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BOU § 1 Dnr 2023/000009600 
 
Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2023 
 
Ärende 
Skolchef Tomas Åström redogör för ärendet. 
 
- Sekretessbevis till förtroendevalda. 
- Planerade IT-inköp under året. 
- Pågående och avklarade rekryteringar. 
- Personalbrist vid ovanligt stor frånvaro och svårigheter att rekrytera 
vikarier. 
 
Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag 2023-01-31 § 1 Information från barn- och 
utbildningsförvaltningen 2023 
- Sekretessbevis för barn- och utbildningsnämnden 2020-09-14 
 
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 § 2 Dnr 2023/000019600 
 
Introduktion till barn- och utbildningsnämnden 
 
Ärende 
Ordförande Johan Ågren redogör för ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade att lägga till en 
punkt gällande fördjupad information till nämndens möte. Eftersom det är 
ny mandatperiod så aktualiseras frågan om i vilka områden nämnden 
önskar fördjupad information. Kom gärna med förslag på vad nämnden kan 
vilja ha mer information om. 
 
Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag 2023-01-31 § 15 Övriga ärenden 2023 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
- 
 
Förslag under sammanträdet 
Agneta Nilsson (M) önskade mer information om verksamhetsområdet 
kultur. Förslagsvis bjuder nämnden in kulturchef Erik Enström till 
kommande nämnd. 
 
Ärendets behandling 
- 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen och uppmanar de 
förtroendevalda att fortsatt komma med önskemål om inom vilka områden 
nämnden önskar fördjupad information. 
_____ 
 
- 
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BOU § 3 Dnr 2022/000045710 
 
Kraftverket - Tillsyn av enskilda förskolor och skolbarnomsorg 
2022 
 
Ärende 
Barn- och utbildningsförvaltningen har genomfört tillsyn av verksamheten 
vid kooperativet Kraftverkets förskola och fritidshem utifrån huvudmannens 
skyldighet i enlighet med 26 kap 2, 4, 6-16, 18 samt 27 §§ skollagen 
(2010:800). Syftet med tillsynen är att säkerställa att kraven i skollagen 
efterlevs. 
 
Samordningsledare Maria Bränström redogör för ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag 2023-01-31 § 2 Kraftverket - Tillsyn av enskilda förskolor 
och skolbarnomsorg 2022 
- Beslut utifrån ordinarie tillsyn av Kraftverket ht 2022 
- Bilaga 1 Ifyllt frågeformulär inför tillsyn 2022 
- Bilaga 2 Systematiskt kvalitetsarbete vid Kraftverkets förskola av rektor 
2021 
- Bilaga 3 Systematiskt kvalitetsarbete vid Kraftverkets fritidshem av rektor 
2021 
- Bilaga 4 Systematiskt kvalitetsarbete vid Kraftverkets förskola av 
huvudman 2021 
- Bilaga 5 Systematiskt kvalitetsarbete vid Kraftverkets fritidshem av 
huvudman 2021 
- Bilaga 6 Vårdnadshavarenkät Kraftverkets förskola ht 2022 
- Bilaga 7 Vårdnadshavarenkät Kraftverkets fritidshem ht 2022 
- Bilaga 8 Verksamhetsberättelse 2021 
- Bilaga 9 Resultatrapport 2021 
- Bilaga 10 Budget 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. 
_____ 
 
Matilda Lundberg (C) informerar om att hon är ledamot i Kraftverkets 
styrelse. Enligt barn- och utbildningsnämnden så föreligger ingen 
jävsituation i aktuellt ärende. 
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BOU § 4 Dnr 2023/000014710 
 
Placerade barn inom barnomsorg 
 
Ärende 
Skolchef Tomas Åström redogör för ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag 2023-01-31 § 6 Placerade barn inom barnomsorg 
- Placerade barn - bun 14 feb 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. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fortsatt stödja fullmäktiges 
beslut om nybyggnation av förskola med åtta avdelningar vid Vännäsborg 
och den utökning av investeringsbudget som måste till för genomförandet. 
_____ 
 
