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BUN § 112 Val av justerare 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Till justerare av dagens protokoll väljs Toni Radanov (C). 

__________  
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BUN § 113 Godkännande av ärendelista 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Ärendelistan godkänns. 

__________  
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BUN § 114 Central Samverkan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Catrin Eriksson redogör för Central Samverkan den 13 augusti 

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

beslut. 

__________
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Dnr BUN 2017/70 

BUN § 115 Redovisning Karriärtjänster 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

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

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschef Enheten Grundskola Kent Jönsson redovisar hur arbete med 

karriärtjänster inom barn- och utbildningsförvaltningen har sett ut under läsåret 

2017/2018. Enhetschef Enheten Grundskola Kent Jönsson och barn- och 

utbildningsnämndens ordförande Olof Eriksson (S) redogjorde kort för de 

intervjuer som genomfördes under april/maj 2018. 

Åmåls kommun är tilldelade medel av Skolverket till karriärtjänster, vilka barn- 

och utbildningsnämnden beslutat att ansöka om och som blivit beviljade. 

__________
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Dnr BUN 2017/71 

BUN § 116 Redovisning Lärarlönelyft 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

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

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschef Enheten Grundskola Kent Jönsson redovisar utfall av lärarlönelyft för 

läsåret 2017/2018. 

Åmåls kommun är tilldelade medel av Skolverket till ett antal tjänster avseende 

lärarlönelyft vilka barn- och utbildningsnämnden beslutat att ansöka om och som 

blivit beviljade. 

__________
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Dnr BUN 2018/160 

BUN § 117 Plan för statsbidrag för ökad 
likvärdighet och kunskapsresultat 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta Plan för likvärdig skola, SFS 

2018:49 för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling. 

Sammanfattning av ärendet 

Kunskapsresultaten i svensk skola ökar – barnen lär sig mer, men ska 

utvecklingen fortsätta i samma riktning måste ojämlikheten brytas. Alla ska få en 

bra skola oavsett var man bor eller vilken skola man går i. Därför tas nu det första 

steget i ett större statligt ansvar för finansieringen av skolan, enligt 

Skolkommissionens förslag. Förstärkningen innebär att resurserna till skolan i 

större utsträckning fördelas efter behov, i syfte att bryta ojämlikheten. 

Fullt utbyggt omfattar satsningen på stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 6 

miljarder kronor årligen. För höstterminen 2018 får Sveriges skolor dela på 1 

miljard kronor. Alla får mer, men mest får de skolor och kommuner som har 

störst behov. Satsningen är en fortsättning på den jämlikhetspeng som betalades 

ut under 2017. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 23 juli 2018 

- Plan för likvärdig skola, SFS 2018:49 för stärkt likvärdighet och 

kunskapsutveckling 

- Protokollsutdrag BUN AU § 58 daterad 9 augusti 2018 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef 

__________
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Dnr BUN 2018/70 

BUN § 118 Omfördelning av investeringsmedel 
2018 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner äskande om omfördelning av 536 000 

kronor av investeringsmedel för 2018 utifrån följande: 

Delar av projekt 8601 Investering Inrymningslarm Karlberg Enheten Gymnasium, 

536 000 kronor flyttas till: 

Projekt 9836 Investering elevmöbler Enheten Gymnasium belopp 200 000 

kronor. 

Projekt 9837 Investering Lärararbetsplatser Enheten Gymnasium belopp 150 000 

kronor. 

Delar av projekt 9839 Investering Utrustning till teknikprogrammet Enheten 

Gymnasium om 186 000 kronor flyttas till IT-enheten för inköp till Enheten 

Gymnasium. 

Sammanfattning av ärendet 

Enheten gymnasium har ett ökat antal elever inför höstterminen 2018 och behöver 

investera i elevmöbler, elevskåp och personalarbetsplatser. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 18 juni 2018 

- Protokollsutdrag BUN AU § 56 daterad 9 augusti 2018 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Ekonomienheten 

__________
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Dnr BUN 2018/168 

BUN § 119 Skolskjuts för elever vid 
Fengersfors skola som önskar gå i Tösse 
skola; förskoleklass, årkurs 1-3 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

I nuläget finns det ett antal vårdnadshavare vars barn ska börja i 

förskoleklass/redan går i årskurs 1-3 på Fengersfors skola som önskar att barnen 

istället överflyttas till Tösse skola. De barn som går på Fengersfors skola från 

förskoleklass till årskurs 3 börjar samtliga på Tösse skola när de börjar årskurs 4. 

Då det redan finns en befintlig skolskjuts som kör de barn som går i årskurs 4-6 

på Tösse skola från Fengersfors, är det möjligt att även de yngre barnen nyttjar 

denna skolskjuts. 

