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 Utdragsbestyrkande 

  

 
 

Plats och tid Päronsalen, Stadshuset kl. 14:00 – 16:00  

Ajournering kl. 15:45-15:50 

 
Beslutande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ersättare 

 

 

 

Olof Eriksson (S), ordförande 

Fredrik Bengtsson (S) 

Per-Arne Andersson (V)  

Linda Strand (S) 

Cajsa Branchetti Hallberg (S) ersätter Lisa Malm (MP)  

Klas Häggström (L)  

Peter Vestlund (L) ersätter Anne Sörqvist (C)  

Toni Radanov (C) 

Charles MacWange (KD) ersätter Ann Ottosson (M)  

 

Maria Bertilsson (S) 

Ann-Charlotte Örtegren (S)  

 

 

Övriga deltagande 
 

Förvaltningschef Catrin Eriksson  

Nämndsekreterare Sumali Skott 

Enhetschef/rektor Enheten Gymnasium Roger Engström §§ 46-50 

Enhetschef Enheten Grundskola Kent Jönsson §§ 46-51, ej beslut 

Rektor Anette Thorbjörnsson §§ 46-49 

Förskolechef Annika Gip §§ 46-49 

Controller Ingela Sörqvist §§ 46-49 

Personalrepresentant Eva Erhard §§ 46-59, 64, ej beslut 

 
Justeringens  
plats och tid 

Kanslienheten 

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer 46-64 
Sumali Skott  

Ordförande 
  

Olof Eriksson 

Justerande 
 

Peter Vestlund 

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

Nämnd Barn- och 

utbildningsnämnden 

Organ  

  

Sammanträdesdatum 2017-04-27 

Datum för 

anslags uppsättande  
Datum för 

anslags nedtagande  

Förvaringsplats 

för protokollet 
Kanslienheten 

Underskrift 

……………………………………………………. 
Sumali Skott 
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BUN § 46 

 

Val av justerare 

 

Peter Vestlund (L) väljs att justera dagens protokoll.  

___________________ 

 

 

 

BUN § 47 

 

Fastställande av föredragningslista  

 

Ärendet Organisation Enheten Grundskola, område B, Södra skolan och Rösparksskolan, läsåret 

2017/2018 och från och med läsåret 2018/2019 kommer att behandlas efter punkt 5.  

 

Därmed fastställs föredragningslistan.  

___________________ 

 

 

 

BUN § 48 

 

Central samverkan 

 

Central samverkan för barn- och utbildningsnämndens ärenden är genomförd den 26 april 2017. 

Lärarlönelyft MBL § 11 den 10 april 2017  

Karriärtjänster MBL § 11 den 10 april 2017 

Budget 2018 MBL § 11 den 10 april 2017 

___________________ 

 

 

 

BUN § 49          

 

Presentation av ny rektor, förskolechef och controller. 

 

Följande personal hälsas välkommen av barn- och utbildningsnämndens ordförande Olof Eriksson (S) 

och presenterar sig för barn- och utbildningsnämnden: 

 

 Rektor enheten grundskola område B, Rösparksskolan, Anette Thorbjörnsson som tillträder 

tjänsten den 1 augusti 2017. 

 Förskolechef enheten förskola, Annika Gip som tillträder tjänsten den 1 juni 2017. 

 Controller Ingela Sörqvist som tillträdde den 18 april 2017. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden tackar för presentationen och hoppas på ett gott samarbete. 

___________________  
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BUN § 50          

 

Redovisning – Omvärldsbevakning av skolutveckling i världen 

 

Enhetschef/rektor Enheten Gymnasium Roger Engström och Enhetschef Enheten Grundskola Kent 

Jönsson redovisar Omvärldsbevakning av skolutveckling i världen för Enheten Gymnasium och  

Enheten Grundskola. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisningen. 

___________________ 
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BUN § 51    dnr BUN 2017/77 

BUN AU § 23 

    

Organisation Enheten Grundskola, område B, Södra skolan och Rösparksskolan, läsåret 

2017/2018 och från och med läsåret 2018/2019 

 

Tjänsteskrivelse från enhetschef Enheten Grundskola Kent Jönsson daterad 3 april 2017 behandlas.  

