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BOU § 17 Dnr 2020/00002365 
 
Kontinuitetsplanering vid kris 
 
Ärende 
Skolchef Tomas Åström beskriver hur förvaltningen och kommunen jobbar 
med aktuella situationer och vilka beslut som tagits och beslut som måste 
tas. 
 
- Gällande riktlinjer utifrån Covid-19 har ändrats. 
- Tomas Åström informerar om hur krisen i Ukraina eventuellt kan komma 
att påverka vår verksamhet. 
 
Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag 2022-03-15 § 14 Kontinuitetsplanering vid kris 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att diskussion om 
huruvida kommande möten ska vara fysiska eller på distans tas upp på 
barn- och utbildningsnämndens möte 29 mars. 
 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen och beslutar att vid 
kommande möte 10 maj fattas beslut om skolchefens delegation relaterade 
till Covid-19 ska avslutas eller ej. 
 
Förslag under sammanträdet 
- 
 
Ärendets behandling 
- 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att barn- och utbildningsnämndens 
kommande möten i första hand ska vara fysiska medan barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskotts möten i första hand ska ske digitalt. 
 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen och beslutar att vid 
kommande möte 10 maj fatta beslut om skolchefens delegation relaterade 
till Covid-19 och den uppkomna krisen i Ukraina. 
_____ 
 
- 
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BOU § 18 Dnr 2022/00001560 
 
Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2022 
 
Ärende 
Skolchef Tomas Åström redogör för ärendet. 
 
- Nyanställd personal och pågående rekryteringar. 
 
Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag 2022-03-15 § 15 Information från barn- och 
utbildningsförvaltningen 2022 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 
 
Förslag under sammanträdet 
- 
 
Ärendets behandling 
- 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 
_____ 
 
- 
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BOU § 19 Dnr 2021/000038027 
 
Strategisk kompetensförsörjning - handlingsplan 
 
Ärende 
I HÖK 21 (huvudöverenskommelse med Lärarförbundets och Lärarnas 
Riksförbunds Samverkansråd) anges att varje arbetsgivare ska ta fram en 
plan för strategisk kompetensförsörjning. 
 
Skolchef Tomas Åström redogör för ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag 2021-03-30 § 20 Strategisk kompetensförsörjning - 
handlingsplan 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
- 
 
Förslag under sammanträdet 
- 
 
Ärendets behandling 
- 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden är positiva till huvudinriktningen för målen 
inom Strategisk kompetensförsörjning och ger skolchef i uppdrag att ta fram 
ett slutförslag till nästa sammanträde. I övrigt tackar nämnden för 
informationen. 
_____ 
 
- 
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BOU § 20 Dnr 2021/000086600 
 
Internkontrollplan 2022 
 
Ärende 
Ekonom Maria Olofsson redogör för ärendet. 
 
Enligt kommunens riktlinjer för intern kontroll ska en intern kontrollplan 
senast upprättas under första kvartalet. Planen ska fastställas av nämnden 
och delges kommunstyrelsen och revisionen. 
 
Beslutsunderlag 
- Internkontrollplan 2022 - beslut bun 29 mars 2022 
- Internkontrollplan 2022 - förslag au 15 mars 2022 
- Tjänsteskrivelse intern kontroll BUN 2022 
- Internkontrollplan 2021 - beslut bun 2020-12-16 
- Riktlinjer för intern kontroll - beslut Kf 2020-10-12 
- Protokollsutdrag 2022-03-15 § 17 Internkontrollplan 2022 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen och beslutar att 
fastställa föreslagen intern kontrollplan 2022. 
 
Förslag under sammanträdet 
- 
 
Ärendets behandling 
- 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen och beslutar att 
fastställa föreslagen intern kontrollplan 2022. 
_____ 
 
- 
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BOU § 21 Dnr 2022/000005043 
 
Budget 2023 
 
Ärende 
Skolchef Tomas Åström redogör för ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag 2022-03-15 § 16 Budget 2023 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 
 
Förslag under sammanträdet 
- 
 
Ärendets behandling 
- 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 
_____ 
 
- 
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BOU § 22 Dnr 2022/000011050 
 
Avtal om intraprenad mellan barn- och utbildningsnämnden och 
förskolan Spiran/Vännäsby förskola. 
 
Ärende 
Skolchef Tomas Åström redogör för ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade på nämndens möte 8 februari att 
aktualisera frågan om förlängning eller uppsägning av avtalet i samband 
med nämndens möte i mars. 
 
