
 
Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

1(15) 

2022-06-14 

 
 

 

  

 

Plats och tid Hotel Vännäs, Vännäs 

Tisdagen den 14 juni, 2022 kl 10:30 – 16:00 

Ajournering 12:45 – 13:30 samt 14:30 – 15:00 

  

Beslutande  

Ledamöter 

 

 

 

 

Susanne Bygdén (S), Ordförande 

Matilda Lundberg (C), 1:e vice ordförande 

Peder Lundberg (S) 

Michael Björk (S) 

Susan Palm (M) 

Bertil Burén (C) 

Sandra Bingebo (KD) 

 

Tjänstgörande ersättare 

 

 

 

Per-Erik Lundmark (S) 

Bengt-Erik Näslund (V) 

Övriga Närvarande  

  

Övriga Tomas Åström, förvaltningschef 

Kim Holmberg, nämndsekreterare 

Maria Olofsson, ekonom 

Lina Strömberg, rektor (§46) 

Ulrika Lundgren, rektor (§46) 

Erik Enström, bitr. rektor (§46) 

Ulrika Svedmark, rektor (§46) 

Lena-Marie Strinnholm, rektor (§46) 

Pia Wormö, rektor (§46) 

 

Utses att justera Matilda Lundberg (C) 

Justeringens plats och tid 

 

 

Digital justering  Paragrafer §§ 46-57 

Signerat av  Sekreterare 

 

 

Kim Holmberg 

 

   

Ordförande 

 

Susanne Bygdén 

 

   

Justerare 

 

Matilda Lundberg (C) 

 

   

 

 

BEVIS OM ANSLAG 

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

Sammanträdesdatum 2022-06-14 

Anslaget sätts upp 2022-06-20 Anslaget tas ned 2022-07-11 

Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningskontoret  

Signerat av  Kim Holmberg 
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BOU § 46 Dnr 2022/000049600 
 
Kvalitet och arbetsmiljö - nuläge på våra enheter 
 
Ärende 
Skolchef Tomas Åström redogör för ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har bjudit in grundskolans rektorer för 
information och frågestund till nämndens möte 14 juni och förskolans 
rektorer till nämndens möte efter sommaren. 
 
Dagens möte började med information från rektorerna, följt av en indelning 
i mindre grupper för en kortare frågestund. 
 
Aktuella frågeställningar: 
- Våra stora utmaningar? 
- Inriktning för utvecklingsarbete? 
- Resultat och måluppfyllelse? 
- Trygghet och studiero? 
- Vilken effekt har pandemin haft? 
 
Beslutsunderlag 
- Presentation Hammarskolan 220614 
- Presentation Vännäsby skola 220614 
- Presentation Vegaskolan 220614 
- Protokollsutdrag 2022-05-24 § 43 Kvalitet och arbetsmiljö - nuläge på våra 
enheter 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
- 
 
Förslag under sammanträdet 
- 
 
Ärendets behandling 
- 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden är nöjd med genomgången och tackar för 
informationen. 
_____ 
 
- 
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BOU § 47 Dnr 2022/00001560 
 
Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2022 
 
Ärende 
Skolchef Tomas Åström redogör för ärendet. 
 
- Elevhälsan på Hammarskolan utvecklar arbetet för elever med särskilda 
behov. 
- Information om förskolan Vännäsborg. 
 
Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag 2022-05-24 § 39 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. 
 
I informationsärendet angående elevhälsan på Hammarskolan önskas 
återkoppling/uppföljning till nämnden under vårterminen nästa läsår. 
 
Ärendet diarieförs med diarienummer 2022/065. 
_____ 
 
- 
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BOU § 48 Dnr 2021/000087600 
 
Sammanträdestider 2022 (mötestider) 
 
Ärende 
Skolchef Tomas Åström redogör för ärendet och  redovisar förvaltningens 
förslag på höstens mötestider. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut: 
 
Ssammanträdestider BUN och AU 2022 
- 2022-09-20 BoU-nämnd, kl. 08:15 
- 2022-10-25 BoU-nämnd, kl. 08:30 
- 2022-12-13 BoU-nämnd, kl. 08:15 
 
- 2022-09-06 BoU AU, kl. 08:30 
- 2022-10-11 BoU AU, kl. 08:30 
- 2022-11-29 BoU AU, kl. 08:30 
 
Beslutsunderlag 
- Sammanträdestider BoU 2022 - Beslutade 2022-06-14 
- Förslag Sammanträdestider BoU 2022 
- Sammanträdestider BoU 2022 - Beslutat BUN 2022-02-08 
- Protokollsutdrag 2022-05-24 § 40 Sammanträdestider 2022 (mötestider) 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
- 
 
Förslag under sammanträdet 
- 
 
Ärendets behandling 
- 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen och fastställer 
mötestiderna enligt förvaltningens förslag. 
_____ 
 
- 
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BOU § 49 Dnr 2022/000041043 
 
Budget 2022 - ekonomisk uppföljning 
 
Ärende 
Skolchef Tomas Åström redogör för ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
- Budgetuppföljning BUN 202205 
- Protokollsutdrag 2022-05-10 § 33 Budget 2022 - ekonomisk uppföljning 
 
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. 
_____ 
 
- 
 

https://sign.visma.net/sv/document-check/c1422744-a162-46b0-b715-9358ba2bf52a

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

www.vismasign.com



 
Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

7(15) 

2022-06-14 

 
 

 

  

 

 
 

