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BOU § 49 Dnr 2020/00002365 
 
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. 
 
Kontinuitetsplaneringen är sedan tidigare beslutad att gälla fram till 30 
september 2021. 
 
- En reviderad kontinuitetsplanering kommer att tas fram som gäller fram 
till 22 december.  
- Smittoläget i verksamheten redovisades. 
- Vaccination 12-15-åringar planerar Region Västerbotten att genomföra 
med start tidigast vecka 41. 
 
Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag 2021-09-07 § 40 Kontinuitetsplanering vid kris 
- Kontinuitetsplanering BOU - rev ht 2021, 6 september 2021 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 
_____ 
 
- 
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BOU § 50 Dnr 2021/00001460 
 
Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2021 
 
Ärende 
Skolchef Tomas Åström redogör för ärendet. 
 
- Ny vikarierande rektor förskolan, Malin Vesterlund, har tillträtt. 
- Elevhälsochef Kristina Nyström har gått i pension. Ersätter gör 
grundsärskolans rektor Helena Ödling som nu även tillträtt som ny 
elevhälsochef. 
- Susan Palm (M) och Bertil Burén (C) frågade om hur årets sommaröppna 
verksamhet fungerat och kvalitetsutfallet. Frågan får aktualiseras när 
resultatet av pågående utvärdering är sammanställd. 
- Redovisning klagomål och kränkningsärenden läsåret 2020-2021. 
- Nominering till kulturstipendiet ska vara inlämnad senast 15 oktober. 
 
Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag 2021-09-07 § 41 Information från barn- och 
utbildningsförvaltningen 2021 
- Klagomål läsåret 2020-2021 - sammanställning 
- Kränkningsärenden läsåret 2020-2021 - sammanställning 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 
_____ 
 
- 
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BOU § 51 Dnr 2018/00006964 
 
Förskolans lokalförsörjning 2019-2028 
 
Ärende 
Skolchef Tomas Åström redogör för ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag 2021-09-07 § 42 Förskolans lokalförsörjning 2019-2028 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen och ger skolchef i 
uppdrag att fortsatt kontinuerligt återrapportera till nämnden om aktuell 
status på processen för nyetablering av förskola i Vännäs. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen och ger skolchef i 
uppdrag att fortsatt kontinuerligt återrapportera till nämnden om aktuell 
status på processen för nyetablering av förskola i Vännäs. 
_____ 
 
- 
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BOU § 52 Dnr 2021/000037043 
 
Budget 2021 - Ekonomisk uppföljning 
 
Ärende 
Skolchef Tomas Åström redogör för ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag 2021-06-16 § 41 Budget 2021 - Ekonomisk uppföljning 
- Tertialbokslut T2 2021 - BUN 2021-09-21 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
- 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen och godkänner 
samt fastställer tertialbokslut T2 2021. 
_____ 
 
- 
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BOU § 53 Dnr 2020/000033600 
 
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 
- Protokollsutdrag 2021-06-16 § 43 Budget- och verksamhetsansvar för 
ungdomar 16-20 år 
- Protokollsutdrag 2021-09-07 § 43 Budget- och verksamhetsansvar för 
ungdomar 16-20 år 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. Barn- och 
utbildningsnämnden ger skolchef i uppdrag att fortsätta arbetet enligt 
föreslagen plan där första återrapport sker i december 2021. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. Barn- och 
utbildningsnämnden ger skolchef i uppdrag att fortsätta arbetet enligt 
föreslagen plan där första återrapport sker i december 2021. 
_____ 
 
- 
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BOU § 54 Dnr 2021/000053612 
 
Yttrande och beslut gällande gymnasieantagningen i Region 
Västerbotten 
 
Ärende 
Skolchef Tomas Åström redogör för ärendet. 
 
Underlag till förslag för beslut gällande gymnasieantagningen att beslutas 
på Skolchefskonferensen 7/10. Underlaget innehåller ett förslag från Region 
Västerbotten på vilken väg som vi ska ta framåt för en välfungerande och 
rättssäker antagningsorganisation. Beslut tas vid konferensen 7 oktober 
2021. 
 
