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 Utdragsbestyrkande 

  

 
 

Plats och tid Päronsalen kl. 13:30-15:45  

Beslutande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ersättare 

Olof Eriksson (S), ordförande 

Fredrik Bengtsson (S) 

Robbin Larsson (V) ersätter Per-Arne Andersson (V) 

Linda Strand (S) 

Lisa Malm (MP)  

Klas Häggström (FP) 

Thomas Fridlund (C) 

Håkan Sandberg (FP) ersätter Cecilia Sandén (C) 

Charles MacWange (KD) ersätter Ann Ottosson (M) 

 

 

Cajsa Branchetti Hallberg (S) 

Sofia Karlsson (S)  

Christoffer Karlsson (MP) 

Cyril Nouvel (S), ej §§ 90, 95 

 

 

 

Övriga deltagande 

 

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson 

Nämndsekreterare Sumali Skott 

Personalrepresentanter Eva Erhart och Björn Odot Andersson §§ 79-89 exkl. beslut 

 

 

Justeringens  
plats och tid 

 

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer 79-95 
Sumali Skott  

Ordförande 
  

Olof Eriksson 

Justerande 
 

Thomas Fridlund 

 Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Nämnd Barn- och 

utbildningsnämnden 

Organ  

  

Sammanträdesdatum 2015-04-21 

Datum för 

anslags uppsättande 2015- 
Datum för 

anslags nedtagande 2015- 

Förvaringsplats 

för protokollet 
Kanslienheten 

Underskrift 

……………………………………………………. 
Sumali Skott 
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BUN § 79 

 

Fastställande av föredragningslista  

 

Föredragningslistan fastställs. 

___________________ 
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BUN § 80 

 

Central samverkan 

 

Central samverkan för barn- och utbildningsnämndens ärenden är genomförd 16 april 2015. 

___________________ 
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BUN § 81 

 

MBL förhandling 

 

MBL- förhandling § 19 är utförd 13 april och § 11 den 20 april.  

 Organisation 1 augusti 2015 

a) Pedagogisk omsorg 

b) Förberedelseverksamhet 

c) Resursenheten/Enheten särskola 

 Tjänster läsåret 2015/2016 

a) Enheten Förskola 

b) Enheten Gymnasium 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.  

___________________ 
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BUN § 82   dnr BUN 2015/27 

 

Budgetuppföljning för perioden 1 januari – 31 mars 2015 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 15 april 2015 behandlas. 

 

Budgeten följs upp tio gånger per år, varvid prognos upprättas och avvikelse mellan beräknat utfall 

och årsbudget beräknas. Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar en prognos per 31 mars 2015 

på plus 718 000 kronor. Det är en förbättring sedan föregående månad på cirka 700 000 kronor. 

Förbättringen hänförs till den resurs för hyra av nya moduler på Kristinebergskolan som planerats och 

budgeterats för 2015. Modulerna behövs inte längre eftersom anpassningar har kunnat göras i 

verksamheten.  

En försämring av prognosen har beräknats då Skolverket har beviljat statsbidrag för 

personalförstärkningar inom elevhälsan på 174 000 kronor i stället för det som söktes på 362 000 

kronor. 

Prognosen samt redovisade och budgeterade kostnader/ intäkter för perioden sammanställs i följande 

Prognosrapport: 

Prognosrapport, tkr 
Redovisat för 

perioden 
Årsbudget Årsprognos 

Beräknat 
utfall 

Barn- och utbildningsnämnd 93 302 0 302 

Barn- och utbildningsförvaltning 5 942 23 140 -1 553 24 693 

Enheten förskola 8 960 36 716 -366 37 082 

Enheten grundskola 26 566 111 499 1 041 110 458 

Resursenheten 1 381 6 724 -107 6 831 

Enheten gymnasium 14 035 53 853 1 703 52 150 

Summa 56 977 232 234 718 231 516 

 

Under året har en ombudgetering gjorts avseende intäkter och kostnader för flyktingmottagande samt 

förändrad verksamhet med anledning av fler nya barn/elever. Intäkter från Migrationsverket följs för 

att kunna notera eventuell avvikelse mot budget.  

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden lägger rapporten till handlingarna. 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Ekonomienheten 
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BUN § 83   dnr BUN 2015/50 

AU § 22 

 

Reviderade riktlinjer och avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Tjänsteskrivelse från enhetschef/förskolechef Enheten Förskola Barbro Ekman daterad 1 april 

2015. 

