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Justeringens plats och tid Kanslienheten 

  

  

Sekreterare  Paragrafer 131 - 144 

 Erika Sörqvist 

  

  

Ordförande  

 Olof Eriksson 

  

  

Justerare  

 Anne Sörqvist 

  

 

Anslag/bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Organ Barn- och utbildningsnämnden 

  

Sammanträdesdatum 2017-10-19 

  

Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  

  

Protokollets förvaringsplats Kanslienheten 

  

  

Underskrift  

 Erika Sörqvist 

 

Plats och tid KF-salen kl. 14:00–16:35 

  

Ledamöter Olof Eriksson (S), ordförande 

Fredrik Bengtsson (S), 1:e vice ordförande 

Klas Häggström (L), 2:e vice ordförande 

Linda Strand (S) 

Anne Sörqvist (C) 
  
Tjänstgörande ersättare Sofia Karlsson (S), ersätter Per-Arne Andersson (V) 

Maria Bertilsson (S), ersätter Lisa Malm (S) 

Peter Vestlund (L), ersätter Toni Radanov (C) 

Charles Mac Wange (KD), ersätter Ann Ottosson (M) 
  
Ersättare Ann-Charlotte Örtegren (S) 
  
Övriga deltagare Catrin Eriksson, förvaltningschef, Barn- och utbildningsförvaltningen, § 

134-144 

Erika Sörqvist, nämndsekreterare, ej § 133 

Kent Jönsson, enhetschef enheten grundskola, Barn- och 

utbildningsförvaltningen, § 134-135, ej beslut 

Ingela Sörqvist, controller, ekonomienheten, § 134- 144 
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BUN § 131 Val av justerare 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Till justerare av dagens protokoll väljs Anne Sörqvist (C). 

__________  
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BUN § 132 Godkännande av ärendelistan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Ärendelistan godkänns. 

__________  
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BUN § 133 Besök av revisionen och KPMG 

Sammanfattning av ärendet 

Revisionen besöker barn- och utbildningsnämnden för att ställa frågor om 

nämndens arbete under året. 

Samtal förs om revisorernas årliga övergripande granskning 2017. 

__________  
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BUN § 134 Central Samverkan 16 oktober 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och lägger den till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Central samverkan för barn- och utbildningsnämndens ärenden genomfördes den 

16 oktober 2017. Inga synpunkter har framförts från de fackliga organisationerna. 

__________  
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BUN § 135 Lärarförbundets ranking - analys 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschef för enheten grundskola Kent Jönsson redogör för Lärarförbundets 

skolranking, där Åmåls kommun ligger på plats 76. Kent Jönsson går igenom de 

enskilda variablerna och förklarar hur dessa tagits fram och beräknats, vilket ger 

en tydligare bild av kommunens placering i rankingen. 

__________
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Dnr BUN 2017/132 

BUN § 136 SKA - systematiskt kvalitetsarbete; 
rapporter 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna upprättade och redovisade 

rapporter för systematiskt kvalitetsarbete för arbetsåret/läsåret 2016/2017 för: 

- Enheten förskola 

- Enheten grundskola Område A, Tösse skola/Fengersfors skola 

- Enheten grundskola Område B, Södra skolan 

- Enheten grundskola Område B, Rösparksskolan 

- Enheten grundskola Område C, Kristinebergskolan 

- Enheten grundskola Huset 

- Enheten gymnasium 

- Enheten särskola 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Skollag 2010:800 4 kap. Kvalitet och inflytande § 3 ska varje huvudman 

inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, 

följa upp och utveckla utbildningen. 

Det systematiska kvalitetsarbetet ska enligt § 6 dokumenteras. Enligt § 5 ska 

inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet vara de mål som finns för 

utbildningen i denna lag och i andra föreskrifter (nationella mål), och att de 

uppfylls. 

