
 Sammanträdesprotokoll  
Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 

 2016-12-15 1(26) 
 

 
 

 Utdragsbestyrkande 

  

 
 

Plats och tid Kommunfullmäktigesalen, Stadshuset kl. 13:30 – 16:20  

Beslutande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ersättare 

 

 

 

Olof Eriksson (S), ordförande 

Fredrik Bengtsson (S)  

Cajsa Branchetti Hallberg (S) 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) 

Ann Ottosson (M)  

 

 

Maria Bertilsson (S) 

Ann-Charlotte Örtegren (S) 

 

 Övriga deltagande Förvaltningschef Catrin Eriksson  

Nämndsekreterare Sumali Skott och Pierre Carroz 

Personalrepresentanter Eva Erhard §§ 193-205, 212, ej beslut 

Enhetschef Enheten Grundskola Kent Jönsson §§ 193-198 

Enhetschef Enheten Gymnasium Roger Engström §§ 193- del av 198 

Förskolechef Enheten Förskola Carina Lavén och biträdande förskolechef Lisbeth 

Gustawsson §§ 193-194 

Enhetschef Resursenheten Lena Forsell-Bergling §§ 193-198 

 

Justeringens  
plats och tid 

 

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer 190-212 
Pierre Carroz  

Ordförande 
  

Olof Eriksson 

Justerande 
 

Ann Ottosson 

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

Nämnd Barn- och 

utbildningsnämnden 

Organ  

  

Sammanträdesdatum 2016-12-15 

Datum för 

anslags uppsättande  
Datum för 

anslags nedtagande  

Förvaringsplats 

för protokollet 
Kanslienheten 

Underskrift 

……………………………………………………. 
Pierre Carroz 
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BUN § 190 

 

Val av justerare 

 

Ann Ottosson (M) väljs att justera dagens protokoll.  

___________________ 
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BUN § 191 

 

Fastställande av föredragningslista  

 

Föredragningslistan fastställs. 

___________________ 
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BUN § 192 

 

Central samverkan 

 

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

___________________ 
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BUN § 193 

 

Redovisning TILLSYN – Enheten Förskola 

 

Förskolechef Enheten Förskola Carina Lavén och biträdande förskolechef Lisbeth Gustawsson 

redovisar resultatet av den årliga tillsynen för berörda verksamheter: 

 

- Tössebobarna ekonomisk förening  

- Förskolan Myran i Åmål ekonomisk förening 

- Förskolan Pärlan ekonomisk förening 

- Ekonomiska föreningen föräldrakooperativet Barnhagen 

- Föreningen för kristen barnomsorg i Åmål 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisningen. 

___________________ 
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BUN § 194 

 

Redovisning INSYN – Enheten Grundskolan 

 

Enhetschef Grundskola Kent Jönsson, redovisar resultatet av den årliga insynen av enskilda 

verksamheter för grundskola och fritidshem för berörda verksamheter: 

 

- Föreningen Edsleskogs friskola 

- Natur- & Miljöskolan i Åmål aktiebolag 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisningen. 

___________________ 
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BUN § 195   BUN 2015/78 

 

Redovisning Skolbiblioteksplan  

 

Enhetschef Enheten Grundskola Kent Jönsson och Enhetschef Enheten Gymnasium Roger Engström 

redovisar respektive enhets arbete med skolbiblioteksverksamhet utifrån Barn- och 

utbildningsnämndens skolbiblioteksplan.  

 

Skolbibliotek regleras i Skollag 2010:800 ”Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, 

sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek.” 

Skolbiblioteksplan antogs av barn- och utbildningsnämnden 21 maj 2015 (BUN § 112). 

 

Skolbiblioteken i Åmåls kommun vill bland annat bidra till en ökad måluppfyllelse för eleverna, 

främja läslust, läs- och skrivförmåga och språkutveckling. Skolbibliotek ska ses som en resurs för att 

öka informationskompetensen hos elever och skolans personal. Skolbiblioteken ska också ses som en 

mötesplats för skolans personal och elever. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisningen. 

___________________ 
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BUN § 196 

 

Redovisning Barn- och ungdomsplan 

 

Enhetschef Resursenheten Lena Forsell-Bergling redovisar arbetet med Åmåls kommuns barn- och 

ungdomsplan. 

 

Lena Forsell-Bergling berättar kortfattat hur barn- och ungdomsplanen används inom Resursenhetens 

verksamheter och att den är väl implementerad. Barn- och ungdomsplanen är framtagen tillsammans 

med vård- och omsorgsförvaltningen och antagen av barn- och utbildningsnämnden den 17 juni 2015 

(BUN § 141).  

