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BUN § 79 Val av justerare 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Till justerare av dagens protokoll väljs Peter Olsson (V). 

__________  
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BUN § 80 Godkännande av ärendelista 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Ärendelistan godkänns. 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2019-05-22  5 (20) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

 

BUN § 81 Central Samverkan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef/skolchef Catrin Eriksson informerar om det senaste mötet med 

Central Samverkansgrupp. De fackliga organisationer hade inget att erinra, utöver 

vad gäller ärendena Budgetanpassning verksamhet grundskola (BUN 

2019/125) och Fengersfors skola (BUN 2019/141). De fackliga organisationernas 

synpunkter redovisas under respektive ärende. 

__________  
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Dnr BUN 2019/82 

BUN § 82 Budgetuppföljning per den 30 april  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden för ett samtal om den ekonomiska prognosen per 

den 30 april och konstaterar att ett arbete gällande budgetanpassningar pågår (se 

BUN 2019/125). Barn- och utbildningsnämnden beslutar därmed att lägga den 

ekonomiska prognosen 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 april 2019 redovisas utfallet för perioden 1 januari - 

30 april 2019 beräknad prognos (avvikelse) per 30 april 2019 samt årsbudget och 

beräknat utfall för år 2019. 

Efter april månads utgång uppgår beräknat underskott mot driftbudget 

(årsprognos) för Barn- och utbildningsnämnden till – 2,5 mkr. 

Beslutsunderlag 

- BUNAU § 29 den 10 maj 2019 

- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad den 14 maj 2019 

- Ekonomisk prognos per den 30 april 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

__________  
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Dnr BUN 2019/125 

BUN § 83 Budgetanpassningar verksamhet 
grundskola 2019 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge Verksamhet grundskola i uppdrag 

att genomföra följande anpassningar för att nå en budget i balans år 2019: 

1. 1,0 tjänst på Kristinebergsskolan fr o m höstterminen 2019, ca 500 

tkr på helår och 200 tkr på 5 månader. 

2. 0,5 tjänst på Tösse skola from höstterminen 2019, ca 250 tkr på 

helårsbasis och ca 100 tkr på 5 månader. 

3. Inköp för verksamhet grundskolas räkning på konto 

verksamhetsvaktmästeri och förbrukning, ca 350 tkr. 

4. Resurs för verksamhetsvaktmästare för period 1 september till 31 

december, 150 tkr. 

5. Budget för tilläggsbelopp minskas med 400 tkr höstterminen 2019.  

6. Resurstjänst integrerade särskoleelever åk 1 - 3 minskas med 0,5 

tjänst ht 2019, 100 tkr. 

7. Skoladministratörstjänst 80 % tillsätts inte fr o m 1 augusti 2019 

utan först 1 januari 2020, ca 500 tkr på helårsbasis och ca 200 tkr på 

5 månader. 

8. Ytterligare anpassa organisationerna from ht-19 med en tjänst på 

område A, en tjänst på område B samt en tjänst på område C, totalt 

ca 3 tjänster med en besparing om ca 550 tkr. 

9. Inte återbesätta vakant rektorstjänst område A under period 1 

augusti till 31 december, 350 tkr. 

Sammanfattning av ärendet 

I december 2018 beslutade barn- och utbildningsnämnden om generella 

anpassningar för verksamhet grundskola om 3%, motsvarande 3 miljoner kronor 

(mkr).  

I prognos efter mars månad visar verksamhet grundskola ett underskott om -2,4 

mkr i förhållande till budget 2019 efter Barn- och utbildningsnämndens beslut om 

generella anpassningar på 3%.  

Verksamhet grundskola har med anledning av kravet om generella anpassningar 

på 3% tagit fram förslag på specifika anpassningar om 2,4 mkr för att nå en 

budget i balans för år 2019. 

Här följer en kort sammanfattning av de fackliga organisationernas synpunkter 

vad gäller ärendet som togs upp den 20 maj 2019 på en MBL § 11 förhandling. 

För att se de fackliga organisationernas fullständiga yttranden se diarienummer 

BUN 2019/125. 

