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 Utdragsbestyrkande 

  

 
 

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

Beslutande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ersättare 

Olof Eriksson (S) ordförande 

Fredrik Bengtsson (S) 

Christoffer Karlsson (MP) ersätter Per Arne Andersson (V) 

Linda Strand (S) 

Lisa Malm (MP)  

Klas Häggström (L) 

Sven Callenberg (C) ersätter Thomas Fridlund (C) 

Cecilia Sandén (C)  

Ann Ottosson (M) 

 

Cajsa Branchetti Hallberg (S) 

 

Övriga deltagande Förvaltningschef Catrin Eriksson  

Nämndsekreterare Sumali Skott 

Nämndsekreterare Lovisa Gunnarsson 

Förskolechef Carina Lavén § 2 

Personalrepresentanter Rune Johansson och Eva Erhart §§ 1-11, 16, ej beslut 

 

Justeringens  
plats och tid 

 

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer 1-16 
Sumali Skott  

Ordförande 
  

Olof Eriksson 

Justerande 
 

Ann Ottosson 

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

Nämnd Barn- och 

utbildningsnämnden 

Organ  

  

Sammanträdesdatum 2016-01-27 

Datum för 

anslags uppsättande 2016-02-02 
Datum för 

anslags nedtagande 2016-02-24 

Förvaringsplats 

för protokollet 
Kanslienheten 

Underskrift 

……………………………………………………. 
Sumali Skott 
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BUN § 1 

 

Central samverkan 

 

Central samverkan för barn- och utbildningsnämndens ärenden är genomförd den 20 januari 2016. 

 

MBL § 11 för BUN § 5 dnr BUN 2015/202 är genomförd den 20 januari 2016. 

 

___________________ 
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BUN § 2     dnr BUN 2016/7 

 

Skolinspektionens flygande granskning 

 

Dokumentet Flygande granskning 402-2014:6460 från Skolinspektionen, En vanlig dag i förskolan 

inkommen 21 december 2015 behandlas. 

 

Förskolechef Carina Lavén informerar om Skolinspektionens flygande granskning. 

 

Under en vecka i maj 2015 genomförde Skolinspektionen en så kallad flygande granskning av 101 

slumpmässigt utvalda förskolor över hela landet. Syftet var att kartlägga hur barngruppernas storlek 

och personaltätheten ser ut under en vanlig dag på förskolan och vilka konsekvenser dessa faktorer 

kan medföra för barnens trygghet. Inga pedagogiska aspekter av förskolans verksamhet har berörts i 

denna granskning.  

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

___________________ 
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BUN § 3      

 

EU-projekt Daphne III 

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson redogör kort för avslutat EU-projekt, Daphne III. Projektet Breaking 

the chains med Brighton, Storbritannien som värd har varit ett samarbete med socialtjänsten, individ – 

och familjeomsorgen. Projektet har behandlat våld inom familjen med fokus på barn/ungdomar som 

brukar våld mot sina föräldrar. Projektet är avslutat. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

___________________ 
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BUN § 4      

 

Redovisning av möten i samband med ombyggnation/renovering/nybyggnation inom barn- och 

utbildningsnämndens verksamhetsområden  

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson redogör för de möten som har hållits med berörd personal, politiker 

elever och vårdnadshavare gällande ombyggnation/renovering/nybyggnation av skolor i Åmåls 

kommun samt förslag på förändrad organisation för Enheten Grundskola, område A och B enligt 

nedan.  

 

 7 januari Tösse skola 

 7 januari, Tösse förskola, Nolby förskola och Björkens förskola 

 8 januari en Föreskoleklass – åk 6, skola i centralorten 

 12 januari informationsmöte till vårdnadshavare om  

o processplan del II vad gäller en Förskoleklass – årskurs 6 skola i centralorten 

och 

o organisationsförändring vid Enheten Grundskola, område A och område B läsåret 

2016/2017, 2017/2018 och 2018/2019 

 Vecka 3 – elevråd, klassråd  

 26 januari – vårdnadshavare, arbetsgrupp 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisningen och har därmed följt upp de möten som 

varit med Enheten Grundskolas personal, elever och vårdnadshavare under januari månad. 