Beslutsunderlag 
- Avtal med fsk Spiran o Vby 190101-230731 
- Protokollsutdrag 2022-03-15 § 18 Avtal om intraprenad mellan barn- och 
utbildningsnämnden och förskolan Spiran/Vännäsby förskola. 
- Nytt avtal Spiran_Vännäsby förskola 2022 
- SV: Handlingar för ärende 2022000011, Avtal om intraprenad mellan 
barn- och utbildningsnämnden och förskolan Spiran/Vännäsby förskola. 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 
 
Förslag under sammanträdet 
- 
 
Ärendets behandling 
- 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 
_____ 
 
- 
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BOU § 23 Dnr 2018/00005464 
 
Vegaskolans idrottshall 
 
Ärende 
Skolchef Tomas Åström redogör för ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har tidigare konstaterat att en långsiktig 
lösning på lokaltillgången för idrott och hälsa behöver komma till stånd, så 
att alla klasser på Vegaskolan kan ha sin undervisning i idrott och hälsa i 
enlighet med styrdokumenten för utbildning. 
 
Diskussioner kring planerad lösning har åter aktualiserats i kommunen. Om 
redan beslutade planer för nybyggnation av idrottshall ändras behöver 
konsekvenserna för skolan ses över. 
 
Beslutsunderlag 
- Vegaskolans Idrottshall - Skrivning, september 2018 
- Protokollsutdrag 2018-09-21 § 40 Vegaskolans idrottshall 
- Protokollsutdrag 2020-06-15 § 38 Vegaskolans idrottshall 
- Protokollsutdrag 2022-03-15 § 19 Vegaskolans idrottshall 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 
 
Förslag under sammanträdet 
- 
 
Ärendets behandling 
- 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen och konstaterar att 
nämndens inriktning fortfarande är i linje med redan fattat beslut: 
- Idrottshall ska byggas inom Vegaskolans skolområde. 
- Eventuell merkostnad för sporthall istället för idrottshall ska inte belasta 
Barn- och utbildningsnämnden. 
- Utrymmet på skolgården ska värnas. 
_____ 
 
- 
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BOU § 24 Dnr 2018/00006964 
 
Förskolans lokalförsörjning 2019-2028 
 
Ärende 
Skolchef Tomas Åström redogör för ärendet och uppdaterar nämnden om 
status för pågående arbete med förskolan vid Vännäsborg. 
 
Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag 2022-03-15 § 20 Förskolans lokalförsörjning 2019-2028 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 
 
Förslag under sammanträdet 
- 
 
Ärendets behandling 
- 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 
_____ 
 
- 
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BOU § 25 Dnr 2021/000094043 
 
Arbetskläder till personal inom förskola och fritidshem 
 
Ärende 
Skolchef Tomas Åström redogör för ärendet. 
 
Fackförbunden Kommunal och Lärarförbundet har inkommit med 
skrivelser till barn- och utbildningsnämnden. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade på nämndens möte 8 februari att 
facken bjuds in till nämndens möte i mars för att svara på frågor och 
klargöra de aktuella skrivelserna. 
 
Beslutsunderlag 
- VB: Skrivelse Arbets -och skyddskläder 
- Skrivelse om arbetskläder 
- VB: Arbets/skyddskläder 
- Arbetskläder 
- Protokollsutdrag 2022-03-15 § 21 Arbetskläder till personal inom förskola 
och fritidshem 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 
 
Förslag under sammanträdet 
- 
 
Ärendets behandling 
- 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar de fackliga representanterna för 
informationen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att en utredning med konsekvenser 
av införande av arbetskläder ska genomföras. I ett första steg ges skolchef i 
uppdrag att ta fram ett förslag på vilka delar som bör belysas i utredningen. 
Vid nämndens nästa sammanträde beslutas om utredningens inriktning. 
_____ 
 
- 
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BOU § 26 Dnr 2021/000053612 
 
Yttrande och beslut gällande gymnasieantagningen i Region 
Västerbotten 
 
Ärende 
Skolchef Tomas Åström redogör för ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
- Underlag för beslut gällande gymnasieantagning 
- VB: Bifogat: Underlag för beslut gällande gymnasieantagningen 
- Protokollsutdrag 2021-09-21 § 54 Yttrande och beslut gällande 
gymnasieantagningen i Region Västerbotten 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
- 
 
Förslag under sammanträdet 
- 
 
Ärendets behandling 
- 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 
_____ 
 
- 
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BOU § 27 Dnr 2022/000003030 
 
Kurser och konferenser 2022 
 
Ärende 
Ordförande Susanne Bygdén redogör för ärendet. 
 
Vice ordförande Matilda Lundberg informerar om Skolchefs- och 
presidiekonferensen 17 februari. 
 
