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Sammanträdesdatum 2019-03-21 
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Linda Stenberg (SD), §§ 43-48 
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Sandra Castro (M), ersätter Linda Stenberg (SD) §§ 49-56 
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BUN § 43 Val av justerare 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Till justerare av dagens protokoll väljs Klas Häggström (L). 

__________  
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BUN § 44 Godkännande av ärendelista 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Ärendelistan godkänns. 

__________  
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BUN § 45 Central Samverkan 20 mars 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef/skolchef Catrin Eriksson informerar om Central Samverkan den 

20 mars 2019. De fackliga organisationerna hade inget att erinra. 

__________
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Dnr BUN 2019/82 

BUN § 46 Budgetuppföljning per den 28 
februari 

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 februari 2019 redovisas utfallet för perioden 1 januari 

- 28 februari 2019 beräknad prognos (avvikelse) per 28 februari 2019 samt 

årsbudget och beräknat utfall för år 2019. 

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett beräknat underskott om – 4 miljoner 

kronor mot driftbudget (årsprognos) efter februari månads utgång.  

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad den 13 mars 2019 

- Ekonomisk prognos februari 2019 daterad den 11 mars 2019 

Protokollsanteckning 

Klas Häggström (L), Mikaëla Thorén (C), Ann Ottosson (M) och Charles 

Macwange (KD) lämnar följande protokollsanteckning: 

Trots anpassningar på 3% pekar budgeten på ett underskott på 4 miljoner. Vi 

känner frustration över majoritetens vilja att då höja arvodeskostnaderna för 

politiker med cirka 2 miljoner. 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

  

__________



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2019-03-21  7 (16) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr BUN 2019/20 

BUN § 47 Information: Attestreglemente 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Controller Ingela Sörqvist informerar om de förändringar i attestreglementet som 

börjar gälla den 1 april 2019. 

__________  
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BUN § 48 Analyser av åtgärder mot kränkande 
behandling och av klagomålshantering 2018 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att återuppta barn- och 

utbildningsnämndens ärende BUN 2019 § 26 från mötet den 21 februari 2019. 

Barn- och utbildningsnämnden lägger därmed rapporteringen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef/skolchef Catrin Eriksson redovisar kring åtgärder mot 

kränkande behandling och klagomålshantering 2018, inklusive analyser av dessa. 

Analyserna har tagits fram för att kunna utreda om det finns återkommande 

mönster i vilken typ av kränkningar som utreds och vilken typ av klagomål som 

rapporteras. 

__________
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Dnr BUN 2018/266 

BUN § 49 SAM-rapport (systematiskt 
arbetsmiljöarbete) på huvudmannanivå  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapport för systematiskt 

arbetsmiljöarbete (SAM) för 2018. 

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 en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. 

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

verksamheten. Det ska omfatta alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden 

som har betydelse för arbetsmiljön. 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 §). 

Verksamhet förskola, verksamhet grundskola, verksamhet gymnasium och 

verksamhet särskola har upprättat rapporter för systematiskt arbetsmiljöarbete för 

arbetsåret/läsåret 2017/2018. Detta är en sammanfattande rapport av barn- och 

utbildningsnämndens systematiska arbetsmiljöarbete i samtliga verksamheter. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 12 mars 2019 

- SAM-rapport daterad den 7 februari 2019 

- BUN § 171 daterad den 21 november 2018 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef/skolchef 

__________  
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BUN § 50 Information: myndighetsbeslut 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef/skolchef Catrin Eriksson informerar om överklagande till 

Förvaltningsrätten i Göteborg. Det har inkommit tre överklaganden till 

Förvaltningsrätten i Göteborg vad gäller beslut om tilläggsbelopp i grundskolan.   

Förvaltningschef/skolchef informerar även om Skolverkets beslut gällande: 

- Statsbidrag för gymnasieskolans introduktionsprogram för 2019 

- Statsbidrag till kvalitetssäkrande åtgärder för 2019 

- Statsbidrag för fortbildning för specialpedagogik för 2019 

- Statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie 

undervisningstid - Huvudmän för 2019 

samt 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor beslut om slutrapport för 

stöd till öppen fritidsverksamhet 2018 (sommarlovsaktiviteter). 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2019-03-21  11 (16) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

BUN § 51 Information: Styrgrupp Nya 
Rösparksskolan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef/skolchef Catrin Eriksson informerar barn- och 

utbildningsnämnden om styrgrupp Nya Rösparksskolans arbete. 

Det har nu hållits ett informationsmöte för vårdnadshavare i centralorten, som har 

förskolebarn eller barn som går på Rösparksskolan idag. Det ska nu bildas en 

arbetsgrupp för vårdnadshavarna, där de får möjlighet att lämna sina åsikter 

angående Nya Rösparksskolans utformning. Utöver denna arbetsgrupp finns 

ytterligare arbetsgrupper, till exempel med personal, som har möjlighet att lämna 

synpunkter på hur skolan utformas. 

__________  
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BUN § 52 Information/meddelande 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger ärendet till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Ingen övrig information. 

__________  
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BUN § 53 Rapportering till huvudman kring 
delegeringsärende 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporteringen. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef/skolchef Catrin Eriksson rapporterar kring delegeringsärenden. 

__________  
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BUN § 54 Rapportering till huvudman kring 
åtgärder mot kränkande behandling 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporteringen. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef/skolchef Catrin Eriksson rapporterar kring årgärder mot 

kränkande behandling. 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2019-03-21  15 (16) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

BUN § 55 Rapportering till huvudman kring 
klagomålshantering enligt Skollagen 2010:800 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporteringen. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef/skolchef Catrin Eriksson rapporterar kring klagomålshantering 

enligt Skollag 2010:800. 

__________  
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BUN § 56 Rapportering till huvudman kring 
rektorers och förskolechefers arbetstid 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporteringen. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef/skolchef Catrin Eriksson rapporterar kring rektorers och 

förskolechefers arbetstid. 

__________ 