 

Resursenheten arbetar aktivt med systematiskt kvalitetsarbete och ansvarar även för att uppdatering 

av information av barn- och ungdomsplan görs kontinuerligt. Barn- och ungdomsplanen finns på 

Åmåls kommuns hemsida (www.amal.se). 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisningen. 

___________________ 
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BUN § 197     

 

Redovisning av sammanställning Folkhälsoinsatser 

  

Enhetschef Resursenheten Lena Forsell-Bergling redovisar genomförda folkhälsoinsatser av barn- och 

utbildningsförvaltningen under 2016. 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen har bland annat arbetat med följande utvecklingsområden: 

 

- Likabehandlingsarbete – uteveckling genom Diskrimineringsombudsmannens (DO) material; 

Lika rättigheter i förskolan 

- Barnhälsoprocess – främja, förebygga och tidigt upptäcka och utreda stödbehov 

- Ökat föräldrastöd och integration 

- HBTQ – diplomering av Resursenheten i samverkan med Ungdoms- och vuxencentralen 

- Suicidprevention i grundskolan och gymnasieskolan  

- Systematiskt elevhälsoarbete 

- Främja regelbunden närvaro i skolan för alla elever 

- Ung livsstil 

 

Fortsättningsvis kommer barn- och utbildningsförvaltningen främst arbeta med: 

 

- Sunda tråden – fortsätta med utomhuspedagogik med fokus på barns lek, lärande och 

utforskande 

- Flerspråkighet – modersmålsstöd 

- Giftfri förskola 

- Ung livsstil – främja god hälsa och livsstil 

- Motverka långvarig skolfrånvaro 

- Motverka hedersrelaterat våld och könsstympning 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisningen. 

___________________ 
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BUN § 198     

 

Information PISA (Programme for International Student Assessment) -undersökningen per den 6 

december 2016 

 

Enhetschef Enheten Grundskola Kent Jönsson informerar kring resultat av PISA-undersökningen 

2015, publicerad den 6 december 2016. 

 

PISA (Programme for International Student Assessment) är en internationell undersökning som 

organiseras av OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development). Totalt deltog 72 

länder eller regioner i PISA 2015, däribland alla 35 OECD-länder. I Sverige deltog knappt 5500 

elever från 202 skolor. De flesta eleverna gick i grundskolans årskurs nio. 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

___________________ 
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BUN § 199     

 

Styrgruppens uppdrag utifrån beslut i kommunfullmäktige 30 november 

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar om det uppdrag som förvaltningen fått från styrgruppen 

nya skolan och det som kommunfullmäktige behandlade 30 november (KF § 248).  

 

Kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) är sammankallande för styrgruppen för fortsatt 

arbete utifrån kommunfullmäktiges beslut. 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

___________________ 
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BUN § 200    dnr BUN 2015/203 

BUN AU § 77     

    

Uppföljning av internkontrollplan 2016 

 

Tjänsteskrivelsen från Catrin Eriksson daterad 23 november 2016 behandlas.  

 

Barn- och utbildningsnämnden har i sin internkontrollplan för 2016 beslutat att följa upp fyra 

processer/rutiner. Resultatet från uppföljningen är att följande proceser/rutiner fungerar: 

 Budgetuppföljningar 

 Handlingsplan vid hot och våld 

 Systematiskt kvalitetsarbete; bedömning och betygsättning 

 Systematiskt kvalitetsarbete; trygghet och studiero 

En process saknar rutinbeskrivning 

 Handlingsplan vid hot och våld 

 

Arbetsutskottets beslut  

 

Barn- och utbildningsnämnden lämnar rapporten till kommunstyrelsen samt kommunens revisorer.  

___________________ 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden lämnar rapporten till kommunstyrelsen samt kommunens revisorer.  

___________________ 

Beslut skickas till: 

Ekonomienheten 

Revisionen 
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BUN § 201    dnr BUN 2016/164 

BUN AU § 78     

    

Internkontrollplan 2017 

 

Tjänsteskrivelsen från Catrin Eriksson daterad 5 december 2016 behandlas.  

 

Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska styrelsen/nämnden varje år anta en särskild plan 

för uppföljning av den interna kontrollen. Nämnden har en skyldighet att styra och löpande följa upp 

den interna kontrollen, men även en möjlighet att utöva tillsyn och utvärdera det interna 

kontrollsystemet. 

Arbetsutskottets beslut  

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att följande ska finnas med i plan för internkontroll 2017: 

 

- Barnomsorgsavgift – vårdnadshavarnas inkomstuppgifter 

- Utdrag ur belastningsregistret enligt Skollag (2010:800). 

- Inskrivning särskola 

- Jour vid Barn- och utbildningsförvaltningen (före och efter kontorstid) enligt fastställda 

rutiner 

 

___________________ 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta internkontrollplan 2017. Följande processer/rutiner 

ska följas upp: 

- Barnomsorgsavgift – vårdnadshavarnas inkomstuppgifter 

- Utdrag ur belastningsregistret enligt Skollag (2010:800). 

