
 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Diarienummer Sida 

 2019-01-23 BUN 2018/304 1 (24) 
 

 

 

Justeringens plats och tid  

  

  

Sekreterare  Paragrafer 1 - 20 

 Erika Sörqvist 

  

  

Ordförande  

 Jerry Saxin 

  

  

Justerare  

 Mikaëla Thorén 

  

 

Anslag/bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Organ Barn- och utbildningsnämnden 

  

Sammanträdesdatum 2019-01-23 

  

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 Jerry Saxin (S), ordförande 

Peter Olsson (V), 1:e vice ordförande 

Mikaëla Thorén (C), 2:e vice ordförande 

Cajsa Branchetti Hallberg (S), §§ 1 - del av 16, ej beslut 

Maria Bertilsson (S) 

Lisa Malm (MP) 

Klas Häggström (L) 
  
Tjänstgörande ersättare Ann-Charlotte Örtegren (S), ersätter Cajsa Branchetti Hallberg §§ del av 16 

- 20, samt beslut §§ 1-20 

Sandra Castro (M), ersätter Ann Ottosson (M), §§ 1- 15, ej beslut 

Linda Stenberg (SD), ersätter vakant (SD) 

Lena Hesselroth (L), ersätter Ann Ottosson (M), §§ 16 - 20, samt beslut §§ 

1- 20 
  
Ersättare Monica Lindstrand (S) 

Anders Hög (S) 

Nina Nilsson (MP) 

Lena Hesselroth (L), §§ 1- 15, ej beslut 

 

Se övriga deltagare på sidan 2. 
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Övriga deltagare Catrin Eriksson, förvaltningschef, barn- och utbildningsförvaltningen 

Erika Sörqvist, nämndsekreterare 

Ingela Sörqvist, controller, ekonomienheten, §§ 15 - 20, samt beslut §§ 1-20 
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Innehåll 

Ärende Sida 

BUN § 1 Val av justerare 4 

BUN § 2 Godkännande av ärendelista 5 

BUN § 3 Central Samverkan 6 

BUN § 4 Tystnadsplikt/sekretess/medgivande 7 

BUN § 5 Val av ledamöter till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, tillika 

styrgrupp ny skola för innevarande mandatperiod 8 

BUN § 6 Val av ersättare till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, samt 

ordningen för ersättarnas inkallande 9 

BUN § 7 Mötesformer; tidpunkt och längd för gruppmöten 10 

BUN § 8 Revidering av delegeringsreglemente 11 

BUN § 9 Attestreglemente 2019 12 

BUN § 10 Revidering av riktlinjer; GDPR 13 

BUN § 11 Revidering av grundbelopp till fristående gymnasieskola 14 

BUN § 12 Revidering av verksamhetsplan 2019 16 

BUN § 13 Beställning ombyggnation paviljong Karlberg 17 

BUN § 14 Beställning av modul Kristinebergskolan 18 

BUN § 15 Bidrag till fristående förskole- och grundskoleverksamhet i annan kommun 19 

BUN § 16 Information/meddelande 20 

BUN § 17 Rapportering till huvudman kring delegeringsärende 21 

BUN § 18 Rapportering till huvudman kring åtgärder mot kränkande behandling 22 

BUN § 19 Rapportering till huvudman kring klagomålshantering enligt Skollagen 

2010:800 23 

BUN § 20 Rapportering till huvudman kring rektorers och förskolechefers arbetstid 24 
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BUN § 1 Val av justerare 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Till justerare av dagens protokoll väljs Mikaëla Thorén (C). 

__________  
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BUN § 2 Godkännande av ärendelista 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Ärendet ”Bidrag till fristående förskole- och grundskoleverksamhet i annan 

kommun” läggs till i ärendelistan, som därmed godkänns. 

__________  
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BUN § 3 Central Samverkan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar om Central Samverkan. De fackliga 

representanterna hade inget att erinra. 

__________  
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BUN § 4 Tystnadsplikt/sekretess/medgivande 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden får information om tystnadsplikt och sekretess, 

samt informeras om hur deras personuppgifter hanteras, i enlighet med 

dataskyddsförordningen. 

Samtliga närvarande ledamöter och ersättare skriver på tystnadspliktsavtalet. 

