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Sammanträdesdatum 2018-06-19 
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Ledamöter Olof Eriksson (S), Ordförande 
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Per-Arne Andersson (V) 
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Ersättare 

 

Maria Bertilsson (S) § 93-94, 96-97 
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Sumali Skott, Nämndsekreterare 

Kent Jönsson, Enhetschef enheten grundskola, § 96-101 
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Maria Fredriksson, Biträdande rektor, § 96 

Staffan Sindsjö, IKT- strateg, § 97 

Liselotte Andersson, Fritidshem Rösparksskolan, § 96 

Therese Nilsson, Fritidshem Rösparksskolan, § 96 

Henrik Blomqvist, Fritidshem Södra skolan, § 96 

Carmen Montero, Fritidshem Södra skolan, § 96 
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BUN § 93 Val av justerare 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Till justerare för dagen protokoll väljs Anne Sörqvist (C). 

__________  
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BUN § 94 Godkännande av ärendelista 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Ärendena Redovisning karriärtjänster och Redovisning lärarlönelyft stryks från 

ärendelistan som därmed godkänns. 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2018-06-19  6 (25) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

BUN § 95 Central Samverkan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Catrin Eriksson redogör för Central Samverkan den 11 juni 

2018. De fackliga organisationerna hade inget att erinra gällande förslag till 

beslut. 

__________  
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BUN § 96 Redovisning fritidshem 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tackar för redovisningen och lägger det till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Biträdande rektor Enheten Grundskola, Maria Fredriksson tillsammans med 

fritidspersonal Liselotte Andersson, Therese Nilsson, Henrik Blomqvist och 

Carmen Montero, redovisar arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet inom 

fritidshemmen. 

__________  
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BUN § 97 Information GDPR, 
dataskyddsförordning 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen och lägger den till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Data/IKT- strateg Staffan Sindsjö informerar om den nya 

dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation). GDPR 

började gälla den 25 maj 2018 och ersätter tidigare PuL (Personuppgiftslagen).  

Barn- och utbildningsnämnden är i likhet med övriga nämnder 

personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom 

nämndens verksamhetsområde. 

Personuppgiftsansvarig ska genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska 

åtgärder för att säkerställa och kunna visa att behandling av personuppgifter sker i 

enlighet med den nya förordningen. Det medför att beslut behöver fattas om 

dataskyddspolicy och riktlinjer. 

Dataskyddspolicyn som beslutas av kommunfullmäktige omfattar samtliga 

nämnder, förvaltningar och kommunala bolag. Tillhörande riktlinjer ska beslutas 

av respektive nämnd, preliminärt i augusti månad. 

__________  
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BUN § 98 SKA - systematiskt kvalitetsarbete, 
uppföljning  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av det systematiska 

kvalitetsarbetet och lägger det till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Skollag 2010:800 4 kap. Kvalitet och inflytande § 3, följer barn- och 

utbildningsnämnden upp det systematiska kvalitetsarbetet (SKA). 

Enhetschef Enheten Grundskola, Kent Jönsson redovisar det Systematiska 

kvalitetsarbetet måluppfyllelse inom Enheten Grundskola. 

__________
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Dnr BUN 2018/57 

BUN § 99 Budgetuppföljning per 30 maj 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden för ett samtal om prognosen och konstaterar att 

inga åtgärder behöver vidtas i nuläget, därmed lägger nämnden 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 maj 2018 redovisas utfallet för perioden 1 januari - 

31 maj 2018 beräknad prognos (avvikelse) per 31 maj 2018 samt årsbudget och 

beräknat utfall för år 2018. 

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett underskott om – 3,8 miljoner kronor 

efter maj månad. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av controller Ingela Sörqvist daterad 14 juni 2018 

- Ekonomisk prognos maj 2018 

- Protokollsutdrag BUN AU § 50 den 19 juni 2018 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

__________
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Dnr BUN 2018/119 

BUN § 100 Revidering riktlinjer - fristående 
barnomsorg 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar anta revidering av riktlinjer – fristående 

barnomsorg. 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsförvaltningen har reviderat riktlinjer – fristående 

barnomsorg med utgångspunkt från Skollag (2010:800) samt skolförordningen 

(2011:185). 

