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BUN § 165 Val av justerare 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

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

__________  
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BUN § 166 Godkännande av ärendelista 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Ärendelistan godkänns. 

__________  
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BUN § 167 Central Samverkan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar om Central Samverkan den 12 

november 2018. De fackliga organisationerna hade inget att erinra. 

__________  
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BUN § 168 Redovisning antagning hösten 2018 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Catrin Eriksson, förvaltningschef, informerar om antagning till 

Karlbergsgymnasiet hösten 2018. I årskurs 1 går nu 272 elever, samt 61 elever på 

introduktionsprogrammen.  

__________  
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BUN § 169 Redovisning KAA, kommunens 
aktivitetsansvar 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Stefan Björkman, intendent enheten gymnasium, redovisar KAA, kommunens 

aktivitetsansvar. 

Från och med 1 juli 2018 genomfördes en ändring i Skollagen (2010:800 kap 29 § 

9) som innebär att elever som går på introduktionsprogram inte längre räknas 

under KAA. Idag finns det 41 ungdomar i Åmåls kommun som faller in under 

kommunens aktivitetsansvar. 

__________
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Dnr BUN 2018/267 

BUN § 170 Redovisning SKA - systematiskt 
kvalitetsarbete enligt Skollag 2010:800 för 
arbetsåret/läsåret 2017/2018 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar om SKA - systematiskt 

kvalitetsarbete för: 

- enheten förskola 

- enheten grundskola Område A Tösse/Fengersfors skola 

- enheten grundskola Område B Södra skolan 

- enheten grundskola Område B Rösparksskolan 

- enheten grundskola Område C Kristinebergskolan 

- enheten gymnasium Karlberg 

- enheten särskola 

__________
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Dnr BUN 2018/266 

BUN § 171 Redovisning SAM - systematiskt 
arbetsmiljöarbete enligt Arbetsmiljölagen med 
fokus AFS 2015:4 Organisatorisk och social 
arbetsmiljö 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar om SAM - systematiskt 

arbetsmiljöarbete för 

- enheten förskola 

- enheten grundskola Område A Tösse/Fengersfors skola 

- enheten grundskola Område B Södra skolan 

- enheten grundskola Område B Rösparksskolan 

- enheten grundskola Område C Kristinebergskolan 

- enheten gymnasium Karlberg 

- enheten särskola 

__________
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Dnr BUN 2018/57 

BUN § 172 Budgetuppföljning per 31 oktober 
2018 

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 oktober 2018 redovisas utfallet för perioden 1 januari 

- 30 oktober 2018 beräknad prognos (avvikelse) per 30 oktober 2018 samt 

årsbudget och beräknat utfall för år 2018. 

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett underskott om – 3 500 tkr efter 

oktober månad. 

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

åtgärder behöver vidtas i nuläget. 

Beslutsunderlag 

- Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 81 daterat 15 november 2018 

- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad 8 november 2018 

- Ekonomisk prognos efter 31 oktober 

__________
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Dnr BUN 2018/254 

BUN § 173 Sammanträdesdagar 2019 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer sammanträdesdagar för barn- och 

utbildningsnämnden och barn-och utbildningsnämndens arbetsutskott för 2019 

enligt nedan: 

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun 

BUN 23 21 21 29 23 18 

BUNAU  7 7 11 9 4 

 

 Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

BUN - 22 26 24 21 17 

BUNAU - 8 12 10 7 5 

Sammanfattning av ärendet 

Följande är ett förslag på sammanträdesdagar för barn- och utbildningsnämnden 

(BUN) och barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott (BUNAU) för 2019: 

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun 

BUN 23 21 21 29 23 18 

BUNAU  7 7 11 9 4 

 

 Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

BUN - 22 26 24 21 17 

BUNAU - 8 12 10 7 5 

 

Kommunfullmäktige fastställde sina sammanträdesdagar för 2019 vid sitt möte i 

oktober. 

