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 Utdragsbestyrkande 

  

 
 

Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 13:30-16:35 

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) §§ 146-153, ej beslut  

Sofia Karlsson (S) ersätter Peter Håkansson (C) §§ 154-159 

Charles MacWange (KD) ersätter Cecilia Sandén (C)  

Sofia Karlsson (S) ersätter Ann Ottosson (M) §§ 146-148 

Ann Ottosson (M) §§ 149-159 

 

Sofia Karlsson (S) § 149-153 

 

Övriga deltagande Förvaltningschef Catrin Eriksson  

Nämndsekreterare Sumali Skott 

Kommunrevisorerna: Evan Berglund, Gustav Wennberg, Kurt Bertelsen och Rune 

Holmdahl § 149 

Annelie Svensson, KPMG § 149 

Magnus Dalsbo, VD ÅKAB § 150 

 

 

Justeringens  
plats och tid 

 

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer 146-159 
Sumali Skott  

Ordförande 
  

Olof Eriksson 

Justerande 
 

Charles MacWange 

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

Nämnd Barn- och 

utbildningsnämnden 

Organ  

  

Sammanträdesdatum 2016-10-27 

Datum för 

anslags uppsättande  
Datum för 

anslags nedtagande  

Förvaringsplats 

för protokollet 
Kanslienheten 

Underskrift 

……………………………………………………. 
Sumali Skott 
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BUN § 146 

 

Val av justerare 

 

Charles MacWange (KD) väljs att justera dagens protokoll.  

___________________ 
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BUN § 147 

 

Fastställande av föredragningslista  

 

Ärendet Utökning av förskoleverksamhet i centralorten stryks. Därmed fastställs föredragningslistan. 

___________________ 
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BUN § 148 

 

Central samverkan 

 

Central samverkan för barn- och utbildningsnämndens ärenden är genomförd den 19 oktober 2016. 

___________________ 
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BUN § 149    dnr BUN 2016/95 

       

Besök av revisionen och KPMG 

 

Barn- och utbildningsnämnden får besök av revisionen tillsammans med representant från KPMG.  

 

Information från KPMGs representant Annelie Svensson och kommunrevisionens ledamöter. 

 

Samtal förs om revisorernas årliga övergripande granskning 2016. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden tackar revisionen för en bra dialog och lägger det till handlingarna. 

___________________ 
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BUN § 150     

       

Genomgång inför beslut kring Förskoleklass – årskurs 6 inkl. fritidshem och särskola i 

centralorten 

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson och VD Åmåls kommunfastigheter (ÅKAB) Magnus Dalsbo 

informerar och går igenom följande: 

 

a. Aktivitetsplan oktober/november 2016 

b. Underlag inför beslut 

i. EN F-åk 6 skola inkl. särskola och fritidshem 

ii. TVÅ skolor 

1. Södra skolan åk 4 – 6 inkl. särskola och fritidshem 

2. Rösparksskolan F – åk 3 skola inkl. fritidshem 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen och lägger det till handlingarna. 

___________________ 
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BUN § 151 

BUN AU § 65    dnr BUN 2016/134 

    

Förändrad lokalyta Kristinebergs förskola 

 

Tjänsteskrivelsen från Catrin Eriksson, förskolechef Barbro Ekman och vik. enhetschef/förskolechef 

Carina Lavén daterad 10 oktober 2016 behandlas.  

Kristinebergs förskola inrymmer en lekhall med biutrymmen som kan byggas om till en 

förskoleavdelning för framförallt små barn (1-3 år) enligt förslag II. Detta för att avlasta ordinarie 

verksamheter vid behov samt bidra till effektivt lokalutnyttjande och möjlighet att vid behov skapa 

mindre barngrupper.  

 

Arbetsutskottets beslut  

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott överlämnar ärendet för beslut till barn- och 

utbildningsnämnden.  

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge ÅKAB i uppdrag att bygga om Kristinebergs förskola 

enligt förslag II under sommaren 2017 så att lokalerna kan tas i bruk 1 januari 2018. 

