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 Utdragsbestyrkande 

  

 
 

Plats och tid Päronsalen, Stadshuset kl. 13:30-15:50 

Beslutande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olof Eriksson (S) ordförande 

Fredrik Bengtsson (S)  

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

Linda Strand (S) 

Lisa Malm (MP)  

Klas Häggström (L) 

Peter Vestlund (L) ersätter Peter Håkansson (C) 

Charles MacWange (KD) ersätter Cecilia Sandén (C)  

Sofia Karlsson (S) ersätter Ann Ottosson (M)  

 

 

Övriga deltagande Förvaltningschef Catrin Eriksson  

Nämndsekreterare Sumali Skott 

Rektor Område A Renato Radic och Malin Brunzell § 38-40 

Rektor Område B, Lars-Erik Fransson § 38-40 

Rektor Område C, Henrik Larsson och Fredrik Eriksson § 38-40 

Personalrepresentant Eva Erhart, Rune Johansson §§ 38-47, 53 ej beslut 

 

Justeringens  
plats och tid 

 

Under- 

Skrifter 
Sekreterare 

 

Paragrafer 
38-53 

Sumali Skott  

Ordförande 

  

Olof Eriksson 

Justerande 
 

Peter Vestlund 

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

Nämnd Barn- och 

utbildningsnämnden 

Organ  

  

Sammanträdesdatum 2016-03-16 

Datum för 

anslags uppsättande  

Datum för 

anslags nedtagande  

Förvaringsplats 

för protokollet 
Kanslienheten 

Underskrift 

……………………………………………………. 
Sumali Skott 
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BUN § 38 

 

Fastställande av föredragningslista  

 

Ärende Redovisning av sammanställning tillbud/olycksfall inom BUN:s verksamhetsområden 2015 

stryks. 

 

Därmed fastställs föredragningslistan. 

 

___________________ 
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BUN § 39 

 

Central samverkan 

 

Central samverkan för barn- och utbildningsnämndens ärenden är genomförd den 9 mars 2016. 

 

___________________ 
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BUN § 40      

 

Information – Enheten Grundskola 

 

Rektorerna för Område A Renato Radic och Malin Brunzell, Område B Lars-Erik Fransson och 

Område C, Henrik Larsson och Fredrik Eriksson, informerar om följande: 

 

- Integration och arbete med våra nyanlända elever 

- Trygghet och studiero 

- Mål- och resultat 

- Utmaningar i nutid och inför läsåret 2016/2017 

 Personal  

 Lokaler 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

 

___________________ 
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BUN § 41    dnr BUN 2015/7 

BUN AU § 22 

 

Revidering – rutin för kränkande behandling inklusive systematiskt barn/elevhälsoarbete 

 

Tjänsteskrivelse från enhetschef resursenheten Lena Forsell Bergling daterad 29 mars 2016 

behandlas. 

 

Den 22 januari 2015 (BUN § 11) antog barn- och utbildningsnämnden reviderade rutiner för 

hantering av anmälan om diskriminering och kränkande behandling. Dessa är i behov av ytterligare 

revidering för att säkerställa att barn- och utbildningsförvaltningen och barn- och utbildningsnämnden 

har fungerande rutiner utifrån Skollag 2010:800. 

 

Barn- och utbildningsnämnden fick en genomgång av förslag till nya rutiner för hantering av anmälan 

om diskriminering och kränkande behandling inklusive systematiskt barn/elevhälsoarbete vid barn- 

och utbildningsnämndens ordinarie sammanträde den 24 februari 2016 (BUN § 21) av enhetschef för 

resursenheten, Lena Forsell Bergling. 

 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden  

 

Barn- och utbildningsnämnden antar  reviderade rutiner för hantering av anmälan om diskriminering 

och kränkande behandling inklusive systematiskt barn/elevhälsoarbete enligt barn- och 

utbildningsförvaltningens förslag. 

___________________ 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden antar  reviderade rutiner för hantering av anmälan om diskriminering 

och kränkande behandling inklusive systematiskt barn/elevhälsoarbete.  