Enskild barnomsorg avser fristående förskola, fristående fritidshem och/eller 

annan pedagogisk verksamhet. Fristående barnomsorg får efter ansökan 

godkännas som huvudmän. För förskola och fritidshem (som inte anordnas vid 

skolenhet med förskoleklass och grundskola) handläggs godkännandet av 

kommunen. 

Godkännande ska lämnas om den fristående har förutsättningar att följa de 

föreskrifter som gäller för utbildningen och utbildningen inte innebär påtagliga 

negativa följder på lång sikt för eleverna eller för den del av skolväsendet som 

anordnas av det allmänna i kommunen (2 kap 5 § Skollagen). 

Annan pedagogisk verksamhet med fristående huvudman har efter ansökan rätt 

till bidrag under vissa förutsättningar, vilka regleras i skollagen (25 kap 

Skollagen). 

Kommunen har tillsynsansvar för fristående förskola och fritidshem vars 

huvudman kommunen har godkänt samt pedagogisk omsorg. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad 28 maj 2018 

- Riktlinjer – fristående barnomsorg 

- Protokollsutdrag BUN AU § 42 den 4 juni 2018 

Beslutet skickas till 

Enheten Förskola 

__________
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Dnr BUN 2018/117 

BUN § 101 Revidering riktlinjer ansökan om 
tilläggsbelopp 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta riktlinjer för tilläggsbelopp 

(förskoleklass, grundskola, grundsärkola och fritidshem) samt beslutar att de ska 

implementeras under hösten 2018 för att gälla inför budgetåret 2019. 

Sammanfattning av ärendet 

Skolan har ett långtgående ansvar för att erbjuda barn/elever med behov av 

särskilt stöd, anpassningar och särskilt stöd inom ramen för 

grundbeloppet/grundtilldelningen. 

När en elev har omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas 

modersmålsundervisning ska hemkommunen betala ett tilläggsbelopp för eleven. 

Det gäller även för elever som deltar i obligatorisk lovskola. Beloppet för elever i 

behov av särskilt stöd ska bestämmas individuellt utifrån elevens behov. 

Tilläggsbelopp är ersättning för elever som: 

1. har ett omfattande behov av särskilt stöd och att de tänkta åtgärderna är 

extraordinära, 

2. ska erbjudas modersmålsundervisning, eller 

3. deltar i obligatorisk lovskola. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad 28 maj 2018 

- Riktlinjer tilläggsbelopp 

- Protokollsutdrag BUN AU § 43 den 4 juni 2018 

Beslutet skickas till 

Enheten grundskola 

__________
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Dnr BUN 2018/103 

BUN § 102 Revidering delegeringsreglemente 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta reviderat delegeringsreglemente 

enligt gällande lagstiftning samt reglera undertecknande av 

personuppgiftsbiträdesavtal i delegeringsreglementet. 

  

Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR) som 

började gälla den 25 maj 2018, är varje nämnd personuppgiftsansvarig för den 

information som hanteras inom dess ansvarsområde. 

Om nämnden uppdrar åt en extern part, så kallad personuppgiftsbiträde, att 

behandla personuppgifter för nämndens räkning ska det finnas ett skriftligt avtal 

som anger vilka personuppgifter som får behandlas och hur de ska behandlas. 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås reglera undertecknande av 

personuppgiftsbiträdesavtal i delegeringsreglementet. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har reviderat delegeringsreglementet enligt 

gällande lagstiftning. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av nämndsekreterare Sumali Skott daterad 11 juni 2018 

- Delegeringsreglemente 

- Bilaga, delegeringsreglemente 

- Protokollsutdrag BUN AU § 51 den 19 juni 2018 

Beslutet skickas till 

Enheten Förskola 

Enheten Grundskola 

Enheten Gymnasium 

Enheten Särskola 

Resursenheten 

__________
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Dnr BUN 2018/113 

BUN § 103 Skolenheten grundskola 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om följande skolenheter vid enheten 

grundskola enligt Skollag 2010:800 1 Kap § 3 

  

