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BUN § 15 Val av justerare 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Till justerare av dagens protokoll väljs Cajsa Branchetti Hallberg (S). 

__________ 

 
 

 

BUN § 16 Godkännande av ärendelista 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Linda Stenberg (SD) och  Ove Kaye (SD) har lämnat in ett initiativärende 

gällande undervisningsstöd. Ordförande frågar nämnden om ärendet kan läggas 

till på dagens ärendelista, och finner att nämnden besluter så. Ärendet heter 

"Initiativärende: Undervisningsstöd på Karlbergsgymnasiet" och har 

paragrafnummer 32. Därmed godkänns ärendelistan. 

__________  
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BUN § 17 Central Samverkan 17 februari 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef/skolchef Catrin Eriksson rapporterar från Central Samverkan 

den 17 februari. De fackliga organisationerna har tagit del av förslag till beslut 

avseende de ärende som nämnden idag behandlar. De fackliga organisationerna 

hade inget att erinra. 

__________  
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Dnr BUN 2019/41 

BUN § 18 Rapportering från besök i 
verksamheterna 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämndens kontaktpersoner rapporterar från sina besök i den 

verksamhet som de ansvarar för, som kontaktpersoner. Besöken har genomförts 

utifrån den riktlinjer som tagits fram av barn- och utbildningsnämnden. 

Jerry Saxin (S) och Klas Häggström (L) har besökt verksamhet gymnasium. 

Mikaëla Thorén (C) och Cajsa Branchetti Hallberg (S) har besökt verksamhet 

förskola. 

Rapporter från de resterande verksamheterna redovisas vid ett kommande 

nämndmöte. 

Beslutsunderlag 

- Riktlinjer för barn- och utbildningsnämndens kontaktpersoner 

__________  
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BUN § 19 Information om skolskjutsreglemente 
inklusive kommande upphandling av 
skolskjutsar 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Ingela Hensbo, skolskjutshandläggare verksamhet grundskola, och Kent Jönsson, 

verksamhetschef verksamhet gymnasium, informerar nämnden om 

skolskjutsreglementet och den kommande upphandlingen av skolskjutsar. 

Det är viktigt för kommunen att ha ett bra skolskjutsreglemente, eftersom det är 

vanligt att beslut om skolskjuts överklagas. Åmåls kommun har inte haft några 

överklagande de senaste åren, vilket visar på att kommunen har beslutat om ett 

bra och tydligt reglemente. Skolskjutsreglementet innehåller bestämmelser om 

vilka elever som beviljas skolskjuts. I dagsläget får elever endast skolskjuts 

mellan hemmet och skolan, inte till förskola eller fritidshem. Reglementet anger 

också vad som gäller för elever som bor växelvis hos sina vårdnadshavare. 

Nu arbetar man med en upphandling av skolskjutsar, som Västtrafik håller i. Det 

första steget är att kommunstyrelsen ska besluta om att Åmåls kommun ska delta i 

upphandlingen, och därefter inleds en förstudie. I förstudien lämnar kommunen 

uppgifter om vilka behov kommunen har gällande skolskjuts de kommande åren. 

Upphandlingen beräknas vara klar under vårterminen 2023. 

__________  
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Dnr BUN 2019/249 

BUN § 20 Rapportering av måluppfyllelse per 
den 31 december 2019, verksamhet grundskola 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kent Jönsson, verksamhetschef verksamhet grundskola, redovisar måluppfyllelse 

för verksamhet grundskola per den 31 december 2019. 

Samtliga skolenheter inom verksamhet grundskola rapporterar måluppfyllelse för 

skolenhetens elever fyra gånger per år. I rapporten anges hur många elever som 

riskerar att inte nå målen i ett eller flera ämnen, samt hur skolenheterna arbetar för 

att samtliga elever ska nå målen. 

__________  
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BUN § 21 Sammanställningar för 2019 för 
ansökta och beviljade medel från 
Migrationsverket och Skolverket 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar information. 

Sammanfattning av ärendet 

Controller Ingela Sörqvist redovisar sammanställningar för ansökta och beviljade 

medel från Migrationsverket och Skolverket. 

__________  
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Dnr BUN 2020/50 

BUN § 22 Patientsäkerhetsberättelse 2019 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner patientsäkerhetsberättelsen för 2019. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659), som gäller från 1 januari 2011, ska 

årligen en patientsäkerhetsberättelse upprättas av vårdgivaren före 1 mars varje år. 

Barn- och utbildningsnämnden är vårdgivare för elevhälsan i Åmåls kommun. 

