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Justeringens plats och tid  
  
  
Sekreterare  Paragrafer 1–14 
 Erika Sörqvist 
  
  
Ordförande  
 Jerry Saxin 
  
  
Justerare  
 Maria Bertilsson Sandin 
  
 

Anslag/bevis 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Barn- och utbildningsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2020-01-23 
  
Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  
  
Protokollets förvaringsplats Kanslienheten 
  
  
Underskrift  
 Erika Sörqvist 

 

Plats och tid KF-salen kl. 14:00–16:30 
  
Ledamöter Jerry Saxin (S), ordförande 

Peter Olsson (V), 1:e vice ordförande 

Mikaëla Thorén (C), 2:e vice ordförande 

Cajsa Branchetti Hallberg (S) 

Maria Bertilsson Sandin (S) 

Lisa Malm (MP) 

Klas Häggström (L) 

Linda Stenberg (SD) 
 

  
Tjänstgörande ersättare Charles Mac Wange (KD), ersätter Ann Ottosson (M) 

  
Ersättare Ann-Charlotte Örtegren (S) 

Monica Lindstrand (S) 

Anders Hög (S) 

Ove Kaye (SD) 

  
Övriga deltagare Catrin Eriksson, förvaltningschef/skolchef, barn- och 

utbildningsförvaltningen 

Kent Jönsson, verksamhetschef, verksamhet grundskola, §§ 1-7 

Ingela Sörqvist, controller, ekonomienheten, §§ 1-3, 7-8 

Erika Sörqvist, nämndsekreterare 
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BUN § 1 Val av justerare 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Till justerare av dagens protokoll väljs Maria Bertilsson Sandin (S). 

__________  
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BUN § 2 Godkännande av ärendelista 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Ärendelistan godkänns. 

__________  
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BUN § 3 Central Samverkan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef/skolchef Catrin Eriksson redogör för det senaste mötet med 

Central Samverkan den 20 januari, när de fackliga organisationerna fick ta del av 

de ärenden som nämnden idag behandlar. De fackliga organisationerna hade inget 

att erinra gällande förslag till beslut. 

__________  
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Dnr BUN 2019/275 

BUN § 4 Redovisning INSYN - verksamhet 
grundskola 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kent Jönsson, verksamhetschef verksamhet grundskola, rapporterar till barn- och 

utbildningsnämnden om 2019 års insynsbesök. Insynsbesök har genomförts på de 

två fristående verksamheter som bedriver grundskolor i Åmåls kommun; 

Edsleskogs friskola och Natur- och Miljöskolan.   

__________  
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Dnr BUN 2020/38 

BUN § 5 Attestreglemente 2020 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Åmåls kommuns attestreglemente ska nämnden vid förändring av 

beslutsattestanter och minst en gång per år informeras om de av 

förvaltningschefen utsedda beslutsattestanterna. Det nu gällande attestregistret har 

setts över av förvaltningschefen inför 2020, och inga förändringar har gjorts i 

detta. 

__________  
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Dnr BUN 2019/283 

BUN § 6 Remiss: För flerspråkighet, 
kunskapsutveckling och inkludering - 
modersmålsundervisning och 
studiehandledning på modersmål (SOU 
2019:18) 

Barn- och utbildningsnämndens förslag till nästa instans 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att Åmåls 

kommun lämnar följande yttrande till SOU 2019:18 För flerspråkighet, 

kunskapsutveckling och inkludering – modersmålsundervisning och 

studiehandledning på modersmål: 

Åmåls kommun kan konstatera att, efter att ha tagit del av SOU 2019:18 För 

flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering – modersmålsundervisning 

och studiehandledning på modersmål, Åmåls kommun skulle ha svårt att hantera 

förslaget att erbjuda alla elever som uppfyller kriterierna undervisning i två 

modersmål. 

Åmåls kommun anser att förslaget att erbjuda elever som uppfyller kriterierna för 

undervisning i två modersmål inte är rimligt att genomföra. Dels på grund av den 

ökade kostnaden för personal/lärare, men primärt ur ett elevperspektiv där 

undervisningstiden för berörda elever, men även övriga elever, skulle öka 

markant utifrån hur förslaget är skrivet. 

Åmåls kommun anser även att regeln om att det minst ska finnas fem elever vars 

vårdnadshavare önskar att deras barn ska ta del av modersmålsundervisning i ett 

språk inte ska tas bort. 

Om krav på att kommunen tillhandahåller modersmålsundervisning för samtliga 

elever som är berättigade till det, utan ett krav på minst 5 elever i det språket, 

införs får det stora ekonomiska konsekvenser för Åmåls kommun, då existerande 

statsbidrag i dagsläget inte täcker kostnaden. 

Sammanfattning av ärendet 

Remissen av SOU 2019:18 För flerspråkighet, kunskapsutveckling och 

inkludering – modersmålsundervisning och studiehandledning på 

modersmål inkom till Åmåls kommun den 26 november 2019. SOU 2019:18 har 

utrett och kartlagt behovet av åtgärder när det gäller undervisningen i modersmål 

och studiehandledning på modersmål i grundskolan och motsvarande skolformer. 