- Inskrivning särskola 

- Jour vid Barn- och utbildningsförvaltningen (före och efter kontorstid) enligt fastställda 

rutiner 

 

Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen rapporteras till barn- och utbildningsnämnden i 

november 2017. Ansvarig är förvaltningschefen. 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Kommunens revisorer 
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BUN § 202    dnr BUN 2016/9 

 

Budgetuppföljning per 30 november 2016 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson inkommen 13 december 2016 behandlas. 

 

Uppföljningen per 30 november 2016 ger ett resultat av plus 4 004 000 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. 

 

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 § 203    dnr BUN 2016/137 

BUN AU § 79     

    

Läsårstider 2017/2018 

 

Tjänsteskrivelsen från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 23 november 2016 behandlas.  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på läsårstider för läsåret 2017/2018. 

 

 

Elever  

Läsår  2017-08-22 --2018-06-15 

    

Hösttermin 2017-08-22 (tis) – 2017-12-22 (fre)             (83 dagar)  

Lov   
2017-09-29 (fre)                                            (1 dag) 
2017-10-30 -- 2017-11-03 (v. 44)                 (5 dagar) 

 

Vårtermin 2018-01-10 (ons) --2018-06-15 (fre)           (95 dagar) 

Lov 
2018-02-26 --2018-03-02 (v. 9)                    (5 dagar)  
2018-02-07                                                   (1 dag) 
2018-03-29                                                   (1 dag) 
2018-04-03 --2018-04-06 (v. 14)                  (4 dagar) 
2018-04-30                                                   (1 dag) 
2018-05-11                                                   (1 dag)                                                                                                  

    

Antal skoldagar Hösttermin 83 dagar + vårtermin 95 dagar = 178 dagar 
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Forts- BUN § 203 

 

Personal   

Arbetsår 2017-08-14 --2018-06-19  
194 lärardagar varav 16 K-dagar 

 

Hösttermin 2017-08-22 (tis) --2017-12-22 (fre)                         (83 dagar) 

Lov 2017-11-02 – 2017-11-03                                          (2 dagar) 

Vårtermin 2018-01-10 (ons) --2018-06-15 (fre)                        (95 dagar) 

Lov 2018-02-26 --2018-03-02 (v. 9)                                  (5 dagar) 
2018-04-03 --2018-04-06 (v. 14)                                (4 dagar) 
2018-04-30                                                                (1 dag) 
2018-05-11                                                                (1 dag) 

K-dagar 
2017-08-14 --2017-08-21                                           (6 dagar)  
2017-09-29                                                                 (1 dag) 
2017-10-30 -- 2017-11-01                                           (3 dagar)  
2018-01-08 -- 2018-01-09                                           (2 dagar) 
2018-02-07                                                                 (1 dag) 
2018-03-29                                                                 (1 dag) 
2018-06-18 --2018-06-19                                          (2 dagar) 

Semester 2018-06-20 --2018-08-03                                          (45 dagar) 

Ferie 2018-08-04 till nästa arbetsår börjar 

 

Arbetsutskottets beslut  

 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer läsårstider för läsåret 2017/2018 enligt barn- och 

utbildningsförvaltningens förslag. 

___________________ 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer läsårstider för läsåret 2017/2018 enligt arbetsutskottets 

förslag till beslut. 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp 
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BUN § 204    dnr BUN 2016/150 

BUN AU § 80     

    

Grundbelopp 2017 till fristående gymnasieskolor 

 

Tjänsteskrivelsen från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 23 november 2016 behandlas.  

 

Kommunens bidrag till fristående verksamhet beräknas efter samma grunder som kommunen 

tillämpar vid fördelning av resurser till de program och inriktningar som kommunen erbjuder. 

Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa fall av ett tilläggsbelopp. Inför varje nytt år ska 

grundbelopp per elev fastställas av barn- och utbildningsnämnden och kan revideras under året om 

budgetförutsättningar har ändrats. För utbildning på särskilda varianter och för riksrekryterande 

utbildning inom gymnasieskolan ska hemkommunen betala det grundbelopp som har beslutats i varje 

särskilt fall av Skolverket. I andra fall ska elevens hemkommun betala bidragsbelopp enligt 

riksprislistan. 

