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 Utdragsbestyrkande 

  

 
 

Plats och tid Päronsalen på förmiddagen och KS-salen på eftermiddagen kl. 08:30-16:20 

Beslutande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ersättare 

 

Olof Eriksson (S) ordförande 

Fredrik Bengtsson (S)  

Sofia Karlsson (S) ersätter Per Arne Andersson (V) till kl. 16:00 

Linda Strand (S) 

Christoffer Karlsson (MP) ersätter Lisa Malm (MP)  

Klas Häggström (L) 

Peter Vestlund (L) ersätter Peter Håkansson (C) 

Cecilia Sandén (C) § 91 

Cyril Nouvel (S) ersätter Cecilia Sandén (C) 90, 92-107 till kl. 16:00 

 

Cyril Nouvel (S) § 91 

 
Övriga deltagande Förvaltningschef Catrin Eriksson  

Nämndsekreterare Sumali Skott 

Förskolechef Enheten Förskola Barbro Ekman § 91, 103 

Enhetschef/förskolechef  Enheten Förskola Carina Lavén § 91 

Rektor Renato Radic, Malin Brunzell § 91, 103 

Rektor Henrik Larsson § 91 

Enhetschef/rektor Lena Forsell-Bergling § 91, 103 

Enhetschef Enheten Grundskola Kent Jönsson §§ 91, 93-107 

Läraren Kate Jörgensen § 94 

Kommunchef, Jeanette Lämmel, nämndsekreterare Lovisa Gunnarsson § 103  

Kommunstyrelsen; Michael Karlsson (S), Ewa Arvidsson (S), Anne Sörqvist, (C), 

Lotta Robertsson Harén (MP), Lars-Olov Ottosson (C), Ulla Berne (M), Cecilia 

Gustafsson (S), Barbro Axelsson (S), Birgit Karlsson (MP), Michael Karlsson (M), 

Håkan Sandberg (L), Thomas Olson (L) § 103 

Magnus Dalsbo och Mikael Hedlund, ÅKAB § 103 

Alexander Esseen Larsson, PEAB § 103 

 Justeringens  
plats och tid 

 

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer 90-107 
Sumali Skott  

Ordförande 
  

Olof Eriksson 

Justerande 
 

Peter Vestlund 

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

Nämnd Barn- och 

utbildningsnämnden 

Organ  

  

Sammanträdesdatum 2016-06-21 
Datum för 

anslags uppsättande  
Datum för 

anslags nedtagande  

Förvaringsplats 

för protokollet 
Kanslienheten 

Underskrift 

……………………………………………………. 
Sumali Skott 
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BUN § 90 

 

Fastställande av föredragningslista  

 

Föredragningslistan fastställs.  

 

___________________ 
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BUN § 91 

 

Redovisning – Enheten Förskola, Enheten Grundskola Område A, B och C, Enheten 

Gymnasium och Enheten Särskola/Resursenheten  

 

Förskolechef Enheten Förskola Barbro Ekman och enhetschef Carina Lavén, rektor Enheten 

Grundskola Område A Renato Radic, rektor Enheten Grundskola Område B Malin Brunzell och 

rektor Enheten Grundskola Område C Henrik Larsson, Enhetschef Enheten Grundskola Kent Jönsson, 

förvaltningschef Catrin Eriksson och Enhetschef/rektor Resursenheten/Enheten Särskola Lena 

Forsell-Bergling redovisar följande: 

 

- organisation läsåret 2016/2017  

- systematiskt kvalitetsarbete 2015/2016 

- systematiskt arbetsmiljöarbete arbetsår 2015/2016 

- systematiskt elevhälsoarbete april, maj, juni 2016 inklusive rapportering av kränkande 

behandling 

- rapportering av skolfrånvaro Enheten Grundskola våren 2016 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisningarna. 

 

___________________ 
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BUN § 92 

 

Central samverkan 

 

Central samverkan för barn- och utbildningsnämnden är genomförd  

 8 juni 2016 för Lärarlönelyft – samverkan med LR och Lärarförbundet  

 15 juni 2016 för övriga ärenden. 

 

___________________ 
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BUN § 93 

 

Redovisning – läxor  

 

Enhetschef Enheten Grundskola Kent Jönsson redovisar hur uppdraget med att utveckla arbetet med 

läxor inom Enheten Grundskola sett ut, utifrån forsking och evidensbaserade metoder under läsåret 

2015/2016. 

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson redovisar kort om hur uppdraget med att utveckla arbetet med läxor 

i form av mentorskap och hemuppgifter vid Enheten Gymnasium sett ut, utifrån forsking och 

evidensbaserade metoder under läsåret 2015/2016. 

