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 Utdragsbestyrkande 

  

 
 

Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Stadshuset kl. 13:45-16:40 

Beslutande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ersättare 

Olof Eriksson (S) ordförande 

Fredrik Bengtsson (S)  

Per Arne Andersson (V)  

Linda Strand (S) 

Lisa Malm (MP)  

Klas Häggström (L) 

Peter Håkansson (C) 

Peter Vestlund (L) ersätter Cecilia Sandén (C) §§ 54-66, 71, ej beslut 

Ann Ottosson (M)  

 

 

Cajsa Branchetti Hallberg (S)  

 

Övriga deltagande Förvaltningschef Catrin Eriksson  

Nämndsekreterare Sumali Skott 

Vik. enhetschef Enheten Förskola, Carina Lavén §§ 56-58 

Enhetschef/rektor Enheten Gymnasiet Roger Engström § 58 

Biträdande rektor Enheten Gymnasiet Stefan Björkman § 58 

Personalrepresentant Eva Erhart §§ 54-66, 71 ej beslut 

 

Justeringens  
plats och tid 

 

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer 54-71 
Sumali Skott  

Ordförande 

  

Olof Eriksson 

Justerande 
 

Peter Håkansson  

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

Nämnd Barn- och 

utbildningsnämnden 

Organ  

  

Sammanträdesdatum 2016-04-28 

Datum för 

anslags uppsättande  

Datum för 

anslags nedtagande  

Förvaringsplats 

för protokollet 
Kanslienheten 

Underskrift 

……………………………………………………. 
Sumali Skott 
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BUN § 54 

 

Fastställande av föredragningslista  

 

Inkommen synpunkt kommer att hanteras under klagomål. 

 

Därmed fastställs föredragningslistan. 

 

___________________ 
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BUN § 55 

 

Central samverkan 

 

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

MBL § 19 är genomförd den 19 april 2016 och MBL § 11 den 26 april 2016 för budget 2017, 

investeringsbudget 2017 och verksamhetsplan 2017. 

 

___________________ 
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BUN § 56      

 

Redovisning Pedagog Värmland 

 

Vikarierande enhetschef Enheten Förskola, Carina Lavén, redovisar och informerar om Pedagog 

Värmlands arbete.  

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisningen. 

 

___________________ 

 

 

BUN § 57     

 

Information – Riktlinjer mindre barngrupper i förskolan  

 

Vikarierande enhetschef Enheten Förskola, Carina Lavén, informerar om de riktlinjer som gäller för 

mindre barngrupper inom förskolan. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

 

___________________ 

 

 

BUN § 58     

 

Redovisning - Aktivitetsansvar 

 

Enhetschef/rektor Enheten Gymnasiet Roger Engström och biträdande rektor Enheten Gymnasiet 

Stefan Björkman redovisar om Enheten Gymnasiums arbete med aktivitetsansvar enligt 29 kap. 9 § 

Skollag 2010:800 utifrån barn- och utbildningsnämndens antagna rutiner (22 januari 2015, BUN § 

16). 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

 

___________________ 
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BUN § 59     dnr BUN 2016/9 

BUN AU § 30 

    

Budgetuppföljning för period 1-30 mars 2016 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 6 april 2016 behandlas. 

 

Uppföljningen per 31 mars 2016 visar en prognos på minus 343 000 kronor under förutsättning att 

ansökan om 5,3 miljoner kronor från finansförvaltningens migrationsprojekt blir beviljad.  

 

Den ekonomiska prognosen har försämrats. Bidrag till fristående verksamheter beräknas öka på grund 

av ökat antal barn/elever under hösten. Statsbidrag från Migrationsverket kommer enligt 

beräkningarna att öka varför underskottet kan begränsas. 

 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden  

 

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

___________________ 

 

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 § 60    dnr BUN 2016/51 

BUN AU § 31 

 

Driftbudget 2017 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 13 april 2016 behandlas. 

