
 
Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

1(16) 

2022-10-25 

 
 

 

  

 

Plats och tid Hotel Vännäs, Vännäs 

Tisdagen den 25 oktober, 2022 kl 08:15 – 14:10 

Ajournering 12:10 – 13:00 

  

Beslutande  

Ledamöter 

 

 

 

 

Susanne Bygdén (S), Ordförande 

Matilda Lundberg (C), 1:e vice ordförande 

Peder Lundberg (S) 

Hanna Lindberg (V) 

Susan Palm (M) 

Bertil Burén (C) 

 

Tjänstgörande ersättare 

 

 

 

 

Per-Erik Lundmark (S) § 68 - 70 

Damas Rusaraganya (S) 

Bengt-Erik Näslund (V) 

Övriga Närvarande  

  

Övriga Tomas Åström, förvaltningschef 

Kim Holmberg, nämndsekreterare 

Maria Olofsson, ekonom 

Jennie Lindqvist, rektor § 68 

Catarina Jakobsson, rektor § 68 

Erik Enström, kulturchef § 68 

Helena Ödling, elevhälsochef/rektor grundsärskolan § 69 

Utses att justera Matilda Lundberg (C) 

Justeringens plats och tid 

 

 

Digital justering  Paragrafer §§ 68-81 

Signerat av  Sekreterare 

 

 

Kim Holmberg 

 

   

Ordförande 

 

Susanne Bygdén 

 

   

Justerare 

 

Matilda Lundberg (C) 

 

   

 

 

BEVIS OM ANSLAG 

Protokoll för Barn- och utbildningsnämnden har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla.  

Sammanträdesdatum 2022-10-25 

Anslaget sätts upp 2022-10-31 Anslaget tas ned 2022-11-21 

Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningskontoret  

Signerat av  Kim Holmberg 
 

   

https://sign.visma.net/sv/document-check/95353e1e-e532-4597-92d9-f875e9a33044

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

www.vismasign.com



 
Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

2(16) 

2022-10-25 

 
 

 

  

 

 
 

 
 
Innehållsförteckning 
BOU § 68 Dnr 2022/000049600 
Kvalitet och arbetsmiljö - nuläge på våra enheter 3 

BOU § 69 Dnr 2020/000042600 
Nämndsamarbete - Vård- och omsorgsnämnden och barn- och utbildningsnämnden 4 

BOU § 70 Dnr 2022/00001560 
Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2022 5 

BOU § 71 Dnr 2022/000076600 
Verksamhetsplan 2023 6 

BOU § 72 Dnr 2022/000005043 
Budget 2023 7 

BOU § 73 Dnr 2022/000011050 
Avtal om intraprenad mellan barn- och utbildningsnämnden och förskolan 
Spiran/Vännäsby förskola. 8 

BOU § 74 Dnr 2021/000094043 
Arbetskläder 9 

BOU § 75 Dnr 2020/000033600 
Budget- och verksamhetsansvar för ungdomar 16-20 år 10 

BOU § 76 Dnr 2021/000053612 
Yttrande och beslut gällande gymnasieantagningen i Region Västerbotten 11 

BOU § 77 Dnr 2022/000075869 
Kulturstipendium 2022 12 

BOU § 78 Dnr 2022/000003030 
Kurser och konferenser 2022 13 

BOU § 79 Dnr 2022/000008600 
Delgivning - Information till nämnden 2022 14 

BOU § 80 Dnr 2022/000013002 
Delegationsbeslut 2022 15 

BOU § 81 Dnr 2022/000004600 
Övriga ärenden 2022 16 

 

https://sign.visma.net/sv/document-check/95353e1e-e532-4597-92d9-f875e9a33044

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

www.vismasign.com



 
Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

3(16) 

2022-10-25 

 
 

 

  

 

 
 

BOU § 68 Dnr 2022/000049600 
 
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? 
 
Rektorer från förskolan och kulturchef Erik Enström informerar och deltar i 
frågestund. 
 
Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag 2022-10-11 § 59 Kvalitet och arbetsmiljö - nuläge på våra 
enheter 
- Presentation förskola nämnden- Ht 22.pptx 
- BUN 221025 Anpassad grundskola 
 
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 ser fram emot 
kommande kvalitetsdagar för möjlighet till utförligare presentationer och 
djupare diskussioner. 
_____ 
 
- 
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BOU § 69 Dnr 2020/000042600 
 
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. 
 
Elevhälsochef Helena Ödling informerar och deltar i frågestund. 
 
Beslutsunderlag 
- Barn och elevhälsa - BUN 221025 
- Protokollsutdrag 2022-10-11 § 58 Nämndsamarbete - Vård- och 
omsorgsnämnden och barn- och utbildningsnämnden 
 
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 ser positivt på 
den utveckling av samarbetet som skett. Nämnden ser fram emot att följa 
resultaten av pågående arbete. 
_____ 
 
- 
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BOU § 70 Dnr 2022/00001560 
 
Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2022 
 
Ärende 
Skolchef Tomas Åström redogör för ärendet. 
 
- Lägesrapport planerade förskolan på Vännäsborg 
- Lägesrapport planerad ny idrottshall för Vegaskolan 
- Nya underlag för utvecklingssamtal - RUS 
- Ledningsorganisationen inom förvaltningen 
 
Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag 2022-10-11 § 56 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 § 71 Dnr 2022/000076600 
 
Verksamhetsplan 2023 
 
Ärende 
Skolchef Tomas Åström redogör för ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
- Verksamhetsplan 2023 - beslut bun 25 okt 2022 
- Verksamhetsplan 2023 - bun 221025 
- Verksamhetsplan 2022 - beslut BUN 17 dec 2021 
- Protokollsutdrag 2022-10-11 § 62 Verksamhetsplan 2023 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
- 
 
Förslag under sammanträdet 
- 
 
Ärendets behandling 
- 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen och fastställer 
Verksamhetsplan 2023. 
_____ 
 
- 
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BOU § 72 Dnr 2022/000005043 
 
Budget 2023 
 
Ärende 
Skolchef Tomas Åström redogör för ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag 2022-10-11 § 57 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 § 73 Dnr 2022/000011050 
 
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 
- Avtal med fsk Spiran och Vännäsby fsk - 230801-260731 
- Protokollsutdrag 2022-05-10 § 36 Avtal om intraprenad mellan barn- och 
utbildningsnämnden och förskolan Spiran/Vännäsby förskola. 
- Intraprenadavtal - underlag till bun 
- Protokollsutdrag 2022-10-11 § 60 Avtal om intraprenad mellan barn- och 
utbildningsnämnden och förskolan Spiran/Vännäsby förskola. 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
- 
 
Förslag under sammanträdet 
- 
 
Ärendets behandling 
- 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen och godkänner 
förvaltningens förslag till avtal med intraprenaden förskolan Spiran och 
Vännäsby förskola. Nämnden ger ordförande Susanne Bygdén i uppdrag att 
skriva under avtalet. 
_____ 
 
- 
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BOU § 74 Dnr 2021/000094043 
 
Arbetskläder 
 
Ärende 
Fackförbunden Kommunal och Lärarförbundet har inkommit med  
skrivelser till barn- och utbildningsnämnden. 
 
Facken närvarade vid nämndens möte i mars för att svara på frågor och  
klargöra de aktuella skrivelserna. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att en utredning med  
konsekvenser av införande av arbetskläder ska genomföras. 
 
Barn- och utbildningsnämnden återkommer till nämndens möte med 
förslag på vilka delar som bör belysas i utredningen. Vid nämndens 
sammanträde i juni beslutades om utredningens inriktning. 
 