Patientsäkerhetslagens syfte är att främja hög patientsäkerhet. Patienten har rätt 

till en god och säker vård och detta gäller inom all verksamhet som regleras av 

Hälso- och sjukvårdslagstiftningen, där elevhälsans medicinska insatser ingår. 

Patientsäkerhetsarbetet syftar till att förebygga vårdskador och minska det 

enskilda lidandet samt ur samhällsekonomiskt perspektiv minska de stora 

kostnader som Sverige har för vårdskador idag. 

Vårdgivarens ansvar är att: 

 Planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att 

kravet på god vård upprätthålls. 

 Vidta de åtgärder som krävs för att förebygga att patienter (elever) 

drabbas av vårdskador. För åtgärder som inte omedelbart kan vidtas ska 

en tidsplan upprättas. 

 Utreda händelser som har medfört eller kunnat medföra vårdskada. 

Utredningen ska klarlägga händelseförloppet och vilka faktorer som 

påverkat händelseförloppet. 

 Dokumentera hur det organisatoriska ansvaret för patientsäkerhetsarbetet 

är fördelat inom verksamheten. 

Alla medarbetare ska arbeta med riskförebyggande säkerhetsarbete. 

I patientsäkerhetsberättelsen som vårdgivaren ska upprätta senast den 1 mars ska 

det framgå 

 Hur arbetet bedrivits 

 Vilka åtgärder som vidtagits 

 Vilka resultat man uppnått 

Patientsäkerhetsberättelsen skall enligt lagen hållas tillgänglig för den som önskar 

ta del av den. 
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Beslutsunderlag 

- BUN AU § 3 den 6 februari 2020 

- Tjänsteskrivelse av Lena Forsell-Bergling daterad den 30 januari 2020 

- Patientsäkerhetsberättelse 2019 

Beslutet skickas till 

Verksamhet Stöd och resurs 

__________  
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Dnr BUN 2020/51 

BUN § 23 Skolhälsovårdsjournaler 2020 

Barn- och utbildningsnämndens förslag till nästa instans 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om 

tillstånd att få överlämna patientjournaler inom den medicinska insatsen i original 

till annan myndighet i enlighet med Arkivlag (1990:782) 15 §, punkt 2. 

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls kommun måste ta ställning till vilken information som ska överföras när 

en elev flyttar från en kommun till en annan. 

De former som står till buds är: 

 Lån av originaljournal 

 Överlämnande av kopior av journal 

 Digital överföring i PMO – system för sammanhållen journalföring 

Om man väljer att överlämna journalen i original till annan myndighet kan detta 

endast göras efter beslut i kommunfullmäktige i den kommun som överlämnar 

journalen.  

Enligt arkivlagen 15 § får en kommunal myndighet får avhända sig allmänna 

handlingar endast genom sådant återlämnande eller överlämnande som sker med 

stöd av 

1. lag, eller 

2. särskilt beslut av kommunfullmäktige eller landstingsmäktige. 

Ett sådant beslut gäller endast för i kommunen upprättade journaler och måste 

fattas årligen. 

Beslutsunderlag 

- BUN AU § 4 den 6 februari 2020 

- Tjänsteskrivelse av Lena Forsell-Bergling daterad den 30 januari 2020 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Verksamhet Stöd och resurs, samordnande sjuksköterska 

Kommunarkivarien 

__________  
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Dnr BUN 2020/52 

BUN § 24 Bidrag till körkort, verksamhet 
gymnasium 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inga bidrag till körkort ska utbetalas 

till elever vid Karlbergsgymnasiet.  

Sammanfattning av ärendet 

Eleverna vid vård- och omsorgsprogrammet har under några års tid kunnat ansöka 

till Karlbergsgymnasiet om ett bidrag till körkortsutbildningen (körlektioner). 

Bidraget har varit 6 000 kr och varit sökbart för elever med minst godkända betyg 

i alla kurser. Det finns inga formella beslut fattade av ledningen på 

Karlbergsgymnasiet eller av Barn- och utbildningsnämnden gällande att eleverna 

har rätt att söka bidrag till körkortsutbildningen. 

För att den kommunala likställighetsprincipen ska upprätthållas bör barn- och 

utbildningsnämnden fatta beslut om vad som gäller för bidrag till körkort till 

elever på Karlbergsgymnasiet. 

Beslutsunderlag 

- BUN AU § 5 den 6 februari 2020 

- Tjänsteskrivelse av Mats Aronsson daterad den 30 januari 2020 

Beslutet skickas till 

Verksamhet gymnasium 

__________  
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Dnr BUN 2020/48 

BUN § 25 Remiss: Motion om att utreda 
möjligheten att flytta Kristinebergskolans 
verksamhet till Karlbergskolan - Tomas 
Lindström (TL) 

Barn- och utbildningsnämndens förslag till nästa instans 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå 

motionen. 