Enheten förskola, enheten grundskola, enheten gymnasium och enheten särskola 

har upprättat rapporter för systematiskt kvalitetsarbete för arbetsåret/läsåret 

2016/2017. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 25 september 2017 

Rapport systematiskt kvalitetsarbete enheten förskola daterad den 25 september 

2017 

Rapport systematiskt kvalitetsarbete enheten grundskola Rösparksskolan daterad 

den 25 september 2017 

Rapport systematiskt kvalitetsarbete enheten grundskola Södra skolan daterad den 

25 september 2017 

Rapport systematiskt kvalitetsarbete enheten grundskola Tösse Fengerfors daterad 

den 25 september 2017 

Rapport systematiskt kvalitetsarbete enheten grundskola Kristinebergsskolan 

daterad den 25 september 2017 



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2017-10-19  9 (19) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Rapport systematiskt kvalitetsarbete enheten grundskola Huset daterad den 25 

september 2017 

Rapport systematiskt kvalitetsarbete enheten gymnasium daterad den 25 

september 2017 

Rapport systematiskt kvalitetsarbete enheten särskola daterad den 25 september 

2017 

Beslutet skickas till 

Enheten förskola 

Enheten grundskola Område A, Tösse skola/Fengersfors skola 

Enheten grundskola Område B, Södra skolan 

Enheten grundskola Område B, Rösparksskolan 

Enheten grundskola Område C, Kristinebergskolan 

Enheten grundskola Huset 

Enheten gymnasium 

Enheten särskola 

__________
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Dnr BUN 2017/157 

BUN § 137 SAM - systematiskt 
arbetsmiljöarbete; rapporter 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna upprättade och redovisade 

rapporter för systematiskt arbetsmiljöarbete för arbetsåret/läsåret 2016/2017 för: 

- Enheten förskola 

- Enheten grundskola Område A, Tösse skola/Fengersfors skola 

- Enheten grundskola Område B, Södra skolan 

- Enheten grundskola Område B, Rösparksskolan 

- Enheten grundskola, Område C, Kristinebergskolan 

- Enheten grundskola, Huset 

- Enheten gymnasium 

- Enheten särskola 

Sammanfattning av ärendet 

I Arbetsmiljölagen 1 kap. 1 § beskrivs lagens ändamål: att förebygga ohälsa och 

olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. 

Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1, gäller för alla 

arbetsgivare och innebär att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten 

för att förebygga olyckor och ohälsa och se till att en tillfredsställande arbetsmiljö 

uppnås. 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet skall ingå som en naturlig del i den dagliga 

verksamheten och omfatta alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden 

som har betydelse för arbetsmiljön och arbetstagare, skyddsombud och 

elevskyddsombud ska ges möjlighet att medverka. 

Arbetsgivaren ska varje år göra en uppföljning av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet. Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om 

arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete 

och vad som behöver förbättras i arbetet. Uppföljningen ska vara skriftlig om det 

finns minst tio arbetstagare i verksamheten (1,2, 3, 411 §). 

Enheten förskola, enheten grundskola, enheten gymnasium och enheten särskola 

har upprättat rapporter för systematiskt arbetsmiljöarbete för arbetsåret/läsåret 

2016/2017. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 25 september 2017 
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Rapport systematiskt arbetsmiljöarbete enheten förskola daterad den 25 

september 2017 

Rapport systematiskt arbetsmiljöarbete enheten grundskola Rösparksskolan 

daterad den 25 september 2017 

Rapport systematiskt arbetsmiljöarbete enheten grundskola Tösse Fengerfors 

daterad den 25 september 2017 

Rapport systematiskt arbetsmiljöarbete enheten grundskola Södra skolan daterad 

den 25 september 2017 

Rapport systematiskt arbetsmiljöarbete enheten grundskolan Kristinebergsskolan 

daterad den 25 september 2017 

Rapport systematiskt arbetsmiljöarbete enheten grundskola Huset daterad den 25 

september 2017 

Rapport systematiskt arbetsmiljöarbete enheten gymnasium daterad den 25 

september 2017 

Rapport systematiskt arbetsmiljöarbete enheten särskola daterad den 25 

september 2017 

Beslutet skickas till 

Enheten förskola 

Enheten grundskola Område A, Tösse skola/Fengersfors skola 

Enheten grundskola Område B, Södra skolan 

Enheten grundskola Område B, Rösparksskolan 

Enheten grundskola Område C, Kristinebergskolan 

Enheten grundskola Huset 

Enheten gymnasium 

Enheten särskola 

__________
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Dnr BUN 2017/68 

BUN § 138 Återremiss 2018 års avgifter för 
plats inom förskola, fritidshem och pedagogisk 
omsorg 