__________
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Dnr BUN 2019/23 

BUN § 5 Val av ledamöter till barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott, tillika 
styrgrupp ny skola för innevarande 
mandatperiod 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utse följande ledamöter till barn- och 

utbildningsnämndens arbetsutskott: 

Jerry Saxin (S), ordförande 

Peter Olsson (V), 1:e vice ordförande 

Mikaëla Thorén (C), 2:e vice ordförande 

__________



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2019-01-23  9 (24) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr BUN 2019/23 

BUN § 6 Val av ersättare till barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott, samt 
ordningen för ersättarnas inkallande 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utse följande ledamöter till ersättare i 

barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott: 

Cajsa Branchetti-Hallberg (S) 

Lisa Malm (MP) 

Klas Häggström (L) 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar också att ordinarie ledamöter i 

arbetsutskottet själva kallar ersättare. 

__________  
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BUN § 7 Mötesformer; tidpunkt och längd för 
gruppmöten 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden informeras om hur och var gruppmöten kommer 

att hållas inför nämndens kommande sammanträden. Nämnden får också 

information om den kommande utbildningen om barn- och utbildningsnämndens 

ansvarsområden, barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter samt de 

utmaningar och möjligheter som verksamheterna står inför. 

__________
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Dnr BUN 2019/21 

BUN § 8 Revidering av delegeringsreglemente 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att revidera delegeringsreglementet enligt 

bifogad bilaga: Delegeringsreglemente. 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden reviderar delegeringsreglementet inför 2019 med 

de förändringar som den bifogade bilagan Delegeringsreglemente innehåller. 

Ändringar avser framförallt en revidering vad gäller förvaltningschefs rätt att 

vidaredelegera uppgifter. Ändringarna beror på att barn- och 

utbildningsförvaltningen har genomfört en organisationsförändring som innebär 

att det som tidigare benämnts som enheter numera benämns som verksamheter. 

Denna förändring innebär också att förvaltningschef är chef över 

verksamhetschefer, som i sin tur är chefer över rektorerna. Vissa 

delegeringsärenden finns det behov av att verksamhetscheferna kan 

vidaredelegera till rektorer, varför denna förändring har införts i 

delegeringsreglementet. 

Det har också gjorts ett tillägg i delegeringsreglementet vilket innebär att barn- 

och utbildningsnämndens arbetsutskott har fått uppgiften att vara representanter 

för nämnden internkontroll. Beslutet att ha representanter för internkontroll 

fattades av barn- och utbildningsnämnden den 19 december 2012 (BUN § 131, 

dnr BUN 2012/137). Då utsågs även det dåvarandet arbetsutskottets ledamöter till 

representanter. Sedan detta beslut togs har arbetsutskottets ledamöter varit 

representanter för internkontroll. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 14 januari 2019 

- Reviderat delegeringsreglemente 

Beslutet skickas till 

Revisorerna 

__________
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Dnr BUN 2019/20 

BUN § 9 Attestreglemente 2019 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 

- utse förvaltningschef att vara beslutsattestant för hela nämndens område 

- ge förvaltningschefen delegation att utse andra befattningshavare att vara 

beslutsattestanter och ersättare inom nämndens olika verksamhetsområden 

Information om attestreglementet samt utsedda beslutsattestanter per 1 januari 

2019 läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunens attestreglemente med tillämpningsanvisningar ska detta 

styrdokument samt förteckning över utsedda attestanter tas upp i barn- och 

utbildningsnämnden för genomgång och nytt beslut i samband med ny 

mandatperiod. Nämnden ska utse förvaltningschef att vara beslutsattestant för 

hela nämndens verksamhetsområde samt ge förvaltningschefen delegation från 

nämnden att utse andra att vara beslutsattestanter och ersättare. 

Under mandatperioden kommer barn- och utbildningsnämnden att få information 

om utsedda beslutsattestanter vid förändring och minst en gång per år. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 9 januari 2019 

- Barn- och utbildningsnämndens attestanter från och med 20190101 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp 

Ekonomienheten 

__________
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Dnr BUN 2018/115 

BUN § 10 Revidering av riktlinjer; GDPR 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar reviderade riktlinjer för 

dataskyddsförordningen, eller General Data Protection Regulation (GDPR). 

Sammanfattning av ärendet 

Med hänvisning till Dataskyddspolicyn antagen av kommunfullmäktige den 20 

juni 2018 § 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. 