___________________ 
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BUN § 5    dnr BUN 2015/202 

BUN AU § 11 

 

Organisation Enheten Grundskola, område A och B läsåret 2016/2017, 2017/2018 och 2018/2019 

 

Tjänsteskrivelse från enhetschef Enheten Grundskola Kent Jönsson daterad 20 januari 2016 

behandlas. 

 

Med anledning av att Rösparksskolans skolverksamhet bedrivs i tillfälliga lokaler, det ökade antalet 

elever med annat modersmål än svenska, bosatta främst i centrum, gällande lagstiftning kring val av 

skola (Skollag 2010:800 kap 10 § 30) samt kommande beslut om grundskolans (Förskoleklass – 

årskurs 6) lokaler i centralorten är det nödvändigt att se över Enheten Grundskolas organisation, 

Område A (Södra skolan) och Område B (Rösparksskolan).  

 

Enheten Grundskola har tagit fram följande förslag på organisation för att möta ovanstående 

förutsättningar: 

1. Under läsåret 2016/2017, 2017/2018 och 2018/2019 utgör centralortens skolor; Södra skolan 

och Rösparksskolan ett skolområde (Område B) med två rektorer. 

 

2. Tösse skola och Fengersfors skola utgör ett skolområde (Område A) med 50 % rektor. 

 

3. Eleverna fördelas enligt följande: 

 

Läsåret 2016/2017  

 

Område B Södra skolan   Område B Rösparksskolan  
1 - 4 förberedelseklasser    5 Förskoleklasser 

1 åk 2      5 åk 1 

2 åk 3      3 åk 2 

5 åk 4      3 åk 3 

2 åk 5      3 åk 5 

2 åk 6       3 åk 6  

= 13 - 16 klasser    = 22 klasser 

 

Elever i Förskoleklass och årskurs 1 från Södra skolan med behov av fritidshem kommer att ha sin 

fritidshemsplacering på Södra skolan och åka buss till och från Rösparksskolan. Elever i årskurs 4 

från Rösparksskolan med behov av fritidshem kommer att ha sin fritidshemsplacering på 

Rösparksskolan. 
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Forts. BUN § 5 

 

Läsåret 2017/2018 

 

Område B Södra skolan   Område B Rösparsskolan 

0 - 4 förberedelseklasser    5 Förskoleklasser 

1 åk 3      5 åk 1 

5 åk 4      5 åk 2 

5 åk 5      3 åk 3 

2 åk 6       3 åk 6  

= 13 - 17 klasser    = 21 klasser 

 

Elever i Förskoleklass, årskurs 1 och årskurs 2 från Södra skolan med behov av fritidshem kommer att 

ha sin fritidshemsplacering på Södra skolan och åka buss till och från Rösparksskolan. Elever i 

årskurs 4 - 5 från Rösparksskolan med behov av fritidshem kommer att ha sin fritidshemsplacering på 

Rösparksskolan. 

 

Läsåret 2018/2019 

 

Område B Södra skolan   Område B Rösparksskolan 

0 - 4 förberedelseklasser     5 Förskoleklasser 

5 åk 4       5 åk 1 

5 åk 5       5 åk 2 

5 åk 6        5 åk 3  

= 16 - 19 klasser     = 20 klasser 

 

Inför läsåret 2018/2019 måste fritidshemmens organisation ses över om inga nya lokaler finns 

tillgängliga. 

 

Motivering till förslag till organisation: 

 

Det finns elevunderlag för 5 Förskoleklasser och 5 klasser i årskurs 1 samt årskurs 4 inför läsåret 

2016/2017, vilket underlättar ny klassindelning och skapar möjlighet att nyttja resurser och 

kompetens på ett effektivt sätt. 