BOU § 50 Dnr 2022/000005043 
 
Budget 2023 
 
Ärende 
Skolchef Tomas Åström redogör för ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag 2022-05-24 § 41 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 § 51 Dnr 2020/000042600 
 
Nämndsamarbete - Vård- och omsorgsnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden 
 
Ärende 
Skolchef Tomas Åström redogör för ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag 2021-06-16 § 44 Nämndsamarbete - Vård- och 
omsorgsnämnden och barn- och utbildningsnämnden 
- Protokollsutdrag 2022-05-24 § 42 Nämndsamarbete - Vård- och 
omsorgsnämnden och 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 
elevhälsochef Helena Ödling i uppdrag att på kommande nämndsmöte 
redogöra för samarbetet med vård- och omsorgsförvaltningen. 
_____ 
 
- 
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BOU § 52 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. 
 
Barn- och utbildningsnämnden återkommer till nämndens möte med 
förslag på vilka delar som bör belysas i utredningen. Vid nämndens 
sammanträde i juni beslutas om utredningens inriktning. 
 
Beslutsunderlag 
- VB: Skrivelse Arbets -och skyddskläder 
- Skrivelse om arbetskläder 
- VB: Arbets/skyddskläder 
- Arbetskläder 
- Protokollsutdrag 2022-05-24 § 44 Arbetskläder 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
- 
 
Förslag under sammanträdet 
Nämndens inriktning och förutsättningar för utredningen: 
- Utred ett eventuellt införande av arbetskläder för medarbetare i förskola, 
fritidshem, särskola och för lärarassistenter.  
- För att kunna inbegripas är förutsättningarna att medarbetaren har stor 
vistelsetid utomhus och är tillsvidareanställd eller har en längre 
visstidsanställning.  
- Kläderna ska användas på arbetsplatsen och inte hemma. 
- Medarbetarna ansvarar för det praktiska, såsom till exempel tvätt och 
övrig klädvård. 
- Administrationen ska vara så liten som möjligt. 
 
Alternativen som ska utredas: 
a) Klädbidrag 
b) Personligt bidrag hos upphandlad leverantör 
c) Personlig skalbyxa och jacka 
d) Personlig skalbyxa och jacka + skor 
e) Gemensamma regnkläder som komplement till alternativ a-d. 
 
Ärendets behandling 
- 
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Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden ger skolchef i uppdrag att utreda 
konsekvenserna av ett eventuellt införande av arbetskläder med 
utgångspunkt från nämndens utredningsinriktning och de olika alternativen 
för hantering 
_____ 
 
- 
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BOU § 53 Dnr 2021/000053612 
 
Yttrande och beslut gällande gymnasieantagningen i Region 
Västerbotten 
 
Ärende 
Skolchef Tomas Åström redogör för ärendet. 
 
Inget förslag att ta ställning till har inkommit till barn- och 
utbildningsnämnden. Ärendet utreds fortsatt hos Region Västerbotten. 
 
Beslutsunderlag 
- VB: Bifogat: Underlag för beslut gällande gymnasieantagningen 
- Underlag för beslut gällande gymnasieantagning 
- Protokollsutdrag 2021-09-21 § 54 Yttrande och beslut gällande 
gymnasieantagningen i Region Västerbotten 
- VB: ang: Utredningsdirektiv AU Gymnasieantagningen 
- Protokollsutdrag 2022-05-24 § 45 Yttrande och beslut gällande 
gymnasieantagningen i Region Västerbotten 
 
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 § 54 Dnr 2022/000003030 
 
Kurser och konferenser 2022 
 
Ärende 
Ordförande Susanne Bygdén redogör för ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
- VB: SAVE THE DATE Aktuell Skolpolitik 24-25 augusti 2022 
- VB: Vidarebefordras till Utbildningsnämnden: Norrbottens Kommuner 
inbjuder till Aktuell Skolpolitik 2022 
- Inbjudan Aktuell Skolpolitik 2022 
- Protokollsutdrag 2022-05-24 § 46 Kurser och konferenser 2022 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen och beslutar om 
deltagande på Aktuell Skolpolitik 2022. 
 
Förslag under sammanträdet 
- 
 
Ärendets behandling 
- 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen och beslutar att 
delta med tre förtroendevalda på Aktuell Skolpolitik 2022. Senast 30 juni 
2022 lämnas besked om deltagande till förvaltningsadministratör. 
_____ 
 
- 
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BOU § 55 Dnr 2022/000008600 
 
Delgivning - Information till nämnden 2022 
 
Ärende 
För kännedom. 
 
Beslutsunderlag 
- Rapport SAM 2021 Bou elevärenden 
- Rapport SAM 2021 Bou barnärenden 
- SAM-rapporter 
- Protokollsutdrag 2022-05-10 § 43 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 delgivningen. 
_____ 
 
- 
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BOU § 56 Dnr 2022/000013002 
 
Delegationsbeslut 2022 
 
Ärende 
Redovisas i beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
- Delegationsbeslut 20-26/2022 Tomas Åström 
- Protokollsutdrag 2022-05-10 § 44 Delegationsbeslut 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 § 57 Dnr 2022/000004600 
 
Övriga ärenden 2022 
 
Ärende 
- 
 
Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag 2022-05-24 § 47 Övriga ärenden 2022 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
- 
 
Förslag under sammanträdet 
- 
 
Ärendets behandling 
- 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Inga övriga ärenden. 
_____ 
 
- 
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