Enheten grundskola Område A 

Skolenhet 1 

Södra skolan årskurs 5 – 6 inkl. fritidshem 

Skolenhet 2 

Södra skolan årskurs 4 inkl. fritidshem 

Skolenhet 3 

Tösse skola inkl. fritidshem 

  

Enheten grundskola Område B 

Skolenhet 1 

Rösparksskolan Förskoleklass – årskurs 3 inkl. fritidshem 

Skolenhet 2 

Rösparksskolan Förskoleklass – årskurs 3 inkl. fritidshem 

Skolenhet 3 

Fengersfors skola inkl. fritidshem 

  

Enheten grundskola Område C 

Skolenhet 1 

2 arbetslag åk 7 – 9 

Skolenhet 2 

2 arbetslag åk 7 - 9 

Skolenhet 3 

Grundsärskola 

Förberedelseverksamhet 
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Sammanfattning av ärendet 

Enligt Skollag 2010:800 1 Kap §3 är en skolenhet en av huvudmannen en 

organiserad enhet som omfattar verksamhet i en eller flera skolbyggnader som 

ligger nära varandra och till enheten knuten verksamhet som inte bedrivs i någon 

skolbyggnad. 

Huvudmannen kan besluta om att organisera flera skolenheter i en skolbyggnad. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson och Kent Jönsson den 24 maj 2018 

- Protokollsutdrag BUN AU § 44 den 4 juni 2018 

Beslutet skickas till 

Enheten Grundskola 

__________
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Dnr BUN 2018/114 

BUN § 104 Skolenheten gymnasium 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om följande skolenheter enligt Skollag 

2010:800 1 Kap § 3: 

  

Skolenhet 1 

Barn- och fritidsprogrammet 

Vård- och omsorgsprogrammet 

Ekonomiprogrammet 

Skolenhet 2 

Handels- och administrationsprogrammet 

Samhällsvetenskapsprogrammet 

Introduktionsprogrammet 

Skolenhet 3 

Gymnasiesärskola 

El- och energiprogrammet 

Industritekniska programmet 

Teknikprogrammet 

Naturvetenskapsprogrammet 

Estetiska programmet 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Skollag 2010:800 1 Kap § 3 är en skolenhet av huvudmannen en 

organiserad enhet som omfattar verksamhet i en eller flera skolbyggnader som 

ligger nära varandra och till enheten knuten verksamhet som inte bedrivs i någon 

skolbyggnad. 

Huvudmannen kan besluta om att organisera flera skolenheter i en skolbyggnad. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson och Mats Aronsson daterad den 24 maj 2018 

- Protokollsutdrag BUN AU § 45 den 4 juni 2018 

Beslutet skickas till 

Enheten gymnasium 

__________
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Dnr BUN 2018/121 

BUN § 105 Lovskola och feriepraktik 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att godkänna 

att elever i åk 8 och 9 i grundskolan som riskerar att ej nå behörighet för studier 

vid gymnasieskolan ska få delta i särskild lovskola som feriepraktik under 

sommaren 2019 under förutsättning att de har deltagit i 80 % av Åmål enheten 

grundskolas obligatoriskt anordnad lovskola under läsåret 2018/2019. 

Sammanfattning av ärendet 

Sedan 1 augusti 2017 är huvudmän skyldiga att under vissa förutsättningar 

erbjuda lovskola för elever i årskurs 8 och 9 i grundskolan. Här får du som är 

huvudman eller rektor information om reglerna och några förtydligande exempel. 

Snabbfakta om lovskola 

En huvudman är skyldig att erbjuda obligatoriskt anordnad lovskola till två 

elevgrupper. Dels till elever som har gått ut årskurs 8 och som riskerar att under 

årskurs 9 inte bli behöriga till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan. Dels 

till elever som har gått ut årskurs 9 utan att ha blivit behöriga till ett sådant 

program. 