Matilda Lundberg (C), Sandra Bingebo (KD) och Cecilia Palmborg (MP) 
reserverar sig mot beslutet. "Reservation från oppositionen till förmån för 
sitt eget förslag som tidigare lyfts i samband med att frågan behandlades i 
KF."   
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BOU § 5 Dnr 2023/000015610 
 
Skolenheter Vegaskolan 
 
Ärende 
Förvaltningschef Tomas Åström redogör för ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämnden måste fastställa skolenheter utifrån 
verksamheten. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår följande 
skolenheter: 
- Vegaskolan Förskoleklass 
- Vegaskolan 1-3 
- Vegaskolan 4-6 
- Vegaskolan anpassad grundskola 1-9 
 
Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag 2023-01-31 § 3 Skolenheter Vegaskolan 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden fastställer skolenheter enligt barn- och 
utbildningsförvaltningens förslag. 
 
Förslag under sammanträdet 
- 
 
Ärendets behandling 
- 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden fastställer skolenheter för Vegaskolan enligt 
följande: 
 
- Vegaskolan Förskoleklass 
- Vegaskolan 1-3 
- Vegaskolan 4-6 
- Vegaskolan anpassad grundskola 1-9 
_____ 
 
- 
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BOU § 6 Dnr 2022/000041043 
 
Budget 2022 - ekonomisk uppföljning 
 
Ärende 
Skolchef Tomas Åström redogör för ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag 2023-01-31 § 7 Budget 2022 - ekonomisk uppföljning 
- Ekonomisk uppföljning 2022-12-31 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
- 
 
Förslag under sammanträdet 
- 
 
Ärendets behandling 
- 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen och godkänner den 
ekonomiska rapporten. 
_____ 
 
- 
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BOU § 7 Dnr 2023/000002043 
 
Intraprenaden Spiran/Vännäsby förskola - Ekonomisk rapport 
2022 
 
Ärende 
Skolchef Tomas Åström redogör för ärendet. 
 
Intraprenaden Spiran/Vännäsby förskola ska enligt avtal med barn- och 
utbildningsnämnden årligen redovisa det ekonomiska resultatet för 
nämnden. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att årets underskott uppgående 
till 539 063 kr i sin helhet förs till intraprenaden Spiran/Vännäsby förskolas 
verksamhetsår 2023. 
 
Beslutsunderlag 
- Spiran o Vännäsby förskola resultat 2022 
- Protokollsutdrag 2023-01-31 § 8 Intraprenaden Spiran/Vännäsby förskola 
- Ekonomisk rapport 2022 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt barn- och 
utbildningsförvaltningens förslag. 
 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för presentationen och godkänner 
rapport Intraprenaden Spiran och Vännäsby förskola resultat 2022. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att årets underskott uppgående till 
539 063 kr i sin helhet förs till intraprenaden Spiran/Vännäsby förskolas 
verksamhetsår 2023. 
 
Förslag under sammanträdet 
- 
Ärendets behandling 
- 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för presentationen och godkänner 
rapport Intraprenaden Spiran och Vännäsby förskola resultat 2022. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att årets underskott uppgående till 
539 063 kr i sin helhet förs till intraprenaden Spiran/Vännäsby förskolas 
verksamhetsår 2023. 
_____ 
 
- 
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BOU § 8 Dnr 2023/000001043 
 
Verksamhetsberättelse 2022 - Barn och utbildning 
 
Ärende 
Skolchef Tomas Åström redogör för ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
- Verksamhetsberättelse 2022 - BUN 
- Protokollsutdrag 2023-01-31 § 9 Verksamhetsberättelse 2022 - Barn och 
utbildning 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner verksamhetsberättelse 2022 
enligt barn- och utbildningsförvaltningens förslag. 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott ser även att nämnden beaktar 
möjligheten att komplettera med eventuella händelser av väsentlig 
betydelse. 
 
