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BOU AU § 1 Dnr 2020/000023 
 
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 2021-12-17 § 71 Kontinuitetsplanering vid kris 
- Protokollsutdrag 2021-10-26 § 61 Kontinuitetsplanering vid kris 
 
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 
 
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 utbildningsnämnden beslutar att delegationen som tidigare 
beslutats 16 juni 2021 förlängs från 8 februari 2022 till nämndens möte i 
juni 2022. 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut/ förslag till 
barn- och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 
 
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 utbildningsnämnden beslutar att delegationen, som tidigare 
beslutats 16 juni 2021, förlängs från 8 februari 2022 löpande fram till 
nämnden tar beslut att avsluta delegationen. 
_____ 
 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
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BOU AU § 2 Dnr 2021/000037 
 
Budget 2021 - Ekonomisk uppföljning 
 
Ärende 
Skolchef Tomas Åström redogör för ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag 2021-12-17 § 74 Budget 2021 - Ekonomisk uppföljning 
 
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut/ förslag till 
barn- och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 
_____ 
 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
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BOU AU § 3 Dnr 2022/000002 
 
Intraprenaden Spiran/Vännäsby förskola - Ekonomisk rapport 
2021 
 
Ärende 
Intraprenaden Spiran/Vännäsby förskola ska enligt avtal med barn- och 
utbildningsnämnden årligen redovisa det ekonomiska resultatet för 
nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
- Spiran o Vännäsby förskola resultat 2021 
 
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för presentationen och godkänner 
rapport Intraprenaden Spiran och Vännäsby förskola resultat 2021. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att årets överskott uppgående till 
453 321 kr i sin helhet förs till intraprenaden Spiran/Vännäsby förskolas 
verksamhetsår 2022. 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut/ förslag till 
barn- och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för presentationen och godkänner 
rapport Intraprenaden Spiran och Vännäsby förskola resultat 2021. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att årets överskott uppgående till 
453 321 kr i sin helhet förs till intraprenaden Spiran/Vännäsby förskolas 
verksamhetsår 2022. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar även att aktualisera frågan om 
förlängning eller uppsägning av avtalet i samband med nämndens möte i 
mars. 
_____ 
 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
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BOU AU § 4 Dnr 2022/000001 
 
Verksamhetsberättelse 2021 - Barn och utbildning 
 
Ärende 
Skolchef Tomas Åström redogör för ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
- Verksamhetsberättelse 2021 - BUN 
 
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut/ förslag till 
barn- och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för presentationen och godkänner 
rapport Verksamhetsberättelse 2021 - BUN. 
_____ 
 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
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BOU AU § 5 Dnr 2021/000086 
 
Internkontrollplan 2022 
 
Ärende 
Skolchef Tomas Åström redogör för ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämnden ska anta en intern kontrollplan för 2022. 
Det första steget i arbetet är att en riskanalys görs. På arbetsutskottets 
sammanträde har arbetsutskottet möjlighet att bidra till riskanalysen. 
Utifrån de prioriterade riskerna kommer en intern kontrollplan att föreslås 
till barn- och utbildningsnämnden. Den interna kontrollplanen anger hur 
riskerna ska kontrolleras och vilka eventuella åtgärder som ska genomföras.  
 
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 - förslag au 25 jan 2022 
- Internkontrollplan 2021 - beslut bun 2020-12-16 
- Riktlinjer för intern kontroll - beslut Kf 2020-10-12 
 
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut/ förslag till 
barn- och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott tackar för presentationen och 
kommer att göra en översyn av Internkontrollplanen för fortsatt diskussion 
på nämndens möte  8 februari 2022. 
 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för presentationen och avvaktar med 
godkännande av Internkontrollplan 2022 till nämndens möte i mars. 
_____ 
 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
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BOU AU § 6 Dnr 2020/000048 
 
Budget 2022 
 
Ärende 
Skolchef Tomas Åström redogör för ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
- Budget 2022 - planeringsförutsättn nyckeltal beslut bun 17 dec 2021 
- Protokollsutdrag 2021-12-17 § 77 Budget 2022 
 
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut/ förslag till 
barn- och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 
_____ 
 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
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BOU AU § 7 Dnr 2022/000005 
 
Budget 2023 
 
Ärende 
Skolchef Tomas Åström redogör för ärendet och informerar om aktuell 
status på budgetarbetet. 
 
Beslutsunderlag 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut/ förslag till 
barn- och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 
_____ 
 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
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BOU AU § 8 Dnr 2018/000069 
 
Förskolans lokalförsörjning 2019-2028 
 
Ärende 
Skolchef Tomas Åström redogör för ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag 2021-12-17 § 79 Förskolans lokalförsörjning 2019-2028 
 
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut/ förslag till 
barn- och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 
_____ 
 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
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BOU AU § 9 Dnr 2021/000087 
 
Sammanträdestider 2022 (mötestider) 
 
Ärende 
Skolchef Tomas Åström redogör för ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
- Sammanträdestider BoU 2022 
- Protokollsutdrag 2021-12-17 § 84 Sammanträdestider 2022 (mötestider) 
 
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
Förslag sammanträdestider BUN och AU 2022 
- 2021-02-08 BoU-nämnd, kl. 10:45 
- 2021-03-29 BoU-nämnd, kl. 08:30 
- 2021-05-10 BoU-nämnd, kl. 08:30 
- 2021-06-15 BoU-nämnd, kl. 08:30 
 
- 2021-01-25 BoU AU, kl. 10:45 
- 2021-03-15 BoU AU, kl. 08:30 
- 2021-04-26 BoU AU, kl. 09:00 
- 2021-05-24 BoU AU, kl. 09:30 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut/ förslag till 
barn- och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen och beslutar enligt 
föreslagna tider. 
_____ 
 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
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BOU AU § 10 Dnr 2021/000094 
 
Arbetskläder till personal inom förskola och fritidshem 
 
Ärende 
Skolchef Tomas Åström redogör för ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
- Arbetskläder 
- VB: Arbets/skyddskläder 
- Skrivelse om arbetskläder 
- VB: Skrivelse Arbets -och skyddskläder 
 
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut/ förslag till 
barn- och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen och föreslår att 
facken bjuds in till nämndens möte i mars för att svara på frågor och 
klargöra de aktuella skrivelserna. 
_____ 
 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
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BOU AU § 11 Dnr 2021/000092 
 
Skolkost och kostorganisation 
 
Ärende 
Barn- och utbildningsnämnden har gett skolchef i uppdrag att bjuda in 
kostchef  för information om skolkosten, redogörelse hur kost-
organisationen fungerar samt de ekonomiska förutsättningarna. 
 
Beslutsunderlag 
- Beslut-2021000012-BOU-§ 68 
- Skickat Epost: Handlingar för ärende 2021000092, Skolkost och 
kostorganisation 
- Sv: Handlingar för ärende 2021000092, Skolkost och kostorganisation 
 
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut/ förslag till 
barn- och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen och välkomnar 
kostchef Emma Karlsson. 
_____ 
 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
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BOU AU § 12 Dnr 2022/000003 
 
Kurser och konferenser 2022 
 
Ärende 
Inga kurser eller konferenser. 
 
Beslutsunderlag 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut/ förslag till 
barn- och utbildningsnämnden 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
_____ 
 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
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BOU AU § 13 Dnr 2022/000004 
 
Övriga ärenden 2022 
 
Ärende 
Inga övriga ärenden. 
 
Beslutsunderlag 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut/ förslag till 
barn- och utbildningsnämnden 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
_____ 
 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
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