 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Enheten Förskola 

Enheten Grundskola 

Enheten Gymnasium 

Enheten Särskola 

Resursenheten  
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BUN § 42    dnr BUN 2016/24 

BUN AU § 23 

 

Skolhälsovårdsjournaler 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 19 februari 2016 behandlas. 

 

Åmåls kommun måste ta ställning till vilken information som ska överföras när en elev 

flyttar från en kommun till en annan. 

 

De former som står till buds är: 

 Lån av journal 

 Överlämnande av kopior av journal 

 Överlämnande av original  

 

Om man väljer att överlämna journalen i original till annan myndighet kan detta endast 

göras efter beslut i kommunfullmäktige i den kommun som överlämnar journalen.  

 

Enligt arkivlagen 15 § får en kommunal myndighet avhända sig allmänna handlingar 

endast genom sådant återlämnande eller överlämnande som sker med stöd av 

1. lag, eller 

2. särskilt beslut av kommunfullmäktige eller landstingsmäktige. 

 

Ett sådant beslut gäller endast för i kommunen upprättade journaler och måste fattas årligen. 

 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden  

 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta om tillstånd att få 

överlämna skolhälsovårdsjournal i original till annan myndighet i enlighet med 

Arkivlagen 15 §, punkt 2. 

___________________ 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta om tillstånd att få 

överlämna skolhälsovårdsjournal i original till annan myndighet i enlighet med 

Arkivlagen 15 §, punkt 2. 

 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Kommunfullmäktige 

Resursenheten, samordnande skolsköterska 

Kommunarkivet  
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BUN § 43    dnr BUN 2015/193 

BUN AU § 24 

 

Revidering av läsårstider 2016/2017 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 29 februari 2016 behandlas. 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 21 december 2015 (BUN § 223) om läsårstider för 

läsåret 2016/2017. Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett nytt förslag på läsårstider för 

läsåret 2016/2017 då utlägg av kompetensutvecklingsdagar lagts ut på dagar då Skolverket efter 

beslut lagt ut nationella prov. 

 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden  

 

Barn- och utbildningsnämnden reviderar läsårstider för läsåret 2016/2017 enligt följande:  

Läsårstider 2016/2017: 

Elever  

Läsår  2016-08-23 -- 2017-06-16 

    

Hösttermin 2016-08-23 (tis) -- 2016-12-22 (tors)           (82 dagar)  

Lov   2016-09-23 (fre)                                           (1 dag) 
2016-10-31 -- 2016-11-04 (v. 44)                 (5 dagar) 

 

Vårtermin 2017-01-10 (tis) -- 2017-06-16 (fre)           (97 dagar) 

Lov 2017-02-27 -- 2017-03-03 (v. 9)                    (5 dagar)  

2017-03-22                                                   (1 dag)                                                  
2017-04-18 -- 2016-04-21 (v. 16)                  (4 dagar) 
2017-05-24 och 2017-05-26                           (2 dag)                                                  

2017-06-05                                                   (1 dag)                                                  

    

Antal skoldagar Hösttermin 82 dagar + vårtermin 96 dagar = 178 dagar 
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Forts. BUN § 43 

Personal   

Arbetsår 2016-08-15 -- 2017-06-21  
194 lärardagar varav 15 K-dagar 

 

Hösttermin 2016-08-23 (tis) -- 2016-12-22 (tors)                         (83 dagar) 

Lov 2016-11-03 – 2016-11-04                                          (2 dagar) 

Vårtermin 2017-01-10 (tis) -- 2017-06-16 (fre)                        (96 dagar) 

Lov 2017-02-27 -- 2017-03-03 (v. 9)                                  (5 dagar) 
2017-04-18 -- 2017-04-21 (v. 16)                                (4 dagar) 
2017-05-26                                                                 ( 1 dag ) 
2017-06-05                                                                 ( 1 dag ) 
 