För BUN och BUNAU infaller mötena på torsdagar, utom den 23 januari som 

infaller på en onsdag, 29 april som infaller på en måndag, 4 och 18 juni samt 17 

december som infaller på tisdagar. 

Barn- och utbildningsnämndens möten börjar klockan 14.00, med gruppmöten 

från klockan 13.00. Arbetsutskottets möten börjar klockan 15.00.  

Beslutsunderlag 

- Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 82 daterat 15 november 2018 

- Tjänsteskrivelse av Sumali Skott daterad den 6 november 2018 

__________
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Dnr BUN 2018/230 

BUN § 174 Skolbiblioteksplan, revidering 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta Skolbiblioteksplanen för barn- 

och utbildningsnämndens verksamheter grundskola, grundsärskola, 

gymnasieskola och gymnasiesärskola. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Skollag (2010:800, 2 kap 36 §) ska alla elever ha tillgång till skolbibliotek. 

Att kunna läsa, förstå och göra sig förstådd i samhället är en demokratisk 

rättighet. Skollagen säger att eleverna i grundskolan, grundsärskolan, 

specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha 

tillgång till skolbibliotek. Bibliotekslagen (2013:801) citerar samma textlydnad i 

§ 10. 

Det övergripande syftet med Åmåls kommuns skolbiblioteksplan är att bidra till 

elevernas måluppfyllelse. Skolbiblioteket ska vara ett pedagogiskt nav på skolan 

och den pedagogiska verksamheten i skolbiblioteken har betydelse för elevernas 

lust och förmåga att läsa, skriva och lära, att utveckla och uttrycka sitt eget 

tänkande och tyckande och ta del av andras åsikter. Samverkan med 

folkbiblioteket är, och kommer att vara, viktigt för kommunens skolbibliotek. 

Skolbiblioteksplanen är framtagen för att vara ett stöd i att utveckla 

skolbiblioteksverksamheten på enheten grundskola, område A, B, C, enheten 

gymnasium och enheten särskola. Planen är övergripande för grundskolan och 

grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. 

Beslutsunderlag 

- Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 83 daterat 15 november 2018 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad 29 oktober 2018 

- Skolbiblioteksplan daterad den 16 oktober 2018 

Beslutet skickas till 

Enheten grundskola 

Enheten gymnasium 

Enheten särskola 

__________
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Dnr BUN 2018/248 

BUN § 175 Motion - coacher i skolan 

Barn- och utbildningsnämndens förslag till nästa instans 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå 

motionen om coacher i grundskolan med motiveringen att barn- och 

utbildningsnämnden 

- har beslutat om en övergripande Studie- och yrkesvägledningsplan för enheten 

grundskola, vilken ska säkerställa att samtliga elever får kvalificerad vägledning 

inför vidare studier och yrkesval. 

- har tillsatt resurser för ett antal övriga professioner i grundskolan som till 

exempel fritidsledare, integrationspedagoger, lärarassistenter, resurspedagoger, 

skolvärd med syfte att stärka elevernas trygghet, skapa studiero samt vara ett 

komplement till pedagoger, elevhälsa och studie- och yrkesvägledning med 

uppdrag att öka elevernas måluppfyllelse och stärka deras självkänsla och 

självförtroende med utgångspunkt i Lgr11 (grundskolans läroplan). 

Jäv 

Peter Vestlund (L) deltar ej i beslutet på grund av jäv. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 26 september 2018 inkom Lisbeth Vestlund (-) med en motion. Motionens 

syfte är att inrätta coacher i skolan. Vestlund menar att alla ska få samma chans 

och att många unga behöver extra framtidstro. I nuläget finns lärare och 

studievägledare på skolorna som stödjer och uppmuntrar barn och unga, och 

coacher skulle vara ett ytterligare stöd. 

