
ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum Sida 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-01-19 1 

   

 Utdragsbestyrkande 

  

 

  
Plats och Tid Stadshuset, kl. 09:00 – 12:30 

Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande 

Linda Strand (S) 

Laila Andrén (S) till kl. 11:00, §§ 1- 8 

Tobias Holmberg (S), ers f Laila Andrén (S) fr kl. 11:00, §§ 9-10 

Tina Carlson (V), 1:e v ordf 

Ulf Hanstål (M), 2:e v ordf 

Roger Magnusson (C) 

Klas Häggström (FP) 

Övriga deltagande Catrin Eriksson, förvaltningschef 

Berith Fahlén, nämndsekreterare 

Inger Bergh, ekonom §§ 1-6 

Torbjörn Norén (S),  

Lisa Malm (MP) till kl. 11:30 

Harald Hårdstedt (KD) 

Barbro Ekman, enhetschef/förskolechef §§ 7-8 

Personalrepr: Marie Malmén Lärarförbundet, Barbro Axelsson Kommunal, 

Mikael Persson LR §§ 1-4 

 
Utses att justera Ulf Hanstål 

Justeringens  
plats och tid 

Stadshuset, 2011-01-20 

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer 1- 10 
Berith Fahlén  

Ordförande 
  

Olof Eriksson 

Justerande 
 

Ulf Hanstål 

 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN §§ 1- 10 

Sammanträdesdatum 2011-01-19 

Datum för 

anslags uppsättande 2011-01-20 
Datum för 

anslags nedtagande 2011-02-10 

Förvaringsplats 

för protokollet 
Kommunstyrelsens kanslienhet 

Underskrift 
……………………………………………………. 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

BUN § 1 

 

Val av ledamöter och ersättare till arbetsutskott 

 

Barn- och utbildningsnämnden har att utse ledamöter och ersättare i 

arbetsutskottet för innevarande mandatperiod. 

 

Föreslås att Olof Eriksson (S), Tina Carlson (V) och Ulf Hanstål (M) 

utses till ordinarie ledamöter i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott.  

 

Vidare föreslås att som ersättare utse Linda Strand (S), Laila Andrén (S) och 

Klas Häggström (FP).  

 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att för innevarande mandatperiod 

välja följande ordinarie ledamöter till barn- och utbildningsnämndens 

arbetsutskott: 

 

(S) Olof Eriksson, ordförande 

(V)  Tina Carlson 1:e v ordf 

(M)  Ulf Hanstål   2:e v ordf 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar vidare att som ersättare utse: 

 

(S) Linda Strand 

(S) Laila Andrén 

(FP)  Klas Häggström 

 

____________ 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

BUN § 2 

 

Nämndens sammanträdestider för år 2011 

 

Förslag till nämndens sammanträdestider för år 2011 föreligger. 

 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 

 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer sammanträdestider för år 2011 

enligt följande: 

 

Arbetsutskottet sammanträder fastställda dagar kl. 09:00.   

Nämnden sammanträder fastställda dagar kl. 09:00. Nämnden inleder sina 

sammanträden med gruppmöten kl. 08:00 

 

ARBETSUTSKOTT   NÄMND 

 

2011-02-02    2011-02-16 

2011-03-02    2011-03-16 

2011-03-30    2011-04-13 

2011-04-27    2011-05-11 

2011-05-25    2011-06-08 

 

2011-08-10    2011-08-24 

2011-09-07    2011-09-21 

2011-10-05    2011-10-19 

2011-11-02    2011-11-16 

2011-11-30    2011-12-14 

 

Nämnden beslutar att handlingar till arbetsutskottet endast skickas till 

arbetsutskottets ledamöter och ersättare. 

______________ 
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BUN § 3 

 

Skolfrånvarorapportering 

 

Förvaltningschefen informerar om skolfrånvaro och delar ut förslag till 

blankett för rapportering. 

 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 

 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner blanketten. 

 

_________ 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

BUN § 4 

 

Meddelanden/information 

 

Förvaltningschefen informerar om: 

- Skolinspektionens uppföljningsbeslut gällande kvalitetsgranskning av 

undervisningen i Matematik A i Karlbergsgymnasiet. Skolinspektionen 

bedömer att Åmåls kommun har vidtagit tillräckliga åtgärder och 

kvalitetsgranskningen avslutas därmed 

 

- Skolinspektionens uppföljningsprotokoll gällande regelbunden tillsyn i 

Åmåls kommun. Arbetsutskottets ledamöter kommer att kallas till möte 

med Skolinspektionen. Mötet äger rum 26 januari -11 

 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutade överklaga Skolinspektionens 

beslut om överföring av gymnasieutbildning vid den fristående 

gymnasieskolan Åmåls praktiska gymnasium, Baggium Utbildning AB, 

gällande El- och energiprogrammet och Industritekniska programmet. 

Förvaltningsrättens beslut inkom 2011-01-12. Förvaltningsrätten avvisar 

överklagandet 

 

- Skolinspektionen avslår ansökan om godkännande av Af Affärseffekt 

Framtidsskola AB som huvudman för gymnasieskola i Strömstads 

kommun 

 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 

 

Informationen läggs till handlingarna. 

