samhälle. 
 
Dessa åtgärder kommer att kräva en måttlig kostnad som inte säkert kan rymmas inom 
ordinarie budgetnivå. Enligt handlingsplanen så ska åtgärderna succesivt införas, vilket gör att 
de kan tas hänsyn till i kommande budgetarbete. 
 
 
Beslutsunderlag 

− Förslag till avfallsplan med handlingsplan och övriga bilagor finns i arbetsrummet. 
− Yttrande (se ovan). 

 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Zara Järvström, verksamhetschef gymnasieskolan, redovisar förslaget till yttrande. 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen. 
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Dnr BUN-2022-050 

§ 89.  Remiss, Biblioteksplan för Östhammars kommun 2023-
2026 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar yttrandet och överlämnar det till kultur- och 
fritidsnämnden. 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt bibliotekslagen ska kommuner anta biblioteksplaner för sin verksamhet på 
biblioteksområdet. Biblioteksplanen för Östhammars kommun 2023-2026 omfattar 
folkbiblioteken och skolbiblioteken. Det är ett styrdokument som ger vägledning för 
bibliotekens verksamheter under perioden 2023-2026. Biblioteksplanen ska användas som ett 
styrdokument för bibliotekens arbete och anger mål och principer som biblioteken ska sträva 
efter att uppnå. Dessa ska konkretiseras genom handlingsplaner. Biblioteksplanen kommer att 
revideras och utvärderas efter fyra år medan handlingsplanerna utvärderas och omarbetas 
årligen. 
Kultur- och fritidsnämnden har 2022-06-02 beslutat att remittera förslag till Biblioteksplan för 
Östhammars kommun 2023-2026 till kommunens övriga nämnder, chefer och berörda råd. 
Remisstiden är 7 juni – 12 september 2022. 
 

Yttrande 
Sektor Bildning har deltagit i arbetet med att uppdatera Biblioteksplanen. Biblioteken är en 
viktig mötesplats, något som bör betonas i planen, skolbiblioteken bidrar till elevernas vilja 
till och förmåga att vara aktiva demokratiska medborgare. Sektor Bildning anser att det är 
viktigt att det framgår kring kravet på skolorna att ta fram en lokal skolbiblioteksplan.   
 
Sektor Bildning anser att det är angeläget att det förtydligas kring Digitalisering, kring vad 
som avses, om det gäller den digitala utvecklingen eller annat.   
 
Skolbibliotek är ett krav i skollagen, viktigt att vi håller oss till begreppet skolbibliotek och 
inte använder andra benämningar. På sidan 8 används begreppet “skol- och 
gymnasiebibliotek”. Det är angeläget att det finns en etablerad samverkan med rektor och 
skolans personal, något som kan betonas i stycket om Samverkan. Planen betonar vikten av 
samverkan på flera ställen, förslagsvis samlar planen all skrivning kring samverkan under 
stycket om Samverkan.  
 
I stycket  Skolbibliotekens fokusområden står att “När det gäller informationssökning, digital 
kompetens och källkritik finns förbättringspotential”. Det behövs ett förtydligande kring det 
påståendet. Var kommer det ifrån? Skolinspektionen? I slutet av samma stycke står att 
skoleleverna är framtidens biblioteksanvändare, vi föreslår att planen istället betonar att 
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eleverna är biblioteksanvändare och att skolbiblioteken finns till för undervisningen för att 
främja elevernas läsande och medie- och informationskunnighet.  
 
Från den 1 juli 2022 finns det en ny läroplan för grundskolan LGr 22, viktigt att vi hänvisar 
till den i planen. Under stycket Skolbiblioteksverksamhet hänvisas till LGr12.  
 
Utöver ovanstående finns en del synpunkter av redaktionell karaktär. 
 

Beslutsunderlag 
− Remissversion av Biblioteksplan för Östhammars kommun 2023-2026. 
− Yttrande (se ovan). 

 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Zara Järvström, verksamhetschef gymnasieskolan, redovisar förslaget till yttrande. 
 

Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden. 
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Dnr BUN-2022-049 

§ 90.  Remiss, Friluftspolitisk plan för Östhammars kommun 
2023-2024 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar yttrandet och överlämnar det till kultur- och 
fritidsnämnden. 

Ärendebeskrivning 
Friluftslivet berör fler av kommunens nämnder och verksamheter och därför finns ett behov 
av en gemensam plan för arbetet. Kultur-och fritidsnämnden tar därför fram en Friluftspolitisk 
plan för Östhammars Kommun. Arbetet med friluftslivet genomförs också i stor utsträckning 
av och tillsammans med lokala och regionala organisationer. 
 
Planen tar utgångspunkt i kommunfullmäktiges strategiska inriktningsområden en lärande 
kommun och en hållbar kommun och knyter an till såväl lokala som regionala och nationella 
mål för friluftsliv och folkhälsa. Friluftslivet i Östhammars kommun ska vara tillgängligt för 
alla. Att vistas i naturen främjar hälsa och välmående och ett rikt friluftsliv främjar såväl 
folkhälsa som biologisk mångfald. Syftet med friluftsplanen är att främja hälsa och 
välmående och göra Östhammars kommun till en attraktiv plats att leva och vistas på. Målet 
är att göra friluftslivet mer tillgängligt för invånare och besökare. Den friluftspolitiskaplanen 
består av en tvåårig tidplan med fokusområden, åtgärder och ansvarsfördelning. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har 2022-06-02 beslutat att remittera förslag till 
Friluftspolitiskplan för Östhammars kommun 2023-2024 till kommunens övriga nämnder, 
chefer, berörda råd och andra lokala och regionala organisationer inom friluftsliv.  
Remisstiden är 7 juni till 12 september 2022. 

Yttrande 
I den Friluftspolitiska planen för Östhammars kommun 2023-2024 behöver verksamheten 
Förskola skrivas in som en egen skolform och inte ingå i verksamheten skola.  
För fokusområdet Ett rikt friluftsliv i skolan behöver arbetet prioriteras i åtgärdsplanen för de 
orter/skolor som idag delvis eller helt saknar natur i sin närhet.  
Frågan om hur åtgärderna ska finansieras dels i uppförande men också i driftsperspektiv 
behöver klargöras. 
 

Beslutsunderlag 
− Friluftspolitisk plan för Östhammars kommun 2023-2024, Remiss 
− Yttrande (se ovan). 
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Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Zara Järvström, verksamhetschef gymnasieskolan, redovisar förslaget till yttrande. 
 

Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden. 
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§ 91. Information om fritidsklubbarnas verksamhet 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.  
 

Ärendebeskrivning 
Information om verksamheten vid fritidsklubbarna, som finns vid Vallonskolan och 
Frösåkersskolan. 
 

Beslutsunderlag 
− Muntlig information. 

 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Anneli Lennkvist (arbetslagsledare) och Zara Järvström (verksamhetschef) informerar om 
verksamheten vid fritidsklubbarna samt skillnaden mellan fritidshem och fritidsklubb. 
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§ 92. Information från förvaltningen 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av information från förvaltningen. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Zara Järvström, verksamhetschef, informerar om:  

− Det har varit rektorsdagar den 30-31 augusti med temat forskningsbaserad 
skolutveckling. 

 
− Kvalitetsrapporterna för enheterna ska vara klara den 1 september. 

 
− Kvalitetsdialogerna är senarelagda till januari-mars 2023. 

 
− Flera verksamheter har haft problem med höga inomhustemperaturer under 

värmeböljan i augusti. 
 

− Det har varit problem i kollektivtrafiken, vilket medfört stor påverkan för personal 
som pendlar. 

 
− Information om skolskjutsfrågor. 

 
− Information om att skolstart och inskolning på förskola fungerat bra. 

 
− Det kommer att vara gymnasiedagar för årskurs 9, den 11 och 13 oktober. 

 
− Antalet inskrivna elever i gymnasieskolan och vuxenutbildningen. 

 
− Skolval och valdebatt på gymnasiet. 

 

− Personalsituationen i förskola och skola. 
 