Vestlund lyfter att det idag går att söka statsbidrag för att stärka samverkan 

mellan det professionella kulturlivet och skolan, och att det borde finnas ett 

statsbidrag som är riktat för att stärka samverkan mellan arbetslivet/näringslivet 

och skolan. 

Vestlund anser att coacher kan motivera barn och unga, till exempel genom 

studiebesök och praktik på lokala företag, och därigenom visa barn och unga vilka 

möjligheter som finns. Visionen är att eleverna i Åmåls kommun ska ha tillgång 

till coacher som i samverkan med det lokala näringslivet kan ge extra framtidstro. 

Beslutsunderlag 

- Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 84 daterat 15 november 2018 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 2 november 2018 

- Motion av Lisbeth Vestlund (-) daterad den 26 september 2018 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

__________



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2018-11-21  14 (19) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr BUN 2018/268 

BUN § 176 Ansökan om gymnasiestudier 
utomlands 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att bevilja överföring av skolpeng för 

Clara Thulin till Svenska skolan i London under läsåret 2019/2020. 

Kostnaderna för studierna ersätts med skolpeng för motsvarande studier i Åmåls 

kommuns gymnasieskola, Karlbergsgymnasiet. I övrigt gäller riksprislista. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 7 november 2018 inkom en ansökan från Clara Thulin och hennes 

vårdnadshavare Anneli Thulin om att få Clara Thulins skolpeng överflyttad till 

Svenska skolan i London. Clara Thulin läser nu första året av det 

naturvetenskapliga gymnasieprogrammet på Karlbergsskolan. Svenska skolan i 

London följer den svenska läroplanen för gymnasiet, vilket innebär att eleven 

efter sitt studieår har likvärdiga kunskaper med de elever som läst sitt andra år på 

gymnasiet i Sverige. Eleven kan därmed direkt efter sitt utbytesår läsa det tredje 

året på gymnasieutbildningen i Sverige. 

Clara Thulin önskar att läsa sitt andra år av gymnasiet på Svenska skolan i 

London. Thulin har i nuläget inte ansökt till skolan, då hon är beroende av att 

skolpengen överflyttas för att kunna finansiera utbildningen. 

Beslutsunderlag 

- Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 81 daterat 15 november 2018 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 8 november 2018 

- Ansökan om skolpeng för studier utomlands 

Beslutet skickas till 

Enheten gymnasium 

Vårdnadshavare Annelie Thulin 

__________  
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BUN § 177 Information/meddelande  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar om: 

- Skolinspektions besök 2019 

- Översyn av barn- och utbildningsnämndens riktlinjer enligt Skollag 2010:800 

- Kulturrådet Skapande skola 

- Omfördelning av medel inom projektet Plug Innan 

- Södra skolan; alternativa lokaler 

- Luciafirande 2018 

- Skolverks beslut om: 

    - statsbidrag för undervisning under skollov för 2018 

    - statsbidrag för ökad jämlikhet i grundskolan för 2017/2018 

    - statsbidrag för Fritidshemssatsningen för 2017/2018 

    - statsbidrag för entreprenörskap i skolan - huvudmän för 2018/2019 

    - statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder i skolor för 2018/2020 

    - statsbidrag för fler anställda i lågstadiet för 2017/2018 

__________  
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BUN § 178 Rapportering till huvudman kring 
delegeringsärende 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar kring delegeringsärenden. 

__________  
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BUN § 179 Rapportering till huvudman kring 
åtgärder mot kränkande behandling 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar kring åtgärder mot kränkande 

behandling. 

__________  
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BUN § 180 Rapportering till huvudman kring 
klagomålshantering enligt Skollagen 2010:800 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar kring klagomålshantering enligt 

Skollag 2010:800. 

__________  
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BUN § 181 Rapportering till huvudman kring 
enhetschefers/förskolechefers/rektorers 
arbetstid 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar om kring 

enhetschefers/förskolechefers/rektorers arbetstid. 

__________ 