Barn- och utbildningsnämndens förslag till nästa instans 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta följande 

avgifter för år 2018 inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i enlighet 

med det statliga maxtaxesystemet. Avgifterna 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 %  

- tredje barnet 1 % 

- fjärde barnet 0 % 

Avgift för 3-5 åringar reduceras med 25 % (15 timmar/vecka 

är avgiftsfria). 

Fritidshem Avgift under 12 månader av året i % av hushållets 

avgiftsgrundande inkomst.  

- första barnet 2 % 

- andra barnet 1 %  

- tredje barnet 1 % 

- fjärde barnet 0 % 

Pedagogisk 

omsorg 

Förskolebarn: se förskola 

Skolbarn: se fritidshem 

 

Anne Sörqvist (C) och Klas Häggström (L) deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

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. 
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Barnomsorgsavgifterna i Åmåls kommun grundas på inkomsten i hushållet där 

barnet är folkbokfört och med ett tak för hur hög avgiften kan bli. Inkomsttaket 

indexregleras och fastställs av Skolverket inför varje år (för 2017 uppgår 

inkomsttaket till 45 390 kronor per månad). 

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. Ärendet togs upp i Barn- och 

utbildningsnämndens arbetsutskott i augusti BUAU § 39 och i kommunstyrelsens 

arbetsutskott (KSAU § 93) och återremitterades till Barn- och 

utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad 28 september 2017 

Yttrande av Ingela Sörqvist och Catrin Eriksson daterat 28 september 2017 

Återremiss § 128 från kommunfullmäktige, den 21 juni 2017 

Protokollsutdrag § 57 från barn- och utbildningsnämnden den 27 april 2017 

Tjänsteskrivelse från Catrin Eriksson daterad den 27 mars 2017 

Yrkande 

Olof Eriksson (S) yrkar att barn- och utbildningsnämnden beslutar att bifalla 

beslutet gällande taxor inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Enheten förskola 

__________
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Dnr BUN 2017/4 

BUN § 139 Budgetuppföljning per den 30 
september 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 Barn- och utbildningsnämnden lägger rapporten till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Driftbudgeten följs upp åtta gånger per år varvid prognos upprättas, det vill säga 

eventuell avvikelse mellan beräknat utfall för helåret och årsbudgeten. Underskott 

jämfört med budget redovisas med minustecken. 

I bilaga Ekonomisk prognos september 2017 redovisas utfallet för perioden 1 

januari - 30 sep 2017, beräknad prognos (avvikelse) per 30 sep 2017 samt 

årsbudget och beräknat utfall för år 2017. 

Barn- och utbildningsnämnden redovisar en prognos på +/- noll kronor efter 

september månad. Prognosen är oförändrad jämfört med föregående prognos. 

Barn- och utbildningsnämndens prognos för 2017 innehåller osäkerhetsfaktorer 

bland annat beroende på sökta statsbidrag från Skolverket och ersättningar från 

Migrationsverket. 

Samtal förs om prognosen och nämnden konstaterar att inga åtgärder behöver 

vidtas i nuläget. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 11 oktober 2017 

Ekonomisk prognos september 2017 för barn- och utbildningsnämnden daterad 

den 11 oktober 2017 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

__________  
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BUN § 140 Rapportering till huvudman kring 
delegeringsärende 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av rapporteringen. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Catrin Eriksson rapporterar inkomna beslut, delegeringsärenden. 

__________  
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BUN § 141 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 rapporterar kring åtgärder mot kränkande 

behandling. 

__________  
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BUN § 142 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 rapporterar inkomna klagomål enligt Skollag 

2010:800. 

__________  
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BUN § 143 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 kring förskolechefer och rektorers 

arbetstid. 

__________  
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BUN § 144 Information/meddelande 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Catrin Eriksson rapporterar om skolfrånvaro i enheten 

grundskola. 

__________ 