 

De begränsade lokalytorna i och med Rösparksskolans evakuering till moduler läsåret 2014/2015 är 

tillräckliga utifrån behov vid sammanslagning av årskurser till EN skola, vilket innebär att det inte 

behöver tillföras ytterligare lokalyta. 

 

Med samtliga elever i en årskurs i centralorten på samma skola ökar möjligheten till integration av 

våra nyanlända elever.  

 

Föreslagen organisation underlättar för framtida organisation oavsett vad beslutet blir vad gäller en 

eller två skollokaler i centralorten utifrån ett personal- och integrationsperspektiv. 

 

Ärendet har tidigare behandlats på barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 3 december 2015 

(BUN AU § 96) och 27 januari 2016 (BUN AU § 11). Det har också varit informationsmöten med 

berörd personal (9 december 2015 och 8 januari 2016) och berörda vårdnadshavare (12 januari 2016). 
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Forts. BUN § 5 

 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden  

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

___________________ 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Fredrik Bengtsson (S) yrkar i tillägg regelbunden uppföljning till nämnden gällande elevers trivsel, 

trafiksituation samt beståndet av lokaler. 

 

Ordföranden ställer proposition på tilläggsyrkandet och finner att barn- och utbildningsnämnden har 

beslutat enligt tilläggsyrkandet.  

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

 

Vidare beslutar barn- och utbildningsnämnden enligt tilläggsyrkandet om regelbunden uppföljning till 

barn- och utbildningsnämnden gällande elevers trivsel, trafiksituation samt beståndet av lokaler. 

 

Reservation 

 

Ann Ottosson (M) reserverar sig mot beslutet. 

 

Protokollsanteckning 

 

Ordförande godkänner att Fredrik Bengtsson (S) får lämna följande protokollsanteckning: 

 

Jag anser att nämndens beslut är förhastat och bör ha avvaktats ett (1) år då vi inte vet hur 

elevantalet och lokalsituationen kommer att se ut längre fram. 

 

Då vi omöjligt kan förutse framtida elevantal gäller min oro de berörda elever och vårdnadshavare 

som kan riskera ytterligare förändringar längre fram. 

 

Jag anser att man bör respektera vårdnadshavares val av skola och ha förståelse för hur detta beslut 

påverkar många familjers vardagssituation. 

 

Vidare påverkas trafiken ur både ett trafiksäkerhets och ett miljöperspektiv med bussning mellan de 

berörda skolorna. Även biltrafiken kommer att öka vilket får ytterligare en konsekvens genom detta 

beslut. 

 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Enhetschef Enheten Grundskola 

Rektor Enheten Grundskola Område A 

Rektor Enheten Grundskola Område B 
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BUN § 6    dnr BUN 2015/200 

BUN AU § 2     

 

Revidering av grundbelopp år 2016 till fristående förskola, grundskola Föreningen Edsleskogs 

friskola 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 23 december 2015 behandlas. 

 

Barn- och utbildningsnämnden fastställde grundbelopp för 2016 den 15 december 2015 (BUN § 234, 

dnr BUN 2015/200). 

 

Efter beslutet har en felräkning konstaterats av kostnadsposten undervisning varför beslut om 

grundbelopp ska revideras. 

 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden  

 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer nytt reviderat grundbelopp för år 2016 till Föreningen 

Edsleskogs friskola efter avdrag för fria nyttigheter, med hänvisning 10 kap. 37 § (grundskola) 

Skollagen (2010:800): 
 

Kronor per elev och år: 

Grundskola skolår 1-3 70 897 

Grundskola skolår 4-6 71 218 

 

Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningschef delegation på delgivning av beslut till fristående 

huvudman. 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer nytt reviderat grundbelopp för år 2016 till Föreningens 

Edsleskogs friskola efter avdrag för fria nyttigheter, med hänvisning 10 kap. 37 § (grundskola) 

Skollagen (2010:800): 
 

Kronor per elev och år: 

Grundskola skolår 1-3 70 897 

Grundskola skolår 4-6 71 218 

 

Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningschef delegation på delgivning av beslut till fristående 

huvudman. 