 

Elever i skola och fritidshem ska ha en rektor, vilket innebär att skola och fritidshem ska vara belägna 

på samma plats  

- Skollag 2010:800 Kap 2 § 9 Det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ska ledas och 

samordnas av en rektor. Dessa ska särskilt verka för att utbildningen utvecklas. 

- Skollag 2010:800 Kap 14 § 10 En elev i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 

specialskola eller sameskola ska erbjudas utbildning i fritidshem vid eller så nära som 

möjligt den skolenhet där eleven får utbildning. 

- Skollag 2010:800 Kap 14 § 2 Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, 

grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och särskilda utbildningsformer 

som skolplikt kan fullgöras i. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande 

samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en 

helhetssyn på eleven och elevens behov. 
 
- För att möjliggöra integration krävs att skola och fritidshem bedrivs vid samma skolenhet där 

fritidshemmets utbildning ska kompensera för elevens fritid och rekreation samt främja 

allsidiga kontakter och social gemenskap i samverkan med skolan. 

- Skollag 2010:800 Kap 1 § 9 Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje 

skolform och inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas. 

- Skollag 2010:800 Kap 1 § 10 Förskoleklassen ska medverka till att elever med annat 

modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt 

modersmål. 

 

Med samtliga elever i en årskurs i centralorten på samma skola och tillhörande fritidshem ökar: 

 

- kvaliteten på samverkan mellan förskoleklass/skola och fritidshem, vilka alla är skolformer 

enligt Skollag 2010:800 

- möjligheten att ordna fritidshemsaktiviteter anpassade för yngre och äldre elever 

- möjligheten till integration av nyanlända elever 

- möjligheten att rekrytera personal med den nya lärarutbildningen riktad mot Förskoleklass – 

årskurs 3 och årskurs 4 – 6 

- möjligheten för kollegialt lärande och samarbete mellan pedagoger med utgångspunkt i 

uppdrag och ansvar (Förskoleklass – årskurs 3 och årskurs 4 – 6) 

- personalresursen i skolan (personal behöver inte organisera och åka med busstransporter) 

- att elever i årskurs 4 – 6 med en fritidshemsverksamhet inriktad mot äldre elever stannar kvar 

i fritidshemsverksamheten istället för att som nu sluta under årskurs 4, vilket är vanligt 

förekommande 

 

minskar: 

- kostnaden för busstransporter av elever mellan fritidshem och skola samt till och från skolan 

- behovet av resurspersonal vid busstransport av elever mellan skolor. Resursen kan istället 

styras till elever i behov av särskilt stöd och utveckling av fritidshemsverksamheten inklusive 

rastverksamhet. 
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Forts. BUN § 51 

 

Prognos elevantal hösten 2017 

 

Södra skolan ca 311 elever 

Förberedelseverksamhet årskurs 1 – 6 ca 30 elever 

Årskurs 3: 25 

Årskurs 4: 121 

Årskurs 5: 97 

Årskurs 6: 38 

 

Södra skolan fritidshem ca 75 elever 

Elever tillhörande förberedelseklass: 15 

Elever tillhörande årskurs 3: 23 

Elever tillhörande årskurs 4: ca 30 med förhoppning om att fler elever väljer att fortsätta sin 

fritidshemsplacering med en fritidshemsverksamhet inriktad mot äldre elever. 

Elever tillhörande årskurs 5: 0 – 10 med förhoppning om att fler elever väljer att fortsätta sin 

fritidshemsplacering med en fritidshemsverksamhet inriktad mot äldre elever. 

