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Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, Vännäs 

Tisdagen den 20 september, 2022 kl 08:15 – 11:15 

Ajournering 09:45 – 10:05 

  

Beslutande  

Ledamöter 

 

 

 

 

Matilda Lundberg (C), 1:e vice ordförande 

Peder Lundberg (S) 

Hanna Lindberg (V) 

Susan Palm (M) 

Bertil Burén (C) 

Sandra Bingebo (KD) 

 

Tjänstgörande ersättare 

 

 

 

 

Per-Erik Lundmark (S) 

Damas Rusaraganya (S) 

Bengt-Erik Näslund (V) 

 

Övriga Närvarande  

Ersättare 

 

 

 

- 

Övriga Tomas Åström, förvaltningschef 

Kim Holmberg, nämndsekreterare 

Maria Olofsson, ekonom 

Maria Bränström, samordningsledare (§58) 

Utses att justera Per-Erik Lundmark (S) 

Justeringens plats och tid 

 

 

Digital justering  Paragrafer §§ 58-67 

Signerat av  Sekreterare 

 

 

Kim Holmberg 

 

   

Ordförande 

 

Matilda Lundberg (C), 1:e vice ordförande 

 

  

 

 

Justerare 

 

Per-Erik Lundmark (S) 

 

   

 

 

BEVIS OM ANSLAG 

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

Sammanträdesdatum 2022-09-20 

Anslaget sätts upp 2022-09-23 Anslaget tas ned 2022-10-14 

Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningskontoret  

Signerat av  Kim Holmberg 
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BOU § 58 Dnr 2022/00001560 
 
Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2022 
 
Ärende 
Skolchef Tomas Åström redogör för ärendet. 
 
- Samordningsledare Maria Bränström informerade om 
personuppgiftshantering och informationssäkerhet. 
- Samordningsledare Maria Bränström informerade om tillsyn Kraftverket 
förskola och fritidshem. 
- Statusuppdatering på ärendet arbetskläder. 
- Resultat grundskolan föregående läsår. 
- Kommande medarbetarenkät. 
- Personalsituation. 
- Uppföljning inspektion av arbetsmiljöverket. 
- Budget- och verksamhetsansvar för ungdomar 16-20 år. 
- Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
- Klagomål läsåret 2021-2022. 
- Kränkningsärenden läsåret 2021-2022. 
 
Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag 2022-09-06 § 48 Information från barn- och 
utbildningsförvaltningen 2022 
 
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 § 59 Dnr 2022/000041043 
 
Budget 2022 - ekonomisk uppföljning 
 
Ärende 
Skolchef Tomas Åström redogör för ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
- Tertialbokslut T2 2022 - BUN 2022-09-20 
- Protokollsutdrag 2022-09-06 § 49 Budget 2022 - ekonomisk uppföljning 
 
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 godkänner 
rapport Tertialbokslut T2 2022. 
_____ 
 
- 
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BOU § 60 Dnr 2020/000042600 
 
Nämndsamarbete - Vård- och omsorgsnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden 
 
Ärende 
Barn- och utbildningsnämnden har gett elevhälsochef Helena Ödling i 
uppdrag att på kommande nämndsmöte redogöra för samarbetet med vård- 
och omsorgsförvaltningen. 
 
Skolchef Tomas Åström redogör för ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag 2021-06-16 § 44 Nämndsamarbete - Vård- och 
omsorgsnämnden och barn- och utbildningsnämnden 
- Protokollsutdrag 2022-09-06 § 50 Nämndsamarbete - Vård- och 
omsorgsnämnden och barn- och utbildningsnämnden 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Förslag på informationspunkter. 
- En övergripande presentation av Elevhälsan. 
- Aktuell status på samarbetet med vård- och omsorgsförvaltningen 
- Förbättringsområden 
- Vad som planeras eller önskas göras inom elevhälsan men som ännu inte 
genomförts. 
 
Förslag under sammanträdet 
- 
 
Ärendets behandling 
- 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen och beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag. 
_____ 
 
- 
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BOU § 61 Dnr 2022/000049600 
 
Kvalitet och arbetsmiljö - nuläge på våra enheter 
 
Ärende 
Barn- och utbildningsnämnden har gett 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. 
 
Skolchef Tomas Åström redogör för ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag 2022-09-06 § 51 Kvalitet och arbetsmiljö - nuläge på våra 
enheter 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Förslag på informationspunkter. 
- Hur ser nuläget ut på våra förskolor och pedagogisk omsorg utifrån 
kvalitet och arbetsmiljö? 
- Generell presentation av kulturens verksamhet. 
- Vad kan kulturen utveckla utifrån preliminär budget 2023? 
 
Förslag under sammanträdet 
- 
 
Ärendets behandling 
- 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen och beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag. 
_____ 
 
- 
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BOU § 62 Dnr 2022/000011050 
 
Avtal om intraprenad mellan barn- och utbildningsnämnden och 
förskolan Spiran/Vännäsby förskola. 
 
Ärende 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade på nämndens möte 8 februari att 
aktualisera frågan om förlängning eller uppsägning av avtalet. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har gett skolchefen i uppdrag att redovisa en 
ekonomisk översikt för de senaste fem åren och presentera ett förslag på hur 
överskott/underskott kan regleras. 
 
