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BUN § 98  
 
Fastställande av föredragningslista  
 
Ärendet Remiss om utvärdering av skolpolitiska reformer (SOU 2014:12) 
justeras omedelbart.   
 
Därefter fastställs föredragningslistan. 
___________________ 
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BUN § 99  
 
Remiss om utvärdering av skolpolitiska reformer (SOU 2014:12) 
 
Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson och rektor Kent Jönsson daterad 11 augusti 
2014 behandlas. 
 
Regeringskansliet, utbildningsdepartementet har bjudit in Åmåls kommun att svara på remiss för 
utveckling – om utvärdering av skolpolitiska reformer (SOU 2014:12).  
 
Barn- och utbildningsförvaltningen anser sammanfattningsvis att: 

 Förslaget om att inrätta ett nationellt ramverk med treåriga planer är bra, men poängterar 
vikten av att ramverket också måste kunna förändras under en period. 

 Förslaget om införande av stickprov behöver ses över då det hör ihop med hela det nuvarande 
systemet av utvärdering. 

 Inrättandet av ett råd är bra, men Åmåls kommun poängterar att alla delar av forskarsamhället 
bör ges möjlighet att delta i rådets arbete. 

 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att överlämna tjänsteskrivelse från 
förvaltningschef Catrin Eriksson och rektor Kent Jönsson som Åmåls kommuns yttrande avseende 
remiss för utveckling – om utvärdering av skolpolitiska reformer (SOU 2014:12). 
 
Paragrafen justeras omedelbart.  
___________________ 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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BUN § 100  
 
Central samverkan; BUN 13 augusti 2014 
 
 
Central samverkan för barn- och utbildningsnämndens ärenden är genomförd 13 augusti förutom 
ärende om skolpolitiska reformer. 
___________________ 
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BUN § 101 
AU § 33  dnr BUN 2014/16 
 
Ekonomisk prognos per 31 juli 2014 
 
Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 12 augusti 2014 behandlas. 
 
Tio gånger om året görs en prognos över hur väl budgeten förväntas följas. Efter juli månad redovisas 
nedanstående prognos (i tusen kronor): 
 

Prognosrapport, tkr 
Redovisat för 

perioden 
Årsbudget Årsprognos 

Beräknat 
utfall 

Barn- och utbildningsnämnd   194 302 0 302 

Barn- och utbildningsförvaltning   12 282 18 859 -3 002 21 861 

Enheten förskola 22 228 35 654 -693 36 347 

Enheten grundskola 57 307 106 026 -125 106 151 

Resursenheten 2 667 6 341 411 5 930 

Enheten gymnasium 29 556 56 446 3 364 53 082 

Summa 124 234 223 628 -45 223 673 

 
 
Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 
 
Rapporten läggs till handlingarna. 
___________________ 
 
Barn- och utbildningsnämndens behandling 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden lägger rapporten till handlingarna. 
___________________ 
Beslut skickas till: 
Ekonomienheten  
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BUN § 102 
AU § 34    dnr BUN 2014/48 
 
Remiss om utökat uppdrag för vårdsamverkan Fyrbodal 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Remiss från Fyrbodals kommunalförbund som inkom till kanslienheten 14 april 2014. 
2. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 11 augusti 2014. 

 
Åmåls kommun har fått en remiss från Fyrbodals kommunalförbund om utökat uppdrag för 
Vårdsamverkan Fyrbodal. Förslaget innebär kort att det nuvarande uppdraget utökas att omfatta 
frågor om barn och unga och att Hälsokällan organisatoriskt flyttas.  
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Ärendet överlämnas till barn- och utbildningsnämnden utan eget förslag. 
___________________ 
 
Barn- och utbildningsnämndens behandling 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lämna följande yttrande: 
 
Barn- och utbildningsnämnden är osäker på om en delregional samverkan kring Barn- och unga inom 
Vårdsamverkan Fyrbodal kommer att främja hälsa och förebygga ohälsa i högre utsträckning än 
nuvarande organisation i förhållande till ökad kostnad i och med omförhandling av Åmåls kommuns 
kostnad för deltagande i Kommunalförbundet Fyrbodal. 
___________________  
 
Beslut skickas till: 
Fyrbodals kommunalförbund
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BUN § 103  
 
Presentation av ny medarbetare 
 
Presentation av Charlotte Bring, rektor enheten gymnasium. 
___________________ 
 
 
BUN § 104  
 
Information, betyg våren 2014 
 

a. Enheten grundskolan 
b. Enheten gymnasium 

___________________ 
 
 
BUN § 105   
 
Information, enkät om bemötande inklusive plan för utveckling av ett vänligt, hjälpsamt och 
professionellt bemötande utifrån ICDP Vägledande samspel. 
 

