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BUN § 142 Val av justerare 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Till justerare av dagens protokoll väljs Charles MacWange (KD). 

__________  
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BUN § 143 Godkännande av ärendelista 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Ärendelistan godkänns. 

__________  
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Dnr BUN 2019/190 

BUN § 144 Revisorernas grundläggande 
granskning 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tackar revisionen. 

Sammanfattning av ärendet 

Som en del av kommunrevisionens årliga grundläggande granskning besöker 

revisionen nämnden för en dialog om nämndens arbete och ansvarsområden. 

Barn- och utbildningsnämnden svarar på revisionens frågor. 

Beslutsunderlag 

- Brev till nämnder 

- Grundläggande granskning 

__________  
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BUN § 145 Central Samverkan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Vid det senaste mötet med Central Samverkan fick de fackliga organisationerna ta 

del av de ärenden som nämnden idag behandlar. De fackliga organisationerna 

hade inget att erinra vad gäller förslag till beslut. 

__________  
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Dnr BUN 2019/82 

BUN § 146 Budgetuppföljning per den 30 
september 

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 

Barn- och utbildningsnämnden redovisar en prognos som visar ett nollresultat mot 

budget efter september månads utgång. 

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 september 2019 redovisas utfallet för perioden 1 

januari - 30 september 2019 beräknad prognos (avvikelse) per 30 september 2019 

samt årsbudget och beräknat utfall för år 2019. 

Beslutsunderlag 

- BUN AU § 80 den 10 oktober 2019 

- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad den 16 september 2019 

- Ekonomisk prognos september 2019 Barn- och utbildningsnämnden  

__________  
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Dnr BUN 2018/249 

BUN § 147 Svar på motion Barnomsorg dygnet 
runt 

Barn- och utbildningsnämndens förslag till nästa instans 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen, 

då barn- och utbildningsnämndens utredning har visat att det i nuläget finns ett 

begränsat behov av barnomsorg efter klockan 20.30 och på helger. 

Sammanfattning av ärendet 

I enlighet med det uppdrag som barn- och utbildningsnämnden fick av 

kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 januari 2019, beslutade nämnden om 

riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid (BUN § 69, 2019-04-29, dnr BUN 

2019/115). Efter att riktlinjerna hade fastställts gjorde barn- och 

utbildningsförvaltningen, verksamhet förskola, våren 2019 en undersökning hos 

samtliga vårdnadshavare med barn i förskola och fritidshem samt till alla 

vårdnadshavare till barn 0 – 1 år. I undersökningen ombads vårdnadshavarna att 

utifrån de av barn- och utbildningsnämnden antagna Riktlinjer för barnomsorg 

på obekväm arbetstid ange eventuella behov av barnomsorg på obekväm arbetstid 

under perioden hösten 2020 – till och med juni 2022.  

Vid undersökningen svarade cirka 60 vårdnadshavare att de hade behov av 

barnomsorg på obekväm arbetstid under perioden hösten 2020 – till och med juni 

2022.  

Under september 2019 har verksamhet förskola gjort en fördjupad undersökning 

där vårdnadshavarna har ombetts att lämna in ett mer preciserat behov av 

barnomsorg på obekväm arbetstid utöver befintliga öppettider som är 06.00 – 

18.30 på samtliga förskolor/fritidshem och 06.00 – 20.30 på Kristinebergs 

förskola och Rösparksskolans fritidshem. Ett antal vårdnadshavare har tagit 

kontakt med verksamhet förskola kring enskilda funderingar, där en familj har 

svarat att de har behov av barnomsorg utöver ordinarie öppettider alternativt 

förlängd öppettid.  

Frågor som verksamhet förskola har fått kring barnomsorg på obekväm arbetstid 

har gällt: 

- utökad kvällsomsorg, man har önskat att hämta sitt/sina barn kl 22.15, vilket är 

för sent enligt riktlinjerna där senaste tid för hämtning är 21.30. 

