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Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, Vännäs 
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Beslutande 

 

 

 

 

 

 

Ersättare, tjänstgörande 

 

Ersättare, ej tjänstgörande 

Susanne Bygdén (S), Ordförande 

Matilda Lundberg (C), 1:e vice ordförande 

Peder Lundberg (S) 

Hanna Lindberg (V) 

Susan Palm (M) 

Bertil Burén (C) 

Annelie Moström (L) 

Per-Erik Lundmark (S) 

Hans Granberg (S) 

Bengt-Erik Näslund (V) 

Agneta Nilsson (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 2021-04-08 Paragrafer §§ 18-28 

Underskrift 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 2021-03-30 

Anslaget sätts upp 2021-04-08 Anslaget tas ned 2021-04-29 

Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningskontoret 

Underskrift _______________________ 
 

 Kim Holmberg  
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Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

3(13) 

2021-03-30 

 
 

 

  

 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

Bou § 18 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 
- Information till barn- och utbildningsnämndens ledamöter från skolchef 
- Covid-19 - Medarbetarinfo utifrån utökad karantän, från 23 februari 
- Covid-19 Vårdnadshavarinformation med anledning av det Nya 
Coronaviruset, 22 februari 2021 
- Covid-19, Utökad karantän - ny åtgärd för att förhindra smittspridning, 
presentation 
- Protokollsutdrag 2020-12-16 § 75 Kontinuitetsplanering vid kris 
- Protokollsutdrag 2021-03-16 § 12 Kontinuitetsplanering vid kris 
 
Arbetsutskottets 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 utbildningsnämnden beslutar att delegationen som tidigare 
beslutats 16 december 2020 förlängs från 30 mars 2021 till nämndens möte 
16 juni 2021.  
 
Barn- och utbildningsnämndens 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 utbildningsnämnden beslutar att delegationen som tidigare 
beslutats 16 december 2020 förlängs från 30 mars 2021 till nämndens möte 
16 juni 2021. 
_____ 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

Bou § 19 Dnr 2021/000014 60 
 
Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2021 
 
Ärende 
Skolchef Tomas Åström redogör för ärendet. 
- Riksdagen har beslutat införa möjlighet att sätta betyg i årskurs 4 och 5. 
Rektor får möjlighet att besluta om betyg ska sättas redan från årskurs 4. 
Lagändringen gäller från 1 april 2021 
- Ett samarbetsprojekt pågår med barn- och utbildningsförvaltningen, 
fastighetsavdelningen och huvudskyddsombud för att få till stånd bättre 
rutiner. Till exempel gällande underhåll, felanmälan och åtgärder, 
uppföljning skyddsronder, motortrafik på skolgård och rutiner för 
snöröjning. 
- Barn- och utbildningsförvaltningen välkomnar Helena Ödling som ny 
rektor för grundsärskolan och blivande ny elevhälsochef. 
 
Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag 2021-03-16 § 13 Information från barn- och 
utbildningsförvaltningen 2021 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen.  
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 
_____ 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

Bou § 20 Dnr 2021/000038 027 
 
Strategisk kompetensförsörjning - handlingsplan 
 
Ärende 
Skolchef Tomas Åström redogör för det arbete som pågår för att ta fram 
handlingsplan för strategisk kompetensförsörjning. 
 
Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag 2021-03-16 § 14 Strategisk kompetensförsörjning - 
handlingsplan 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen.  
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 
_____ 
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Barn- och utbildningsnämnden 
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Sida 

6(13) 

2021-03-30 

 
 

 

  

 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

Bou § 21 Dnr 2020/000030 714 
 
Beslut om ny förskola i Vännäs 
 
Ärende 
Skolchef Tomas Åström redogör för hur arbetet fortgår efter beslut om ny 
förskola. 
 