___________________ 

 

BUN § 94 

 

Redovisning – PISA  

 

Enhetschef Enheten Grundskola Kent Jönsson och läraren Kate Jörgensen redovisar kring Åmåls 

kommuns deltagande i PISA-projektet enligt följande: 

 

- PISA-projektets upplägg och genomförande 

- Avslutning, 12 regionala konferenser i november 2016 

- Fortsatt arbete och implementering i Åmåls kommun 

___________________ 

 

BUN § 95 

 

Redovisning – riktlinjer  

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson redovisar om hur följande riktlinjer är implementerade i barn- och 

utbildningsförvaltningens verksamheter: 

 

- Riktlinjer kostnader förskola och grundskola 

- Riktlinjer ledigheter grundskola 

- Riktlinjer ledigheter gymnasieskola 

- Riktlinjer skolfotografering 

- Riktlinjer simundervisning och bad 

- Riktlinjer aktiviteter i och vid vatten 

___________________ 

 

BUN § 96 

 

Redovisning – inackorderingsbidrag  

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson redovisar att rutiner för inackorderingsbidrag inte behöver revideras 

inför läsåret 2016/2017. 

___________________ 
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BUN § 97    dnr BUN 2016/88 

BUN AU § 46  

       

PISA – slutrapport till SKL 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson och enhetschef Enheten Grundskola Kent 

Jönsson daterad 27 maj 2016 behandlas. 

 

Barn- och utbildningsnämnden fick den 23 oktober 2013 (BUN § 103) en information om PISA-

projektet. SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) PISA projekt har ett syfte med att förbättra 

styrning och ledning i kommuner och att förbättra resultaten i matematik samt att utveckla 

matematikundervisningen. 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen anser att framtagen slutrapport ska rapporteras till SKL. 

 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden  

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna slutrapport PISA 2015 som rapportering till 

SKL. 

___________________ 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna slutrapport PISA 2015 som rapportering till 

SKL. 

 

___________________ 

Beslut skickas till: 

SKL 

Kent Jönsson  
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BUN § 98    dnr BUN 2016/93 

       

Attestreglemente 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson och daterad 14 juni 2016 behandlas. 

 

Enligt kommunens attestreglemente ska nämnden vid förändring och minst en gång per år informeras 

om de av förvaltningschefen utsedda beslutsattestanterna. 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Ekonomienheten 
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BUN § 99    dnr BUN 2016/56 

BUN AU § 47 

 

Revidering – Regler för elevresor inom Enheten Gymnasium i Åmåls kommun 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson och enhetschef Enheten Gymnasium Roger 

Engström daterad 2 juni 2016 behandlas. 

 

Elever inom gymnasieskolan har inte rätt till skolskjuts utan endast till bidrag till elevresor. Med 

elevresor avses gymnasieelevers resor mellan bostad och skola. Enligt lagen (1991:1110) om 

kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor, samt tillhörande förordning (SFS 1991:1120), 

ska elevens hemkommun ansvara för elevens kostnader för dagliga resor i de fall då eleven har rätt till 

studiehjälp enligt studiestödslagen (1999:1395). 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen, Enheten Gymnasium har utifrån nationella styrdokument (SKL:s 

skrift Skolskjutshandboken – Trygga, säkra och kostnadseffektiva elevresor) tagit fram följande 

förslag på regler för elevresor inom Enheten Gymnasium i Åmåls kommun: 

 

 Om elev vid gymnasieskola helt eller delvis inte kan ta sig till skolan med linjebuss, tåg, 

skolskjuts eller annat kollektivt färdmedel som Västtrafik/hemortskommunen anvisar så kan 

eleven få kontantbidrag i form av resebidrag om eleven har minst 6 kilometer till skolan.  

 Eleven har utöver fria skolresor enligt ovanstående rätt till anslutningsbidrag om eleven har minst 

6 kilometer till närmaste aktuell påstigningsplats.  

 Färdväg i kilometer, minst 6 och bidrag, kronor i månaden 200. 

 Ersättning utgår huvudsakligen i form av resor med allmänna kommunikationer, det vill säga 

skolkort i linjetrafik och eventuellt kontant resetillägg. För elev boende vid väg, som ej trafikeras 

av linjetrafik, anordnas ej kompletterande skjuts. Bedömning av skolvägens trafiksäkerhet görs ej 

och är ej heller grund för ersättning av resor mellan bostad och skola.  

 I mån av plats har elever i gymnasieskola möjlighet att åka med i befintliga grundskoleskjutsar. 

För detta debiteras vårdnadshavaren eller myndig elev en kostnad av 800 kronor per termin, vilket 

motsvarar 200 kronor per månad oavsett hur många gånger skolskjutsen nyttjas. 

 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden  

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag om regler för elevresor inom 

Enheten Gymnasium i Åmåls kommun.  

___________________ 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag om regler för elevresor inom 

Enheten Gymnasium i Åmåls kommun.  