 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Föreningen Edsleskogs friskola 
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BUN § 7    dnr BUN 2015/201 

BUN AU § 3     

 

Revidering av grundbelopp år 2016 till fristående förskola, grundskola Natur & Miljöskolan i 

Åmål AB 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 23 december 2015 behandlas. 

 

Barn- och utbildningsnämnden fastställde grundbelopp för 2016 den 15 december 2015 (BUN § 235, 

dnr BUN 2015/201). 

 

Efter beslutet har en felräkning konstaterats av kostnadsposten undervisning varför beslut om 

grundbelopp ska revideras. 

 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden  

 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer nytt reviderat grundbelopp för år 2016 till Natur- & 

Miljöskolan i Åmål aktiebolag efter avdrag för fria nyttigheter, med hänvisning 10 kap. 37 § 

(grundskola) Skollagen (2010:800): 
 

Kronor per elev och år: 

Grundskola skolår 1-3 70 897 

Grundskola skolår 4-6 71 218 

 

Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningschef delegation på delgivning av beslut till fristående 

huvudman. 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer nytt reviderat grundbelopp för år 2016 till Natur- & 

Miljöskolan i Åmål aktiebolag efter avdrag för fria nyttigheter, med hänvisning 10 kap. 37 § 

(grundskola) Skollagen (2010:800): 
 

Kronor per elev och år: 

Grundskola skolår 1-3 70 897 

Grundskola skolår 4-6 71 218 

 

Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningschef delegation på delgivning av beslut till fristående 

huvudman. 

 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Natur- & Miljöskolan i Åmål AB 
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BUN § 8    dnr BUN 2015/206 

BUN AU § 4     

 

Revidering av interkommunal ersättning 2016, grundskola 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 23 december 2015 behandlas. 

 

Barn- och utbildningsnämnden fastställde 2016 års belopp för interkommunal ersättning den 15 

december 2015 (BUN § 236, dnr BUN 2015/206).  

 

Efter beslutet har en felräkning konstaterats av kostnadsposten undervisning varför beslut om 

grundbelopp ska revideras. 

 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden  

 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer belopp för interkommunal ersättning för år 2016: 

Kronor per barn/elev och år: 

Grundskola skolår 1-3 67 320  

Grundskola skolår 4-6 67 610  

Grundskola skolår 7-9 77 720  

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer belopp för interkommunal ersättning för år 2016: 

Kronor per barn/elev och år: 

Grundskola skolår 1-3 67 320  

Grundskola skolår 4-6 67 610  

Grundskola skolår 7-9 77 720  

 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Skolassistent Enheten grundskola 
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BUN § 9    dnr BUN 2016/2 

BUN AU § 5     

 

Återrapport till kommunstyrelsen av uppdrag om rättssäkerhet 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 22 december 2015 behandlas. 

 

Följande uppdrag utifrån Skollag 2010:800 och Skolförordningen kommer barn- och 

utbildningsförvaltningen ha svårt att uppfylla utifrån gällande lagstiftning från och med  

den 1 januari 2016: 

 

- Studiehandledning på modersmål inom Enheten Grundskola, Enheten Gymnasium och 

Enheten Särskola (Skolförordningen kap 5 § 4) 

- Modersmålsundervisning inom Enheten Grundskola, Enheten Gymnasium och Enheten 

Särskola (Skolförordningen kap 5 § 7-13, Skollag 2010:800 kap 10 § 4 § 7) 

- Bedömning av en nyanländ elevs kunskaper enligt Skollag 2010:800 kap 3 § 12c  

(gäller fr.o.m. 1 januari 2016) inom 2 månader från det att eleven mottagits i skolväsendet. 