Arbetsutskottet beslutade den 9 augusti 2018 (BUN AU § 57) att elever 

tillhörande Fengersfors skola förskoleklass, årskurs 1 - 3 från och med läsåret 

2018/2019 har möjlighet att välja Tösse skola med skolskjuts enligt Åmåls 

kommuns Skolskjutsreglemente. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 31 juli 2018 

- Protokollsutdrag BUN AU § 57 daterad 9 augusti 2018 

Protokollsanteckning 

Klas Häggström (L), Anne Sörqvist (C), Toni Radanov (C), Peter Vestlund (L) 

och Charles MacWange (KD) vill lämna följande protokollsanteckning: 

Det fria skolvalet medför att beslutet är ofrånkomligt, men det är ytterligare ett 

steg mot nedläggning av Fengersfors skola. Det första steget togs när åk 4-6 

flyttades till Tösse.  

Per-Arne Andersson (V) instämmer med ovanstående.  

Beslutet skickas till 

Enheten grundskola 

Skolskjutshandläggare 

__________
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Dnr BUN 2018/161 

BUN § 120 Riktlinjer fysisk aktivitet - Enheten 
förskola 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta riktlinjer – fysisk aktivitet, 

enheten förskola. 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram riktlinjer för fysisk aktivitet – 

mer rörelse i förskolan, i enlighet med läroplanen Lpfö 98. 

Riktlinjerna gällande fysisk aktivitet är ett sätt att främja att barn i förskolan 

utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsförmåga. Barnen ska 

dessutom få en förståelse av vikten av att värna om sin hälsa och sitt 

välbefinnande. 

Den fysiska aktiviteten inom förskolans verksamheter ska planeras så att 

läroplanens mål uppfylls. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 24 juli 2018 

- Riktlinjer fysisk aktivitet, enheten förskola 

- Protokollsutdrag BUN AU § 59 daterad 9 augusti 2018 

Beslutet skickas till 

Enheten förskola 

__________
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Dnr BUN 2018/162 

BUN § 121 Riktlinjer fysisk aktivitet - Enheten 
grundskola 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta riktlinjer – fysisk aktivitet, 

enheten grundskola. 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram riktlinjer för fysisk aktivitet – 

mer rörelse i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem, i enlighet 

med regeringens uppdrag till Skolverket (dnr U2018/01430/S), samt läroplanen 

Lgr 11. 

I läroplanerna för grundskolan och grundsärskolan anges det att skolan ska sträva 

efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. 

I läroplanerna för förskoleklassen och fritidshemmet anges det att eleverna ska 

ges förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att få delta i 

fysiska aktiviteter och vistelse i olika naturmiljöer. 

I Åmåls kommuns grund- och grundsärskolor ska varje elev i förskoleklass, 

lågstadium, mellanstadium och högstadium ges möjlighet till varierad fysisk 

aktivitet - rörelse, primärt utomhus, varje dag. Den fysiska aktiviteten – rörelsen 

ska planeras så att läroplanens mål uppfylls. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 26 juli 2018 

- Riktlinjer fysisk aktivitet förskoleklass, grundskola, grundsärskola och 

fritidshem 

- Protokollsutdrag BUN AU § 60 daterad 9 augusti 2018 

Beslutet skickas till 

Enheten grundskola 

Enheten särskola 

  

__________
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Dnr BUN 2018/163 

BUN § 122 Riktlinjer undervisning - Enheten 
grundskola 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta riktlinjer garanterad 

undervisningstid, enheten grundskola och enheten särskola. 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram riktlinjer för garanterad 

undervisningstid i grundskola och grundsärskola. Enligt Skolförordningen 

(2011:185) och Skollagen (2010:800) har alla elever i grundskola och 

grundsärskola rätt till ett minsta antal garanterade undervisningstimmar. 

Enligt Skolförordning (2011:185) ska eleverna, genom strukturerad undervisning, 

ges ett kontinuerligt och aktivt lärarstöd så att det skapas förutsättningar för att 

eleverna minst når de kunskapskrav som ska uppnås. I begreppet undervisning 

inkluderas inte till exempel lärarlösa lektioner, mentorstider eller studiebesök. 

Det är huvudmannen, barn- och utbildningsnämnden, som beslutar om läsårstider 

och hur undervisningstiden fördelas mellan årskurserna (Skollag 2010:800). 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 30 juli 2018 

- Riktlinjer garanterad undervisningstid enheten grundskola, enheten särskola 

- Protokollsutdrag BUN AU § 61 daterad 9 augusti 2018 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef Catrin Eriksson 

Enheten grundskola 

Enheten särskola 

__________
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Dnr BUN 2018/164 

BUN § 123 Riktlinjer undervisning - Enheten 
gymnasium 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta riktlinjer garanterad 

undervisningstid, enheten gymnasium och enheten särskola. 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram riktlinjer för garanterad 

undervisningstid i gymnasieskola och gymnasiesärskola. Enligt Skolförordningen 

(2011:185) och Skollagen (2010:800) har alla elever i grundskola och 

grundsärskola rätt till ett minsta antal garanterade undervisningstimmar. 