Lovskola ska anordnas i juni samma år som eleven har gått ut årskurs 8 respektive 

9 och undervisningen ska uppgå till sammanlagt minst 50 timmar efter både 

årskurs 8 och 9. Det betyder att en elev kan ha rätt till 100 timmar. 

Huvudmannen kan frivilligt anordna lovskola under annan tid än under juni i 

syfte att räkna av tid från skyldigheten att erbjuda obligatoriskt anordnad 

lovskola. 

Lovskola som är reglerad i skollagen och ingår i grundskolan 

Begreppet ”lovskola” är reglerat i skollagen. Enligt skollagens definition är 

lovskola undervisning inom grundskolan som anordnas enligt skollagen under lov 

under en termin eller utanför terminstid och som inte är obligatorisk för elever.  

Lovskola som faller under skollagens definition och ingår i grundskolan: 

Obligatoriskt anordnad lovskola  

Lovskola som huvudmannen anordnar i juni månad för elever som efter årskurs 8 

i grundskolan riskerar att inte bli behöriga till ett nationellt yrkesprogram i 

gymnasieskolan och elever som efter årskurs 9 i grundskolan inte blivit behöriga 

till ett sådant program. 

Frivilligt anordnad avräkningsbar lovskola  

Lovskola som huvudmannen anordnar under andra månader än juni – men i syfte 

att räkna av från den tid som huvudmannen måste erbjuda obligatoriskt anordnad 

lovskola i juni – för elever som efter årskurs 8 i grundskolan riskerar att inte bli 
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behöriga till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan och elever som efter 

årskurs 9 i grundskolan inte blivit behöriga till ett sådant program. 

Annan frivilligt anordnad lovskola 

Huvudmannen kan frivilligt välja att anordna annan lovskola för elever. Sådan 

lovskola regleras inte i skollagen och ingår inte i grundskolan. För annan frivilligt 

anordnad lovskola går det i vissa fall att söka statsbidrag. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson och Kent Jönsson daterad den 30 maj 2018 

- Protokollsutdrag BUN AU § 46 den 4 juni 2018 

Beslutet skickas till 

Enheten Grundskola 

Kommunstyrelsen 

__________
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Dnr BUN 2018/54 

BUN § 106 Revidering - Samverkansavtal för 
naturbruksutbildningar 2019-2022, Fyrbodals 
kommunalförbund 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att Åmåls 

kommun antar det nya samverkansavtalet gällande naturbruksutbildningar i 

Västra Götalandsregionen, under förutsättning att kostnaden per elev ej 

överskrider Riksprislistan. 

Sammanfattning av ärendet 

Västra Götalandsregionen (VGR) har sedan det första samverkansavtalet 

upprättades 1999 med de 49 kommunerna varit huvudman för 

naturbruksutbildningarna i Västra Götaland. De tidigare avtalen och det här 

aktuella samverkansavtalet grundas på Skollagens (2010:800) bestämmelser om 

att ett landsting/region får anordna utbildningar inom naturbruk. VGR har därmed 

stöd i samma lagrum för sin verksamhet som en kommun. 

Förslaget till det nya samverkansavtalet innebär att kommunen uppdrar till VGR 

att vara skolhuvudman i skollagens mening med ansvar för 

naturbruksprogrammet inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och kommunal 

vuxenutbildning. Avtalet avser elever som är folkbokförda i kommunen. 

Samverkansavtalet omfattar naturbruksprogram inom gymnasieskola, 

gymnasiesärskola och kommunal vuxenutbildning inom naturbruksområdet. Inom 

gymnasieskolan omfattar avtalet även programinriktat individuellt val, 

yrkesintroduktion samt lärlingsutbildning inom naturbruk. 

Kommunen förbinder sig att till VGR samt till den gemensamma 

samverkansorganisationen redovisa om man kommer att anordna 

naturbruksutbildning i egen regi eller teckna samverkansavtal om sådan 

utbildning med annan kommun eller landsting/region. 

