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BOU AU § 56 Dnr 2022/000015 
 
Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2022 
 
Ärende 
Skolchef Tomas Åström redogör för ärendet. 
 
- Lägesrapport pågående utredning gällande gymnasieorganisationen 
- Lägesrapport planerade förskolan på Vännäsborg 
- Lägesrapport planerad ny idrottshall för Vegaskolan 
- Nya underlag för utvecklingssamtal - RUS 
- Ledningsorganisationen inom förvaltningen 
 
Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag 2022-09-20 § 58 Information från barn- och 
utbildningsförvaltningen 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 § 57 Dnr 2022/000005 
 
Budget 2023 
 
Ärende 
Skolchef Tomas Åström redogör för ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag 2022-06-14 § 50 Budget 2023 
 
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 § 58 Dnr 2020/000042 
 
Nämndsamarbete - Vård- och omsorgsnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden 
 
Ärende 
Barn- och utbildningsnämnden har gett elevhälsochef Helena Ödling i 
uppdrag att på kommande nämndsmöte redogöra för samarbetet med vård- 
och omsorgsförvaltningen. 
 
Förslag på informationspunkter. 
- En övergripande presentation av Elevhälsan. 
- Aktuell status på samarbetet med vård- och omsorgsförvaltningen 
- Förbättringsområden 
- Vad som planeras eller önskas göras inom elevhälsan men som ännu inte 
genomförts. 
 
Skolchef Tomas Åström redogör för ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag 2022-09-20 § 60 Nämndsamarbete - Vård- och 
omsorgsnämnden och barn- och utbildningsnämnden 
 
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 § 59 Dnr 2022/000049 
 
Kvalitet och arbetsmiljö - nuläge på våra enheter 
 
Ärende 
Barn- och utbildningsnämnden har gett skolchefen i uppdrag att bjuda in 
grundskolans rektorer för information och frågestund till nämndens möte 
14 juni och förskolans rektorer till nämndens möte efter sommaren. 
 
Förslag på informationspunkter. 
- Hur ser nuläget ut på våra förskolor och pedagogisk omsorg utifrån 
kvalitet och arbetsmiljö? 
- Generell presentation av kulturens verksamhet. 
- Vad kan kulturen utveckla utifrån preliminär budget 2023? 
 
Skolchef Tomas Åström redogör för ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag 2022-09-20 § 61 Kvalitet och arbetsmiljö - nuläge på våra 
enheter 
 
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 § 60 Dnr 2022/000011 
 
Avtal om intraprenad mellan barn- och utbildningsnämnden och 
förskolan Spiran/Vännäsby förskola. 
 
Ärende 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade på nämndens möte 8 februari att 
aktualisera frågan om förlängning eller uppsägning av avtalet. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår nytt avtal med beloppsbegränsning 
på max 75 000 kr i överskott respektive max 75 000 kr i underskott. Barn- 
och utbildningsnämnden har gett skolchef i uppdrag att ta fram förslag till 
avtal med inriktningen avtalstid 3 år med möjlighet till förlängning 2+1 år. 
 
Skolchef Tomas Åström redogör för ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag 2022-05-10 § 36 Avtal om intraprenad mellan barn- och 
utbildningsnämnden och förskolan Spiran/Vännäsby förskola. 
- Intraprenadavtal - underlag till bun 
- Protokollsutdrag 2022-09-20 § 62 Avtal om intraprenad mellan barn- och 
utbildningsnämnden och förskolan Spiran/Vännäsby förskola. 
 
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 § 61 Dnr 2022/000075 
 
Kulturstipendium 2022 
 
Ärende 
Sista datum för nominering till årets kulturstipendium 2022 är den 15 
oktober. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till mottagare av 
kulturstipendium 2022 presenteras på nämndens möte 25 oktober. 
 
Skolchef Tomas Åström redogör för ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
- Kulturstipendiet förteckning mottagare 2021 
 
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 § 62 Dnr 2022/000076 
 
Verksamhetsplan 2023 
 
Ärende 
Skolchef Tomas Åström redogör för ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
- Verksamhetsplan 2022 - beslut BUN 17 dec 2021 
 
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 § 63 Dnr 2022/000003 
 
Kurser och konferenser 2022 
 
Ärende 
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Susanne Bygdén redogör för 
ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
- VB: Nytt kalkylverktyg för sociala investeringar och inbjudan till 
utbildning – Umeå universitet 
- Protokollsutdrag 2022-09-20 § 64 Kurser och konferenser 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 § 64 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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