Elever tillhörande årskurs 6: 0 

 

Rösparksskolan ca 433 elever 

Förskoleklass 91 elever 

Årskurs 1:120 elever 

Årskurs 2: 85 elever 

Årskurs 3: 64 elever 

Årskurs 6: 64 elever 

 

Rösparksskolan fritidshem ca 280 elever  

Elever tillhörande Förskoleklass: 71 

Elever tillhörande årskurs 1: 90 

Elever tillhörande årskurs 2: 67 

Elever tillhörande årskurs 3: 52 

Elever tillhörande årskurs 6: 0 

 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut är följande organisation för Enheten 

Grundskola, Område B, Södra skolan och Rösparksskolan för: 

 

1. Läsåret 2017/2018 fördelas eleverna enligt följande: 

 

Område B Södra skolan 

3 förberedelseklasser årskurs 1 - 6 

1 åk 3 

6 åk 4 

5 åk 5 

2 åk 6  

= 17 klasser 

 

Elever på Södra skolan har sin fritidshemsplacering på Södra skolan. 
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Forts. BUN § 51 

 

Område B Rösparksskolan  

5 Förskoleklasser 

6 åk 1 

5 åk 2 

3 åk 3 

3 åk 6  

= 22 klasser 

 

Elever på Rösparksskolan har sin fritidshemsplacering på Rösparksskolan. Vårdnadshavare ansvarar 

för transport till och från fritidshem. För transport till och från förskoleklass och skola gäller 

skolskjutsreglemente. 

 

2. Från och med läsåret 2018/2019 fördelas eleverna enligt följande: 

 

Område B Södra skolan 

Förberedelseklasser årskurs 4 - 6 

Åk 4 

Åk 5 

Åk 6  

 

Elever på Södra skolan har sin fritidshemsplacering på Södra skolan. Fritidshemsverksamheten 

utvecklas med inriktning mot äldre elever i samverkan med skolan. 

 

Område B Rösparksskolan  

Förberedelseklasser årskurs 1 – 3 

Förskoleklasser 

Åk 1 

Åk 2 

Åk 3 

 

Elever på Rösparksskolan har sin fritidshemsplacering på Rösparksskolan. Fritidshemsverksamheten 

utvecklas med inriktning mot yngre elever i samverkan med skolan. Vårdnadshavare ansvarar för 

transport till och från fritidshem. För transport till och från förskoleklass och skola gäller 

skolskjutsreglemente. 

 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden  

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet och överlämnar det till barn- och 

utbildningsnämnden för beslut.   

___________________ 
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Forts. BUN § 51 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med barn- och utbildningsförvaltningens förslag. 

 

 

Paragrafens justeras omedelbart. 

 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Enhetschef Enheten Grundskola 

Rektor Område B Södra skolan 

Rektor Område B Rösparksskolan 

Biträdande rektor Område B  
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BUN §  52   dnr BUN 2017/1 

    

Revidering av attestreglemente 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Tjänsteskrivelsen från Catrin Eriksson daterad 10 april 2017. 

2. Bilaga attestanter 2017 inkommen 10 april 2017. 

 

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 revidering om utsedda beslutsattestanter till handlingarna. 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Ekonomienheten 
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BUN § 53    dnr BUN 2017/4 

   

Ekonomisk uppföljning per 31 mars 2017 

 

Tjänsteskrivelsen från Catrin Eriksson daterad 13 april 2017 behandlas.  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar en prognos på minus 1,1 miljoner kronor. 

Avvikelsen är hänförbar till personalkostnader. Underskott redovisas även för bidrag till fristående 

verksamheter, men kan begränsas då överskott redovisas för köp/försäljning av skolplatser. 

 

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 § 54    dnr BUN 2017/65 

BUN AU § 17 

   

Omfördelning av investeringsmedel 2017 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 25 april 2017 behandlas.  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att investeringar omfattande totalt 250 000 kr flyttas från 

Enheten Gymnasium och Enheten Förskola till IT-enheten för inköp till Enheten Grundskola då 

Enheten Grundskola behöver medlen för utveckling av en-till-en-satsning till Område C 

Kristinebergskolan, det vill säga, en dator per elev. 