Beslutsunderlag 
- Beslut-2019000155-KS-§ 10 - Motion från Ulf Eriksson (C), Hans-Inge 
Smetana (KD) och Monica Wahlström (L) om 4-avdelningsförskolor 
- Beslut-2020000086-KS-§ 11 - Byggnation av ny förskola 
- Protokollsutdrag 2021-02-09 § 7 Beslut om ny förskola i Vännäs 
- Protokollsutdrag 2021-03-16 § 15 Beslut om ny förskola i Vännäs 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen.  
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 
_____ 
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Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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2021-03-30 

 
 

 

  

 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

Bou § 22 Dnr 2021/000037 043 
 
Budget 2021 - Ekonomisk uppföljning 
 
Ärende 
Skolchef Tomas Åström redogör för ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
- Budgetuppföljning 2021-02 
- Protokollsutdrag 2021-03-16 § 16 Budget 2021 - Ekonomisk uppföljning 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen.  
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 
_____ 
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Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

8(13) 

2021-03-30 

 
 

 

  

 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

Bou § 23 Dnr 2020/000048 043 
 
Budget 2022 
 
Ärende 
Skolchef Tomas Åström redogör för ärendet och informerar om aktuell 
status på budgetarbetet. 
 
Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag 2021-03-16 § 17 Budget 2022 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen.  
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 
_____ 
 
      
      
      
 
 

https://sign.visma.net/sv/document-check/b69aee29-0621-40dc-9690-30b96964d321

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

www.vismasign.com



 
Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 
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2021-03-30 

 
 

 

  

 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

Bou § 24 Dnr 2021/000036 05 
 
Upphandling taxi/skolbil för grund-, sär- och gymnasiesärskola 
 
Ärende 
Information om pågående upphandling av skolbil. När anbud slutligen skall 
antas så krävs beslut av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. 
 
Förvaltningsadministratör Kim Holmberg redogör för ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
- Annons 
- Avtalsvillkor 
- Protokollsutdrag 2021-03-16 § 18 Upphandling taxi/skolbil för grund-, sär- 
och gymnasiesärskola 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen och ålägger 
förvaltningsadministratör att kalla till extra sammanträde för barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott när det blir aktuellt att ta beslut om 
antagande av anbud.  
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen och ålägger 
förvaltningsadministratör att kalla till extra sammanträde för barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott när det blir aktuellt att ta beslut om 
antagande av anbud. 
_____ 
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Barn- och utbildningsnämnden 
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10(13) 

2021-03-30 

 
 

 

  

 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

Bou § 25 Dnr 2021/000011 30 
 
Kurser och konferenser 2021 
 
Ärende 
Vice ordförande Matilda Lundberg representerade presidiet på Skolchefs- 
och presidiekonferensen 18 februari 2021 och redogör för den konferensen. 
 
Ordförande Susanne Bygdén redogör för övriga kurser och konferenser. 
 
Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag 2021-02-09 § 14 Kurser och konferenser 2021 
- Program SC-Presidie 210218 
- Protokollsutdrag 2021-03-16 § 19 Kurser och konferenser 2021 
- Program konferens och rapportsläpp - Allt jag inte får göra 25 mars 2021 
- VB: Till politiker i skol- utbildningsämd 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen.  
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 
_____ 
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2021-03-30 

 
 

 

  

 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

Bou § 26 Dnr 2021/000009 600 
 
Delgivning - Information till nämnden 2021 
 
Ärende 
För kännedom. 
 
Beslutsunderlag 
- Bergström och "Fiskarkvinna" av C M Lindqvist 
- förstudie_v031_missiv.docx.mso16.a1a 
- förstudie_v031_utkast3.docx.mso16.a1a 
- VB: Riksarkivet (RA-KS 2021/18) Remiss av förstudie om användning och 
hantering av underskrifter med elektroniska materiel och metoder. 
- Vännäs Familjecenter - verksamhetsplan 2021-2023 
- Vännäs Familjecenter - Verksamhetsberättelse för 2020 
- Protokollsutdrag 2021-02-09 § 15 Delgivning - Information till nämnden 
2021 
- Kostpolicy 2020 - utvärdering 
- Grundläggande granskning Vännäs kommun 2020 
- VB: Rapport Grundläggande granskning 
       
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 
_____ 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

Bou § 27 Dnr 2021/000008 002 
 
Delegationsbeslut 2021 
 
Ärende 
Redovisas i beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
- Delegationsbeslut 1-4/2021 Tomas Åström 
- Delegationsbeslut 4/2021 Maria Olofsson 
- Protokollsutdrag 2021-02-09 § 16 Delegationsbeslut 2021 
       
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 
_____ 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

Bou § 28 Dnr 2021/000012 600 
 
Övriga ärenden 2021 
 
Ärende 
Inga övriga ärenden. 
 
Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag 2021-02-09 § 17 Övriga ärenden 2021 
       
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 -     
_____ 
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