Sammanfattning av ärendet 

Tomas Lindström (TL) inkom den 17 januari 2020 med en motion. Motionens 

syfte är att snabbutreda möjligheten att flytta Kristinebergskolans högstadium till 

Karlbergsgymnasiet. Motionären menar att lågstadiet, som idag finns på 

Rösparksskolan, då kan flytta in på Kristinebergskolan.  

Karlbergsgymnasiet har, historiskt sett, som mest huserat runt 1 200 - 1 400 

elever. Detta var dock på 1980-talet och i början av 1990-talet, innan 

gymnasiereformen. Dessutom har lokalerna sedan den här tiden byggts om, dels 

har ett antal lektionssalar byggts om till musikrum och dels krävs idag helt andra 

utrymmen för personalarbetsplatser och uppehållsrum för elever, än vad det 

gjorde då gymnasiet inhyste som mest elever.  

I början av 2000-talet visade prognoserna att elevunderlaget till 

Karlbergsgymnasiet skulle minska kraftigt. Barn- och utbildningsnämnden 

beslutade därför att göra en lokalöversyn, delvis för att undersöka just om det 

skulle vara möjligt att flytta högstadiets elever till Karlbergsgymnasiets lokaler. 

Den lokalöversynen visade att det, redan då med betydligt färre elever, inte var 

möjligt att rymma ytterligare verksamheter på Karlberggymnasiet, förutom de 

som då redan fanns där; gymnasiet, musikskolan och vuxenutbildningen. 

Barn- och utbildningsnämnden har valt att satsa på Karlbergsgymnasiet, och 

behålla ett brett programutbud, och barn- och utbildningsförvaltningen, 

verksamhet gymnasium, har satsat stort på kvalitet och marknadsföring. Detta har 

gett effekt, och elevantalet på Karlbergsgymnasiet är idag strax över 800 elever. 

Karlbergsgymnasiet beräknas idag kunna ta emot cirka 900 till maximalt 1000 

elever. För att Karlbergsgymnasiet attraktionskraft ska kunna bestå är det viktigt 

att kunna erbjuda fräscha och ändamålsenliga lokaler, samt att systematiskt arbeta 

med att ständigt förbättra och utveckla verksamheten med fokus på 

gymnasieelever. Det är därför inte lämpligt att flytta högstadiets elever från 

Kristinebergskolan till Karlbergsgymnasiet, vare sig ur ett platsperspektiv eller ur 

ett elevperspektiv. 
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Beslutsunderlag 

- BUN AU § 6 den 6 februari 2020 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 3 februari 2020 

- Motion av Tomas Lindström (TL) daterad den 17 januari 2020 

Yrkande 

Ove Kaye (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Motionären 

__________  
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Dnr BUN 2019/216 

BUN § 26 Verksamhetsberättelse 2019 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner verksamhetsberättelse för 2019 och 

lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetsberättelse upprättas i samband med årsredovisning och beskriver 

nämndens uppdrag samt verksamhetens mål och resultat enligt den fastställda 

verksamhetsplanen för 2019.  

I kommunens årsredovisning ingår verksamhetsberättelser för varje 

styrelse/nämnd, som beskriver nämndens uppdrag samt verksamhetens mål- och 

resultatarbete enligt fastställda verksamhetsplaner för 2019. Dessutom görs en 

uppföljning av övriga styrdokument som nämnden ska följa.  

I verksamhetsberättelsen för 2019 beskrivs nämndens uppdrag, hur verksamheten 

är organiserad, viktiga händelser under året samt nyckeltal. De av nämnden 

beslutade inriktningsmålen för 2019 har följts upp. 

Beslutsunderlag 

- BUN AU § 7 den 6 februari 2020 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 4 februari 2020 

- Verksamhetsberättelse 2019 

  

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

   

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2020-02-20  16 (26) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr BUN 2019/82 

BUN § 27 Ekonomisk årsrapport 2019 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner ekonomisk årsrapport för 2019 och 

beslutar att lägga den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisade nettokostnader för 2019 uppgår till 279 848 tusen kronor (tkr) att 

jämföras med årsbudget på 280 113 tkr. Avvikelse mot budget blev +265 tkr. 

Investeringar uppgår till 2 091 tkr att jämföras med en investeringsbudget på till 2 

385 tkr. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår en överföring av 286 tkr till 

2020 års investeringsbudget. 