Enligt Skolförordning (2011:185) ska eleverna, genom strukturerad undervisning, 

ges ett kontinuerligt och aktivt lärarstöd så att det skapas förutsättningar för att 

eleverna minst når de kunskapskrav som ska uppnås. I begreppet undervisning 

inkluderas inte till exempel lärarlösa lektioner, mentorstider eller studiebesök. 

Det är huvudmannen, barn- och utbildningsnämnden, som beslutar om läsårstider 

och hur undervisningstiden fördelas mellan årskurserna (Skollag 2010:800). 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 30 juli 2018 

- Riktlinjer garanterad undervisningstid, enheten gymnasium och enheten särskola 

- Protokollsutdrag BUN AU § 62 daterad 9 augusti 2018 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef Catrin Eriksson 

Enheten gymnasium 

Enheten särskola 

__________
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Dnr BUN 2018/115 

BUN § 124 Riktlinjer dataskyddsförordning 
(GDPR) 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar riktlinjer för dataskyddsförordningen, 

General Data Protection Regulation (GDPR). 

Sammanfattning av ärendet 

Med hänvisning till Dataskyddspolicyn antagen av kommunfullmäktige den 20 

juni 2018 (KF § 143) ska varje nämnd i egenskap av personuppgiftsansvarig anta 

riktlinjer för behandling av personuppgifter. Dessa riktlinjer beskriver hur 

personuppgifter ska hanteras på ett lagligt och korrekt sätt i Åmåls kommun i 

enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 25 juli 2018 

- Riktlinjer GDPR, Barn- och utbildningsförvaltningen 

- Protokollsutdrag KF § 143 daterad 20 juni 2018 

- Protokollsutdrag BUN AU § 63 daterad 9 augusti 2018 

Beslutet skickas till 

Kansliet 

Förvaltningschef Catrin Eriksson 

__________
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Dnr BUN 2018/165 

BUN § 125 Förlängning av Driftprojekt 
Resursenheten 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner förlängning av driftprojektet ICDP – 

vägledande samspel. 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden godkände driftprojekt ICDP- vägledande samspel 

under perioden 2012-2018. En fortbildningsinsats kvarstår under 2019 varför 

barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden 

godkänna en förlängning av driftprojektet till 31 december 2019. Kvarvarande 

medel om 47 882,55 kronor kan då användas till fortbildningsinsatser under 2019. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad den 5 juli 2018 

- Protokollsutdrag BUN AU § 64 daterad 9 augusti 2018 

Beslutet skickas till 

Resursenheten 

Ekonomienheten 

  

__________  
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BUN § 126 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: 

  

- Beslutsattestanter (BUN 2018/150) 

- Intendenter anställda fr o m 1 augusti 

- Beslut från Boverket (BUN 2018/166) 

- Skolverket – LYFT specialpedagogik (BUN 2018/98) 

- Skolinspektionen – resultat från ombedömning av nationella prov 2017 (BUN 

2018/171) 

- Antal elever med skolskjuts i Åmåls kommun 

- Fria Sommarlovsaktiviteter 

- Antal elever Enheten Gymnasium 

- Synpunkt, rökning Kristinebergskolan gångvägen vid Kristinebergs förskola 

- Flytt Vuxenutbildning från Karlberg; beräknat till slutet av september 

-Paviljong Karlberg, stabslokal från och med maj 2019 för EF, EG, EGy, ESä 

- Möte med Säffle och Bengtsfors kommun, skolchefer angående antagning av 

preparandelever 27 augusti 

- Uppstart projektledning projektering skola 28 augusti 

- Lönförhandlingar Lärarförbundet, LR och Skolledarna – medling fortsätter den 

1 september 

- Möte angående investering inrymningslarm Kristinebergskolan och Karlberg 4 

september 

- Möte med Säffle ang samverkansavtal gymnasieantagning 21 september, 

ordförande, förvaltningschef och enhetschef enheten gymnasium 

__________  
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BUN § 127 Rapportering till huvudman kring 
delegeringsärenden 

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 

 2018-08-23  19 (21) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

BUN § 128 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  
Sammanträdesprotokoll  

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2018-08-23  20 (21) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

BUN § 129 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. 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2018-08-23  21 (21) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

BUN § 130 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. 

__________ 