 

Kostnaden för ombyggnationen är 1 400 000 kronor. 

 

Hyreskostnaden blir 116 000 kronor per år under 15 år. 

 

Reservation 

 

Fredrik Bengtsson (S) reserverar sig. 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Enheten Förskola 

ÅKAB  
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BUN § 152    dnr BUN 2016/132 

    

Förändrad timplan matematik, 105 timmar  

läsåret 2016/2017 

 

Tjänsteskrivelsen från Catrin Eriksson daterad 18 oktober 2016 behandlas.  

 

Med anledning av förändrad lagstiftning behöver timplanen i matematik för årskurs 1 – 9 utökas. 

 

Det ska bli mer matematik på schemat i skolan. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Beslutet 

innebär att undervisningen utökas med 105 timmar i grundskolan, specialskolan, sameskolan och i 

grundsärskolan. 105 timmar motsvarar en mattetimme i veckan. Regeringen rekommenderar att 

skolorna lägger den extra mattetimmen i mellanstadiet. 2013 utökades också antalet mattelektioner i 

skolan, då ville regeringen att matteutökningen skulle ske i lågstadiet. Riksdag och regering hoppas 

nu att förändringen ska förbättra svenska elevers kunskap i matematik. Flera internationella 

undersökningar har tidigare visat att elevernas mattekunskaper sjunker. 

 

Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2016 och datum för beslutet var den 25 maj 2016. Hela 

betänkandet finns att läsa på: Betänkande 2015/16:UbU21 (pdf, 679 kB). 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att uppdra åt Enhetschef Enheten Grundskola att genomför 

förändrad timplan i matematik för Enheten Grundskola årskurs 1 – 9 under innevarande läsår 

2016/2017 i så hög utsträckning som möjligt.  

 

Enhetschef för Enheten Grundskola får inom ramen för uppdraget delegation på att utöka antalet 

skoldagar för berörda elever med maximalt 3 dagar och/eller vid behov förlänga skoldagarna under 

förutsättning att skolskjuts kan anordnas. 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Enheten Grundskola 

  

https://data.riksdagen.se/fil/26E720FC-FBFE-46C6-BCC2-D747F08EEEC1
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BUN §  153    dnr BUN 2016/9 

 

Ekonomisk uppföljning per 30 september 2016 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson inkommen 18 oktober 2016 behandlas. 

 

Uppföljningen per 30 september 2016 ger ett resultat av plus 3 882 000 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 § 154 

 

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 § 155 

 

Rapportering till huvudman kring åtgärder mot kränkande behandling 

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar kring åtgärder mot kränkande behandling.  

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

_________________ 
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BUN § 156 

 

Rapportering till huvudman kring klagomålshantering enligt Skollagen 2010:800 

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar att inga klagomål har inkommit enligt Skollagen 

2010:800. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

_________________ 
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BUN § 157 

 

Rapportering till huvudman kring skolfrånvaro vid Enheten Grundskola 

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar kring skolfrånvaro vid enheten grundskola.  

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av rapporteringen. 

_________________ 

 

  



 Sammanträdesprotokoll  
Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 

 2016-10-27 14(15) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

BUN § 158 

 

Rapportering till huvudman kring rektorers och förskolechefers arbetstid 

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson rapporterar kring förskolechefer och rektorers arbetstid. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av rapporteringen. 

_________________ 
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BUN § 159     

 

Information/meddelande  

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson informerade om följande:  

 

- Redovisning av kompetensinsats inom området entreprenörskap i skolan 

- Skolinspektionens beslut – Ansökan om godkännande som huvudman för  

gymnasieskola vid Dinglegymnasiet AB i Munkedals kommun 

- Statsbidrag avseende förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, bidragsåret 2017 -

preliminärt utfall 

- Ansökan bidrag karriärstjänster – förstelärare 

- Ansökan bidrag lärarlönelyft 

_________________ 

 