 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Enheten Gymnasium 
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BUN §  100   dnr BUN 2016/9 

BUN AU § 49 

 

Budgetuppföljning per 31 maj 2016 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 7 juni 2016 behandlas. 

 

Uppföljningen per 31 maj 2016 ger en oförändrad prognos på +/- 0 kronor. Underskott redovisas för 

bidrag till fristående verksamheter på grund av ökat antal barn/elever, men kan begränsas tack vare att 

överskott beräknas för köp/försäljning skolplatser samt statsbidrag från Migrationsverket och 

Skolverket. 

 

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 §  101   dnr BUN 2016/87 

 

Lokaler Enheten Förskola centralorten 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 13 juni 2016 behandlas. 

 

Enheten Förskola, prognos antal barn: 

      
Behov  vt -16 ht -16 vt -17 ht -17 

 
Kommunal förskola totalt 477 427 468 430 

 
Landsbygden 60 57 55 55 

 
Kommunal förs centrum 417 370 413 375 

 
Platser + o - -9 3 -3 8 

 

      
Då antalet barn ökade med anledning av inflyttning och flyktingströmmen under hösten 2015 ökade i 

avsevärt högre omfattning än prognos fick det konsekvenser för Enheten Förskola.  

 

Åtgärder som vidtogs för att bereda plats inom stipulerade 4 månader var bland annat: 

- Öka antalet barn i grupperna, framförallt i förberedelseförskolan under senare delen av hösten 

2015 samt början av 2016. För att klara detta utökades personalresursen på vissa avdelningar 

varför nyckeltalet hölls inom ram, det vill säga 5,6 barn/heltidsanställd i snitt över 

kalenderåret. 

- Ett antal vårdnadshavare fick erbjudande om plats på annan förskola än den de önskat. 

- Start två nya förskoleavdelningar i inhyrda moduler från och med mars 2016. 

 

Under 2015 beslutade regeringen om bidrag till kommuner för minskade barngrupper i förskolan, se 

bakgrund. Barn- och utbildningsnämnden/barn- och utbildningsförvaltningen har ansökt om dessa 

medel och blivit beviljade cirka 2,2 miljoner kronor i bidrag för att minska eller bibehålla antalet barn 

i barngrupperna. Bidraget är villkorat, vilket innebär att uppfyller Åmåls kommun inte kraven så kan 

kommunen bli återbetalningsskyldig. 

 

För att kunna bibehålla antalet barn i barngrupperna och helst minska storleken på barngrupper 

behöver ytterligare en avdelning med småbarn 1 – 3 år öppna vid årsskiftet 2016/2017. I budget 2016 

finns avsatt medel för personalresurs samt 500 000 kronor för lokal. 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

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

 

- ta reda om det är möjligt, samt kostnaden för att bygga om Kristinebergs förskola med 

ytterligare en avdelning för 1 – 3 åringar. 

- att upphandla köp av en modul för två avdelningar att ersätta Björkens förskola med, från och 

med augusti 2017. 

 

___________________ 

Beslut skickas till: Enhetenen Förskola, ÅKAB 
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BUN §  102   dnr BUN 2016/65 

BUN AU § 48 

 

Lärarlönelyft 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 9 juni 2016 behandlas. 

 

Lärarlönelyftet är en satsningen för att höja lönerna för särskilt kvalificerade lärare, förskollärare eller 

fritidspedagoger. Det är skolhuvudmannen som bestämmer vilka som får ta del av lärarlönelyftet. 

Lärarlönelyftet ska riktas mot skickliga lärare och ska fördelas så att det premierar skicklighet och 

utveckling i yrket. Syftet är att öka läraryrkets attraktionskraft och därigenom förbättra resultaten i 

skolan. Medlen för Lärarlönelyftet, 3 miljarder kronor årligen, räcker till löneökning för cirka 60 000 

lärare. Det är huvudmannen som söker pengarna hos Skolverket. 

 

Det finns generella och specifika kriterier. För att få ta del av lärarlönelyftet ska man uppfylla 

samtliga generella kriterier medan det räcker att uppfylla ett av de specifika kriterierna. Vad de 

specifika kriterierna innebär i praktiken måste skolhuvudmannen definiera utifrån verksamheternas 

förutsättningar.  

 

Syftet med statsbidraget är att stärka skolhuvudmännen att ge särskilt kvalificerade lärare, 

förskollärare eller fritidspedagoger högre lön för att därigenom bidra till en ökad kvalitet i 

undervisningen, till förbättrade kunskapsresultat och till verksamhetsutveckling i övrigt (SFS 

2016:100). 

 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden  

 

Barn och utbildningsnämnden beslutar att  

- snittet på lärarlönelyftet ska vara 2 500 kr, det vill säga fördelas på 90 tjänster. 