Barn- och utbildningsnämndens riktlinjer för dataskyddsförordningen (GDPR) 

revideras och uppdateras gällande vilka funktioner som ansvarar för de aktiviteter 

som ingår i dataskyddsprocessen. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 14 januari 2019 

- Revidering 2: riktlinjer GDPR 

Beslutet skickas till 

Kanslienheten 

Förvaltningschef Catrin Eriksson 

  

__________



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2019-01-23  14 (24) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr BUN 2018/210 

BUN § 11 Revidering av grundbelopp till 
fristående gymnasieskola 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att revidera grundbelopp för år 2019 till 

fristående gymnasieskolor enligt följande: 

Kronor per program, elev och år: 

Program 2019

Barn- och fritidsprogrammet BF 128 614

Ekonomiprogrammet EK 94 059

El- och energiprogrammet EE 138 111

Estetiska programmet, inriktningen bild ESBIL 129 112

Estetiska programmet, inriktningen musik ESMUS 155 600

Handels- och administrationsprogrammet HA 136 453

Industritekniska programmet IN 175 286

Introduktionsprogram IM 150 437

Naturvetenskapsprogrammet NA 106 862

Samhällsvetenskapsprogrammet SA 97 468

Teknikprogrammet TE 111 932

Vård- och omsorgsprogrammet VO 121 608

 

För utbildning på särskilda varianter och för riksrekryterande utbildning inom 

gymnasieskolan ska hemkommunen betala det grundbelopp som har beslutats i 

varje särskilt fall av Skolverket. I andra fall ska elevens hemkommun betala 

bidragsbelopp enligt riksprislistan. 

Barn- och utbildningsnämnden ger verksamhetschef verksamhet gymnasium 

delegation på delgivning av beslut till fristående huvudman. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens bidrag till fristående verksamhet beräknas efter samma grunder som 

kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till de program och inriktningar 

som kommunen erbjuder. Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa fall av ett 

tilläggsbelopp. Inför varje nytt år ska grundbelopp per elev fastställas av barn- 

och utbildningsnämnden och kan revideras under året om budgetförutsättningar 

har ändrats. För utbildning på särskilda varianter och för riksrekryterande 

utbildning inom gymnasieskolan ska hemkommunen betala det grundbelopp som 

har beslutats i varje särskilt fall av Skolverket. I andra fall ska elevens 

hemkommun betala bidragsbelopp enligt riksprislistan. 
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Barn- och utbildningsnämnden tog beslut om 2019 års grundbelopp till fristående 

gymnasieskolor den 18 december 2018 (BUN § 202, BUN 2018/210). Beslutet 

revideras då vård- och omsorgsprogrammet ej var med i beslutet samt att priset på 

introduktionsprogrammet var felaktigt. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad den 14 januari 2019 

Beslutet skickas till 

Verksamhetschef verksamheten gymnasium 

Fristående gymnasieskolor med elever folkbokförda i Åmåls kommun 

__________
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Dnr BUN 2018/73 

BUN § 12 Revidering av verksamhetsplan 2019 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att revidera verksamhetsplan inklusive 

inriktningsmål för 2019 enligt bilaga: Revidering 2: Verksamhetsplan 2019. 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till verksamhetsplan 2019 har sin utgångspunkt i visionen för Åmåls 

kommun – Sveriges mest gästvänliga stad och de reviderade strategiska 

utvecklingsområden och strategiska mål som kommunfullmäktige tog beslut om i 

februari 2016. Dessa utvecklingsområden och mål är: 

Lärande och utveckling 

I Åmål ska alla ha möjlighet till utbildning och bildning genom hela livet 

Livslång trygghet 

I Åmål ska alla kunna leva under trygga och goda förhållanden 

Företagsamhet och kreativitet 

Åmål ska aktivt bidra till ökad sysselsättning, egen försörjning och företagsamhet 

genom att skapa goda förutsättningar och stimulera kreativa idéer. 

Kultur och rekreation 

Åmål ska vara det självklara turistmålet med kultur och rekreation i fokus. 

Utifrån dessa strategiska utvecklingsområden och strategiska mål har barn- och 

utbildningsnämnden inför 2019 arbetat med att fram nya övergripande och 

styrande inriktningsmål. Inriktningsmålen ska vara vägledande för 

förvaltningsmål och enhetsmål inom barn- och utbildningsförvaltningens 

verksamheter. Inriktningsmålen för barn- och utbildningsnämnden framgår i 

bilagan. 

Enligt Skollag (2010:800) ska varje huvudman och varje förskole- och skolenhet 

systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. 