Beslutsunderlag 
- Underlag för beslut gällande gymnasieantagning 
- VB: Bifogat: Underlag för beslut gällande gymnasieantagningen 
- Protokollsutdrag 2021-09-07 § 44 Yttrande och beslut gällande 
gymnasieantagningen i Region Västerbotten 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen och godkänner 
gymnasieantagningens arbetsutskotts förslag till beslut. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen och godkänner 
gymnasieantagningens arbetsutskotts förslag till beslut. 
_____ 
 
- 
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BOU § 55 Dnr 2021/000073002 
 
Delegeringsordning barn- och utbildningsnämnden 2021 
 
Ärende 
Skolchef Tomas Åström redogör för ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
- Delegeringsordning BUN - förslag BUN 2021-09-21 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner föreslagen justering i 
delegeringsordningen. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner föreslagen justering i 
delegeringsordningen. 
_____ 
 
- 
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BOU § 56 Dnr 2021/000032600 
 
Kvalitetsdagar 2021 
 
Ärende 
Skolchef Tomas Åström redogör för förslag till genomförandet av 
kvalitetsdagarna. 
 
Beslutsunderlag 
- 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
- 
 
Förslag under sammanträdet 
- Ej digitalt Kvalitetsdagar. 
- Delvis digitalt. Information digitalt. Dialog ej digitalt. 
- Flytta fram kvalitetsdagarna till i början av 2022. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
De planerade kvalitetsdagarna flyttas från 26-27 oktober fram till början av 
2022 för att fysisk möte ska kunna vara möjligt att genomföra på ett säkert 
sätt. 
 
Barn- och utbildningsnämndens möte 26 oktober, kl. 10:30, fastställs. 
_____ 
 
- 
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BOU § 57 Dnr 2021/00001130 
 
Kurser och konferenser 2021 
 
Ärende 
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Susanne Bygdén redogör för 
ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag 2021-09-07 § 45 Kurser och konferenser 2021 
- VB: Välkomna på Skolchefs- och presidiekonferens torsdag 7 oktober! 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
- 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen och beslutar att 
ordförande Susanne Bygdén (S) samt vice ordförande Matilda Lundberg (C) 
deltar i Skolchefs- och presidiekonferensen å nämndens vägar. 
_____ 
 
- 
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BOU § 58 Dnr 2021/000009600 
 
Delgivning - Information till nämnden 2021 
 
Ärende 
För kännedom. 
 
Beslutsunderlag 
- Skolbiorapport 2020 - Svenska Filminstitutet 
- Filminstitutets skolbiorapport 2020 
- Arbetsmiljöplan Barn- och utbildningsförvaltningen 2021 
- Protokollsutdrag 2021-06-16 § 46 Delgivning - Information till nämnden 
2021 
- Återkoppling Liljaskolan enhet B gy.docx 
- VB: Återkoppling Skolinspektionens distansgranskning Liljaskolan enhet B 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
- 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämndens tackar för delgivningen. 
_____ 
 
- 
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BOU § 59 Dnr 2021/000008002 
 
Delegationsbeslut 2021 
 
Ärende 
Redovisas i beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag 2021-06-16 § 47 Delegationsbeslut 2021 
- Delegationsbeslut 7-18/2021 Tomas Åström 
- Delegationsbeslut 1-1/2021 Malin Vesterlund 
- Delegationsbeslut 12-15/2021 Maria Olofsson 
- Delegationsbeslut 8-9/2021 Kristina Nyström 
- Delegationsbeslut 1-1/2021 Erik Enström 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
- 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämndens tackar för redovisningen. 
_____ 
 
- 
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BOU § 60 Dnr 2021/000012600 
 
Övriga ärenden 2021 
 
Ärende 
- Bengt-Erik Näslund (V) tog upp en diskussion om rutiner vid utrymning av 
Hammarskolan i händelse av brand. 
 
Beslutsunderlag 
- 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
- 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för diskussionen. 
_____ 
 
- 
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