2. Riktlinjer och avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. 

 

Barn- och utbildningsnämnden har antagit och avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk 

omsorg (BUN § 127, 19 december 2012). Riktlinjerna och avgifterna för förskola, fritidshem och 

pedagogisk omsorg har reviderats utifrån gällande lagstiftning. 

 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta reviderade riktlinjer och avgifter för förskola, 

fritidshem och pedagogisk omsorg att gälla från och med 1 maj 2015. 

___________________ 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Håkan Sandberg (FP) yrkar på ett förtydligande i dokumentet Riktlinjer och avgifter för förskola, 

fritidshem och pedagogisk omsorg under rubriken Pedagogisk utvecklingsdag. Håkan Sandberg (FP) 

vill att man lägger till ordet Personalen i början av första meningen. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att göra följande ändring i dokumentet Riktlinjer och avgifter 

för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg under rubriken Pedagogisk utvecklingsdag: 

Personalen inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem har möjlighet till pedagogisk 

utvecklingsdag under två dagar per läsår (motsvarande en dag per termin).  

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta reviderade riktlinjer och avgifter för förskola, 

fritidshem och pedagogisk omsorg att gälla från och med 1 maj 2015. 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Enhetschef/förskolechef Barbro Ekman 
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BUN § 84   dnr BUN 2015/49 

AU § 23 

 

Reviderade riktlinjer – enskild barnomsorg 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Tjänsteskrivelse från enhetschef/förskolechef Enheten Förskola Barbro Ekman daterad 1 april 

2015. 

2. Riktlinjer/rutiner – enskild barnomsorg. 

 

En översyn av riktlinjerna/rutiner – enskild barnomsorg har gjorts dels med avseende på anpassning 

till Skollag 2010:800 och dels med avseende på kommunal ambitionsnivå. Barn- och utbildnings-

nämnden har beslutat att norm för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg ska utgå från ett 

genomsnittligt nyckeltal – antal barn per årsanställd (BUN 2011-06-08, §§ 69-71). De reviderade 

riktlinjerna föreslås gälla från och med 1 maj 2015. 

 

Regler för godkännande och tillsyn av enskild barnomsorg samt principer för utbetalning av bidrag 

beskrivs i barn- och utbildningsnämndens Reviderade riktlinjer och avgifter för förskola, fritidshem 

och pedagogisk omsorg i Åmåls kommun. 

 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta reviderade riktlinjer/rutiner – enskild barnomsorg 

gällande från och med 1 maj 2015. 

___________________ 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta reviderade riktlinjer/rutiner – enskild barnomsorg 

gällande från och med 1 maj 2015. 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Enhetschef/förskolechef Barbro Ekman 
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BUN § 85   dnr BUN 2015/53 

AU § 24 

 

Upphörande av pedagogisk omsorg från och med 1 augusti 2015 

 

Tjänsteskrivelse från enhetschef/förskolechef Enheten Förskola Barbro Ekman daterad 1 april 2015 

behandlas. 

 

Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola och bedrivs i en dagmammas hem under 4 dagar per 

vecka. Den femte dagen befinner sig barnet antingen hos en annan dagmamma eller på en 

förskoleavdelning.  Dagmammor arbetar 4-dagarsvecka utifrån Arbetsmiljölagens föreskrifter om 

dygnsvila och veckovila.  

 

Idag finns det 15 barn inskrivna hos tre dagmammor i Åmåls kommun. Utifrån de förutsättningar som 

finns vad gäller antal timmar barnen vistas i verksamheten och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om 

dygnsvila och veckovila är det svårt att hantera situationen. 

 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att  pedagogisk omsorg upphör som verksamhet den 1 augusti 

2015. 

___________________ 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att  pedagogisk omsorg upphör som verksamhet den 1 augusti 

2015. 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Enheten Förskola 
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BUN § 86   dnr BUN 2015/51 

AU § 25 

 

Taxor 2015 – avgifter inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 26 mars 2015 behandlas. 

 

Avgifterna grundas på inkomsten i hushållet där barnet tillhör. Beräkningsprincipen kommer att 

ändras från och med 1 juli 2015 i och med att inkomsttaket höjs från 42 000 kronor per månad till 

42 900 kronor per månad.  

