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Plats och tid Digitalt möte via Teams, Vännäs 

Tisdagen den 26 oktober, 2021 kl 10:30 – 12:45 

Ajournering 11:32 – 11:40 

  

Beslutande  

Ledamöter 

 

 

 

 

Susanne Bygdén (S), Ordförande 

Peder Lundberg (S) 

Lillemor Lundgren (S) 

Michael Björk (S) 

Hanna Lindberg (V) 

Susan Palm (M) 

Bertil Burén (C) 

 

Tjänstgörande ersättare 

 

 

 

 

Per-Erik Lundmark (S) 

Övriga Närvarande  

Ersättare 

 

 

 

- 

Övriga Tomas Åström, förvaltningschef 

Kim Holmberg, nämndsekreterare 

Maria Olofsson, ekonom 

Utses att justera Bertil Burén (C) 

Justeringens plats och tid 

 

 

Digital justering  Paragrafer §§ 61-70 

Signerat av  Sekreterare 

 

 

Kim Holmberg 

 

   

Ordförande 

 

Susanne Bygdén 

 

   

Justerare 

 

Bertil Burén (C) 
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BOU § 61 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. 
 
Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag 2021-06-16 § 37 Kontinuitetsplanering vid kris 
- Protokollsutdrag 2021-09-21 § 49 Kontinuitetsplanering vid kris 
- Protokollsutdrag 2021-10-12 § 47 Kontinuitetsplanering vid kris 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 
 
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 juni 2021 förlängs från 26 oktober 2021 till nämndens första 
möte 2022. 
 
Förslag under sammanträdet 
- 
 
Ärendets behandling 
- 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 
 
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 juni 2021 förlängs från 26 oktober 2021 till nämndens första 
möte 2022. 
_____ 
 
- 
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BOU § 62 Dnr 2021/00001460 
 
Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2021 
 
Ärende 
Skolchef Tomas Åström redogör för ärendet. 
- Vaccinering mot Covid-19 för 12-15-åringar. 
- Årlig enkät till vårdnadshavare, elever och personal. 
- Sommaröppen verksamhet. 
- Arbetskläder för personal inom barnomsorgen. 
- Öppettider på förskola och fritidshem. 
- Skolskjuts och delad vårdnad. 
 
Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag 2021-10-12 § 48 Information från barn- och 
utbildningsförvaltningen 2021 
 
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 § 63 Dnr 2021/000037043 
 
Budget 2021 - Ekonomisk uppföljning 
 
Ärende 
Skolchef Tomas Åström redogör för ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
- Budgetuppföljning 2021-09 
- Protokollsutdrag 2021-10-12 § 49 Budget 2021 - Ekonomisk uppföljning 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen och godkänner den 
ekonomiska rapporten. 
 
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 § 64 Dnr 2021/000080600 
 
Verksamhetsplan 2022 
 
Ärende 
Skolchef Tomas Åström redogör för ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
- Verksamhetsplan 2021 - Beslut BUN 2020-12-16 
- Protokollsutdrag 2020-12-16 §80 Verksamhetsplan 2021 
- Protokollsutdrag 2021-10-12 § 51 Verksamhetsplan 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. 
 
Ledamöter i barn- och utbildningsnämnden har möjlighet att lämna 
eventuella synpunkter på mål eller indikatorer till sina representanter i 
arbetsutskottet för behandling innan verksamhetsplanens fastställande på 
nämndens möte 17 december. 
 