- önskemål om barnomsorg endast på storhelger, då ingen barnomsorg enligt 

riktlinjerna erbjuds.  
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Preliminär kostnadskalkyl  

Kostnad personal natt och helg cirka 320 kronor per timme och anställd. Antal 

personal beror på: 

 Antal barn 

 Lokalernas beskaffenhet, det vill säga om verksamheten ska bedrivas i 

befintliga lokaler eller för ändamålet anpassade lokaler  

 Verksamhetens form, det vill säga om den ska bedrivas som utökad 

förskoleverksamhet på en förskola eller som pedagogisk omsorg. 

Kostnad lokaler är beroende av: 

 Lokalernas beskaffenhet, det vill säga om verksamheten ska bedrivas i 

befintliga lokaler eller för ändamålet anpassade lokaler  

 Verksamhetens form, det vill säga om den ska bedrivas som utökad 

förskoleverksamhet på en förskola eller som pedagogisk omsorg. 

Kostnad chef i beredskap/jour ökar med 155 000 kronor per år. 

Utöver ovanstående tillkommer kostnader för material, till exempel sängar. 

En fullständig kostnadskalkyl kan endast göras när man vet vårdnadshavarnas 

behov för en längre period.  

Exempel: 

Kostnadskalkyl för 3 barn i befintliga lokaler med behov 2 nätter/vecka och en 

helg per månad (dagtid).  

Personalkostnad: 64 000 kronor/månad. 

Chef i beredskap: 13 000 kronor/månad. 

Kostnad: 77 000 kronor/månad. 

Beslutsunderlag 

- BUN AU § 81 den 10 oktober 2019 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 10 oktober 2019 

- BUN § 69 daterad den 29 april 2019 

- Riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid 

- KSAU § 5 daterad den 23 januari 2019 

- BUN § 197 daterad den 18 december 2018 

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

- KF § 175 daterad den 26 september 2018 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Verksamhet förskola 

Verksamhet grundskola 

__________  
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Dnr BUN 2019/232 

BUN § 148 Placeringsskola för elever boende 
på landsbygden 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta den föreslagna indelning gällande 

placeringsskola enligt bifogad karta, alltså att elever som bor öster om den dragna 

linjen norr-söder har placeringsskola i centralorten. Elever som bor väster om den 

dragna linjen har placeringsskola Tösse skola. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar också att elever som bor söder om 

centralorten, till och med Bjäkebol, ska ha sin placeringsskola i centralorten. 

Elever som bor söder om Bjäkebol har placeringsskola Tösse skola.  

Sammanfattning av ärendet 

Alla barn skrivna i Åmåls kommun ska utifrån sin folkbokföringsadress ha en 

placeringsskola beslutad av barn- och utbildningsnämnden. Med anledning av 

flytt av Fengersfors skolas elever, samt önskemål från vårdnadshavare till elever i 

fristående skola om flytt till kommunal skola, finns behov av en översyn av 

gränsdragning för placeringsskola. Detta för att det ska vara möjligt att erbjuda 

skolskjuts ur såväl ett ekonomiskt, som ett logistiskt perspektiv.  

Beslutsunderlag 

- BUN AU § 82 den 10 oktober 2019 

-Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 3 oktober 2019 

- Bilaga: Karta gränsdragning för elevers placeringsskola 

Beslutet skickas till 

Skolskjutshandläggare 

__________  
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Dnr BUN 2018/250 

BUN § 149 Förskoleklass - årskurs 3 skola 
inklusive fritidshem och särskola i centralorten 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att Nya Rösparkskolan, förskoleklass – 

årskurs 3 inklusive fritidshem och särskola, ska byggas enligt framtaget underlag, 

samverkat i Central Samverkan med berörda fackliga organisationer den 30 

september 2019, under förutsättning att byggnationens kostnad inte överstiger den 

ekonomiska ram som kommunfullmäktige beslutade om den 19 juni 2019 (KF § 

113, dnr KS 2019/209). 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 31 januari 2018, KF § 16 Lokaler för 

förskoleklass – årskurs 3 inkl fritidshem i centralorten att 

1. upphäva inriktningsbeslut från den 30 november 2016 (KF § 248) om att bygga 

en Förskoleklass – årskurs 6 skola inkl särskola och fritidshem i centralorten.  