 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden  

 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna äskande om omfördelning 

av investeringsmedel för 2017 utifrån följande: 

 

- Projekt 9705 Investering personalrum Enheten Gymnasium om 150 000 kronor flyttas till IT-

enheten för inköp till Enheten Grundskola 

- Projekt 9707 Säkerhetssystem Enheten Gymnasium om 50 000 kronor flyttas till IT-enheten 

för inköp till Enheten Grundskola 

- Delar av projekt 9719 Möbler till konferensrum Enheten Gymnasium om 50 000 kronor 

flyttas till IT-enheten för inköp till Enheten Grundskola 

 

Ovanstående projekt på Enheten Gymnasium är endera redan genomförda (projekt 9705 och projekt 

9719) eller är inte längre aktuella i detta sammanhang (projekt 9707) då investeringen kring säkerhet 

är betydligt mer omfattande varför medel om 400 000 kr har äskats att föras över från 

investeringsbudget 2016 till 2017 (dnr BUN 2017/37, 23 februari 2017 BUN § 21). 

 

Enheten Grundskola är i behov av medel för utveckling av en-till-en satsning vad gäller datorer till 

Område C Kristinebergskolan det vill säga, en dator per elev. 

___________________ 

 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 
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Forts. BUN § 54 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna äskande om omfördelning 

av 250 000 kronor av investeringsmedel för 2017 utifrån följande:  

 

- Delar av projekt 9705 Investering personalrum Enheten Förskola om 70 000 kronor flyttas till 

IT-enheten för inköp till Enheten Grundskola 

- Projekt 9707 Investering säkerhetssystem Enheten Gymnasium om 50 000 kronor flyttas till 

IT-enheten för inköp till Enheten Grundskola 

- Delar av projekt 9711 Investering utrustning Industriprogrammet Enheten Gymnasium om 

70 000 kronor flyttas till IT-enheten för inköp till Enheten Grundskola 

- Delar av projekt 9719 Investering möbler till konferensrum Enheten Gymnasium om 60 000 

kronor flyttas till IT-enheten för inköp till Enheten Grundskola 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Barn- och utbildningsförvaltningen  

Ekonomienheten 

Kommunstyrelsen  
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BUN § 55    dnr BUN 2017/66 

BUN AU § 18 

   

Driftbudget 2018 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 28 mars 2017 behandlas.  

 

Budgetutskottet har beslutat om preliminära ramar för driftbudget 2018. Barn- och 

utbildningsnämnden har tilldelats 260,5 miljoner kronor vilket motsvarar budget för 2017. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har beräknat att det behövs ett tillskott på 7,6 miljoner kronor 

hänförbart till bidrag till fristående verksamheter, ökade kostnader för modersmål och 

studiehandledning samt resurslärare för elever i behov av särskilt stöd. 

Kostnader såväl som intäkter är svåra att prognosticera då de är helt beroende av antalet barn/elever 

såväl i fristående som kommunala verksamheter samt omfattning av bidrag som kan sökas från 

Migrationsverket för asylsökande barn/elever och Skolverkets bidrag för olika kvalitetshöjande 

åtgärder inom förskola, grundskola och elevhälsa.  

 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden  

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet och överlämnar det till barn- och 

utbildningsnämnden för beslut.   

___________________ 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Yrkande  

 

Olof Eriksson (S) yrkar att barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förslag till 

driftbudget för år 2018. 

 

Klas Häggström (L) yrkar i tillägg enligt följande: 

 

BUN har tilldelats 260 milj. 

 

Men det är bara genom en uppräkning av befintliga kostnader och särskilda extra behov, som man 

hamnar någorlunda rätt. Preciserat till 268 158 000 kr. Detta stöder alliansen. 

 

Men vi vill göra ett tilläggsyrkande. Vi vill tillföra budgeten ytterligare 750 000 kr till personalstaten, 

för att användas till att rätta till strukturfel i lönebilden. (90 lärare har fått kraftiga löneflyt genom 

lärarlönelyftet och förstelärarsystemet. Dessutom har ett antal nyanställda fått bra ingångslöner.) 

 

Vi måste vara rädda om behörig och legitimerad personal! 
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Forts. BUN § 55 

 

Mötet ajournerar sig kl. 15:45-15:50 

 

Beslutsgång  

 

Ordförande finner att det finns ett förslag och ett tilläggsyrkande, nämligen förslag från Olof Eriksson 

(S) och ett tilläggsyrkande från Klas Häggström (L).  