 

Budgetutskottet har beslutat om preliminära ramar för driftbudget 2016. Barn- och 

utbildningsnämnden har tilldelats 240,8 miljoner kronor, vilket motsvarar budget för 2016 med en 

utökning för ökade hyreskostnader på grund av ny-/ombyggnation. 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen har beräknat att det behövs ett tillskott på 15 miljoner kronor 

varav 9,8 miljoner kronor avser minskade intäkter från migrationsmedel. På grund av ändrade 

redovisningsprinciper kommer inga kvarstående migrationsmedel att överföras till nästkommande år, 

utan nyttjandet sker i balanskravsutredningen. Detta innebär att 2016 års migrationsintäkter som 

erhålls från finansförvaltningens migrationsprojekt inte kan budgeteras under 2017. 

 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden  

 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till driftbudget för år 2017, uppgående till 

255 753 000 kronor, vilket överstiger budgetramen med 14 953 000 kronor. Barn- och 

utbildningsnämnden begär hos budgetutskottet extra anslag för beräknad 

kostnadsökning/intäktsminskning, varav minskade intäkter avseende 2016 års migrationsmedel 

uppgår till 9 785 000 kronor. 

___________________ 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till driftbudget för år 2017, uppgående till 

255 753 000 kronor, vilket överstiger budgetramen med 14 953 000 kronor.  

 

Barn- och utbildningsnämnden begär hos budgetutskottet extra anslag för beräknad 

kostnadsökning/intäktsminskning, varav minskade intäkter avseende 2016 års migrationsmedel 

uppgår till 9 785 000 kronor. 

 

Förslaget överlämnas till budgetutskottet för vidare beredning. 

 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Ekonomienheten 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
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BUN § 61    dnr BUN 2016/52 

BUN AU § 32 

 

Investeringsbudget 2017 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 13 april 2016 behandlas. 

 

Förslag till investeringsbudget/-plan för år 2017-2020, se bilaga 1. 

 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden  

 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till investeringsbudget på 4 690 000 kronor för år 

2017 och investeringsplan för åren 2018-2019 enligt nedan. 

 
Ansvarsenhet Investeringsprojektets namn 2017 2018 2019 2020 

Enheten förskola Inventarier 150       

  IT-investeringar, verksamhet  150 150 150 150 

  Ljuddämpande bord ca 20 st 100 30    

  Uteförråd 3 st 150     

Enheten grundskola Arbetsplatsmöbler 500       

  IT-investeringar, undervisning 1 200 1 200 1 200 1 200 

  Skolmöbler 500 500 500 500 

Enheten gymnasium Autobygg JR samt pneumatiska 

komponenter 

65       

  Biblioteket 250     

  Datorbyggsatser 25     

  DNA-analyser 50     

  Elevmöbler 100 200 200 200 

  Elitfotbollsgymnasiet 30     

  Gymutrustning och matta 110     

  Industri Maskin/Svets 270     

  IT-investeringar, undervisning 700 700 700 700 

  Konferensrum och personalrum 80     

  Lärararbetsplatser 75     

  Metodrum 50     

  PA-anläggning 60     

  Säkerhetssystem, 

kommunikationsnät och 

fastighetsautomation 

50     

  Undervisningsinvesteringar,  

ej specificerade 

  700 700 700 

  Värmesystem 25     

Belopp, tkr   4 690 3 480 3 450 3 450 

___________________ 
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Forts. BUN § 61 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

 

Förslaget överlämnas till budgetutskottet för vidare beredning. 

 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Ekonomienheten  
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BUN § 62    dnr BUN 2016/53 

BUN AU § 33 

 

Verksamhetsplan 2017 

 

Utkast på Verksamhetsplan 2017 från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 13 april 2016 

behandlas. 

 

Förslag till Verksamhetsplan 2017 har sin utgångspunkt i Vision 2020 och de strategiska 

utvecklingsområdena och strategiska mål som kommunfullmäktige tagit beslut om. 