Skolchef Tomas Åström redogör för ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
- VB: Skrivelse Arbets -och skyddskläder 
- Skrivelse om arbetskläder 
- VB: Arbets/skyddskläder 
- Arbetskläder 
- Protokollsutdrag 2022-06-14 § 52 Arbetskläder 
 
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 § 75 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 
- Protokollsutdrag 2021-12-17 § 78 Budget- och verksamhetsansvar för 
ungdomar 16-20 år 
- Beslut-2020000142-KS-§ 136 
 
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 § 76 Dnr 2021/000053612 
 
Yttrande och beslut gällande gymnasieantagningen i Region 
Västerbotten 
 
Ärende 
Skolchef Tomas Åström redogör för ärendet. 
 
Kommunerna i Västerbotten har på skolchefs- och presidiekonferensen i 
Lycksele den 6 oktober kommit överens om att gymnasieantagningen även i 
fortsättningen kommer att vara placerad i Vindeln. 
 
Beslutsunderlag 
- VB: Bifogat: Underlag för beslut gällande gymnasieantagningen 
- Underlag för beslut gällande gymnasieantagning 
- Protokollsutdrag 2021-09-21 § 54 Yttrande och beslut gällande 
gymnasieantagningen i Region Västerbotten 
- VB: ang: Utredningsdirektiv AU Gymnasieantagningen 
- Protokollsutdrag 2022-06-14 § 53 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 § 77 Dnr 2022/000075869 
 
Kulturstipendium 2022 
 
Ärende 
Sista datum för nominering till årets kulturstipendium 2022 var 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 
- Kulturstipendium 2022 - förslag till beslut 
- Kulturstipendiet förteckning mottagare 2021 
- Protokollsutdrag 2022-10-11 § 61 Kulturstipendium 2022 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
- 
 
Förslag under sammanträdet 
- 
 
Ärendets behandling 
- 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att Erik Vernersson tilldelas 
kulturstipendium 2022. 
 
Nämndens motivering: 
"Erik Vernersson får årets kulturstipendium för sin litterära gärning där han 
med innerlighet och finess blivit en uppmärksammad och uppskattad röst 
på den svenska lyrikhimlen. 
 
Erik Vernersson har valt Vännäs som sin geografiska plats för skrivandet 
och har därigenom gett oss många fina tillfällen att mötas, både fysiskt och 
litterärt." 
_____ 
 
- 
 

https://sign.visma.net/sv/document-check/95353e1e-e532-4597-92d9-f875e9a33044

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

www.vismasign.com



 
Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

13(16) 

2022-10-25 

 
 

 

  

 

 
 

BOU § 78 Dnr 2022/000003030 
 
Kurser och konferenser 2022 
 
Ärende 
Ingen information om kurser eller konferenser. 
 
Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag 2022-10-11 § 63 Kurser och konferenser 2022 
- VB: Välkomna till Skolchefs- och Presidiekonferensen den 6 oktober! 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
- 
 
Förslag under sammanträdet 
- 
 
Ärendets behandling 
- 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- 
_____ 
 
- 
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BOU § 79 Dnr 2022/000008600 
 
Delgivning - Information till nämnden 2022 
 
Ärende 
För kännedom. 
 
Beslutsunderlag 
- Läsårstider rekommenderade av Delegationen för utbildning avseende 
läsår 2023-2024 
- VB: ang: Läsårstider rekommenderade av Delegationen för utbildning 
2023-2024 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
- 
 
Förslag under sammanträdet 
- 
 
Ärendets behandling 
- 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- 
_____ 
 
- 
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BOU § 80 Dnr 2022/000013002 
 
Delegationsbeslut 2022 
 
Ärende 
Redovisas i beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag 2022-09-20 § 66 Delegationsbeslut 2022 
- Delegationsbeslut 37-40/2022 Tomas Åström 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
- 
 
Förslag under sammanträdet 
- 
 
Ärendets behandling 
- 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- 
_____ 
 
- 
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BOU § 81 Dnr 2022/000004600 
 
Övriga ärenden 2022 
 
Ärende 
Inga övriga ärenden. 
 
Beslutsunderlag 
- 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
- 
 
Förslag under sammanträdet 
- 
 
Ärendets behandling 
- 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- 
_____ 
 
- 
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