SOU 2019:18 föreslår bland annat: 

 att den minsta garanterade undervisningstiden ska regleras i timplanerna 

för grundskolan och motsvarande skolformer,  

 att huvudmannens skyldighet att anordna undervisning i ämnet 

modersmål inte ska vara begränsat till sju läsår, 
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 att antalet deltagande elever inte ska begränsa huvudmannens skyldighet 

att anordna undervisning i ämnet modersmål 

 att rätten till undervisning i modersmål för elever som kommer utan 

vårdnadshavare ska regleras i skollagen, 

 att elever ska kunna få undervisning i modersmål i mer än ett språk, 

 att ämnet modersmål även fortsättningsvis ska vara ett frivilligt ämne, 

och  

 att rätten till studiehandledning på modersmål för nyanlända elever ska 

förstärkas. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 14 januari 2020 

- SOU 2019:18 För flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering – 

modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål 

- Missiv för SOU 2019:18 

Beslutet skickas till 

Regeringskansliet: u.remissvar@regeringskansliet.se, samt kopia till 

frerik.m.ahlen@regeringskansliet.se 

Kommunstyrelsen 

__________  
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Dnr BUN 2020/1 

BUN § 7 Grundbelopp till fristående 
verksamheter i andra kommuner, grundskola 
och fritidshem 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer belopp för fristående verksamhet för år 

2020: 

Kronor per barn/elev och år: 

Förskola 1-<3 år 148 717 

Förskola 3-5 år 113 579 

Fritidshem 46 944 

Förskoleklass 50 902 

Grundskola skolår 1-3 83 820 

Grundskola skolår 4-6  90 551 

Grundskola skolår 7-9 92 420 

 

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. 

Inför varje nytt år ska grundbelopp per barn fastställas av barn- och 

utbildningsnämnden. Grundbeloppet baseras på budget och helår. Beräkningen 

kan ändras vid ändrade budgetbeslut. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad den 16 januari 2020 

Beslutet skickas till 

Engelska skolan,  Karlstad 

Thoren Framtid, Karlstad 

Tveta friskola 

__________  
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Dnr BUN 2020/22 

BUN § 8 Avgift för ersättningsfärdhandling 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avgiften för ersättningsfärdhandling 

ska uppgå till 200 kronor för verksamhet grundskola och verksamhet gymnasiet. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Skollag 2010:800 ska huvudmannen ansvara för skolskjuts till och från 

skolan. I de flesta fall ombesörjs detta via reguljärtrafik, framförallt för elever i 

grundskolans senare år och gymnasieskolan. 

Elev med rätt till skolskjuts med reguljärtrafik får ett så kallat skolkort. Detta kort 

är en värdehandling och ska hanteras därefter. Då många elever, både i 

grundskolan och på gymnasiet tappar bort skolkorten och ibland hanterar dem 

ovarsamt så att de går sönder, expedieras ett antal nya kort inom respektive 

verksamhet. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad den 16 januari 2020 

Yrkande 

Cajsa Branchetti Hallberg (S) bifaller förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 

Ingela Hensbo, skolskjutshandläggare verksamhet grundskola 

Christina Nilsson, administratör verksamhet gymnasium 

Kent Jönsson, verksamhetschef verksamhet grundskola 

Mats Aronsson, verksamhetschef verksamhet gymnasium 

__________  
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BUN § 9 Information: Nya Rösparksskolan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef/skolchef Catrin Eriksson informerar om att det bygglov som 

sökts, och beviljats av bygg- och miljönämnden, för Rösparksskolan har 

överklagats. På grund av detta har ÅKAB valt att söka ett nytt bygglov för den del 

av bygget som överklagandet gäller. För att bygget inte ska försenas kommer 

istället gymnastikhallen rivas, och sedan påbörjas byggnationen av den nya 

gymnastikhallen. 

  

__________  
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BUN § 10 Uppföljning av barn- och 
utbildningsnämndens workshop den 17 
december 2019 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

De förtroendevalda i barn- och utbildningsnämnden som deltog i den workshop 

som genomfördes den 17 december 2019 redovisar resultaten från 

workshopen. Områdena som workshopen behandlade var: 

 Riktlinjer och rutiner. 

 Systematiskt arbetsmiljöarbete. 

 Systematiskt kvalitetsarbete. 

 Inriktningsmål. 

 Fokusområden. 

__________  
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BUN § 11 Information/meddelande 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef/skolchef Catrin Eriksson informerar om följande: 

- Skolverket: Bidragsramar  för statsbidrag för stärkt likvärdighet och 

kunskapsutveckling 2020 

- Skolverket: Bidragsramar för statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder 2020 

- Skolverket: Bidragsramar för statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa 

inom förskolan och fritidshemmet år 2020 

- Skolverket: Bidragsramar för statsbidrag för bättre språkutveckling i förskolan 

2020 

- Skolverket: Beslut om redovisning, Personalförstärkningar inom elevhälsan och 

när det gäller specialpedagogiska insatser för 2018 

- Skolverket: Beslut om redovisning, Statsbidrag till kvalitetssäkrande åtgärder 

för 2019 

- Skolverket: Beslut om redovisning, Statsbidrag för fler anställda i lågstadiet för 

2018/2019 

- Beslut om avstängning från de frivilliga skolformerna 

- Uppsägning av samverkansavtal för gymnasieutbildning inom Fyrbodal, Sotenäs 

kommun 

- Avvikelserapport gällande elevhälsans medicinska insats 

- Christine Siljeblad är vikarierande rektor på Karlbergsgymnasiet 

__________  
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BUN § 12 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 

 2020-01-23  16 (17) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

 

BUN § 13 Rapportering till huvudman kring 
åtgärder mot kränkande behandling 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef/skolchef Catrin Eriksson rapporterar kring åtgärder mot 

kränkande behandling. 

__________  
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BUN § 14 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. 

__________ 