 

Utifrån följande strategiska utvecklingsområden och strategiska mål lärande och utveckling, livslång 

trygghet, företagsamhet och kreativitet, kultur och rekreation, har barn- och utbildningsnämnden 

inför 2017 arbetat fram nya övergripande och styrande inriktningsmål som ska vara vägledande för 

förvaltningsmål och enhetsmål inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter. 

 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden  

 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslag till verksamhetsplan för år 2017. 

___________________ 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslag till verksamhetsplan för år 2017.  

 

Förslaget överlämnas till budgetutskottet för vidare beredning. 

 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Budgetutskottet 

Ekonomienheten 

Kommunstyrelsen 
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BUN § 63    dnr BUN 2016/55 

BUN AU § 34 

 

2017 års avgifter för plats inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 6 april 2016 behandlas. 

 

Enligt kommunallagen (1991:900) får kommuner ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de är 

skyldiga att tillhandahålla om det är särskilt föreskrivet. Enligt Förordning om statsbidrag till 

kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet (2001:60) kan en kommun få 

statsbidrag om en viss högsta avgift (maxtaxa) tillämpas för plats i förskola eller fritidshem. 

 

Avgifterna grundas på inkomsten i hushållet som barnet tillhör, med ett tak för hur hög avgiften kan 

bli. Inkomsttaket indexregleras och fastställs av Skolverket inför varje år (för 2016 uppgår 

inkomsttaket till 43 760 kronor per månad). 

 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden  

 

Barn- och utbildningsnämnden antar 2017 års avgifter för plats inom förskola, fritidshem och 

pedagogisk omsorg i enlighet med det statliga maxtaxesystemet och följer det inkomsttak som 

fastställs av Skolverket årligen. 

 

Verksamhet Taxa 

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

Första barnet 3 %, 

andra barnet 2 % och 

tredje barnet 1 %. 

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 %, 

andra barnet 1 % och  

tredje barnet 1 %. 

Pedagogisk omsorg Förskolebarn: Se förskola 

Skolbarn: Se fritidshem 

___________________ 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 
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Forts. BUN § 63 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden antar 2017 års avgifter för plats inom förskola, fritidshem och 

pedagogisk omsorg i enlighet med det statliga maxtaxesystemet och följer det inkomsttak som 

fastställs av Skolverket årligen. 

 

Verksamhet Taxa 

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

Första barnet 3 %, 

andra barnet 2 % och 

tredje barnet 1 %. 

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 %, 

andra barnet 1 % och  

tredje barnet 1 %. 

Pedagogisk omsorg Förskolebarn: Se förskola 

Skolbarn: Se fritidshem 

 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Enheten förskola  
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BUN § 64    dnr BUN 2016/26 

BUN AU § 35 

 

Revidering av skolskjutsreglemente – Enheten Grundskola 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 6 april 2016 behandlas. 

 

Åmåls kommuns nuvarande skolskjutsreglemente reviderades och antogs den 24 september 2014. 

Skolskjutsreglementet behöver ytterligare revideras för att hänvisa till korrekt lagtext för Skollagen 

(2010:800), förordning om skolskjuts 1970:340 med ändringar till och med SFS 2012:239 och 

Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om skolskjutsning TSVFS 1988:17 med ändringar till och med 

1988:21. 

 

Följande ändringar görs: 

 

 Under punkten 14, Säkerhet vid skolskjutsning, tas texten Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter 

om skolskjutsning TSVFS 1988:17 som återges i Skollagen 2010:800) 4 kap. 17 § samt 

förordning om skolskjutsning SFS 1998:1 277 gäller bort och ersätts med: Förordning om 

skolskjuts 1970:340 med ändringar till och med SFS 2012:239 och Trafiksäkerhetsverkets 

föreskrifter om skolskjutsning TSVFS 1988:17 med ändringar till och med 1988:21 gäller. 