Barn- och utbildningsnämnden framförde även önskemål om uppföljning av 
arbetet med särskilda direktiv och särskilda uppdrag 2021-2022 att 
presenteras på kommande kvalitetsdagar. 
_____ 
 
- 
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BOU § 65 Dnr 2018/00006964 
 
Förskolans lokalförsörjning 2019-2028 
 
Ärende 
Skolchef Tomas Åström redogör för ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag 2021-09-21 § 51 Förskolans lokalförsörjning 2019-2028 
 
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 gå vidare med presenterad 
huvudinriktning och att slutförslag inför upphandling presenteras på nästa 
nämnd. 
_____ 
 
- 
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BOU § 66 Dnr 2021/000079869 
 
Kulturstipendium 2021 
 
Ärende 
Skolchef Tomas Åström lämnade barn- och utbildningsförvaltningens 
förslag till mottagare av kulturstipendium 2021. 
 
Nomineringen är avslutad och tre nomineringar till årets Kulturstipendium 
har inkommit. 
- Lisa Jonsson –  Kullar & klang  
- Åke Sandström  – Slöjdarnas hus   
- Ulrik Almberg – Lokalhistoriker 
 
Beslutsunderlag 
- kulturstipendium 2021 förslag till beslut 
- Kulturstipendiet förteckning mottagare 2020 
- Ulrik Almberg - Nominering till Kulturstipendium 2021 
- Jonsson Lisa - Ansökan och nominering till stipendium och fonder - 8285 
- Sandström Åke - Ansökan och nominering till stipendium och fonder - 
8277 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
- 
 
Förslag under sammanträdet 
- 
 
Ärendets behandling 
- 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att Lisa Jonsson tilldelas 
kulturstipendium 2021. 
 
Nämndens motivering: 
"Lisa Jansson får årets Kulturstipendium för sitt fina arbete med Kullar och 
Klang, som har utvecklats från en sommarfestival till en mötesplats året om. 
Kullar och Klang tar också ansvar för ett hållbart samhälle, både genom sin 
organisation och genom de aktiviteter som erbjuds med allt från 
föreläsningar till konserter och caféverksamhet. 
 
Genom sitt engagerade arbete har Lisa bidragit till att skapa en plats i 
Vännäs kommun där kunskap och kultur tillsammans ger besökare såväl 
lisa för själen som hopp om framtiden." 
_____ 
 
- 
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BOU § 67 Dnr 2021/00001130 
 
Kurser och konferenser 2021 
 
Ärende 
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Susanne Bygdén redogör för 
ärendet. 
- Susanne Bygdén rapporterade från skolchefs och presidiekonferensen 7 
oktober 2021. 
 
Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag 2021-10-12 § 52 Kurser och konferenser 2021 
 
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 § 68 Dnr 2021/000009600 
 
Delgivning - Information till nämnden 2021 
 
Ärende 
För kännedom. 
 
Beslutsunderlag 
- Sammanställning av Årlig uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet bou-förvaltningen 2021 
- Uppföljningsbeslut TKG skolors läromedelsstrategi Hammarskolan 
- VB: Ny rapport om folkhögskolans deltagare 
- Protokollsutdrag 2021-09-21 § 58 Delgivning - Information till nämnden 
2021 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
- 
 
Förslag under sammanträdet 
- 
 
Ärendets behandling 
- 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för delgivningen. 
_____ 
 
- 
 

https://sign.visma.net/sv/document-check/3181c7bd-7fba-4015-bc8c-f6f23dd5b8ca

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

www.vismasign.com



 
Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

11(12) 

2021-10-26 

 
 

 

  

 

 
 

BOU § 69 Dnr 2021/000008002 
 
Delegationsbeslut 2021 
 
Ärende 
Redovisas i beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag 2021-09-21 § 59 Delegationsbeslut 2021 
- Delegationsbeslut 2/2021 Malin Vesterlund 
- Delegationsbeslut 19-21/2021 Tomas Åström 
- Delegationsbeslut 16/2021 Maria Olofsson 
 
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 § 70 Dnr 2021/000012600 
 
Övriga ärenden 2021 
 
Ärende 
Ing övriga ärenden. 
 
Beslutsunderlag 
- 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
- 
 
Förslag under sammanträdet 
- 
 
Ärendets behandling 
- 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- 
_____ 
 
- 
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