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BOU § 31 Dnr 2020/00002365 
 
Kontinuitetsplanering vid kris 
 
Ärende 
Skolchef Tomas Åström beskriver hur förvaltningen och kommunen jobbar 
med aktuella situationer och vilka beslut som tagits och beslut som måste 
tas. 
 
- Aktuell information om hur krisen kring Covid-19 påverkar verksamheten. 
- Aktuell information om hur krisen i Ukraina påverkar verksamheten. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid nämndens möte 29 mars att 
vid kommande möte 10 maj fatta beslut om skolchefens delegation 
relaterade till Covid-19 ska avslutas eller ej. 
 
Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag 2022-04-26 § 24 Kontinuitetsplanering vid kris 
- Protokollsutdrag 2022-03-29 § 17 Kontinuitetsplanering vid kris 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen och beslutar att 
skolchefens delegation relaterade till Covid-19 ska avslutas. 
 
Förslag under sammanträdet 
- 
 
Ärendets behandling 
- 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen och beslutar att 
skolchefens delegation relaterade till Covid-19 ska avslutas. 
_____ 
 
- 
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BOU § 32 Dnr 2022/000049600 
 
Kvalitet och arbetsmiljö - nuläge på våra enheter 
 
Ärende 
Skolchef Tomas Åström redogör för ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har förberett ett uppdrag till 
rektorerna att informera nämnden om arbetsmiljö, insatser, resultat och 
övrig nulägesredogörelse från respektive enhet. 
 
Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag 2022-04-26 § 26 Kvalitet och arbetsmiljö - nuläge på 
våra enheter 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Bjuder in skolorna för information och frågestund till nästa nämnd. 
 
Förslag under sammanträdet 
- 
 
Ärendets behandling 
- 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen och ger 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. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att kvalitetsutvecklingsdagar 
planeras till i januari när nya nämnden är tillsatt. 
_____ 
 
- 
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BOU § 33 Dnr 2022/000041043 
 
Budget 2022 - ekonomisk uppföljning 
 
Ärende 
Skolchef Tomas Åström redogör för ärendet. 
 
Rapport Tertialbokslut T1 2022 lämnades. 
 
Under en längre period har grundskolans elevantal har ökat och 
skolsköterskorna har fått ett mer omfattande uppdrag utan att 
bemanningen har ökat. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att en utökning av 
skolsköterskornas resurser för att möta det ökade behovet. Bemanningen 
utökas till 2,5 tjänster totalt. 
 
Beslutsunderlag 
- Budget 2022 - planeringsförutsättn nyckeltal beslut bun 10 maj 2022 
- Tertialbokslut T1 2022 - BUN 2022-05-10 
- BOU - ekonomisk uppföljning 
- Exp protokoll - ekonomisk uppföljning 
- Protokollsutdrag 2022-04-26 § 27 Budget 2022 - ekonomisk uppföljning 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen och beslutar enligt 
barn- och utbildningsförvaltningens förslag. 
 
Förslag under sammanträdet 
- 
 
Ärendets behandling 
- 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner tertialbokslut T1 2022 och 
beslutar enligt barn- och utbildningsförvaltningens förslag om utökning av 
skolsköterskornas resurser för att möta det ökade behovet. Bemanningen 
utökas till 2,5 tjänster totalt. 
_____ 
 
- 
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BOU § 34 Dnr 2022/000005043 
 
Budget 2023 
 
Ärende 
Skolchef Tomas Åström redogör för ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag 2022-04-26 § 28 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 § 35 Dnr 2021/000038027 
 
Strategisk kompetensförsörjning - handlingsplan 
 
Ärende 
Skolchef Tomas Åström redogör för ärendet. 
 
I HÖK 21 (huvudöverenskommelse med Lärarförbundets och Lärarnas 
Riksförbunds Samverkansråd) anges att varje arbetsgivare ska ta fram en 
plan för strategisk kompetensförsörjning. 
 
Beslutsunderlag 
- Strategisk kompetensförsörjning - handlingsplan, beslutad den 11 maj 
2022 
- Strategisk kompetensförsörjning - handlingsplan, BUN 10 maj 2022 
- Protokollsutdrag 2021-03-30 § 20 Strategisk kompetensförsörjning - 
handlingsplan 
- Protokollsutdrag 2022-04-26 § 29 Strategisk kompetensförsörjning - 
handlingsplan 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen och fastställer 
målen i handlingsplanen enligt barn- och utbildningsförvaltningen förslag. 
 
Förslag under sammanträdet 
- 
 
Ärendets behandling 
- 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen och fastställer 
målen i handlingsplanen enligt barn- och utbildningsförvaltningen förslag 
med på mötet gjorda justeringar. 
_____ 
 
- 
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BOU § 36 Dnr 2022/000011050 
 
Avtal om intraprenad mellan barn- och utbildningsnämnden och 
förskolan Spiran/Vännäsby förskola. 
 
Ärende 
Skolchef Tomas Åström redogör för ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade på nämndens möte 8 februari att 
aktualisera frågan om förlängning eller uppsägning av avtalet. 
 
Beslutsunderlag 
- Protokoll+BOU+220208 
- Avtal med fsk Spiran o Vby 190101-230731 
- SV: Handlingar för ärende 2022000011, Avtal om intraprenad mellan 
barn- och utbildningsnämnden och förskolan Spiran/Vännäsby förskola. 
- Nytt avtal Spiran_Vännäsby förskola 2022 
- Protokollsutdrag 2022-04-26 § 30 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 ger skolchefen 
i uppdrag att redovisa en ekonomisk översikt för de senaste fem åren och 
presentera ett förslag på hur överskott/underskott kan regleras. 
_____ 
 
- 
 

https://sign.visma.net/sv/document-check/9c31db81-d621-46d7-bf4f-05cdba15b94e

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

www.vismasign.com



 
Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

9(17) 

2022-05-10 

 
 

 

  

 

 
 

BOU § 37 Dnr 2022/000046007 
 
Grundläggande granskning 2021 - kommunens revisorer 
 
Ärende 
Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört 
en grundläggande granskning av nämnderna. Granskningen ingår som ett 
underlag till kommunfullmäktige inför den årliga ansvarsprövningen. 
 
