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Justeringens plats och tid Kanslienheten 

  

  

Sekreterare  Paragrafer 103 - 116 

 Sumali Skott 

  

  

Ordförande  

 Olof Eriksson 

  

  

Justerare  

 Toni Radanov 

  

 

Anslag/bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Organ Barn- och utbildningsnämnden 

  

Sammanträdesdatum 2017-08-22 

  

Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  

  

Protokollets förvaringsplats Kanslienheten 

  

  

Underskrift  

 Sumali Skott 

 

Plats och tid KF-salen kl. 14:00–16:05 

  

Ledamöter Olof Eriksson (S), Ordförande 

Fredrik Bengtsson (S), 1:e vice ordförande 

Klas Häggström (L), 2:e vice ordförande 

Linda Strand (S) 

Lisa Malm (MP) 

Toni Radanov (C) 
  
Tjänstgörande ersättare Sofia Karlsson (S), ersätter Per-Arne Andersson (V) 

Maria Bertilsson (S), ersätter Ann Ottosson (M) 

Peter Vestlund (L), ersätter Anne Sörqvist (C) 
  
Ersättare Ann-Charlotte Örtegren (S) 
  
Övriga deltagare Catrin Eriksson, förvaltningschef 

Ida Rådman, kanslichef 

Carina Lavén, förskoleschef, enheten förskola 

Annika Gip, rektor/enhetschef, enheten förskola 
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Innehåll 

Ärende Sida 

Hittade inga poster för innehållsförteckning.  
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BUN § 103 Val av justerare 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Toni Radanov (C) väljs som justerare. 

__________  
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BUN § 104 Fastställande av föredragningslistan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Föredragningslistan fastställs. 

__________  
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BUN § 105 Central Samverkan - 16 augusti 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Catrin Eriksson berättar att central samverkan har genomförts 16 

augusti 2017 angående nämndens ärende. Inga synpunkter har framförts från de 

fackliga organisationerna. 

__________  
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BUN § 106 Redovisning arbete med SKA - 
systematiskt kvalitetsarbete 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Nämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Carina Lavén och Annika Gip från Enheten Förskola berättar om enheten och 

om arbetet med SKA (systematiskt kvalitetsarbete). 

Beslutsunderlag 

-Power Point-presentation 

__________
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Dnr BUN 2017/68 

BUN § 107 2018 års avgifter för plats inom 
förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg -
återremiss från fullmäktige 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta avgifter för 

år 2018 inom förskoleverksamhet och skolbarnomsorg samt ge nämnden i 

uppdrag att utreda kommunens barnomsorgstaxa inför budgetåret 2019. 

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls kommun tillämpar maxtaxans nivåer utan reduceringar för kortare 

närvarotid, det vill säga föräldrar betalar samma taxa oberoende av barnets 

närvarotid. Barnomsorgsavgifterna grundas istället på inkomsten i hushållet där 

barnet är folkbokfört. Avgift utgår under 12 månader per år. Avgift för 3-5-

åringar reduceras med 25 % eftersom 15 timmar per vecka är avgiftsfria. 

I april 2017 antog barn- och utbildningsnämnden förslag om avgifter inom 

förskoleverksamhet och skolbarnomsorg för 2018 (BU § 57). 

Kommunfullmäktige återremitterade ärendet till barn- och utbildningsnämnden 

(KF § 128) för att barn- och utbildningsnämnden skulle återkomma med en taxa 

baserad på vistelsetid i stället för inkomst. 

Att använda tidsrelaterade taxor för att minska barnomsorgsefterfrågan kan få 

negativa konsekvenser och behöver utredas utifrån ett barnperspektiv (FN:s 

barnkonvention). Förskolans läroplaner ses för närvarande över av Skolverket för 

att tydliggöra och uppdatera förskolans uppdrag. Syftet är att öka kvaliteten i 

undervisningen i förskolan och förskolans måluppfyllelse för att öka 

likvärdigheten i barns utbildning. 

De ekonomiska konsekvenserna av ett införande av ytterligare nivåer i 

taxekonstruktionen utifrån närvarotid behöver utredas utifrån lägre intäkter, 

kostnad för närvarohantering på förskolorna, uppdatering av verksamhetssystem 

Procapita mm. 