Inriktningen ska vara att de nationella målen för utbildningen uppfylls. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 15 januari 2019 

- Revidering 2: Verksamhetsplan BUN 2019 

Beslutet skickas till 

Kommunrevisionen, beslut samt bilaga 

Kommunstyrelsen 

__________
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Dnr BUN 2019/24 

BUN § 13 Beställning ombyggnation paviljong 
Karlberg 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att beställa ombyggnation av Paviljong 

Karlberg i enlighet med genomförd projektering. 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter är i behov av administrativa 

lokaler då nuvarande lokaler för 

- verksamhet förskola, på Norrtull, är för små och ej ändamålsenliga. Personal 

sitter placerade bland annat i köket med allt vad det innebär samt att 

kontorslokalerna behövs till övriga verksamheter på Norrtull som är lika 

trångbodda. 

- verksamhet grundskola, där verksamhetschef och 

skolskjutshandläggare/administratör tillfälligt är inhysta i lokaler på Södra skolan 

och projektledare i källaren på Norrtull. 

- verksamhet gymnasium, med anledning av att verksamheten har ökat vad gäller 

antal elever har även antalet personal i behov av administrativa lokaler ökat. 

- verksamhet särskola och verksamhet stöd och resurs, där verksamhetschef/rektor 

och administratör tillfälligt är inhysta i konferensrum på Norrtull. 

- IKT-strateg/pedagog som tillfälligt är inhyst i konferensrum på Norrtull 

tillsammans med verksamhetschef/rektor och administratör för verksamhet 

särskola. Intendent för verksamhet förskola/grundskola använder köket på 

Fritidsbanken som kontor. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 7 januari 2019 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

__________
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Dnr BUN 2019/25 

BUN § 14 Beställning av modul 
Kristinebergskolan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att göra en beställning av en 

modulbyggnad/paviljong om cirka 24 meter för elevhälsa och ytterligare 

elevutrymme till Kristinebergskolan från och med augusti 2019. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhet grundskola, Område C Kristinebergskolan, är i behov av utökad 

lokalyta för elevhälsa och elever i behov av särskilt stöd. 

Idag används Kristinebergskolans enda konferensrum till kontor för två 

specialpedagoger. Ett förråd används till samtalsrum för skolvärd och övrig 

personal. Personalen har inget kapprum och det finns ej heller några rum för 

enskilda samtal eller möten på dagtid. 

Med en modul/paviljong där hela elevhälsan samlas inklusive klassrum/rum för 

elever i behov av särskilt stöd/särskilda undervisningsgrupper frigörs 

konferensrum, arbetsrum och rum för enskilda samtal, vilka är nödvändiga för att 

kunna bedriva verksamheten utifrån de behov som föreligger. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 17 januari 2019 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

  

__________
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Dnr BUN 2019/29 

BUN § 15 Bidrag till fristående förskole- och 
grundskoleverksamhet i annan kommun 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa belopp för fristående 

verksamhet för år 2019: 

Kronor per barn/elev och år: 

Förskola 1-<3 år 145 847  

Förskola 3-5 år 111 079  

Fritidshem 45 849  

Förskoleklass 48 598  

Grundskola skolår 1-3 82 894  

Grundskola skolår 4-6  89 295  

Grundskola skolår 7-9 91 054  

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Skollag (2010:800) ska hemkommunen lämna bidrag till fristående 

huvudman för varje barn vid enhet (vars huvudman har rätt till bidrag), vilket 

innebär att Åmåls kommun ska lämna bidrag för de barn/elever som är 

folkbokförda i Åmåls kommun. 

Bidraget till fristående huvudman beräknas efter samma grunder som kommunen 

tillämpar vid fördelning av resurser till de egna verksamheterna av motsvarande 

slag. Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa fall av ett tilläggsbelopp. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad den 23 januari 2019 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp 

Skolassistenter på verksamhet förskola och verksamhet grundskola 

__________  
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

BUN § 16 Information/meddelande 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningen lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Catrin Eriksson och controller Ingela Sörqvist informerar om 

följande: 

- Huvudmannens uppdrag 

           i. Skollag 2010:800 

           ii. Arbetsmiljölagen 

           iii. Delegering; Kommunfullmäktige 

- Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden 

           i. Verksamhetsplan 2019 

- Budget/ekonomi  

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2019-01-23  21 (24) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

BUN § 17 Rapportering till huvudman kring 
delegeringsärende 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Catrin Eriksson rapporterar inkomna delegeringsärenden. 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2019-01-23  22 (24) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

BUN § 18 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 om åtgärder mot kränkande 

behandling. 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2019-01-23  23 (24) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

BUN § 19 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 rapporterar kring klagomålshantering enligt 

Skollag (2010:800). 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2019-01-23  24 (24) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

BUN § 20 Rapportering till huvudman kring 
rektorers och förskolechefers arbetstid 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar om rektorers och förskolechefers 

arbetstid. 

__________ 