Förslag under sammanträdet 
- 
 
Ärendets behandling 
- 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner Verksamhetsberättelse 2022 - 
BUN. 
_____ 
 
- 
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BOU § 9 Dnr 2023/000010600 
 
Internkontrollplan 2023 
 
Ärende 
Skolchef Tomas Åström redogör för ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämnden ska anta en intern kontrollplan för 2023. 
Det första steget i arbetet är att en riskanalys görs. På arbetsutskottets 
sammanträde har arbetsutskottet möjlighet att bidra till riskanalysen. 
Utifrån de prioriterade riskerna kommer en intern kontrollplan att föreslås 
till barn- och utbildningsnämnden. Den interna kontrollplanen anger hur 
riskerna ska kontrolleras och vilka eventuella åtgärder som ska genomföras.  
 
Enligt kommunens riktlinjer för intern kontroll ska en intern kontrollplan 
senast upprättas under första kvartalet. Planen ska fastställas av nämnden 
och delges kommunstyrelsen och revisionen. 
 
Beslutsunderlag 
- Internkontrollplan 2023 - beslut bun 14 feb 2023 
- Riskanalys jan 2023 
- Uppföljning Internkontrollplan - november 2022 
- Internkontroll - rutiner bou 
- Internkontrollplan 2022 - beslut bun 29 mars 2022 
- Riktlinjer för intern kontroll - Vännäs kommun 
- Protokollsutdrag 2023-01-31 § 4 Internkontrollplan 2023 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden fastställer internkontrollplan enligt barn- 
och utbildningsförvaltningens förslag. 
 
Förslag under sammanträdet 
- 
 
Ärendets behandling 
- 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden fastställer Internkontrollplan 2023. 
_____ 
 
- 
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BOU § 10 Dnr 2021/000094043 
 
Arbetskläder 
 
Ärende 
Skolchef Tomas Åström redogör för ärendet. 
 
Fackförbunden Kommunal och Lärarförbundet inkom i slutet av 2021 med  
skrivelser till barn- och utbildningsnämnden. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade att en utredning med  
konsekvenser av införande av arbetskläder ska genomföras. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen presenterar förslag utifrån tidigare 
beslutad inriktning. 
 
Beslutsunderlag 
- Arbetskläder - tjänsteskrivelse 6 feb 2023 
- VB: Skrivelse Arbets- och skyddskläder 
- Skrivelse om arbetskläder 
- VB: Arbets-/skyddskläder 
- Arbetskläder 
- Protokollsutdrag 2022-06-14 § 52 Arbetskläder 
- Arbetskläder - inriktning för utredningen till BUN februari 2023 förslag 
- Protokollsutdrag 2022-12-13 § 89 Arbetskläder 
- Protokollsutdrag 2023-01-31 § 5 Arbetskläder 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar om arbetskläder enligt 
utredningens förslag. 
 
Förslag under sammanträdet 
- 
 
Ärendets behandling 
- 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att arbetskläder införs från och 
med höstterminen  
2023, med nedanstående inriktning: 
 
Personalkategorier: 
- Dagbarnvårdare 
- Pedagoger i förskola 
- Pedagoger i förskoleklass 
- Pedagoger i fritidshem 
- Elevassistenter i grundskola (utifrån uppdrag) 
- Elevassistenter i grundsärskolan 
- Lärarassistenter i åk F-6 
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Arbetskläder finns tillgängligt för ovanstående personalkategorier förutsatt 
att de har  
en anställning enligt nedan:  
- Tillsvidareanställda med en tjänst på minst 50% 
- Visstidsanställda med en anställning på minst 50% tjänst från och med år 
två på anställningen (gäller månadsanställningar) 
- En person som har delad tjänst ska ha minst 50% tjänst inom något av 
ovanstående uppdrag för att omfattas av rätten till arbetskläder. 
  
Medarbetarna får skalkläder i form av jacka och byxa samt en fleecejacka. 
Skalkläderna ska vara vatten- och vindtäta. Kläderna förses med 
kommunens logga. 
 
Inköp görs av en förutbestämd modell från en upphandlad leverantör. 
 
Om skalkläder i mycket gott skick finns att tillgå i rätt storlek får den nya 
medarbetaren överta dessa. I annat fall görs nyinköp. Nya medarbetare får 
alltid en ny fleecejacka.  
 
