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Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, Vännäs 

Tisdagen den 14 mars, 2023 kl. 08:30 – 11:00 

Ajournering kl. 09:40 – 10:10 

  

Beslutande  

Ledamöter 

 

 

 

 

Johan Ågren (S), Ordförande 

Peder Lundberg (S) 

Elin Sjöström (S) 

Susan Palm (M) 

Agneta Nilsson (M) 

Hanna Lindberg (V) 

Matilda Lundberg (C), 1:e vice ordförande 

Maria Olofsson (C) 

Sandra Bingebo (KD) 

 

Tjänstgörande ersättare 

 

- 

Övriga Närvarande  

Ersättare 

 

 

 

Per-Erik Lundmark (S) 

Maria Sundström (M) 

Bengt-Erik Näslund (V) 

Emma Lundkvist (SD) 

 

Övriga Tomas Åström, förvaltningschef 

Kim Holmberg, nämndsekreterare 

Maria Olofsson, ekonom 

Erik Enström, kulturchef §19 

Utses att justera Matilda Lundberg (C) 

Justeringens plats och tid 

 

 

Digital justering  Paragrafer §§ 19-25 

Signerat av  Sekreterare 

 

 

Kim Holmberg 

 

   

Ordförande 

 

Johan Ågren 

 

   

Justerare 

 

Matilda Lundberg (C) 

 

   

 

 

BEVIS OM ANSLAG 

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

Sammanträdesdatum 2023-03-14 

Anslaget sätts upp 2023-03-20 Anslaget tas ned 2023-04-10 

Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningskontoret  

Signerat av  Kim Holmberg 
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BOU § 19 Dnr 2022/000005043 
 
Budget 2023 
 
Ärende 
Skolchef Tomas Åström redogör för ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2022-12-13 att 200 tkr av budget 
2023 ska fördelas på kultursatsningar. Kulturchef Erik Enström presenterar 
förvaltningens förslag. 
 
Det beslutades även om en eventuell justering av tjänsteomfång utifrån 
barn- och elevhälsoöversynens sista steg. 
 
Beslutsunderlag 
- Kultursatsning 2023 - förslag BUN 14 mars 2023 
- Protokollsutdrag 2023-02-28 § 18 Budget 2023 
- Protokollsutdrag 2022-12-13 § 85 Budget 2023 
 
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår kultursatsning enligt förslag 
Kultursatsning 2023. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att skolpsykolog utökas till 80% 
av en heltidstjänst medan vi avvaktar med beslut om logopeds 
tjänsteomfång. 
 
Förslag under sammanträdet 
- 
 
Ärendets behandling 
- 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Tackar för informationen och beslutar enligt förvaltningens föredragna 
förslag. 
 
Barn- och utbildningsnämnden fördelar kultursatsningen på 200 tkr för 
2023 enligt följande: 
 
100 tkr till egna arrangemang, varav  
- 40 tkr till barnarrangemang 
- 40 tkr till vuxenarrangemang 
- 20 tkr till musikskolans kulturverksamhet 
 
100 tkr till ett kulturarrangemangsbidrag för ideella föreningar med 
följande inriktning:  
- Max en ansökan och max 20 tkr i bidrag per förening. 
- En förening kan söka för ett eller flera arrangemang. 
- Arrangemanget ska rikta sig till allmänheten. 
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-Beslut om tilldelning av bidrag fattas av barn- och utbildningsnämnden. 
- Bidrag utbetalas efter godkänd redovisning. 
-Kulturchef ansvarar för att detaljerade rutiner för ansökan, redovisning och 
utbetalning tas fram för 2023. 
 
Hösten 2023 görs en uppföljning som redovisas till barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tjänsten för skolpsykolog utökas 
till 80% av en heltidstjänst och logopeds nuvarande tjänsteomfång kvarstår. 
_____ 
 
- 
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BOU § 20 Dnr 2023/000009600 
 
Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2023 
 
Ärende 
Skolchef Tomas Åström redogör för ärendet. 
 
- Personalsituationen. 
- SAM - Rapport systematiskt arbetsmiljöarbete 2022 
- Ändrade ramtider för Liljaskolan. 
- Ny förskola. 
 
Beslutsunderlag 
- Rapport SAM 2022 Bou personalärenden 
- Protokollsutdrag 2023-02-28 § 16 Information från barn- och 
utbildningsförvaltningen 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 § 21 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 den 14 februari. 
Eftersom det är ny mandatperiod så aktualiseras frågan om i vilka områden 
nämnden önskar fördjupad information. 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott gav förvaltningen i uppdrag 
att titta på möjlighet till fördjupning under våren och återkomma med 
förslag. 
 
Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag 2023-01-31 § 15 Övriga ärenden 2023 
- Protokollsutdrag 2023-02-14 § 2 Introduktion till barn- och 
utbildningsnämnden 
- Protokollsutdrag 2023-02-28 § 17 Introduktion till barn- och 
utbildningsnämnden 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
- 
 
Förslag under sammanträdet 
- 
 
Ärendets behandling 
- 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen och ger 
förvaltningen i uppdrag att planera för en introduktion av den nya nämnden 
till nästa möte. 
_____ 
 
- 
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BOU § 22 Dnr 2023/000022002 
 
Delegeringsordning barn- och utbildningsnämnden 2023 
 
Ärende 
Skolchef Tomas Åström redogör för ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
- Delegeringsordning BUN - 230314 
- Delegeringsordning BUN - förord 230314 
- Delegeringsordning BUN - förslag rev jan 2023 
- Protokollsutdrag 2023-02-28 § 19 Delegeringsordning barn- och 
utbildningsnämnden 2023 
- Beslut-2021000073-BOU-§ 55 
- Delegeringsordning BUN - 210921 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen och godkänner 
föreslagen justering i delegeringsordningen. 
 
Förslag under sammanträdet 
- Redaktionell ändring föreslagen av Per-Erik Lundmark (S). Punkt B4-12. 
Justera "socialnämnden" till "socialnämnd". 
 
Ärendets behandling 
- 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen och godkänner de 
av barn- och utbildningsförvaltningen föreslagna justeringar och den på 
mötet föreslagna ändringen i delegeringsordningen. 
_____ 
 
- 
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BOU § 23 Dnr 2023/000007600 
 
Delgivning - Information till nämnden 2023 
 
Ärende 
För kännedom. 
 
Beslutsunderlag 
- Beslut uppföljning TKG LHU Hammarskolan 
- Uppföljningsbeslut, 2019:5616 
- Protokollsutdrag 2023-02-14 § 16 Delgivning - Information till nämnden 
2023 
 
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 § 24 Dnr 2023/000008002 
 
Delegationsbeslut 2023 
 
Ärende 
Redovisas i beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
- Anmälan av delegationsbeslut TÅ 2023-03-14 
- Anmälan av delegationsbeslut - MO 2023-03-14 
- Protokollsutdrag 2023-02-14 § 17 Delegationsbeslut 2023 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
- 
 
Förslag under sammanträdet 
- 
 
Ärendets behandling 
- 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för redovisningen. 
_____ 
 
- 
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BOU § 25 Dnr 2023/000004600 
 
Övriga ärenden 2023 
 
Ärende 
Inga övriga frågor. 
 
Beslutsunderlag 
- 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
- 
 
Förslag under sammanträdet 
- 
 
Ärendets behandling 
- 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- 
_____ 
 
- 
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