Förvaltningen presenterar ett alternativ med nytt avtal med likartade 
förutsättningar. Dock med begränsningar av storleken på överskott som kan 
tas med. 
 
Skolchef Tomas Åström redogör för ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag 2022-05-10 § 36 Avtal om intraprenad mellan barn- och 
utbildningsnämnden och förskolan Spiran/Vännäsby förskola. 
- Intraprenadavtal - underlag till bun 
- Protokollsutdrag 2022-09-06 § 52 Avtal om intraprenad mellan barn- och 
utbildningsnämnden och förskolan Spiran/Vännäsby förskola. 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Nivån på överskott som kan tas med diskuteras och beslutas av barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
Förslag under sammanträdet 
- 
 
Ärendets behandling 
- 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen och föreslår nytt 
avtal med beloppsbegränsning på max 75 000 kr i överskott respektive max 
75 000 kr i underskott. Barn- och utbildningsnämnden ger skolchef i 
uppdrag att ta fram förslag till avtal med inriktningen avtalstid 3 år med 
möjlighet till förlängning 2+1 år. 
_____ 
 
- 
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BOU § 63 Dnr 2020/000012600 
 
Barn- och utbildningsnämnden besöker elevråd 
 
Ärende 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2020-03-17 skjuta 
fram inplanerat besök på skolorna till senare tillfälle på grund av rådande 
situation. 
 
Skolchef Tomas Åström redogör för ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag 2020-04-08 § 16 Barn- och utbildningsnämnden besöker 
elevråd 
- Beslut-2019000012-BOU-§ 70 
- Protokollsutdrag 2022-09-06 § 53 Barn- och utbildningsnämnden besöker 
elevråd 
- SV: Barn- och utbildningsnämnden möter elevråd 8 april 
- SV: Barn- och utbildningsnämnden möter elevråd 8 april 
- Barn- och utbildningsnämnd ledamöter Gruppindelning Elevråd 2020-04-
08 
- Re: Barn- och utbildningsnämnden möter elevråd 8 april 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för presentationen och ger 
förvaltningen i uppdrag att planera in en dag med alla tre grundskolornas 
elevråd. 
 
Förslag under sammanträdet 
- 
 
Ärendets behandling 
- 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för presentationen och ger 
förvaltningen i uppdrag att planera in en dag med alla tre grundskolornas 
elevråd. 
_____ 
 
- 
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BOU § 64 Dnr 2022/000003030 
 
Kurser och konferenser 2022 
 
Ärende 
Vice Ordförande Matilda redogör för ärendet. 
 
Inga representanter från barn- och utbildningsnämnden deltog i 
konferensen Aktuell Skolpolitik 2022. 
 
Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag 2022-09-06 § 54 Kurser och konferenser 2022 
 - VB: Utbildning för förtroendevalda 
- KEF Utbildningar för förtroendevalda 
- VB: Välkomna till Skolchefs- och Presidiekonferensen den 6 oktober! 
 
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 § 65 Dnr 2022/000008600 
 
Delgivning - Information till nämnden 2022 
 
Ärende 
För kännedom. 
 
Beslutsunderlag 
- Rapport till BUN 2022 Årlig uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet 
- Klagomål läsåret 2021-2022 - sammanställning 
- Skolbiorapport 2021 korrekt tabell 
- Skolbiorapporten 
- Kränkningsärenden läsåret 2021-2022 - sammanställning 
- Protokollsutdrag 2022-06-14 § 55 Delgivning - Information till nämnden 
2022 
 
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 § 66 Dnr 2022/000013002 
 
Delegationsbeslut 2022 
 
Ärende 
Redovisas i beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag 2022-06-14 § 56 Delegationsbeslut 2022 
- Delegationsbeslut 27-36/2022 Tomas Åström 
- Delegationsbeslut 18-20/2022 Maria Olofsson 
 
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 § 67 Dnr 2022/000004600 
 
Övriga ärenden 2022 
 
Ärende 
- Bengt-Erik Näslund (V) ställde frågan om hur många barn som i dagsläget 
finns i placeringskö till Gläntans förskola. 
- Damas Rusaraganya (S) förmedlade ett tack från Rwandas 
utbildningsminister till barn- och utbildningsförvaltningen för deras goda 
mottagande av en nyligen inflyttad familj. 
- Bengt-Erik Näslund (V) lyfte frågan om trygghet och utformning av 
utrymmen för dusch efter idrottslektioner. 
 
Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag 2022-09-06 § 55 Övriga ärenden 2022 
 
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 anser att det är av vikt att skolorna har 
omklädningsrum som är trygga och främjar ombyte och dusch. Barn- och 
utbildningsnämnden anser att utformningen av utrymmen är viktigt för att 
främja dusch och ombyte i samband med idrottslektioner.  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge skolchefen i uppdrag att 
verka för öka trygghet i duschutrymmen samt främja ombyte och dusch i 
samband med idrottslektioner. Utformning av trygga utrymmen för dusch 
och omklädning prioriteras i utformning av nybyggnation idrottshall vid 
Vegaskolan och även att Hammarskolans utrymmen ses över om eventuella 
åtgärder behövs. 
_____ 
 
- 
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