 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att man beslutat enligt yrkandet från Olof 

Eriksson (S). 

 

Ordföranden ställer proposition på tilläggsyrkandet och finner att man avslår tilläggsyrkandet. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till driftbudget för år 2018, uppgående till 

268 158 000 kronor, vilket överstiger budgetutskottets preliminära budgetram med 7 633 000 kronor. 

Barn- och utbildningsnämnden har för avsikt att följa budgetprognos för år 2017 noggrant och 

anpassa verksamheterna utifrån behov vad gäller antal barn/elever och resurser inför läsåret 

2017/2018 för att budgetramen om 260,5 miljoner kronor ska täcka behovet under år 2018.  

 

Reservation  

 

Toni Radanov (C), Klas Häggström (L), Peter Vestlund (L) och Charles MacWange (KD) reserverar 

sig mot beslutet. 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Ekonomienheten 

Barn- och utbildningsförvaltningen: 

- Enheten förskola 

- Enheten grundskola 

- Enheten särskola/Resursenheten 
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BUN § 56    dnr BUN 2017/67 

BUN AU § 18 

   

Investeringsbudget 2018 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 28 mars 2017. 

2. Bilaga investeringsbudget 2018. 

 

2018 års investeringsbehov uppgår till 5 545 000 kronor. I investeringsplan för åren 2019-2021 har 

beräknats investeringsbehov till 4,25 miljoner kronor för år 2019, 4,6 miljoner kronor för år 2020 och 

4,2 miljoner kronor för 2021. 

 

Enligt kommunens investeringspolicy ska investeringskalkyl upprättas om investeringsbelopp 

överstiger tio basbelopp. Uppföljning/slutredovisning ska ske året efter då investeringen genomförts. 

 

Arbetsutskottets beslut  

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet och överlämnar det till barn- och 

utbildningsnämnden för beslut. 

___________________  

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till investeringsbudget på 5 545 000 kronor för år 

2018 och investeringsplan för åren 2019-2021. 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Ekonomienheten   
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BUN § 57    dnr BUN 2017/68 

BUN AU § 20 

    

2018 års avgifter för plats inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 27 mars 2017 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 2017 uppgår 

inkomsttaket till 45 400 kronor per månad). 

 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden  

 

Barn- och utbildningsnämnden antar 2018 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 Avgift/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 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden antar 2018 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. 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Enheten förskola 
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BUN § 58    dnr BUN 2017/70 

BUN AU § 21 

    

Karriärtjänster 1 juli 2017 till och med 30 juni 2018 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 28 mars 2017 behandlas.  

 

Ett samlat system av karriärmöjligheter i skolan syftar till att främja det lokala arbetet med att stärka 

lärarnas karriärmöjligheter i skolan och på så sätt öka elevernas måluppfyllelse. Karriärsystemet 

består av tre spår: förstelärare, lektor och ledarskap.  

 

En del karriärtjänster finns redan i kommunerna och nya kommer att inrättas med anledning av den 

nya reformen. Sveriges kommuner och landstings (SKL) bedömning är att syftet med karriärtjänster 

bäst uppnås genom att kombinera befintliga och nyinrättade karriärtjänster. 

 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden  

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att söka medel för tjugoen karriärtjänster inom barn- och 

utbildningsförvaltningen under perioden 1 juli 2017 till och med 30 juni 2018. 

 

Ansvarig enhetschef ansvarar för tillsättning av karriärstjänster samt förstelärarnas uppdrag. 

___________________ 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att söka medel för tjugoen karriärtjänster inom barn- och 

utbildningsförvaltningen under perioden 1 juli 2017 till och med 30 juni 2018. 

 

Ansvarig enhetschef ansvarar för tillsättning av karriärstjänster samt förstelärarnas uppdrag. 