Parterna vill pröva ovanstående avtalsmodell med ett tidsbegränsat avtal men 

intentionen ska vara ett långsiktigt samarbetsavtal som kan gälla tillsvidare. Detta 

avtal gäller under perioden 1 januari 2019 till och med 31 december 2022. En 

utvärdering av avtalet och samverkansformen ska ske efter två år och parterna ska 

senast 2021-12-31 bestämma om ett nytt tillsvidareavtal ska träffas när detta avtal 

löper ut. Om det under avtalstiden fattas beslut på nationell nivå som väsentligt 

ändrar förutsättningarna för detta avtal skall parterna uppta förhandlingar. 

Västkom och det politiska samrådsorganet mellan VästKom och VGR (SRO) har 

tagit beslut om att godkänna förslaget till avtal och rekommendera 

kommunalförbunden rekommendera kommunerna att ställa sig bakom avtalet 

samt att säga upp nuvarande avtal att upphöra från den 1 januari 2019 som då 

ersätts av det nya avtalet. 



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2018-06-19  20 (25) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av förvaltningschef Catrin Eriksson daterad den 13 juni 2018 

- Samverkansavtal Naturbruksutbildning 

- Bilaga 1 Styrning och ledning 

- Bilaga 2 Finansiering 

- Skrivelse från Fyrbodals kommunalförbund daterat den 26 februari 2018 

- Protokollsutdrag BUN § 51 den 22 mars 2018 

- Protokollsutdrag BUN AU § 52 den 19 juni 2018 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Västra Götalandsregionen 

__________  
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

BUN § 107 Information/meddelande 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen och lägger den till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar om följande: 

  

- Nytt beslut, Skolverket - Statsbidrag för gymnasieskolans introduktionsprogram 

för 2018 (BUN 2018/100) 

- Gleerups Utbildning Aktiebolag – personuppgiftsbiträdesavtal (BUN 2018/126) 

- Plan för utvecklingsområde – Enheten gymnasium, Skolinspektionen 

- Beställning utökning av befintliga moduler för fritidshemsavdelning 

- Beställning av lokaler, Karlbergsgymnasiet 

- Kollektivtrafik vid skolor, Åmålsrundan  

- Skolverket - Statsbidrag till skolhuvudmän för insatser inom ramen för 

samverkan för bästa skola och för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända 

för 2018/2019, Beviljad rekvisition (BUN 2018/101) 

- Skolverket - Statsbidrag till huvudmän som inrättar karriärsteg för lärare för 

2017/2018, Beviljad rekvisition (BUN 2017/72) 

- Skolverket - Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra 

personalkategorier för 2017/2018, Beviljad rekvisition (BUN 2018/141) 

- Skolverket - Statsbidrag för fler anställda i lågstadiet för 2018/2019, Beviljad 

ansökan (BUN 2018/142) 

- Skolverket - Statsbidrag för fritidshemssatsningen för 2018/2019, Beviljad 

ansökan (BUN 2018/143) 

__________  
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 2018-06-19  22 (25) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

BUN § 108 Rapportering till huvudman kring 
delegeringsärende 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av rapporteringen och lägger den till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Catrin Eriksson rapporterar kring delegeringsärenden. 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2018-06-19  23 (25) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

BUN § 109 Rapportering till huvudman kring 
åtgärder mot kränkande behandling 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av rapporteringen och lägger den till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Catrin Eriksson rapporterar kring åtgärder mot kränkande 

behandling. 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
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 2018-06-19  24 (25) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

BUN § 110 Rapportering till huvudman kring 
klagomålshantering enligt Skollagen 2010:800 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av rapporteringen och lägger den till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Catrin Eriksson rapporterar kring klagomålshantering enligt 

Skollag 2010:800. 

__________  
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

BUN § 111 Rapportering till huvudman kring 
rektorers och förskolechefers arbetstid 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av rapporteringen och lägger den till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Catrin Eriksson rapporterar kring rektorers och förskolechefers 

arbetstid. 

__________ 