Beslutsunderlag 
- VB: Anmälan: Skolchefs- och presidiekonferens, 17 februari! 
- Protokollsutdrag 2022-03-15 § 22 Kurser och konferenser 2022 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 
 
Förslag under sammanträdet 
- 
 
Ärendets behandling 
- 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 
_____ 
 
- 
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BOU § 28 Dnr 2022/000008600 
 
Delgivning - Information till nämnden 2022 
 
Ärende 
För kännedom. 
 
Beslutsunderlag 
- Arbetsmiljöplan Barn- och utbildningsförvaltningen 2022 
- Rapport SAM 2021 Bou personalärenden 
- överföring inv medel ITK 
- Beslut KF inv medel ITK 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
- 
 
Förslag under sammanträdet 
- 
 
Ärendets behandling 
- 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- 
_____ 
 
- 
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BOU § 29 Dnr 2022/000013002 
 
Delegationsbeslut 2022 
 
Ärende 
Redovisas i beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag 2022-02-08 § 15 Delegationsbeslut 2022 
- Delegationsbeslut 4-10/2022 Maria Olofsson 
- Delegationsbeslut 7-8/2022 Tomas Åström 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
- 
 
Förslag under sammanträdet 
- 
 
Ärendets behandling 
- 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- 
_____ 
 
- 
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BOU § 30 Dnr 2022/000004600 
 
Övriga ärenden 2022 
 
Ärende 
- Vice ordförande Matilda Lundberg efterfrågade verksamhetens olika 
kvalitetsskrivningar som brukar redovisas vid nämndens kvalitetsdagar. 
 
Beslutsunderlag 
- Bjällran kvalitetsuppföljning 2020-2021 
- Grundsärskola kvalitetsuppföljning 2020-2021 - 211009 
- Hammarskolan 7-9 kvalitetsuppföljning 2020-2021 - Slutversion 211107 
- Klockaren kvalitetsuppföljning 2020-2021 
- Lägret kvalitetsuppföljning 2020-2021 
- Myran kvalitetsuppföljning 2020-2021 slutversion 
- Ped oms kvalitetsuppföljning 2020-2021 
- Rönnen kvalitetsuppföljning 2020-2021 
- Snickargården kvalitetsuppföljning 2020-2021 
- Spiran kvalitetsuppföljning 2020-2021 
- Vegaskolan fritidshem Kvalitetsuppföljning 2020-2021 
- Vännäsby förskola kvalitetsuppföljning 2020-2021 
- Vännäsby skola Åk F-3 Kvalitetsuppföljning 2020-2021 slutversion 
- Vännäsby skola fritidshem Kvalitetsuppföljning 2020-2021 
- Vännäsby skola åk 4-6 kvalitetsuppföljning 2020-2021 
- Åk 4-6 Kvalitetsuppföljning 2020_2021 Vegaskolan 
- Åk F-3 Kvalitetsuppföljning 2020-2021 - Vegaskolan slutversion 
- Ögonstenen kvalitetsuppföljning 2020-2021 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
- 
 
Förslag under sammanträdet 
- 
 
Ärendets behandling 
- 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade att kvalitetsskrivningarna ska 
göras tillgängliga för nämndens ledamöter. 
 
Kopior på kvalitetsskrivningar görs tillgängliga som beslutsunderlag till 
denna punkt. 
_____ 
 
- 
 
 

https://sign.visma.net/sv/document-check/9ff3c6b9-10db-47a3-93ab-9f2f573b5c00

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



SIGNATURES ALLEKIRJOITUKSET UNDERSKRIFTER SIGNATURER UNDERSKRIFTER

This documents contains 16 pages before this page Tämä asiakirja sisältää 16 sivua ennen tätä sivua Detta dokument innehåller 16 sidor före denna sida

Dokumentet inneholder 16 sider før denne siden Dette dokument indeholder 16 sider før denne side

authority to sign asemavaltuutus ställningsfullmakt autoritet til å signere myndighed til at underskrive

representative nimenkirjoitusoikeus firmateckningsrätt representant repræsentant

custodial huoltaja/edunvalvoja förvaltare foresatte/verge frihedsberøvende

https://sign.visma.net/sv/document-check/9ff3c6b9-10db-47a3-93ab-9f2f573b5c00

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com


		2022-03-30T13:49:33+0000
	Visma Solutions Oy 741fb28e161afe394691996341bb364909e32217


		2022-03-30T13:58:04+0000
	Visma Solutions Oy 5b50421466288131381fa99e2ae04c36e5b5230a


		2022-03-30T14:02:47+0000
	Visma Solutions Oy dd765ee0e8c2dd00ab66d488dbb004ddcddb9c66