K-dagar 2016-08-15 -- 2016-08-22                                           (6 dagar)  
2016-09-23                                                                 (1 dag) 
2016-10-31 -- 2016-11-02                                           (3 dagar)  
2017-01-09                                                                 (1 dag) 

2017-05-24                                                                 (1 dag) 

2017-03-22                                                                 (1 dag) 
2017-06-19 -- 2017-06-21                                          (3 dagar) 

Semester 2017-06-22 --2017-08-01                                          (45 dagar) 

Ferie 2017-08-02 till nästa arbetsår börjar 

 

___________________ 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden reviderar läsårstider för läsåret 2016/2017 enligt barn- och 

utbildningsnämndens arbetsutskott.  

___________________ 

Beslut skickas till: 

Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp  
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BUN § 44     dnr BUN 2016/9 

    

Budgetuppföljning för period 1-29 februari 2016 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 8 mars 2016 behandlas. 

 

Uppföljningen per 29 februari 2016 ger en prognos på +/- noll kronor under förutsättning att ansökan 

på 5,3 miljoner kronor om att få använda pengar från finansförvaltningens migrationsprojekt blir 

beviljad. 

 

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

prognosrapport: 

Prognosrapport, tkr 
Redovisat för 

perioden 
Årsbudget 

Årsprognos 
(avvikelse) 

Beräknat 
utfall 

Avvikelse i % 
av årsbudget 

Barn- och utbildningsnämnd 67 400 0 400 0 

Barn- och 
utbildningsförvaltning 

4 539 23 693 -1 003 24 696 -4 

Enheten förskola 4 684 40 026 -313 40 339 -1 

Enheten grundskola 19 382 115 234 318 114 916 0 

Enheten särskola 1 158 11 634 -521 12 155 -4 

Resursenheten 1 741 9 046 239 8 807 3 

Enheten gymnasium 9 113 44 561 1 280 43 281 3 

Ansökan från 
finansförvaltningens 
migrationsprojekt 

 -5 294 0 -5 294 0 

Summa 40 684 239 300 0 239 300 0 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.  

 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Ekonomienheten 
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BUN § 45    dnr BUN 2016/35 

BUN AU § 25 

 

Ansökan till finansförvaltningens migrationsprojekt 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 18 februari 2016 behandlas. 

 

Efter juni 2015 då kommunfullmäktige tog beslut om 2016 års budgetram för barn- och 

utbildningsnämnden har förändringar skett i nämndens verksamheter och anpassningar till ökat behov 

har beräknats till 5,3 miljoner kronor. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att en ansökan 

lämnas till kommunstyrelsen för att använda pengar från finansförvaltningens migrationsprojekt. 

 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden  

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ansöka om pengar från finansförvaltningens 

migrationsprojekt. Pengarna ska täcka det uppkomna underskottet i barn- och utbildningsnämndens 

budget för år 2016. Ansökan lämnas till kommunstyrelsen.   

___________________ 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ansöka om pengar från finansförvaltningens 

migrationsprojekt. Pengarna ska täcka det uppkomna underskottet i barn- och utbildningsnämndens 

budget för år 2016. Ansökan lämnas till kommunstyrelsen.   

 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Ekonomienheten  
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BUN § 46    dnr BUN 2016/21 

BUN AU § 26 

 

Motion - specialpedagoger 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Motion från Sven Callenberg (C), Ulla Berne (M), Jan-Eric Thorin (L) och Christer Törnell 

(KD) inkommen 18 februari 2016. 

2. Tjänsteskrivelse från vikarierande enhetschef Enheten Förskola Carina Lavén daterad 18 

februari 2016. 

 

En motion om specialpedagoger åt alla inkommen 18 februari 2016 från Sven Callenberg (C), Ulla 

Berne (M), Jan-Eric Thorin (L) och Christer Törnell (KD) har remitterats till barn- och 

utbildningsförvaltningen där de yrkar: 

 

Resurser för specialpedagogikska utredningar ska vara fritt och likvärdigt tillgängliga för samtliga 

förskolor i kommunen, oavsett huvudman. 

