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Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, Vännäs 

Onsdagen den 16 juni, 2021 kl 08:30 – 10:00 

Beslutande 

 

 

 

 

 

Tjänstgörande ersättare 

Matilda Lundberg (C), 1:e vice ordförande 

Peder Lundberg (S) §§ 41-48 

Lillemor Lundgren (S) 

Michael Björk (S) 

Susan Palm (M) §§ 39-48 

Bertil Burén (C) 

Per-Erik Lundmark (S) 

Bengt-Erik Näslund (V) 

Elisabeth Mach (C) §§ 37-42 

Övriga närvarande Kim Holmberg nämndsekreterare 

Tomas Åström, förvaltningschef 

Maria Olofsson, ekonom 

 

 

 

 

Utses att justera Per-Erik Lundmark (S) 

Justeringens plats och tid 

 

 

Barn- och utbildningskontoret 2021-06-21 Paragrafer §§ 37-48 

Underskrift Sekreterare 

 

 

_______________________________ 

 

 Kim Holmberg  

Ordförande 

 

________________________________ 

 

 Matilda Lundberg  

Justerare 

 

________________________________ 

 

 Per-Erik Lundmark (S)  

 

 

BEVIS OM ANSLAG 

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

Sammanträdesdatum 2021-06-16 

Anslaget sätts upp 2021-06-21 Anslaget tas ned 2021-07-12 

Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningskontoret 

Underskrift _______________________ 
 

 Kim Holmberg  
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Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

Bou § 37 Dnr 2020/000023 65 
 
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 2021-03-30 § 18 Kontinuitetsplanering vid kris 
- Protokollsutdrag 2021-06-01 § 29 Kontinuitetsplanering vid kris 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
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 utbildningsförvaltningen föreslår att delegationen som beslutats 
30 mars 2021 förlängs från 16 juni 2021 till nämndens andra möte under 
hösten 2021.  
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
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 utbildningsförvaltningen beslutar att delegationen som tidigare 
beslutats 30 mars 2021 förlängs från 16 juni 2021 till nämndens möte den 
26 oktober 2021. 
_____ 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

Bou § 38 Dnr 2021/000014 60 
 
Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2021 
 
Ärende 
Skolchef Tomas Åström redogör för ärendet. 
- Information kring Sommaröppen verksamhet under 2021, v.27-31. 
- Personalplanering och pågående rekryteringar inom barn- och 
utbildningsförvaltningen. 
- Organisering av Vännäs grundsärskola åk 1-9, som finns på Vegaskolan. 
- Resultat i åk 9 har 2021 ett bättre resultat än tidigare år. 
- Vännäsbadet gratis inträde för elever i åk 4-9. 
- Lovskolans upplägg för elever i grundskolan. 
- Remissyttrande Skolbibliotekslagen. 
 
Beslutsunderlag 
- Vännäsbadet - Gratis inträde för åk 4-9 
- 210603 Remissyttrande Skolbibliotekslagen 
- Remissmissiv Skolbibliotek för bildning och 
- Protokollsutdrag 2021-06-01 § 30 Information från barn- och 
utbildningsförvaltningen 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen.  
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 
_____ 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

Bou § 39 Dnr 2020/000065 600 
 
Sammanträdestider 2021 (mötestider) 
 
Ärende 
Skolchef Tomas Åström redogör för ärendet och lämnar förvaltningens 
förslag till sammanträdestider för barn- och utbildningsnämnd och 
arbetsutskott 2021. 
 
Sammanträdestider BUN och AU 2021 
- 21 september nämnd 
- 26-27 oktober nämnd + kvalitetsdagar 
- 17 december nämnd 
 
Arbetsutskottet 
- 7 september arbetsutskott 
- 12 oktober arbetsutskott 
- 30 november arbetsutskott 
 
Beslutsunderlag 
- Sammanträdestider BoU 2021-02-09 
- Protokollsutdrag 2021-02-09 § 12 Sammanträdestider 2021 (mötestider) 
- Protokollsutdrag 2021-06-01 § 31 Sammanträdestider 2021 (mötestider) 
- Sammanträdestider BoU 2021-06-16 
       
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner och fastställer 
sammanträdestiderna för 2021 enligt förslaget. 
_____ 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

Bou § 40 Dnr 2018/000069 64 
 
Förskolans lokalförsörjning 2019-2028 
 
Ärende 
Skolchef Tomas Åström redogör för ärendet. 
- Etablering av paviljong vid Ögonstenen skjuts framåt. 
- Status och information om arbetsgång för nyetableringen av förskola i 
Vännäs. 
 
Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag 2021-06-01 § 32 Förskolans lokalförsörjning 2019-2028 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen.  
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen och ger skolchef i 
uppdrag att återrapportera till nämndens möte 21 september om aktuell 
status på processen för nyetablering av förskola i Vännäs. 
_____ 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

Bou § 41 Dnr 2021/000037 043 
 
Budget 2021 - Ekonomisk uppföljning 
 
Ärende 
Skolchef Tomas Åström redogör för ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
- Budgetuppföljning 2021-05 
- Protokollsutdrag 2021-06-01 § 33 Budget 2021 - Ekonomisk uppföljning 
       
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen och godkänner den 
ekonomiska rapporten. 
_____ 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

Bou § 42 Dnr 2020/000048 043 
 
Budget 2022 
 
Ärende 
Skolchef Tomas Åström redogör för ärendet och informerar om aktuell 
status på budgetarbetet. 
 
Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag 2021-06-01 § 34 Budget 2022 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen.  
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 
_____ 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

Bou § 43 Dnr 2020/000033 600 
 
Budget- och verksamhetsansvar för ungdomar 16-20 år 
 
Ärende 
Skolchef Tomas Åström redogör för ärendet. 
 
Utdrag från kommunstyrelsens Budget och verksamhetsplan 2022 - 2023, 
plan 2024: 
"En utrednings avseende lämplig organisationsform för Liljaskolan och var i 
organisationen ansvaret för kommunens egna gymnasieelever bör ligga 
genomfördes 2020. Något politiskt beslut om förändring i enlighet med 
utredningens förslag är ännu inte taget. Denna budget innehåller ett 
inriktningsbeslut om att ansvaret för kommunens egna gymnasieelever 
övergår till Liljaskolan från och med 1 januari 2023. Prislappsmodellen ska 
ligga till grund för tilldelning av ram för kommunens egna elever på samma 
sätt som det gör för Barn- och utbildningsnämnden idag." 
 
Beslutsunderlag 
- 20200507 Slutrapport Liljaskolan 
- Beslut-2020000142-KS-§ 136 
- Protokollsutdrag 2021-02-09 § 11 Budget- och verksamhetsansvar för 
ungdomar 16-20 år 
- Protokollsutdrag 2021-06-01 § 35 Budget- och verksamhetsansvar för 
ungdomar 16-20 år 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden ger i uppdrag till skolchef att i samarbete 
med Liljaskolan ta fram ett förslag som syftar till att utforma en 
ändamålsenlig styrning, internbudgetfördelning och uppföljning av 
verksamheten utifrån de nya förutsättningarna.  
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden ger i uppdrag till skolchef att i samarbete 
med Liljaskolan ta fram ett förslag som syftar till att utforma en 
ändamålsenlig styrning, internbudgetfördelning och uppföljning av 
verksamheten utifrån de nya förutsättningarna. 
_____ 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

Bou § 44 Dnr 2020/000042 600 
 
Nämndsamarbete - Vård- och omsorgsnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden 
 
Ärende 
Skolchef Tomas Åström redogör för ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag 2021-02-09 § 9 Nämndsamarbete - Vård- och 
omsorgsnämnden och barn- och utbildningsnämnden 
- Protokollsutdrag 2021-06-01 § 36 Nämndsamarbete - Vård- och 
omsorgsnämnden och barn- och utbildningsnämnden 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen och beslutar om 
framflyttning av uppdraget till senare i höst.  
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden vill förtydliga att samarbetet är viktigt och 
att det är angeläget att uppdraget genomförs. 
 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen och beslutar om 
framflyttning av uppdraget till senare i höst. 
_____ 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

Bou § 45 Dnr 2021/000011 30 
 
Kurser och konferenser 2021 
 
Ärende 
Vice ordförande Matilda Lundberg redogör för kurser och konferenser. 
 
Beslutsunderlag 
- VB: Inbjudan och anmälan till: Aktuell Skolpolitik 2021 
- Inbjudan_utbildningsdagar 
- VB: Välkommen till utbildning om hedersrelaterat våld och förtryck 
       
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anmäla fyra deltagare, två från 
vardera block, till Aktuell skolpolitik 2021. 
_____ 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

Bou § 46 Dnr 2021/000009 600 
 
Delgivning - Information till nämnden 2021 
 
Ärende 
För kännedom. 
 
Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag 2021-05-19 § 34 Delgivning - Information till nämnden 
2021 
- 2021-05-27 Mötesanteckningar samverkanskonferens 
kommunikationssamordning covid-19 - barn och unga 
- 2020-05-27 Barn, unga och covid-19 FOHM 
- VB: Information och länkar - barn och unga 
- slutrapport-kvalitetssakring-och-val-av-laromedel 
- Tematisk kvalitetsgranskning - Kvalitetssäkring och val av läromedel 
       
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 
_____ 
 
      
      
      
 
 

https://sign.visma.net/sv/document-check/20a402ac-1d20-4845-a819-b711626ed327

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

www.vismasign.com



 
Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

13(14) 

2021-06-16 

 
 

 

  

 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

Bou § 47 Dnr 2021/000008 002 
 
Delegationsbeslut 2021 
 
Ärende 
Redovisas i beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag 2021-05-19 § 35 Delegationsbeslut 2021 
- Delegationsbeslut 9-11/2021 Maria Olofsson 
       
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för redovisningen. 
_____ 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

Bou § 48 Dnr 2021/000012 600 
 
Övriga ärenden 2021 
 
Ärende 
- Bertil Burén (C) föreslår att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att 
redovisa en fördjupad uppföljning av grundskolans resultat på 
kvalitetsdagarna i höst. 
 
Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag 2021-06-01 § 38 Övriga ärenden 2021 
       
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget och ger skolchef Tomas 
Åström i uppdrag att på kvalitetsdagarna i höst redovisa en fördjupad 
uppföljning av grundskolans resultat och redovisa insatta åtgärder. 
_____ 
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