Sveriges Skolledarförbund ställer inte sig bakom förslaget att en rektorstjänst 

vakantställs under en hel hösttermin. Förbundet anser att det innebär stora risker 
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för arbetsmiljö och utbildningskvalitet, och att ett sådant beslut strider mot 

Skollag 2010:800. Utöver detta anser förbundet att Åmål som skolkommun 

kommer att påverkas negativt då förslaget innebär nedskärningar av personal, 

vilket innebär en ökad arbetsbelastning för lärare. Svårigheter att rekrytera 

rektorer och lärare riskerar att försämra elevernas måluppfyllelse och 

verksamhetens kvalitet. 

Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund är starkt oroade gällande de åtgärder 

som presenterats som förslag till anpassningar, både vad gäller 

arbetsmiljömässiga och pedagogiska perspektiv. Förbunden anser att förslag till 

budgetanpassningar går emot det avtal som slutits mellan arbetsgivare och 

lärarnas samverkansråd hösten 2018. Förbunden ser en uppenbar risk för ökade 

sjukskrivningar. Omorganisationen innebär också minskade stödresurser vilket i 

sin tur påverkar den fysiska arbetsmiljön, och vissa elevgrupper, som har behov 

av extra stöd, påverkas mer negativt. Förbunden anser att det finns mycket stora 

risker kopplade till större elevgrupper och minskade resurser, vilket kan leda till 

sämre måluppfyllelse. 

Beslutsunderlag 

- BUNAU § 39 den 14 maj 2019  

- BUNAU § 30 den 10 maj 2019  

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 10 maj 2019 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Ekonomienheten 

Verksamhet grundskola 

__________  
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Dnr BUN 2019/141 

BUN § 84 Fengersfors skola 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att eleverna i Fengersfors skola ska flyttas 

till Tösse skola om verksamheten i Fengersfors skola inte längre uppfyller Skollag 

2010:800 krav på behöriga/legitimerade lärare/pedagoger. 

Vid händelse av att ovanstående beslut genomförs, beslutar barn- och 

utbildningsnämnden att  

 morgonfritidshem och eftermiddagsfritidshem (fram till kl 18.30) ska 

erbjudas i Fengersfors. Fritidshem kan av verksamhet grundskola även 

organiseras i direkt anslutning till skoldagen i Tösse för samordning av 

skolskjuts samt för tillgång till behörig och legitimerad fritidspedagog. 

 Fengersfors skolas fritidshem ska tillhöra Verksamhet grundskola, 

Område A med samma rektor som Tösse skolas fritidshem.  

Jäv 

Lisa Malm (MP), Cajsa Branchetti Hallberg (S) och Monica Lindstrand (S) deltar 

inte i ärendet på grund av jäv. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhet grundskola saknar idag behöriga, legitimerade lärare/pedagoger till 

Fengersfors skola för undervisning i Förskoleklass och åk 1 – 3.  

Rekrytering har pågått, utan framgång och pågår som ett sista försök fram till och 

med 22 maj. Finns inga behöriga, legitimerade sökande till tjänsterna flyttas 

eleverna till Tösse skola. Det är ansvarig rektor som tillsammans med 

verksamhetschef för verksamhet grundskola ansvarar för rekrytering och 

anställning av personal.  

Här följer en kort sammanfattning av de fackliga organisationernas synpunkter 

vad gäller ärendet som togs upp den 20 maj 2019 på en MBL § 11 förhandling. 

För att se de fackliga organisationernas fullständiga yttranden se diarienummer 

BUN 2019/141. 

Sveriges Skolledarförbund har ingen erinran mot att eleverna i Fengersfors skola 

flyttas till Tösse skola, om behörig personal ej kan rekryteras till Fengersfors 

skola. Förbundet anser att då elevgrupperna i Fengersfors skola är små finns det 

en klar begräsning vad gäller möjlighet att genomföra skolverksamheten på ett 

likvärdigt sätt med övriga skolor i kommunen. Förbundet anser också att 

fördelningen av elever i de olika årskurserna på Fengersfors skola innebär stora 

risker för att eleverna inte kan arbeta med sitt lärande på samma sätt som övriga 

elever i kommunen. 

Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund är mycket oroade för Fengerfors skola, 

både utifrån lärares och elevers perspektiv. Vad gäller lärare ser förbunden ingen, 
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eller mycket liten, möjlighet för kollegialt lärande, samt att pedagogens uppdrag 

blir svårt att hantera då det är flera ålderskategorier som undervisas och många 

olika behov som möts i den dagliga undervisningen. Förbunden anser vidare att 

det utifrån ett elevperspektiv inte ges samma möjligheter som på andra skolor, 

vilket hotar likvärdigheten. Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund anser att 

bedriva undervisningen med ett så litet elevunderlag går emot uppdraget enligt 

Skollagen, nämligen att förbereda eleverna i sina fortsatta studier. 

Beslutsunderlag 

 - BUNAU § 40 den 14 maj 2019  

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 10 maj 2019 

Protokollsanteckning 

Klas Häggström (L) lämnar följande protokollsanteckning: 

"Som biskop Brask vill jag säga 'Härtill är jag av omständigheterna tvungen.' men 

vill påminna om mina ord när beslutet om flytt av mellanstadiet till Tösse togs. 

'Detta är första steget på en nedläggning av Fengersfors skola.’" 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen  

Ekonomienheten 

Verksamhet Grundskola 

__________  
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Dnr BUN 2019/132 

BUN § 85 Kompetensutveckling, planeringstid 
vid verksamhet förskola och verksamhet 
grundskola inklusive fritidshem 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge verksamhet grundskola, fritidshem 

möjlighet att stänga verksamheten vid fyra tillfällen och verksamhet förskola vid 

fem tillfällen under ett arbetsår/läsår med start hösten 2019 för 

kompetensutveckling av personal och gemensam planering.  

Datum för stängningsdagar ska beslutas gemensamt av verksamhetschef för 

verksamhet grundskola och verksamhetschef för verksamhet förskola i samråd 

med förvaltningschef/skolchef och berörda rektorer/förskolechefer. 

Fritidshemsplats och förskoleplats ska erbjudas de barn vars vårdnadshavare är i 

behov av barnomsorg vid stängningstillfällena och som inte har möjlighet att lösa 

behovet på annat sätt.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhet grundskola omfattar grundskoleverksamhet och 

fritidshemsverksamhet. Fritidshem är en skolform med eget uppdrag, mål och 

läroplan och ska i samverkan med grundskolans tidigare år (upp till och med 

årskurs 6) verka för att utveckla verksamheternas kvalitet enligt Skollag 

2010:800. För att detta ska vara möjligt behöver ansvarig verksamhetchef och 

rektorer tillsammans med skolans pedagoger/personal och fritidshemmens 

pedagoger/personal ges förutsättningar för kompetensutveckling och planering i 

form av gemensam sammanhängande tid där samtlig personal tillsvidareanställd 

personal deltar.   

Verksamhet förskola har tidigare haft två stängningsdagar per år för planering. 

Den 25 januari 2018 beslutade barn- och utbildningsnämnden (BUN § 7, dnr 

BUN 2018/5) att utöka antalet tillfällen till tre från och med hösten 2018 för att 

även erbjuda möjlighet till kompetensutveckling. Då förskolan har fått ett 

förtydligat statligt uppdrag vad gäller pedagogisk verksamhet/inriktning med 

uppdrag undervisning krävs mer tid för kompetensutveckling och planering, 

varför det är rimligt att pedagoger/personal i förskola ges tid till detta tillsammans 

på dagtid i högre utsträckning än vad beslut om tre dagar ger.  

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 3 maj 2019 

- BUNAU § 32 den 10 maj 2019 

- BUN § 7, den 25 januari 2018 
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Beslutet skickas till 

Verksamhet grundskola 

Verksamhet förskola 

__________  
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Dnr BUN 2019/127 

BUN § 86 Remiss angående lokala 
ordningsföreskrifter 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lämnar följande synpunkt gällande de Allmänna 

lokala ordningsföreskrifterna: 

Barn- och utbildningsnämnden anser att § 12 "Insamling av pengar" ska strykas 

från de Allmänna lokala ordningsföreskrifterna. 