 

Enligt Kommunallagen kan Åmåls kommun, barn- och utbildningsnämnden tillhandahålla resurser för 

specialpedagogikska utredningar för samtliga förskolor i kommunen, oavsett huvudman så länge som 

samtliga enskilda verksamheter erbjuds samma förutsättningar. Det finns givetvis inga krav på detta i 

kommunallagen. 

   

Om det finns en privat aktör i kommunen eller dess närhet som tillhandahåller specialpedagogiska 

utredningar får kommunen dock inte gå in och konkurrera med dem om detta. 

 

I förskolan görs inga individuella specialpedagogiska utredningar på enskilda barn, då detta inte är 

förskolans uppdrag enligt Skollag 2010:800, 8 kap. Förskolan. Individuella utredningar kan dock 

göras på uppdrag av barnhälsovården för remiss till specialistnivå och då alltid efter godkännande av 

vårdnadshavarna.  

 

Arbetsutskottets beslut 

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen och lämnar ärendet vidare 

till barn- och utbildningsnämnden för vidare behandling och beslut.   

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 
 

Olle Eriksson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att avslå motion om 

specialpedagoger åt alla då barn- och utbildningsnämnden har antagit riktlinjer/rutiner för enskild 

barnomsorg (21 april 2015, BUN § 84, dnr BUN 2015/49) som ger den fristående verksamheten 

möjlighet att erhålla specialpedagogiska insatser i kommunal regi som en så kallad fri nyttighet, mot 

ersättning. I annat fall ingår den specialpedagogiska insatsen i grundbeloppet.  
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Forts. BUN § 46 

 

Reservation 
 

Klas Häggström (L), Peter Vestlund (L) och Charles MacWange (KD) reserverar sig med följande 

motivering: 

 

Motionen belyser ett viktigt problem men är inte kommunen som ansvarar för barnen i förskolan utan 

BVC. Och därmed anses motionen besvarad.  

 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Enheten Förskola 
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BUN § 47    dnr BUN 2016/40 

BUN AU § 27 

 

Kompetensutveckling – Läslyft läsår 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 3 mars 2016. 

2. Information om kommande utbildningar för läslyftet hösten 2016. 

 

Skolverket har på uppdrag tagit fram en kompetensutveckling kring läsutveckling från förskola till 

och med gymnasieskola samt grundsärskola och gymnasiesärskola under rubriken Läslyftet. 

 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden  

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att 

genomföra en Åmålsmodell av Skolverkets Läslyft i enlighet med framtaget underlag under läsåret 

2016/2017 och läsåren 2017/2018, 2018/2019 som ett strategiskt mål för Enheten Förskola, Enheten 

Grundskola, Enheten Gymnasium och Enheten Särskola. 

___________________ 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att 

genomföra en Åmålsmodell av Skolverkets Läslyft i enlighet med framtaget underlag under läsåret 

2016/2017 och läsåren 2017/2018, 2018/2019 som ett strategiskt mål för Enheten Förskola, Enheten 

Grundskola, Enheten Gymnasium och Enheten Särskola. 

 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Enheten Förskola 

Enheten Grundskola 

Enheten Gymnasium 

Enheten Särskola 

Resursenheten 
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BUN § 48 

 

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 § 49 

 

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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BUN § 50 

 

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. 

 

_________________ 
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BUN § 51 

 

Rapportering till huvudman kring skolpliktsbevakning/skolfrånvaro vid Enheten Grundskola 

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar kring skolfrånvaro för perioden 1 januari – 29 februari 

2016 vid enheten grundskola.  

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av rapporteringen. 

 

_________________ 
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BUN § 52 

 

Rapportering till huvudman kring rektorers och förskolechefers arbetstid 

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar kring förskolechefer och rektorers arbetstid. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av rapporteringen. 

 

_________________ 
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BUN § 53     

 

Information/meddelande  
 

- Revidering av Verksamhetsplan 2016 

- Avtalsuppföljning, Hälsokällan 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

 

_________________ 

 