 

Arbetsutskottets beslut  

 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer grundbelopp för år 2017 till fristående gymnasieskolor, 

med hänvisning till 16 kap. 52 § Skollagen (2010:800): 

 

Kronor per program, elev och år: 

Program 2017

Barn- och fritidsprogrammet BF 123 785

Ekonomiprogrammet EK 83 557

El- och energiprogrammet EE 115 499

Estetiska programmet, inriktningen bild ESBIL 117 158

Estetiska programmet, inriktningen musik ESMUS 144 262

Handels- och administrationsprogrammet HA 131 667

Industritekniska programmet IN 170 065

Introduktionsprogram IM 92 685

Naturvetenskapsprogrammet NA 101 946

Samhällsvetenskapsprogrammet SA 90 114

Teknikprogrammet TE 99 470

Vård- och omsorgsprogrammet VO 109 197  
 

För utbildning på särskilda varianter och för riksrekryterande utbildning inom 

gymnasieskolan ska hemkommunen betala det grundbelopp som har beslutats i varje 

särskilt fall av Skolverket. I andra fall ska elevens hemkommun betala bidragsbelopp 

enligt riksprislistan. 

 

Barn- och utbildningsnämnden ger enhetschef Enheten Gymnasium delegation på delgivning av 

beslut till fristående huvudman. 

___________________ 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 
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Forts. BUN § 204 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer grundbelopp för år 2017 till fristående gymnasieskolor 

enligt arbetsutskottets förslag till beslut. 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Enhetschef Enheten Gymnasium 

Fristående gymnasieskolor med elever folkbokförda i Åmåls kommun 

  



 Sammanträdesprotokoll  
Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 

 2016-12-15 19(26) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

BUN § 205    dnr BUN 2016/151 

BUN AU § 81        

 

Interkommunal ersättning 2017, gymnasieskolverksamhet 

 

Tjänsteskrivelsen från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 23 november 2016 behandlas.  

 

Om kommunen antagit en elev som inte är hemmahörande i kommunen ska kommunen ersättas för 

sina kostnader för elevens utbildning av dennes hemkommun (16 kap. 50 § Skollagen (2010:800)). 

 

Arbetsutskottets beslut  

 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer belopp för interkommunal ersättning för 2017. 

 

Kronor per program, elev och helår: 

Program 2017

Barn- och fritidsprogrammet BF 116 779

Ekonomiprogrammet EK 78 828

El- och energiprogrammet EE 108 962

Estetiska programmet, inriktningen bild ESBIL 110 526

Estetiska programmet, inriktningen musik ESMUS 136 096

Handels- och administrationsprogrammet HA 124 214

Industritekniska programmet IN 160 439

Introduktionsprogram IM 87 439

Naturvetenskapsprogrammet NA 96 176

Samhällsvetenskapsprogrammet SA 85 013

Teknikprogrammet TE 93 840

Vård- och omsorgsprogrammet VO 103 016

Gymnasiesärskola

Individuellt program IAIND 448 745

Administration, handel och varuhantering AHADM 246 688  
___________________ 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut. 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Enhetschef Enheten Gymnasium 
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BUN § 206 

 

Rapportering till huvudman kring delegeringsärenden 

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson rapporterar inkomna beslut, delegeringsärenden. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av rapporteringen. 

_________________ 
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BUN § 207 

 

Rapportering till huvudman kring åtgärder mot kränkande behandling 

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson rapporterar kring åtgärder mot kränkande behandling.  

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av rapporten. 

_________________ 
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BUN § 208 

 

Rapportering till huvudman kring systematiskt elevhälsoarbete 

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson rapporterar kring systematiskt elevhälsoarbete.  

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av rapporten. 

_________________ 
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BUN § 209 

 

Rapportering till huvudman kring klagomålshantering enligt Skollag 2010:800 

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson rapporterar inkomna klagomål enligt Skollag 2010:800. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av rapporteringen. 

_________________ 

 

 

  



 Sammanträdesprotokoll  
Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 

 2016-12-15 24(26) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

BUN § 210 

 

Rapportering till huvudman kring skolpliktsbevakning/skolfrånvaro vid Enheten Grundskola 

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar kring skolfrånvaron vid Enheten Grundskola. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

_________________ 

 

  



 Sammanträdesprotokoll  
Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 

 2016-12-15 25(26) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

BUN § 211 

 

Rapportering till huvudman kring förskolechefers och rektorers arbetstid 

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson rapporterar kring förskolechefer och rektorers arbetstid. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av rapporteringen. 

_________________ 

  



 Sammanträdesprotokoll  
Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 

 2016-12-15 26(26) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

BUN § 212     

 

Information/meddelande  

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson informerade om följande:  

 

- Regional översyn av familjecentraler 

- Statsbidrag för lärarlyft II HT 2016 

- Statsbidrag för utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd vårterminen 2016 

- Statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan för bidragsår 2015/2016 

- Statsbidrag för lärarlönelyftet för 1 juli – 31 december 2016 

- Konferens – Särskolan 2017, fokus: Bemötande & utvecklat lärande, Enheten Särskola 

kommer att delta vid konferensen den 29 mars 2017 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

_________________ 

 

 