 

___________ 
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BUN § 5 

 

Budgetprocess, verksamhetsplan 

 

Ekonomen presenterar tidsplan över budgetprocessen. Tidsplanen anpassas 

efter den kommunövergripande planen. 

 

Ekonomen informerar vidare om vad som ska ingå i Verksamhetsplanen. 

 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 

 

Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag till Verksamhetsplan samt 

diskussionsunderlag för budgetarbetet. 

 

___________ 
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BUN § 6  bun 2011/6 

 

Bidragsbelopp till enskild verksamhet – överklagande 

 

Överklagande av barn- och utbildningsnämndens beslut, angående 

bidragsbelopp till enskild verksamhet, har inkommit från Tössebobarna 

Ekonomisk Förening. 

 

Barn- och utbildningsnämnden omprövar det tidigare beslutet. 

 

Under år 2009 infördes nya bidragsregler då riksdagen tog beslut om att 

införa barnomsorgspeng. Under år 2010 skedde en viss revidering av dessa 

regler. De senaste ändringarna ska tillämpas fr.o.m. år 2011 och berör bl.a. 

bidrag till pedagogisk omsorg (familjedaghem). 

 

Enligt Sveriges Kommuner och Landsting ska hänsyn tas till den enskilda 

verksamhetens särskilda förutsättningar. 

 

Skollagen 2a §17a 

”Bidrag ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid 

fördelning av resurser till den egna motsvarande verksamheten (pedagogisk 

omsorg och fritidsverksamhet.” 

 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 

 

Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram 

underlag och förslag på norm för barntimmar = ambitionsnivå med ersättning 

för övertimmar även i pedagogisk verksamhet och fritidshemsverksamhet. 

 

Förvaltningen uppdras ta fram konsekvensbeskrivning och finansiering. 

 

Paragrafen förklaras för omedelbart justerad. 

 

Beslutsexpediering: 

Tössebobarna Ekonomisk Förening 

 

Besvärshänvisning 

________________ 
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BUN § 7   bun 2010/64 

 

Ansökan om barnomsorg – natt 

 

Ansökan har inkommit om barnomsorg nattetid för två barn.  

Ansökan avser 1 till 2 nätter i veckan. 

 

Tidigare har nämnden tagit beslut om förlängd öppettid vid Kristinebergs 

förskola och Rösparksskolans fritidshem, kl. 06:00-20:30  

(bun § 69, 2010-06-16). 

 
Förslag 

För att kunna tillmötesgå vårdnadshavarens önskemål om nattomsorg krävs 

ett nytt beslut i barn- och utbildningsnämnden om utökning av öppethållande 

inom kommunal förskola/fritidshem. Nattomsorg kan förläggas inom befintlig 

verksamhet såsom pedagogisk omsorg (familjedaghem). 

 
Konsekvensbeskrivning 

Beslut att tillgodose nattomsorg enligt ansökan innebär en ökad kostnad med 

ca. 400´ /år, inkl. OB-tillägg för kväll och natt. Kostnaden ryms ej inom 2011 

års budgetramar. Viss omkostnad för materiel och kost kan tillkomma. 

 

(S), (V) yrkar:  

- att ansökan avslås 

- att förvaltningen uppdras inkomma med förslag på finansiering 

 

Yrkanden från (M), (C), (FP): 

- att tillstyrka ansökan om nattomsorg 

- uppdra åt förvaltningen att finna lämplig finansiering 

 

Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag 

- (S) och (V) förslag 

- (M), (C), (FP) förslag 

 

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att nämnden beslutar 

enligt (S) och (V) förslag. 

 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar avslå ansökan om nattomsorg. 

Förvaltningen uppdras inkomma med förslag på finansiering för nattomsorg i 

Åmåls kommun. 

 

Beslutsexpediering 
 

_____________
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BUN § 8 

 

Utökat behov av barnomsorg – natt 

 

Behovet av kvälls- och nattomsorg beräknas till att omfatta 3-4 ggr/vecka för 

totalt ca. 7 barn. 

 

För att kunna tillmötesgå de vårdnadshavare som önskar nattomsorg krävs ett 

beslut i barn- och utbildningsnämnden om utökning av öppethållande inom 

kommunal förskola/fritidshem till att omfatta kvälls- och nattid. 

 

Kostnader för utökning av öppettider som omfattar kvälls- och nattomsorg 

beräknas till ca. 750´/helår, inkl OB-tillägg.  

 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 

 

Förvaltningen uppdras inkomma med förslag på finansiering för nattomsorg i 

Åmåls kommun. 

 

____________ 
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BUN § 9 

 

Delegeringsbeslut 

 

Föreligger förteckning över delegeringsbeslut tagna dec -10 och januari -11 

 

Gr 21  Beslut om anpassad studiegång 

delegat  Anders Eldh, rektor 

 

Gr 21 Beslut om anpassad studiegång 

delegat Kent Jönsson, rektor 

 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 

 

Läggs till handlingarna. 

 

________ 
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BUN § 10 

 

Skolreformer – information/utbildning 

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson delar ut material och presenterar förslag på 

en utbildningsplan för nämnden ledamöter och ersättare. 

 

Förvaltningschefen informerar om Offentlighets- och sekretesslagen. 

 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 

 

Läggs till handlingarna. 

 

________ 

   

 

 

 

 