− Mineralens förskola invigdes den 15 augusti. 
 

− Frösåkersskolans matsal är klar. Skolgården beräknas vara helt klar den 20 oktober. 
 

− De golv som skadats i Österbyskolan ska slipas och poleras vecka 44. 
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− Projektet gällande Fröets förskola kommer att presenteras på barn- och 
utbildningsnämnden 6 oktober. 

 
− Det finns fortfarande många ärenden gällande inrapporterade brister på de olika 

enheterna som inte är åtgärdade. 
 

− Valinformation för vuxenutbildningen/sfi är genomförd. 
 
 
  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-09-08  17 (22) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

§ 93. 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 

− Ordförande Josefine Nilsson (C) informerar om det pågående arbetet med 
skolorganisationen i Alunda och Gimo. 

  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-09-08  18 (22) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

§ 94. 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: 
 
 
2022-08-09 Särskolestrateg Anne Lee Larsson 
  (Mottagande i grundsärskolan) 
 
2022-08-16 Ansvarig för skolskjutsfrågor Elisabeth Lindkvist 
  (Stöd för inackordering) 
 
2022-08-16 Ansvarig för skolskjutsfrågor Elisabeth Lindkvist 
  (Kontant ersättning utom länet) 
 
2022-08-16 Ansvarig för skolskjutsfrågor Elisabeth Lindkvist 
  (Utbyte av busskort mot kontant ersättning) 
 
2022-08-17 Ansvarig för skolskjutsfrågor Elisabeth Lindkvist 
  (Kontant ersättning utom länet) 
 
2022-08-22 Chef sektor Bildning Christina Stenhammar 
  (Yttrande till Skolinspektionen) 
 
2022-08-23 Rektor Hanna Söderberg 

 (Beslut om vilka kurser som ska erbjudas som programfördjupning på 
nationellt program) 

 
2021-08-23 Rektor Hanna Söderberg 

 (Beslut om vilka kurser som ska erbjudas som individuellt val) 
 
2021-08-23 Rektor Hanna Söderberg 

 (Beslut om antalet undervisningstimmar för varje kurs m.m.) 
 
 



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-09-08  19 (22) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

2022-08-31  Rektor Magnus Kjellsson 
(Beslut att inleda utredning vid kännedom om att en elev anser sig ha 
blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten) 

 
2022-08-31  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) 

 
2022-08-31  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) 

 
2022-08-31  Rektor Frida Berggren 

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

 
2022-08-31  Rektor Ingrid Wester 

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

 
2022-08-31  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) 

 
2022-08-31  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) 

 
2022-08-31 Ansvarig för skolskjutsfrågor Elisabeth Lindkvist 
  (Beslut om skolskjuts) 
  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-09-08  20 (22) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

§ 95. 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-2022-353  
Utdrag ur protokoll fört vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2022-06-14 avseende 
Inrättande av visselblåsningsfunktion enligt Lag om skydd för personer som rapporterar om 
missförhållanden SFS 2021:890.  
 
2)  Dnr Ks-2022-51  
Utdrag ur protokoll fört vid Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2022-06-21 
avseende Statens servicecenter – information och tidsplan.  
 
3)  Dnr Ks-2022-139  
Utdrag ur protokoll fört vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2022-06-14 avseende 
Fastställande av budget 2023 och flerårsplan 2024 – 2026, drift- och investeringsbudget.  
 
4)  Dnr REV-2022-3  
Granskning av kommunens förebyggande arbete mot korruption, 2022-08-24.  
  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-09-08  21 (22) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

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

Ärendebeskrivning 
Redovisning av aktuella kurs- och konferensinbjudningar. 
  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-09-08  22 (22) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

Dnr BUN-2022-005 

§ 97. Arbetsmiljöredovisning 2022 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisningen. 
 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av antal medarbetare per chef. 
 

Beslutsunderlag 
− Muntlig redovisning. 

 

Ärendets behandling 
Redovisas kontinuerligt. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
HR-partner för sektor bildning, Lisa Karbelius, redovisar sjukfrånvaron inom sektor bildning. 
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