2. ge ägardirektiv till ÅKAB att i samverkan med barn- och utbildningsnämnden 

inleda Fas I – projektering. Projekteringen avser en Förskoleklass – årskurs 3 

skola inkl fritidshem i centralorten på Rösparksskolans markområde. Detta görs 

tillsammans med upphandlad partneringentreprenör enligt tidigare beslut i 

kommunfullmäktige (KF §§ 217, 260 2015 och KF §123 2016).  

3. I Fas I – projektering ska följande förutsättningar beaktas:  

-byggnaden ska dimensioneras för 450 elever med en yta av 10,65 m2 per elev.  

-byggnadens stomme ska vara i betong och stål och ska i möjligaste mån 

konstrueras i trä  

-byggnadstekniska alternativ.  

-Åmåls kommun avser inte att miljöcertifiera byggnationen men att 

miljöperspektivet ska vara mot nivå Silver med inriktning mot en giftfri skola.  

-musik- och kulturskolans behov utifrån målgruppen barn 6 – 9 år.  

-gymnastik- och idrottssal ska dimensioneras efter verksamheten Förskoleklass – 

årskurs 3 skola inkl fritidshems behov.  

-alternativ för hållbar, modern och kostnadseffektiv uppvärmning.  

-den nya skolan ska ha ett tillagningskök.  

4. ge ägardirektiv till ÅKAB att i samverkan med kostenheten se över 

möjligheterna att renovera och bygga till Åmålsgårdens kök. Om det ej är möjligt 

ska ÅKAB projektera för ett tillagningskök dimensionerat för skolans och 

äldreomsorgens behov i den nya skolans lokaler.  
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5. ge ägardirektiv till ÅKAB att riva Rösparksskolan, dock ej den del som 

benämns Nya huset. Byggnaden Nya Huset ska renoveras utifrån gällande 

lagstiftning vad gäller byggnader anpassade för verksamhet för elever i 

Förskoleklass – årskurs 3 inkl fritidshem. 

Styrgruppen för Nya Rösparksskolan bestående av Barn- och 

utbildningsnämndens arbetsutskott, vilka är beslutande med ordförande och 

vice ordförande från ÅKAB som adjungerande samt VD ÅKAB och skolchef 

som ledamöter, har därefter tagit en rad beslut. Besluten rör bland annat en 

definition av byggnadstekniska alternativ, gymnastiksal, sprinklersystem och så 

vidare. 

Den 18 december 2018 beslutade barn- och utbildningsnämnden att anta 

styrgruppens definition av byggnadstekniska alternativ (BUN § 201).  

Den 19 juni 2019 beslutade kommunfullmäktige (KF § 113) om de ekonomiska 

förutsättningarna för Nya Rösparksskolan. Kostnadstaket är satt till 228,6 

miljoner kronor. Kommunfullmäktige beslutade även att öka sitt borgensåtagande 

med samma belopp gentemot Åmåls kommunfastigheter AB. 

Beslutsunderlag 

- BUN AU § 83 den 10 oktober 2019 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 4 oktober 2019 

- Bilaga: ritningar Nya Rösparksskolam 

- Protokoll Central Samverkan 

- KF § 113 daterad den 19 juni 2019 

- BUN § 201 daterad den 18 december 2019 

- KF § 16 daterad den 31 januari 2018 

Yrkande 

Mikaëla Thorén (C) yrkar: 

"Jag yrkar på att tillstyrka beslutet om att bygga enligt framtaget underlag, med 

tillägget att BUN:s budget säkert anpassas till att klara de ökade 

lokalkostnaderna." 

Linda Stenberg (SD) och Ove Kaye (SD) yrkar bifall till Mikaëla Thoréns 

yrkande. 

Beslutsgång 

Mötet ajourneras 16:05-16:10. 

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut; arbetsutskottets förslag 

och Mikaëla Thoréns (C) yrkande. Ordförande ställer förslagen mot varandra 

och finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
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Protokollsanteckning 

Klas Häggström (L), Mikaëla Thorén (C) och Charles MacWange (KD) lämnar 

följande protokollsanteckning: 

"Vi stöder beslutet om att bygga nya skolan. Förutsätter dock att det av KF satta 

taket på 228,6 milj hålls eller att det blir betydligt lägre. Detta eftersom priset 

sattes i en högkonjunktur i byggbranschen. Nu är en mycket tydlig nedgång i 

byggbranschen ett faktum i hela landet. Om partnering fungerar, så bör detta ge 

utslag." 