Då kommunens taxor och avgifter måste beslutas av kommunfullmäktige senast i 

november månad för att kunna gälla from 1 januari 2018, föreslås att utredningen 

av  kommunens barnomsorgstaxa görs inför budgetåret 2019. 

Beslutsunderlag 

- Beslut från fullmäktige 2017-06-21 KF § 118 

- Tjänsteskrivelse daterad 26 juli 2017 från controller Ingela Sörqvist 

- Förslag till avgifter 

- Protokollsutdrag BUN AU § 39, 2017-08-10 
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Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

__________
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Dnr BUN 2017/104 

BUN § 108 Ledningsplan för kris eller 
extraordinär händelse inklusive risk- och 
sårbarhetsanalys (RSA) för Barn- och 
utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta ledningsplan för kris eller 

extraordinär händelse inklusive risk och sårbarhetsanalys (RSA) för Barn- och 

utbildningsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden har som huvudman för Barn- och 

utbildningsförvaltningens verksamhetsområden inom Enheten Förskola, Enheten 

Grundskola, Resursenhet, Enheten Särskola och Enheten Gymnasium ansvar för 

att en ledningsplan för kris eller extraordinär händelse inklusive risk och 

sårbarhetsanalys (RSA) för Barn- och utbildningsnämnden finns framtagen. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 31 maj 2017 från förvaltningschefen Catrin Eriksson 

- Förslag till ledningsplan 

- Risk- och sårbarhetsanalys 

- Protokollsutdrag BUN AU §38, 2017-08-10  

Beslutet skickas till 

Säkerhetssamordnare 

Kommunstyrelsen 

__________
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Dnr BUN 2017/127 

BUN § 109 Remiss - Entreprenad, 
fjärrundervisning och distansundervisning 
(SOU 2017:44) 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att lämna följande 

synpunkter på Remiss av slutbetänkandet Entreprenad, fjärrundervisning och 

distansundervisning (SOU 2017:44): 

- utgångspunkten ska vara att elever undervisas i skolan, av lärare som finns på 

plats tillsammans med eleverna då det är grunden för social interaktion och 

utveckling och läraren och hens profession är avgörande för elevens framgång i 

skolan med utgångspunkt i socialiserings- och värdegrundsuppdraget. 

- fjärr- och distansundervisning ska endast kunna användas för elever som annars 

skulle ha stått utan undervisning, ett komplement till undervisning i skolan 

(närundervisning) där fjärrundervisning är ett tänkbart alternativ om skolan annars 

inte kan erbjuda undervisning i det aktuella ämnet eller kursen eller om 

undervisningsgruppen är för liten och distansundervisning endast bör förekomma 

i enstaka, särskilda fall för elever som inte skulle ha deltagit i reguljär 

undervisning. 

- huvudmannen ska ansvara för och bedriva fjärr- och distansundervisning med 

lärare som står under pedagogiskt ledarskap av en rektor och verksamheten ska 

omfattas av det systematiska kvalitetsarbete som bedrivs av huvudmannen (2 kap. 

9 § och 4 kap. 3 § skollagen). 

- fjärr- och distansundervisning av extern aktör ska dock kunna vara ett tillåtet 

alternativ om situationen för huvudmannen är sådan att den inte går att lösa på 

annat sätt. 

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls kommun har fått en inbjudan att yttra sig kring Remiss av slutbetänkandet 

Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning (SOU 2017:44). 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från förvaltningschefen 

- Remiss 

- Utdrag ur utredning 

- Protokollsutdrag BUN AU §40, 2017-08-10 

  

Hela utredningen finns att läsa på www.regeringen.se Sök på SOU 2017:44 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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__________
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Dnr BUN 2017/135 

BUN § 110 Remiss avseende 
Hjälpmedelsutredningens betänkande På lika 
villkor (SOU 2017:43) 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att lämna följande 

synpunkter på Remiss avseende Hjälpmedelsutredningens betänkande På lika 

villkor! - delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen, SOU 

2017:43 

- Barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget att Specialpedagogiska 

skolmyndigheten får ett uppdrag erbjuda kompetensutveckling i kommuner kring 

kognitivt stöd till barn och elever i förskola, grundskola, grundsärskola, 

gymnasieskola och gymnasiesärskola. 

