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Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, Vännäs 
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Beslutande 

 

 

 

 

Susanne Bygdén (S), Ordförande 

Matilda Lundberg (C), 1:e vice ordförande 

Susan Palm (M) 

 

Övriga närvarande Kim Holmberg nämndsekreterare 

Tomas Åström, förvaltningschef 

Maria Olofsson, ekonom 

 

 

 

 

Utses att justera Matilda Lundberg (C) 

Justeringens plats och tid 

 

 

Barn- och utbildningskontoret 2021-06-04 Paragrafer §§ 29-38 

Underskrift Sekreterare 

 

 

_______________________________ 

 

 Kim Holmberg  

Ordförande 

 

________________________________ 

 

 Susanne Bygdén  

Justerare 

 

________________________________ 

 

 Matilda Lundberg (C)  

 

 

BEVIS OM ANSLAG 

Protokoll för Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har justerats och anslagits på kommunens 

anslagstavla.  

Sammanträdesdatum 2021-06-01 

Anslaget sätts upp 2021-06-07 Anslaget tas ned 2021-06-28 

Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningskontoret 

Underskrift _______________________ 
 

 Kim Holmberg  
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

Au § 29 Dnr 2020/000023 65 
 
Kontinuitetsplanering vid kris 
 
Ärende 
Skolchef Tomas Åström beskriver hur förvaltningen och kommunen jobbar 
med aktuell situation och vilka beslut som tagits och beslut som måste tas. 
 
Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag 2021-05-19 § 29 Kontinuitetsplanering vid kris 
- Protokollsutdrag 2021-03-30 § 18 Kontinuitetsplanering vid kris 
 
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden har delegerat till skolchef att utöver 
ordinarie delegation fatta tidsbegränsade beslut inom alla områden 
relaterade till Covid-19. Det kan gälla omorganisering, förflyttning av 
verksamhet, stängning av verksamhet, förändringar av regler och riktlinjer, 
frågor rörande samhällsviktig verksamhet, resursförsörjning mm.  
 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att delegationen som beslutats 
30 mars 2021 förlängs från 16 juni 2021 till nämndens andra möte under 
hösten 2021.  
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till barn- 
och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden har delegerat till skolchef att utöver 
ordinarie delegation fatta tidsbegränsade beslut inom alla områden 
relaterade till Covid-19. Det kan gälla omorganisering, förflyttning av 
verksamhet, stängning av verksamhet, förändringar av regler och riktlinjer, 
frågor rörande samhällsviktig verksamhet, resursförsörjning mm.  
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att delegationen som 
beslutats 30 mars 2021 förlängs från 16 juni 2021 till nämndens andra möte 
under hösten 2021. 
_____ 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

Au § 30 Dnr 2021/000014 60 
 
Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2021 
 
Ärende 
Skolchef Tomas Åström redogör för ärendet. 
- Information kring Sommaröppen verksamhet under 2021, v.27-31. 
- Pågående rekryteringar inom barn- och utbildningsförvaltningen. 
 
Beslutsunderlag 
- Vännäsbadet - Gratis inträde för åk 4-9 
- Protokollsutdrag 2021-05-19 § 30 Information från barn- och 
utbildningsförvaltningen 2021 
       
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till barn- 
och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 
_____ 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

Au § 31 Dnr 2020/000065 600 
 
Sammanträdestider 2021 (mötestider) 
 
Ärende 
Skolchef Tomas Åström stämmer av med barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott inför färdigställande av förslag till mötestider hösten 2021. 
Färdigt förslag presenteras på nämndens möte 2021-06-16. 
 
Beslutsunderlag 
- Sammanträdestider BoU 2021-02-09 
- Protokollsutdrag 2021-02-09 § 12 Sammanträdestider 2021 (mötestider) 
       
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till barn- 
och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 
_____ 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

Au § 32 Dnr 2018/000069 64 
 
Förskolans lokalförsörjning 2019-2028 
 
Ärende 
Skolchef Tomas Åström redogör för ärendet. 
- Etablering av paviljong vid Ögonstenen skjuts framåt. 
- Status och information om arbetsgång för nyetableringen av förskola i 
Vännäs. 
 
Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag 2020-09-15 § 50 Förskolans lokalförsörjning 2019-2028 
       
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till barn- 
och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 
_____ 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

Au § 33 Dnr 2021/000037 043 
 
Budget 2021 - Ekonomisk uppföljning 
 
Ärende 
Skolchef Tomas Åström redogör för ärendet. Inga färdiga rapporter 
redovisades men kommer att presenteras på nämndens möte 2021-06-16. 
 
Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag 2021-05-19 § 31 Budget 2021 - Ekonomisk uppföljning 
- Tertialbokslut T1 2021 - BUN 2021-05-19 
       
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till barn- 
och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 
_____ 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

Au § 34 Dnr 2020/000048 043 
 
Budget 2022 
 
Ärende 
Skolchef Tomas Åström redogör för ärendet och informerar om aktuell 
status på budgetarbetet. 
 
Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag 2021-05-19 § 32 Budget 2022 
       
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till barn- 
och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 
_____ 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

Au § 35 Dnr 2020/000033 600 
 
Budget- och verksamhetsansvar för ungdomar 16-20 år 
 
Ärende 
Skolchef Tomas Åström redogör för ärendet. 
 
Utdrag från kommunstyrelsens Budget och verksamhetsplan 2022 - 2023, 
plan 2024: 
"En utrednings avseende lämplig organisationsform för Liljaskolan och var i 
organisationen ansvaret för kommunens egna gymnasieelever bör ligga 
genomfördes 2020. Något politiskt beslut om förändring i enlighet med 
utredningens förslag är ännu inte taget. Denna budget innehåller ett 
inriktningsbeslut om att ansvaret för kommunens egna gymnasieelever 
övergår till Liljaskolan från och med 1 januari 2023. Prislappsmodellen ska 
ligga till grund för tilldelning av ram för kommunens egna elever på samma 
sätt som det gör för Barn- och utbildningsnämnden idag." 
 
Beslutsunderlag 
- 20200507 Slutrapport Liljaskolan 
- Beslut-2020000142-KS-§ 136 
- Protokollsutdrag 2021-02-09 § 11 Budget- och verksamhetsansvar för 
ungdomar 16-20 år 
 
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden ger i uppdrag till skolchef att i samarbete 
med Liljaskolan ta fram ett förslag som syftar till att utforma en 
ändamålsenlig styrning, internbudgetfördelning och uppföljning av 
verksamheten utifrån de nya förutsättningarna.  
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till barn- 
och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden ger i uppdrag till skolchef att i samarbete 
med Liljaskolan ta fram ett förslag som syftar till att utforma en 
ändamålsenlig styrning, internbudgetfördelning och uppföljning av 
verksamheten utifrån de nya förutsättningarna. 
_____ 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

Au § 36 Dnr 2020/000042 600 
 
Nämndsamarbete - Vård- och omsorgsnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden 
 
Ärende 
Skolchef Tomas Åström redogör för ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag 2021-02-09 § 9 Nämndsamarbete - Vård- och 
omsorgsnämnden och barn- och utbildningsnämnden 
       
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till barn- 
och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen och beslutar om 
framflyttning av uppdraget till senare i höst. 
_____ 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

Au § 37 Dnr 2021/000011 30 
 
Kurser och konferenser 2021 
 
Ärende 
Inga kurser eller konferenser att redogöra för. 
 
Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag 2021-05-19 § 33 Kurser och konferenser 2021 
       
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till barn- 
och utbildningsnämnden 
- 
_____ 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

Au § 38 Dnr 2021/000012 600 
 
Övriga ärenden 2021 
 
Ärende 
Inga övriga ärenden. 
 
Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag 2021-05-19 § 36 Övriga ärenden 2021 
      
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till barn- 
och utbildningsnämnden 
- 
_____ 
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