Medarbetares ansvar: 
- Medarbetare ska följa de regler och rutiner som gäller kring arbetskläder. 
- Medarbetare som omfattas av möjligheten till arbetskläder avgör själva om 
de vill få sådana. 
- De medarbetare som väljer att få arbetskläder ska använda dem i arbetet 
när omständigheterna motiverar och möjliggör detta. Arbetskläderna får 
också användas under färd till och från arbetet. Arbetskläderna får inte 
användas privat. 
- Kläderna är personliga. Medarbetaren har ansvar för skötsel och tvätt av 
kläderna. 
- När en medarbetare slutar återlämnas arbetskläderna till 
arbetsklädsansvarig. 
 
Skolchef ansvarar för att detaljerade regler och rutiner riktade till 
medarbetare respektive arbetsklädsansvarig tas fram. Inriktningen för dessa 
rutiner är att administrationen av arbetskläder ska vara enkel och effektiv. 
 
En person, arbetsklädsansvarig, får uppdrag som ansvarig för 
administration av arbetskläder.  
 
Kostnaden för arbetskläder hanteras i budgetarbetet.  
 
Två år efter genomförande görs en utvärdering som redovisas till barn- och 
utbildningsnämnden. 
_____ 
- 
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Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

14(21) 

2023-02-14 

 
 

 

  

 

 
 

BOU § 11 Dnr 2022/000005043 
 
Budget 2023 
 
Ärende 
Skolchef Tomas Åström redogör för ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
- Budget 2022 - Överföring investeringsbudget till bu 2023 - tjänsteskrivelse 
- Protokollsutdrag 2022-12-13 § 85 Budget 2023 
- Protokollsutdrag 2023-01-31 § 10 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 och beslutar att i 
budget avsätta 400 tkr för 2023 och 200 tkr för kommande år för införande 
av arbetskläder. 
_____ 
 
- 
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Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

15(21) 

2023-02-14 

 
 

 

  

 

 
 

BOU § 12 Dnr 2022/000082600 
 
Valärenden 2023 
 
Ärende 
- Val av AU för barn- och utbildningsnämnden 
 
- Val av representant och ersättare till folkhälsorådet. Kommunstyrelsen  
beslutade 2006-02-20, § 19 att ett folkhälsoråd skulle inrättas från och med  
2007-01-01. 
 
Folkhälsorådets arbete handlar om att informera och på olika sätt stimulera  
aktörer inom kommunen till ett folkhälsofrämjande synsätt. Folkhälsorådet  
i Vännäs ska i vidaste mening genom information och andra åtgärder  
stimulera olika aktörer inom kommunen till ett folkhälsobefrämjande  
synsätt. 
 
Varje nämnd väljer en ledamot och en ersättare till folkhälsorådet och  
kommunstyrelsen väljer presidium till rådet. 
 
Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag 2022-12-13 § 87 Valärenden 2023 
- Protokollsutdrag 2023-01-31 § 11 Valärenden 2023 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
- 
 
Förslag under sammanträdet 
- 
 
Ärendets behandling 
- 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott väljer barn- och 
utbildningsnämnden Johan Ågren (S), Matilda Lundberg (C) och Susan 
Palm (M) som ordinarie ledamöter. Hanna Lindberg (V) samt Maria 
Olofsson (C) väljs till ersättare. 
 
Till representanter i Folkhälsorådet för barn- och utbildningsnämnden väljs 
Hanna Lindberg (V) som ordinarie och Sandra Bingebo (KD) som ersättare. 
_____ 
 
- 
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Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

16(21) 

2023-02-14 

 
 

 

  

 

 
 

BOU § 13 Dnr 2022/000081600 
 
Sammanträdestider 2023 (mötestider) 
 
Ärende 
Skolchef Tomas Åström redogör för ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
- Sammanträdestider BoU 2023 förslag 2023-01-31 
- Protokollsutdrag 2022-12-13 § 88 Sammanträdestider 2023 (mötestider) 
- Protokollsutdrag 2023-01-31 § 12 Sammanträdestider 2023 (mötestider) 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner och fastställer 
sammanträdestiderna för våren 2023. 
 