- Klassplacering av nyanländ elev enligt Skollag 2010:800 kap 3 12e (gäller fr.o.m. 1 januari 

2016) ska ske inom 2 månader från det att eleven mottagits i skolväsendet. 

- Allsidig elevutredning (Skollag 2010:800 kap 3 § 8) för elev med annat modersmål än 

svenska med traumatiska upplevelser, fråga om skolform (särskola). Inga psykologer tar sig 

an dessa ärenden innan eleverna har vistats i Sverige ett antal år. 

- Svenska som andraspråk (SVAS)(Skolförordningen kap 5 § 14-15), det finns inte tillräckligt 

många utbildade SVAS-lärare vare sig nationellt eller i närområdet. 

 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden  

 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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BUN § 10    dnr BUN 2016/3 

BUN AU § 6     

 

Återrapport till kommunstyrelsen av uppdrag om prioriteringar 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 22 december 2015 behandlas. 

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har påbörjat arbetet och gett barn- och 

utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på en reviderad verksamhetsplan för 2016 

inklusive konsekvensbeskrivning, vilken ska vara klar senast 29 februari 2016 för behandling i  

barn- och utbildningsnämnden under mars 2016. 

 

Slutligt beslut om reviderad verksamhetsplan ska tas av kommunfullmäktige. 

 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden  

 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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BUN § 11    dnr BUN 2016/4 

BUN AU § 7     

 

Återrapport till kommunstyrelsen av uppdrag om behov av extra resurser 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 5 januari 2015 behandlas. 

 

Med anledning av det ökade antalet barn och elever inom barn- och utbildningsnämndens 

verksamhetsområden samt utökad verksamhet med fler anställda lärare och övrig personal är barn- 

och utbildningsförvaltningens ledningsresurs hårt belastad. Till bilden hör även att barn- och 

utbildningsförvaltningen är involverad i flera stora bygg- och renoveringsprojekt, vilka är av stor vikt 

att de hanteras professionellt med stor omsorg och noggrannhet. Då verksamheterna har växt och 

behoven av kompetens förändrats krävs ytterligare resurser för att hantera den uppkomna situationen.  

 

Under tiden som nya förskole- och skolbyggnader planeras och byggs krävs en kontinuerlig 

förändring och anpassning av organisationen för att möta lagstiftning, krav och behov. 

 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden  

 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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BUN § 12 

 

Rapportering till huvudman kring delegeringsärenden 

 

Catrin Eriksson, förvaltningschef informerar kring delegeringsärenden. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av rapporteringen. 

 

_________________ 
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BUN § 13 

 

Rapportering till huvudman kring åtgärder mot kränkande behandling 

 

Catrin Eriksson, förvaltningschef informerar kring åtgärder mot kränkande behandling.  

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av rapporteringen. 

 

_________________ 
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 

 2016-01-27 17(19) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

BUN § 14 

 

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 utbildningsnämnden har tagit del av rapporteringen. 

 

_________________ 

 



 Sammanträdesprotokoll  
Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 

 2016-01-27 18(19) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

BUN § 15 

 

Rapportering till huvudman kring rektorers och förskolechefers arbetstid 

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar kring rektorers och förskolechefers arbetstid. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av rapporteringen. 

 

_________________ 



 Sammanträdesprotokoll  
Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 

 2016-01-27 19(19) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

BUN § 16     

 

Information/meddelande  
 

 Skolinspektionen, långvarig skolfrånvaro/enkät 

 Rekrytering rektor Enheten Grundskola, Område C Kristinebergskolan 

 Skolverkets Allmänna Råd med kommentarer; Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar 

 SKL:s rekryteringsstrategier 

 Nya regler om organisatorisk och social arbetsmiljö 

 Vikarierande enhetschef Enheten Förskola, Carina Lavén till och med 31 augusti 2016 

 Ställföreträdande förvaltningschef, Roger Engström, enhetchef/rektor Enheten Gymnasium till och 

med 31 augusti 2016 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

 

_________________ 

 