- lärarlönelyftet ska differentieras  

- skolledare inte ska få ta del av lärarlönelyftet 

- förstelärare ska få ta del av lärarlönelyftet 

- ansvariga enhetschefer tillsammans med berörda förskolechefer/rektorer utser vilka 

förskollärare/lärare som uppfyller kriterierna och fördelar lärarlönelyftsmedlen med ett snitt 

på 2 500 kr fördelat på 90 tjänster. 

- att särskild hänsyn ska tas till det specifika kriteriet Tagit särskilt ansvar för att utveckla 

undervisningen genom kollegialt lärande i former som vilar på vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet. 

 

Följande definition av de specifika kriterierna gäller: 

 

- Tagit särskilt ansvar för att utveckla undervisningen genom kollegialt lärande i former som 

vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 

o Pedagogen ska ha lett kollegialt lärande i form av lärandegrupp. 

 

- Med stöd av formell utbildning på avancerad nivå utöver lärarexamen förbättra 

undervisningens innehåll, metoder och arbetssätt. 

o Specialpedagogutbildning 

o Speciallärarutbildning 

o Lektor  

o Rektorsutbildning (inkl. lärarlegitimation) 
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Forts. BUN § 102 

 

o Masters/magisterutbildning inom utbildningsområdet 

 

- Tagit särskilt ansvar för att stödja lärarstudenter och kollegor som är nya i yrket eller genom 

att  

o Pedagogen ska ha varit mentor eller handledare. 

 

- Tagit särskilt ansvar för att utveckla ämnen eller ämnesövergripande områden. 

o Ämnesstudier som leder till utökad behörighet och ökad kvalitet i verksamheten. 

o Utveckling av ämnen som ämnesansvarig. 

o Utveckling av ämnesövergripande områden t ex 

 Entreprenöriellt lärande 

 Tematiskt arbete 

 Internationellt arbete 

 

- Tagit särskilt ansvar för särskilt komplicerade undervisningssituationer. 

o Elever med låg behörighet (Enheten Gymnasium) 

o Elever med låg måluppfyllelse (Enheten Grundskola) 

o Elever med hög frånvaro (Enheten Grundskola) 

o Inkludering av barn/elever i behov av särskilt stöd 

o Integration 

 

Särskild hänsyn ska tas till lagtext SFS 2016:100, § 2 

Syftet med statsbidraget är att stärka skolhuvudmännen att ge särskilt kvalificerade lärare, 

förskollärare eller fritidspedagoger högre lön för att därigenom bidra till en ökad kvalitet i 

undervisningen, till förbättrade kunskapsresultat och till verksamhetsutveckling i övrigt. 

 

Förtydligande av SFS 2016:100 § 2 

Syftet med statsbidraget är att stärka skolhuvudmännen att ge särskilt kvalificerade lärare, 

förskollärare eller fritidspedagoger högre lön för att därigenom bidra till  

- en ökad kvalitet i undervisningen,  

- till förbättrade kunskapsresultat och  

- till verksamhetsutveckling i övrigt. 

___________________ 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Enheten Förskola 

Enheten Grundskola 

Enheten Gymnasieskola 

Enheten Särskola 

Resursenheten 
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BUN § 103 

 

Information – miljöcertifiering av nybyggnation 

 

Med anledning av partneringentreprenör för en ny Förskoleklass – årskurs 6 skola inklusive 

fritidshem i centralorten, informerar Alexander Essen Larsson från PEAB kring miljöcertifiering av 

nybyggnation. De olika certifieringarna finns i guld, silver och brons.  

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

 

___________________ 
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BUN § 104 

 

Rapportering till huvudman kring delegeringsärenden 

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar kring delegeringsärenden. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av rapporteringen. 

 

_________________ 
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BUN § 105 

 

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 

 2016-06-21 16(17) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

BUN § 106 

 

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 § 107     

 

Information/meddelande  

 

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

 

a) Ett år med Kultur i Väst 

b) Läslyft – utvecklingsgrupp, ansvar Lena Forsell Bergling enhetschef/rektor Enheten 

Särskola/Resursenheten, 5 dagar läsåret 2016/2017 

c) Matematik/PISA – utvecklingsgrupp; ansvar Kent Jönsson enhetschef Enheten Grundskola, 5 

dagar läsåret 2016/2017 

d) Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön – viktiga pusselbitar i en god arbetsmiljö 

e) Enhetschefer – ansvar för systematiskt kvalitetsarbete; Kvalitetsarbete och analys, för lärande i 

skola och förskola 

f) Delbetänkande av 2015 års skolkommission; Samling för skolan 

g) Skolinspektionen – aktivitetsansvar godkänd efter granskning 

h) Skolinspektionen – fritidshem godkänd efter avslutad granskning 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.  
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