 Under punkten 16, Besvärshänvisning, tas texten Beslut får överklagas hos allmän 

förvaltningsdomstol i fråga om skolskjuts enligt Skollagen 2010:800, 10 kap. 32 § första 

stycket, 10 kap. 33 § första stycket, 11 kap 31 § första stycket, 11 kap. 32 § första stycket, 18 

kap 30-31 § och 35 § samt 28 kap. 5 § punkt 5 bort och ersätts med texten: Beslut får 

överklagas hos allmän förvaltningsdomstol i fråga om skolskjuts enligt Skollagen 2010:800, 

10 kap. 32 § första stycket, 10 kap. 33 § första stycket, 11 kap 31 § första stycket, 11 kap. 32 § 

första stycket samt 28 kap. 5 § punkt 5. 

 Under punkten 4, Särskild skolskjuts ändras texten under den sista punkten att det föreligger 

särskilda skäl, se punkt 14, Undantag till att det föreligger särskilda skäl, se punkt 15, 

Undantag. 

 Under punkten 4, Särskild skolskjuts ersätts texten om linjetrafik inte kan användas på grund 

av nedanstående skäl kan särskild skolskjuts beviljas med om linjetrafik inte kan användas på 

grund av nedanstående skäl kan särskild skolskjuts, i enlighet med Skollag 

10 kap. 32 § beviljas. 

 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden  

 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta reviderat skolskjutsreglemente 

att gälla från och med 1 augusti 2016. 

___________________ 
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Forts. BUN § 64 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Olof Eriksson (S) yrkar bordläggning av ärendet och att ärendet ska behandlas vid nästa 

sammanträde. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden bordlägger ärendet. Ärendet kommer att behandlas 4 maj 2016. 

 

___________________ 

Beslut skickas till: 
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BUN § 65    dnr BUN 2014/62 

BUN AU § 36 

 

Revidering av delegeringsreglemente 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 6 april 2016 behandlas. 

 

Barn- och utbildningsnämndens delegeringsreglemente är reviderat enligt gällande lagstiftning. 

Barn- och utbildningsförvaltningen anser att förslag till reviderat delegeringsreglemente för barn- och 

utbildningsnämnden följer Åmåls kommuns styrdokument vad gäller personal- och ekonomifrågor 

samt gällande lagstiftning. 

 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden  

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta reviderat delegeringsreglemente. 

___________________ 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta reviderat delegeringsreglemente. 

 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Enheten Förskola 

Enheten Grundskola 

Enheten Gymnasium 

Enheten Särskola 

Resursenheten   
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BUN § 66 

 

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

 

Catrin Eriksson, förvaltningschef redovisar sammanställning av tillbud/olycksfall inom BUN:s 

verksamhetsområden 2015. 

 

a) Tillbud personal 

b) Olycksfall personal 

c) Tillbud barn/elever 

d) Olycksfall barn/elever 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisningen. 

 

_________________ 
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BUN § 67 

 

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 § 68 

 

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 § 69 

 

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 § 70 

 

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 § 71     

 

Information/meddelande  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen, förvaltningschef Catrin Eriksson informerade om följande: 

 

a) Besvarad enkät kring mottagande av nyanlända – Skolverket. 

b) Besvarad enkät skolfrånvaro – Skolverket. 

c) Ansökan medel Karriärstjänster våren 2016 – inskickad till Skolverket. 

d) Beslut av Skolverket – godkänd rapportering utökad undervisning svenska som andraspråk för 

hösten 2015 Enheten Grundskola 

e) Beslut av Skolverket - beviljade medel utökad undervisning svenska som andraspråk för våren 

2016 Enheten Grundskola. 

f) Öppna Jämförelser Grundskola 2016 släpptes av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) den 

25 april där Åmåls kommun har förbättrat sitt resultat. Enhetschef för Enheten Grundskola, 

Kent Jönsson kommer och informerar om resultatet på barn- och utbildningsnämndens 

sammanträde i maj. 

g) Kontaktperson kring nyanländas lärande är rapporterad till Skolverket. 

h) Kallelse Extra AU/BUN onsdag 4 maj delades ut. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.  

 

Barn- och utbildningsnämnen är mycket nöjda över resultatet gällande SKL:s Öppna Jämförelser 

Grundskola 2016. 

 

_________________ 

 