Förslag under sammanträdet 
- 
 
Ärendets behandling 
- 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner och fastställer 
sammanträdestiderna för våren 2023. 
 
Sammanträdestider BUN och AU 2023 
- 2023-02-14 BoU-nämnd, kl. 08:30 
- 2023-03-14 BoU-nämnd, kl. 08:30 
- 2023-05-16 BoU-nämnd, kl. 08:30 
- 2023-06-13 BoU-nämnd, kl. 08:30 
 
- 2023-01-31 BoU AU, kl. 10:00 
- 2023-02-28 BoU AU, kl. 08:00 
- 2023-04-25 BoU AU, kl. 08:15 
- 2023-05-30 BoU AU, kl. 08:30 
_____ 
 
- 
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Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

17(21) 

2023-02-14 

 
 

 

  

 

 
 

BOU § 14 Dnr 2023/000011003 
 
Ordförandens tjänstgöringstider 2023 
 
Ärende 
Ordförande Johan Ågren redogör för ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag 2023-01-31 § 13 Ordförandens tjänstgöringstider 2023 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ordförandes tjänstgöringstider 
för 2023 blir måndagar och tisdagar, med möjlighet att vid behov byta dag. 
 
Förslag under sammanträdet 
- 
 
Ärendets behandling 
- 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ordförandes tjänstgöringstider 
för 2023 blir måndagar och tisdagar, med möjlighet att vid behov byta dag. 
_____ 
 
- 
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Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

18(21) 

2023-02-14 

 
 

 

  

 

 
 

BOU § 15 Dnr 2023/000003030 
 
Kurser och konferenser 2023 
 
Ärende 
Ordförande Johan Ågren redogör för ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
- Du har väl inte glömt anmäla dig till Skolverkets dag om skolans 
digitalisering? 
- VB: Dags att anmäla sig till SKR:s introduktionsdag för förtroendevalda - 
Uppdrag kulturpolitik, 8 februari 2023 
- Mötesplan 2022-2023 
- VB: Välkommen till Skolchefs- och presidiekonferens 23 februari i 
Lycksele! 
- Protokollsutdrag 2023-01-31 § 14 Kurser och konferenser 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. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ordförande och vice ordförande 
deltar på skolchefs- och presidiekonferensen. 
_____ 
 
- 
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Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

19(21) 

2023-02-14 

 
 

 

  

 

 
 

BOU § 16 Dnr 2023/000007600 
 
Delgivning - Information till nämnden 2023 
 
Ärende 
För kännedom. 
 
Beslutsunderlag 
- Samverkan psykisk ohälsa barn och unga 230101 
- Skolenkaten2023HM 
- Beslutsbilaga maxtaxa 2023 
- Bidragsramar för maxtaxa 2023 
 
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 

20(21) 

2023-02-14 

 
 

 

  

 

 
 

BOU § 17 Dnr 2023/000008002 
 
Delegationsbeslut 2023 
 
Ärende 
Redovisas i beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
- Anmälan av delegationsbeslut 1-9/2023 - TÅ 2023-02-14 
- Anmälan av delegationsbeslut 1-3/2023- MO 2023-02-14 
- Anmälan av delegationsbeslut 1/2023 - MB 2023-02-14 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
- 
 
Förslag under sammanträdet 
- 
 
Ärendets behandling 
- 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för redovisningen av 
delegationsbeslut. 
_____ 
 
- 
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Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

21(21) 

2023-02-14 

 
 

 

  

 

 
 

BOU § 18 Dnr 2023/000004600 
 
Övriga ärenden 2023 
 
Ärende 
- 
 
Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag 2023-01-31 § 15 Övriga ärenden 2023 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
- 
 
Förslag under sammanträdet 
Bengt-Erik Näslund (V) tog upp en fråga kring restuppgifter i slutet av 
terminen på Hammarskolan. Han framförde önskemål om information från 
Hammarskolans rektorer hur verksamheten fungerar och vilka rutiner som 
gäller. 
 
Ärendets behandling 
- 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för förslag till information och ser 
kvalitetsdagarna som ett tillfälle till fördjupad information från 
Hammarskolans rektorer. 
_____ 
 
- 
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