Lisa Malm (MP) och Nina Nilsson (MP) lämnar följande protokollsanteckning: 

"Vi vill att planen för nybyggnation av Rösparksskolan främjar barn och 

vårdnadshavare att gå eller cykla till skolan. Detta genom att utöka möjligheterna 

till att parkera, låsa fast och låsa in cyklar eller andra fordon som drivs med el 

eller muskelkraft. 

Miljöpartiet de gröna i Åmål." 

Beslutet skickas till 

ÅKAB 

__________  
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Dnr BUN 2019/192 

BUN § 150 Riktlinjer för skolskjuts på egen 
bekostnad (i mån av plats) 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta Riktlinjer för skolskjuts på egen 

bekostnad (i mån av plats). 

Sammanfattning av ärendet 

Riktlinjer för skolskjuts på egen bekostnad (i mån av plats) reviderades senast 

16 juni 2014. Riktlinjen reglerar i vilken mån det möjligt för elever som inte är 

berättigade till skolskjuts att själva betala en kostnad och därmed få nyttja 

skolskjutsen. Riktlinjen anger dock att de elever som är berättigade till skolskjuts 

har förtur till att nyttja skolskjutsen, vilket innebär att om det inte finns plats på 

skolskjutsen beviljas inte heller skolskjuts på egen bekostnad. Riktlinjen har 

enbart reviderats vad gäller kostnaden, som har höjts från 200 kronor/gång till 300 

kronor/gång och från 800 kronor/termin till 1000 kronor/termin. Även 

återbetalning av terminsavgift, som sker i förhållande till antalet återstående dagar 

av terminen, höjs från 8 kronor/dag till 10 kronor/dag. 

Riktlinjerna ska ses över och revideras regelbundet (ojämna år) eller vid behov.  

Beslutsunderlag 

- BUN AU § 84 den 10 oktober 2019 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 3 oktober 2019 

- Riktlinjer för skolskjuts på egen bekostnad (i mån av plats) 

Beslutet skickas till 

Skolskjutshandläggare (antagen riktlinje bifogas) 

__________  
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Dnr BUN 2019/193 

BUN § 151 Riktlinjer för avgifter i förskola, 
fritidshem och pedagogisk omsorg 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta Riktlinjer för avgifter i förskola, 

fritidshem och pedagogisk omsorg. 

Sammanfattning av ärendet 

Riktlinjer för avgifter i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg har tagits 

fram för att förtydliga hur verksamhet förskola och verksamhet grundskola ska 

förhålla sig till avgifter i förskolan och för fritidshemmen och den pedagogiska 

omsorgen. Riktlinjen klargör också vilka typer av ersättningar och bidrag som är 

avgiftsgrundande belopp. 

Enligt Kommunallagen (2017:725) får kommuner ta ut avgifter för tjänster och 

nyttigheter som de är skyldiga att tillhandahålla om det är särskilt föreskrivet. 

Enligt Förordning om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom 

förskola och fritidshemmet (2001:60) kan en kommun få statsbidrag om en viss 

högsta avgift (maxtaxa) tillämpas för plats i förskola eller fritidshem.  

Avgifterna grundas på inkomsten i hushållet som barnet tillhör, med ett tak för 

hur hög avgiften kan bli. Inkomsttaket indexregleras och fastställs av Skolverket 

inför varje år. 

Riktlinjen ska ses över vartannat år (ojämna år) samt revideras vid behov. 

Beslutsunderlag 

- BUN AU § 85 den 10 oktober 2019 

- Tjänsteskrivelse av Carina Lavén daterad den 3 oktober 2019 

- Riktlinjer för avgifter i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 

Beslutet skickas till 

Verksamhet förskola (antagen riktlinje bifogas) 

Verksamhet grundskola (antagen riktlinje bifogas) 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2019-10-24  17 (22) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr BUN 2019/195 

BUN § 152 Riktlinjer för fristående barnomsorg 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta Riktlinjer för fristående 

barnomsorg. 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram riktlinjer för fristående 

barnomsorg med utgångspunkt från Skollag (2010:800) samt skolförordningen 

(2011:185).  