a. Enheten förskola 
b. Enheten grundskola 
c. Enheten gymnasium 

___________________ 
 
 
BUN § 106   
 
Information, enkät från SKL 
 

a. Enheten grundskolan 
___________________ 
 
 
BUN § 107   
 
Information kring arbete med likabehandling, plan mot kränkande behandling  
 

a. Enheten förskola 
b. Enheten grundskola 
c. Enheten gymnasium 

___________________ 
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BUN § 108   
 
Information; utvärdering av skolavslutningar våren 2014 

 
a. Enheten förskola 
b. Enheten grundskola 
c. Enheten gymnasium 

___________________ 
 
 
BUN § 109   
 
Information kring rutin för klagomålshantering 

 
a. Enheten förskola 
b. Enheten grundskola 
c. Enheten gymnasium 

___________________ 
 
 
BUN § 110   
 
Rutin uppföljningsansvar 

 
a. Enhet gymnasium 

___________________ 
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BUN § 111 
AU § 36   dnr BUN 2014/69 
 
Information om aktuellt attestregister 
 
Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 1 augusti 2014 behandlas. 
 
Förvaltningschefen är beslutsattestant för hela nämndens område och har rätt att delegera rätten att 
besluta till andra beslutsattestanter. Enligt kommunens attestreglemente ska nämnden, vid förändring 
och minst en gång per år, informeras om vilka dessa är.  
 
Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 
 
Information om utsedda beslutsattestanter läggs till handlingarna. 
___________________ 
 
Barn- och utbildningsnämndens behandling 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
Information om utsedda beslutsattestanter läggs till handlingarna. 
___________________ 
Beslut skickas till: 
Förvaltningens ledningsgrupp
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BUN § 112 
AU § 35   dnr BUN 2014/99 
 
Ansökan om inackorderingstillägg för elev i grundskola 
 
Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 4 augusti 2014 behandlas. 
 
XXXX XXXX XXXX, spelar ishockey i Färjestads BK:s pojklag. Under den kommande säsongen 
trappas träningen upp på dagtid varför han ska slutföra sin grundskoleutbildning i Karlstad. Med 
anledning av detta söker vårdnadshavaren om inackorderingstillägg. 
 
Enligt Skollag 2010:800 har kommunen inte skyldighet att bevilja inackorderingstillägg för 
grundskola. För studier i grundskola kan inackorderingstillägg sökas hos Centrala 
Studiestödsnämnden, CSN. 
 
Enligt CSN beviljas inackorderingstillägg från och med årskurs 7, om man 

 läser på riksinternatskola 
 läser på en grundskola och föräldrarna bor utomlands permanent. 

 
Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avslå ansökan om inackorderingstillägg för elev i årskurs 
9. 
___________________ 
 
Barn- och utbildningsnämndens behandling 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnd beslutar att avslå ansökan.  
___________________ 
Beslut skickas till: 
Vårdnadshavare (Besvärshänvisning) 
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BUN § 113 
 
Rapportering till huvudman kring antal barn/elever folkbokförda, samt asylsökande i Åmåls 
kommun 
 
Skrivelse beträffande  antal barn/elever folkbokförda och asylsökande behandlas.  
 
Förvaltningschef Catrin Eriksson rapporterar kring nuläget om antal elever/barn i respektive 
verksamhet i jämförelse med tidigare prognos.  
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
_________________ 
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BUN § 114  
 
Rapportering till huvudman kring delegeringsärenden  
 
Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar kring delegeringsärenden. 
___________________ 
 
 



 Sammanträdesprotokoll  
Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 

 2014-09-01 13(17) 

 

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

BUN § 115 
 
Rapportering till huvudman kring åtgärder mot kränkande behandling 
 
Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar kring åtgärder mot kränkande behandling. 
_________________ 
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BUN § 116  
 
Rapportering till huvudman kring klagomålshantering enligt Skollag 2010:800 
 
Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar kring klagomålshantering enligt Skollag 2010:800 
angående: 
 

 Enheten grundskola 
___________________ 
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BUN § 117 
 
Rapportering till huvudman kring skolfrånvaro vid enheten grundskola 
 
Ingen rapport lämnas vid detta tillfälle. 
_________________ 
 
 



 Sammanträdesprotokoll  
Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 

 2014-09-01 16(17) 

 

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

BUN § 118  
 
Rapportering till huvudman kring rektorers arbetstid 
 
Förvaltningschef Catrin Eriksson rapporterar kring rektorers arbetstid.   
_________________ 
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BUN § 119    
 
Information/meddelande 
 
Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar om: 

 Internationellt utbytesstipendium  
 Beslut, bidrag förlängt studieår vid RIG (år 2016/17) 

___________________ 
 