Reservation 

Linda Stenberg (SD) reserverar sig. 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden emottog den 17 april 2019 en remiss rörande de 

Allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Åmåls kommun. De lokala 

ordningsföreskrifterna antogs av kommunfullmäktige den 31 oktober 2007 (KF § 

175).  

Beslutsunderlag 

- BUNAU § 33 den 10 maj 2019  

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 7 maj 2019 

- Remiss Allmänna lokala ordningsföreskrifter 

- Missiv 

Yrkande 

Cajsa Branchetti Hallberg (S) yrkar att § 12 "Insamling av pengar" stryks från 

Allmänna lokala ordningsföreskrifter. 

Linda Stenberg (SD) yrkar: Att: Under rubriken Insamling av pengar ändra 

innehållet till: 

"12 § Passivt insamlande av pengar, tiggeri ska vara förbjudet i närheten av 

entréer till butiker i Åmåls kommun. Med tiggeri avses inte insamling av pengar 

som utförs av organisationer med syfte att skänka pengarna vidare till välgörande 

ändamål." 
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Beslutsgång 

Ordförande konstaterar att det finns tre förslag till beslut; arbetsutskottets förslag, 

Cajsa Branchetti Hallbergs (S) yrkande samt Linda Stenbergs (SD)  yrkande. 

Ordförande ställer därefter proposition på de tre förslagen till beslut, och finner att 

barn- och utbildningsnämnden bifaller Cajsa Branchetti Hallbergs (S) yrkande. 

Beslutet skickas till 

Kanslichef Björn Skog 

__________  
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Dnr BUN 2019/134 

BUN § 87 Remiss: Fullmäktiges arbetsordning, 
nämndernas reglemente 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har inget att erinra gällande föreslagen revidering 

av Fullmäktiges arbetsordning, Nämndernas reglemente. 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden emottog den 2 april 2019 en remiss från 

kanslienheten med förslag till en reviderad version av Fullmäktiges arbetsordning, 

Nämndernas reglemente. Remissen är främst avsedd för att låta nämnden ge sina 

synpunkter vad gäller det innehållsmässiga, inte formalia.  

Fullmäktiges arbetsordning, Nämndernas reglemente antogs den 29 februari 2012 

av kommunfullmäktige (KF § 26), och reviderades senast den 12 december 2018 

(KF § 286). Den revidering som antogs i december 2018 var en mindre revidering 

med bakgrund av den ändrade nämndstrukturen, som började gälla den 1 januari 

2019 (KF § 165 den 26 september 2018).  

Beslutsunderlag 

- BUNAU § 34 den 10 maj 2019  

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 8 maj 2019 

- Remiss Fullmäktiges arbetsordning, Nämndernas reglemente 

- Missiv 

Beslutet skickas till 

Kanslichef Björn Skog 

__________  
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BUN § 89 Information/meddelande 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef/skolchef Catrin Eriksson informerar om följande: 

- Karlstads universitet har valt att ställa in antagningen till Verksamhetsintegrerat 

grundlärarprogram 4-6 höstterminen 2019 

- Undersökningen Tillgänglighet i Åmåls kommun. 

- Skolverkets rapport: Utvärdering av statsbidrag för ökad jämlikhet 

__________  
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BUN § 90 Rapportering till huvudman kring 
delegeringsärende 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningen lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef/skolchef Catrin Eriksson rapporterar kring delegeringsärenden. 

__________  
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BUN § 91 Rapportering till huvudman kring 
åtgärder mot kränkande behandling 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningen lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef/skolchef Catrin Eriksson rapporterar kring åtgärder mot 

kränkande behandling. 

__________  
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

 

BUN § 92 Rapportering till huvudman kring 
klagomålshantering enligt Skollagen 2010:800 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningen lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef/skolchef Catrin Eriksson rapporterar kring klagomålshantering 

enligt Skollag 2010:800. 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2019-05-22  20 (20) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

 

BUN § 93 Rapportering till huvudman kring 
rektorers och förskolechefers arbetstid 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningen lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef/skolchef Catrin Eriksson rapporterar till huvudman kring 

rektorers och förskolechefers arbetstid. 

__________ 