___________________ 

 

Beslut skickas till: 

Enheten Grundskola 

Enheten Gymnasieskola 
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BUN § 59    dnr BUN 2017/71 

BUN AU § 22 

    

Lärarlönelyft 1 juli 2017 till och med 30 juni 2018 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 28 mars 2017 behandlas.  

 

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

fritidspedagoger. Det är din skolhuvudman som bestämmer vilka som ska få löneökning.  

 

Lärarlönelyft är ett tilldelat antal tjänster med ett snitt på 3 000 kronor per person och månad. 

 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden  

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att söka medel för tilldelat antal tjänster för lärarlönelyft för 

perioden 1 juli 2017 till och med 30 juni 2018 samt att 10 % av tjänsterna ska fördelas till 

förskollärare inom Enheten Förskola. Ansvariga enhetschefer ansvarar för fördelning av medel för 

tilldelat antal tjänster. 

 

Barn och utbildningsnämnden beslutar vidare att  

- snittet på lärarlönelyftet ska vara 2 500 kronor, det vill säga fördelas på så många tjänster som 

tilldelade medel räcker till utifrån Skolverkets kriterier för bidraget 

- 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 kronor fördelat på så många tjänster som tilldelade medel räcker till utifrån 

Skolverkets kriterier för bidraget 

- 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: 

o Tagit särskilt ansvar för att utveckla undervisningen genom kollegialt lärande i 

former som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 

 Pedagogen ska ha lett kollegialt lärande i form av lärandegrupp. 

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

undervisningens innehåll, metoder och arbetssätt. 

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

genom att  

 Pedagogen ska ha varit mentor eller handledare 

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

 Ämnesstudier som leder till utökad behörighet och ökad kvalitet i 

verksamheten. 

 Utveckling av ämnen som ämnesansvarig. 

 Utveckling av ämnesövergripande områden t ex 

 Entreprenöriellt lärande 

 Tematiskt arbete 

 Internationellt arbete 
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Forts. BUN § 59  
 

o Tagit särskilt ansvar för särskilt komplicerade undervisningssituationer. 

 Elever med låg behörighet (Enheten Gymnasium) 

 Elever med låg måluppfyllelse (Enheten Grundskola) 

 Elever med hög frånvaro (Enheten Grundskola) 

 Inkludering av barn/elever i behov av särskilt stöd 

 Integration 

 

Särskild hänsyn ska tas till lagtext, det vill säga: 

 

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 i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Enheten Förskola 

Enheten Grundskola 

Enheten Gymnasieskola 

Enheten Särskola   
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BUN § 60 

 

Rapportering till huvudman kring delegeringsärenden 

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson rapporterar inkomna beslut, delegeringsärenden. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av rapporteringen. 

_________________ 

 

  



 Sammanträdesprotokoll  
Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 

 2017-04-27 20(23) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

BUN § 61 

 

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 rapporteringen. 

_________________ 
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BUN § 62 

 

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. 

_________________ 
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BUN § 63 

 

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. 

_________________ 
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BUN § 64     

 

Information/meddelande  

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson informerade om följande:  

 

a. Beviljats medel till elevhälsan 

b. Beviljats medel till skapande skola 2017-2017 

c. Utredning, uppdrag om sammanhållna yrkesutbildningar i gymnasieskolan 

d. Skolverket – Statsbidrag för utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd vårterminen 

2017 (BUN 2017/75) 

e. Regeringen har beslutat att se över organisering av skolmyndigheterna 

f. Barnombudsmannen – röster från barn och unga på flykt 

g. Skolverket – Försöksverksamhet med betyg från årskurs 4 (BUN 2017/69) 

h. 150 miljoner till satsning på gymnasieskolors introduktionsprogram 

i. Skolverket – statsbidrag till huvudmän som inrättar karriärsteg för lärare för 2017/2018 (BUN 

2017/72) 

j. Skolverket – Statsbidrag till kvalitetssäkrande åtgärder för 2017 (BUN 2017/73) 

k. Skolverket – Statsbidrag för undervisning under skollov för 2017 (BUN 2017/74) 

l. Synpunkt inkommen via Åmåls kommuns facebooksida. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

_________________ 

 

 