- Barn- och utbildningsnämnden ställer sig inte bakom förslaget att Staten ska 

bidra med medel och ge huvudmän i uppdrag att utöka barn- och elevhälsa med 

egna arbetsterapeuter, fysioterapeuter och logopeder med motiveringen att 

behoven i mindre kommuner är för små för att täcka heltidstjänster med 

konsekvensen att det blir mer eller mindre omöjligt att rekrytera personal med 

kompetens och behörighet. 

- Åmåls kommun tillstyrker, Barn- och utbildningsnämnden bifaller 

Hjälpmedelsutredningens betänkande På lika villkor! - delaktighet, jämlikhet och 

effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen, SOU 2017:43 förslag om att en statlig 

utredning bör tillsättas och få i uppdrag att lämna förslag om hur en 

sammanhängande barn- och ungdomshälsovård från 0 till 25 års ålder bör 

utformas. 

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls kommun har fått en inbjudan att yttra sig kring Remiss avseende 

Hjälpmedelsutredningens betänkande På lika villkor! - delaktighet, jämlikhet och 

effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen, SOU 2017:43. 

Beslutsunderlag 

-Tjänsteskrivelse från förvaltningschefen 

- Remiss 

- Protokollsutdrag BUN AU §41, 2017-08-10 

  

Hela utredningen finns att läsa på www.regeringen.se  Sök på SOU 2017:43 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

__________
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Dnr BUN 2017/1 

BUN § 111 Information om beslutsattestanter fr 
o m 2017-08-01 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen om utsedda 

beslutsattestanter till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunens attestreglemente ska nämnden vid förändring och minst en 

gång per år informeras om de av förvaltningschefen utsedda beslutsattestanterna. 

Beslutsunderlag 

-Tjänsteskrivelse från controller Ingela Sörqvist 

-Förteckning över attestanter 

__________  
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BUN § 112 Information/meddelande 

Sammanfattning av ärendet 

Ordföranden informerar om höstens agenda för barn- och utbildningsnämnden: 

Sammanträdesdagar hösten 2017 

AU Torsdag 10 augusti kl 13.30 

BUN Tisdag 22 augusti kl 14.00 / gruppmöte kl 13.00 

AU Torsdag 7 september kl 13.30 

BUN Torsdag 21 september kl 14.00 / gruppmöte kl 13.00 

Utbildningsdag BUN Onsdag 4 oktober kl 09.00 – 16.00 – ny lagstiftning, nya 

reformer 

AU Torsdag 5 oktober kl 13.30 

Extra BUN Torsdag 12 oktober kl 15.00 – 17.00, förberedelse inför Revisionens 

besök 

BUN Torsdag 19 oktober kl 14.00 / gruppmöte kl 13.00 

AU Torsdag 9 november kl 13.30 

BUN Torsdag 23 november kl 14.00 / gruppmöte kl 13.00 

AU Torsdag 7 december kl 13.30 

BUN Tisdag 19 december kl 14.00 / gruppmöte kl 13.00 / gemensam lunch kl 

11.50 

__________  
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BUN § 113 Rapportering till huvudman kring 
delegeringsärende 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av rapporteringen. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar om inkomna beslut, 

delegeringsärenden. 

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut från Lena Forsell Bergling från 10 augusti 2017 

__________  
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BUN § 114 Rapportering till huvudman kring 
åtgärder mot kränkande behandling 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av rapporteringen. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar om åtgärder mot kränkande 

behandling. 

__________  
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BUN § 115 Rapportering till huvudman kring 
klagomålshantering enligt Skollagen 2010:800 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av rapporteringen. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar om inkomna klagomål och dess 

hantering enligt Skollagen 2010:800. 

__________  
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BUN § 116 Rapportering till huvudman kring 
rektorers och förskolechefers arbetstid 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av rapporteringen. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Catrin Eriksson rapporterar om rektorers och förskolechefers 

arbetstid. 

__________ 