Den grundläggande granskningen är inriktad på att översiktligt bedöma 
måluppfyllelsen samt om styrelse eller nämnd har en tillräcklig styrning och 
kontroll för att leva upp till mål, beslut 
och föreskrifter. Revisorerna har granskat att nämnden bedriver 
verksamheten i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, 
att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i 
övrigt tillfredsställande sätt. 
 
Utifrån den genomförda granskningen har revisorerna lämnat 
rekommendationer. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har att yttra sig angående granskningen. 
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande 
som barn- och utbildningsnämnden har att ta ställning till. 
 
Beslutsunderlag 
- Yttrande revisionsrapport grundläggande granskning 
- Rapport Grundläggande BUN Vännäs -21 SLUTLIG 
- Tjänsteskrivelse revisionsrapport grundläggande granskning 2021 
- Protokollsutdrag 2022-04-26 § 31 Grundläggande granskning 2021 - 
kommunens revisorer 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen och beslutar 
godkänna barn- och utbildningsförvaltningens förslag till yttrande. 
 
Förslag under sammanträdet 
- 
 
Ärendets behandling 
- 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen och beslutar 
godkänna barn- och utbildningsförvaltningens förslag till yttrande. 
_____ 
 
- 
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BOU § 38 Dnr 2018/00006964 
 
Förskolans lokalförsörjning 2019-2028 
 
Ärende 
Skolchef Tomas Åström redogör för ärendet och uppdaterar nämnden om  
status för pågående arbete med förskolan vid Vännäsborg. 
 
Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag 2022-04-26 § 32 Förskolans lokalförsörjning 2019-2028 
 
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 § 39 Dnr 2022/00005064 
 
Grundskolans lokalförsörjning 
 
Ärende 
Skolchef Tomas Åström informerar om prognosticerade framtida lokalbehov  
för grundskolan. 
 
Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag 2022-04-26 § 33 Grundskolans lokalförsörjning 
 
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. 
_____ 
 
- 
 

https://sign.visma.net/sv/document-check/9c31db81-d621-46d7-bf4f-05cdba15b94e

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

www.vismasign.com



 
Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

12(17) 

2022-05-10 

 
 

 

  

 

 
 

BOU § 40 Dnr 2021/000094043 
 
Arbetskläder 
 
Ärende 
Skolchef Tomas Åström redogör för ärendet. 
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. I ett första steg  
ges skolchef i uppdrag att ta fram ett förslag på vilka delar som bör belysas i  
utredningen. Vid nämndens sammanträde 10 maj beslutas om utredningens  
inriktning. 
 
Beslutsunderlag 
- VB: Skrivelse Arbets -och skyddskläder 
- Skrivelse om arbetskläder 
- VB: Arbets/skyddskläder 
- Arbetskläder 
- Protokollsutdrag 2022-03-29 § 25 Arbetskläder till personal inom förskola 
och fritidshem 
- Protokollsutdrag 2022-04-26 § 34 Arbetskläder till personal inom förskola 
och fritidshem 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
- 
 
Förslag under sammanträdet 
- 
 
Ärendets behandling 
- 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att en utredning med  
konsekvenser av införande av arbetskläder ska genomföras. I ett första steg  
ges skolchef i uppdrag att ta fram ett förslag på vilka delar som bör belysas i  
utredningen. Vid nämndens sammanträde i juni beslutas om utredningens  
inriktning. 
_____ 
 
- 
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BOU § 41 Dnr 2021/000053612 
 
Yttrande och beslut gällande gymnasieantagningen i Region 
Västerbotten 
 
Ärende 
Skolchef Tomas Åström redogör för ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag 2021-09-21 § 54 Yttrande och beslut gällande 
gymnasieantagningen i Region Västerbotten 
- Protokollsutdrag 2022-03-29 § 26 Yttrande och beslut gällande 
gymnasieantagningen i Region Västerbotten 
- VB: Bifogat: Underlag för beslut gällande gymnasieantagningen 
- Underlag för beslut gällande gymnasieantagning 
 
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 § 42 Dnr 2022/000003030 
 
Kurser och konferenser 2022 
 
Ärende 
Inga kurser eller konferenser att redogöra för. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2022-04-26 § 37 Kurser och konferenser 2022 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
- 
 
Förslag under sammanträdet 
- 
 
Ärendets behandling 
- 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- 
_____ 
 
- 
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BOU § 43 Dnr 2022/000008600 
 
Delgivning - Information till nämnden 2022 
 
Ärende 
För kännedom. 
 
Beslutsunderlag 
- Beslut från Skolinspektionen 
- Beslut Hammarskolan 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
- 
 
Förslag under sammanträdet 
- 
 
Ärendets behandling 
- 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- 
_____ 
 
- 
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BOU § 44 Dnr 2022/000013002 
 
Delegationsbeslut 2022 
 
Ärende 
Redovisas i beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag 2022-03-29 § 29 Delegationsbeslut 2022 
- Delegationsbeslut 11-17/2022 Maria Olofsson 
- Delegationsbeslut 9-19/2022 Tomas Åström 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
- 
 
Förslag under sammanträdet 
- 
 
Ärendets behandling 
- 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- 
_____ 
 
- 
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Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 
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BOU § 45 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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