Fristående barnomsorg avser fristående förskola, fristående fritidshem och/eller 

annan pedagogisk verksamhet. Fristående barnomsorg får efter ansökan 

godkännas som huvudmän. För förskola och fritidshem (som inte anordnas vid 

skolenhet med förskoleklass och grundskola) handläggs godkännandet av 

kommunen.  

Godkännande ska lämnas om den fristående verksamheten har förutsättningar att 

följa de föreskrifter som gäller för utbildningen och utbildningen inte innebär 

påtagliga negativa följder på lång sikt för eleverna eller för den del av 

skolväsendet som anordnas av det allmänna i kommunen (2 kap 5§ skollagen). 

Annan pedagogisk verksamhet med fristående huvudman har efter ansökan rätt 

till bidrag under vissa förutsättningar, vilka regleras i skollagen (25 kap Skollag 

2010:800).  

Kommunen har tillsynsansvar för fristående förskola och fritidshem vars 

huvudman kommunen har godkänt samt pedagogisk omsorg.  

Riktlinjen ska ses över vartannat år (ojämna år) samt revideras vid behov. 

Beslutsunderlag 

- BUN AU § 86 den 10 oktober 2019 

- Tjänsteskrivelse av Carina Lavén daterad den 3 oktober 2019 

- Riktlinjer för fristående barnomsorg 

Beslutet skickas till 

Verksamhet förskola (antagen riktlinje bifogas) 

Verksamhet grundskola (antagen riktlinje bifogas) 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2019-10-24  18 (22) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr BUN 2011/66 

BUN § 153 Riktlinjer för hemundervisning - 
skolplikt i hemmet  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att upphäva Riktlinjer för eventuellt 

beviljande av hemundervisning, skolplikt i hemmet. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 24 augusti 2011 beslutade barn- och utbildningsnämnden (BUN § 87) att 

anta riktlinjer för hemundervisning, skolplikt i hemmet. Dessa riktlinjer togs fram 

med hänvisning till den nya lagen, Skollag 2010:800. Skollagen reglerar dock 

tydligt i vilka fall hemundervisning kan erbjudas (Skollag 2010:800 24 kap. 20-21 

§§). Det har dessutom funnits få (eller inga) elever i Åmåls kommun som har 

önskat att få skolundervisning i hemmet, varför det i nuläget inte finns ett behov 

av att ha en riktlinje med detta syfte.   

Beslutsunderlag 

- BUN AU § 87 den 10 oktober 2019 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 2 oktober 2019 

- BUN § 87 daterad den 24 augusti 2011 

Beslutet skickas till 

Verksamhet grundskola 

Verksamhet särskola 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2019-10-24  19 (22) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

 

BUN § 154 Information/meddelande 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden får information om följande: 

- Information från säkerhetssamordnaren angående personalärende 

- Information om Nya rösparksskolan 

- Skolverket: Statsbidrag för entreprenörskap i skolan - huvudmän för 2018/2019 

- Antal elever som har skolskjuts i Åmåls kommun, mätdatum 2019-10-15 

- Beslut om avstängning från Karlbergsgymnasiet 

- Skolinspektionen: Skolenkäten ska genomföras under vårterminen 2020 

- Skolinspektionen: Begäran om yttrande med anledning av anmälan mot 

Kristinebergskolan i Åmåls kommun 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2019-10-24  20 (22) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

 

BUN § 155 Rapportering till huvudman kring 
delegeringsärende 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef/skolchef Catrin Eriksson rapporterar kring delegeringsärenden. 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2019-10-24  21 (22) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

 

BUN § 156 Rapportering till huvudman kring 
åtgärder mot kränkande behandling 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef/skolchef rapporterar kring åtgärder mot kränkande behandling. 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2019-10-24  22 (22) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

 

BUN § 157 Rapportering till huvudman kring 
klagomålshantering enligt Skollagen 2010:800 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef/skolchef Catrin Eriksson rapporterar kring klagomålshantering 

enligt Skollag 2010:800. 

__________ 