 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 

 

Barn- och utbildningsnämnden antar nya avgifter från och med 1 juli 2015 inom förskola, fritidshem 

och pedagogisk omsorg i enlighet med det statliga maxtaxesystemet: 

 

Verksamhet Taxa 

Förskola Avgift under 12 månader av året i % av hushållets avgiftsgrundande inkomst.  

Första barnet 3 % / högst 1 287 kr per månad,  

andra barnet 2 % / högst 858 kr per månad och 

tredje barnet 1 % / högst 429 kr per månad.  

Avgift för 3-5 åringar reduceras med 25 % (15 tim. per vecka är avgiftsfria). 

Fritidshem Avgift under 12 månader av året i % av hushållets avgiftsgrundande inkomst.  

Första barnet 2 % / högst 858 kr per månad,  

andra barnet 1 % / högst 429 kr per månad och  

tredje barnet 1 % / högst 429 kr per månad. 

Pedagogisk omsorg Förskolebarn: Se förskola 

Skolbarn: Se fritidshem 

___________________ 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Ekonomienheten  
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BUN § 87   dnr BUN 2015/52 

AU § 26 

 

Taxor 2016 – avgifter inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 26 mars 2015 behandlas. 

 

Avgifterna grundas på inkomsten i hushållet där barnet tillhör. Beräkningsprincipen ändras från och 

med 1 juli 2015 då inkomsttaket höjs från 42 000 kronor per månad till 42 900 kronor per månad.  

 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 

 

Barn- och utbildningsnämnden antar avgifter för år 2016 inom förskola, fritidshem och pedagogisk 

omsorg i enlighet med det statliga maxtaxesystemet: 

 

Verksamhet Taxa 

Förskola Avgift under 12 månader av året i % av hushållets avgiftsgrundande inkomst.  

Första barnet 3 % / högst 1 287 kr per månad,  

andra barnet 2 % / högst 858 kr per månad och 

tredje barnet 1 % / högst 429 kr per månad.  

Avgift för 3-5 åringar reduceras med 25 % (15 tim. per vecka är avgiftsfria). 

Fritidshem Avgift under 12 månader av året i % av hushållets avgiftsgrundande inkomst.  

Första barnet 2 % / högst 858 kr per månad,  

andra barnet 1 % / högst 429 kr per månad och  

tredje barnet 1 % / högst 429 kr per månad. 

Pedagogisk omsorg Förskolebarn: Se förskola 

Skolbarn: Se fritidshem 

___________________ 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Ekonomienheten  



 Sammanträdesprotokoll  
Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 

 2015-04-21 11(18) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

BUN § 88    

 

Redovisning av svar till Arbetsmiljöverket 

 

a) Enheten Grundskola, Område A 

b) Enheten Grundskola, Område C 

c) Barn- och utbildningsförvaltningen 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen. 

_________________ 
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BUN § 89    

 

Redovisning av sammanställning tillbud/olycksfall inom BUN:s verksamhetsområde 2014 

 

a) Tillbud personal 

b) Olycksfall personal 

c) Tillbud barn/elever 

d) Olycksfall barn/elever 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen. 

_________________ 
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BUN § 90    

 

Barn- och utbildningsnämnden – utbildning kring 

 

a) Åmåls kommuns VISION 

b) Strategiska utvecklingsområden 

c) Strategiska mål 

d) BUN:s inriktningsmål 

e) BUF:s mål (förvaltningsmål) 

_________________ 
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BUN § 91 

 

Rapportering till huvudman kring delegeringsärenden 

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar kring delegeringsärenden. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av rapporteringen. 

_________________ 
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BUN § 92 

 

Rapportering till huvudman kring åtgärder mot kränkande behandling 

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar kring åtgärder mot kränkande behandling.  

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av rapporteringen. 

_________________ 
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BUN § 93 

 

Rapportering till huvudman kring klagomålshantering enligt Skollagen 2010:800 

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar kring klagomålshantering enligt Skollagen 2010:800.  

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av rapporteringen. 

_________________ 
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BUN § 94 

 

Rapportering till huvudman kring rektorers arbetstid 

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar kring rektorers arbetstid. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av rapporteringen. 

_________________ 
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BUN § 95 

 

Information/meddelande    

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar om: 

 Enskilt ärende i verksamheten Enheten Grundskola 

 Bosättningsutredning 

 Antal skolskjutsberättigade 

___________________ 

 