Beslutsunderlag 

- BUN AU § 8 den 6 februari 2020 

- Reviderad tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad den 4 februari 2020 

- Ekonomisk årsrapport 2019 

  

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

__________  
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Dnr BUN 2020/55 

BUN § 28 Slutredovisningar investeringar 2019 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner slutredovisning av 2019 års 

investeringar överstigande tio prisbasbelopp. 

Sammanfattning av ärendet 

För en budgeterad investering över tio basbelopp ska, enligt kommunens 

investeringsregler, en redogörelse upprättas över investeringens förtjänst (kvalitet, 

säkerhet, effektivitet och/eller efterfrågan). Uppföljning/slutredovisning ska ske 

året efter då investeringen genomförts. 

I bilagor beskrivs slutredovisning för 2019 års investering överstigande tio 

basbelopp. 

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter hade under 2019 fem 

investeringsprojekt som uppfyllde detta krav. 

 

Enhet Investering Beskrivning Budg

et, tkr 

Verksamhet 

grundskola  

Skolmöbler projekt 9926 Klassuppsättning elevmöbler till 

grundskolan 

550 

Verksamhet 

gymnasium 

Elevskåp projekt 9930 Möbler i allmänna utrymmen pga. 

fler elever. Utbyte av elevskåp. 

500 

Verksamhet 

gymnasium  

IT-investering 

gymnasieskola 

projekt 9909 

Reinvestering i IT-miljö enligt plan 

 

 

700 

Verksamhet 

grundskola  

IT-investering grundskola 

projekt 9903 

Reinvestering i IT-miljö enligt plan 

 

  

 

1200 

Verksamhet 

grundskola  

IT-investering grundskola 

”en till en” projekt 9902 

Inköp av datorer till åk 7 

Kristinebergsskolan enligt ”en till 

en” 

 

 

900 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Beslutsunderlag 

- BUN AU § 9 den 6 februari 2020 

- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad den 4 februari 2020 

- Bilagor: 

 Slutredovisning "IT-investering grundskola 'en till en'" 

 Slutredovisning "IT-investering grundskola reinvestering" 

 Slutredovisning "IT-investering gymnasieskola" 

 Slutredovisning "Skolmöbler verksamhet grundskola" 

 Slutredovisning "Elevmöbler och skåp gymnasiet" 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2020-02-20  19 (26) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr BUN 2020/56 

BUN § 29 Tilläggsbudget avseende 2019 års 
investeringar  

Barn- och utbildningsnämndens förslag till nästa instans 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

tilläggsbudget avseende investeringar från 2019 års budget överförd till 2020 

motsvarande 286 000 kr. 

Sammanfattning av ärendet 

2019 års investeringsmedel som inte har förbrukats ska behovsprövas och 

kommunfullmäktige beslutar om överföring av investeringsmedel till 2020.  

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att investeringar omfattande totalt  

286 000 kronor överförs till 2020 års investeringsbudget. 

 40 000 kronor, projektnummer 8804, inventarier paviljong 

Karlbergsgymnasiet. 

 46 000 kronor, projektnummer 8805, inventarier paviljong 

Kristinebergsskolan. 

 200 000 kronor, projektnummer 9925, maskiner slöjd, varav 100 000 

kronor får används till inköp av nytt scendraperi till aulan på 

Karlbergsgymnasiet och 100 000 kronor används till maskiner slöjd.  

Beslutsunderlag 

- BUN AU § 10 den 6 februari 2020 

- Reviderad tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad den 13 februari 2020 

  

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Ekonomienheten 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2020-02-20  20 (26) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr BUN 2020/57 

BUN § 30 Omfördelning av investeringsbudget 
2020 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till reviderad 

investeringsbudget på 6 000 tusen kronor (tkr) för år 2020.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige fastställde nya investeringsramar för nämnderna i november 

2019. Barn- och utbildningsnämnden investeringsram uppgick till 6 000 tkr. 

Jämfört med nämndens äskande som uppgick till 7 450 tkr är det en sänkning med 

1 450 tkr. 

Barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget har reviderats tillsammans 

med verksamheterna utifrån den av kommunfullmäktige tilldelade 

investeringsramen om 6 000 tkr. 

Beslutsunderlag 

- BUN AU § 11 den 6 februari 2020 

- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad den 13 februari 2020 

- Reviderad investeringsbudget 2020 

  

  

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2020-02-20  21 (26) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr BUN 2020/73 

BUN § 31 Investeringskalkyler 2020 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande investeringskalkyl för år 2020 

enligt bilaga:             

Ansvarsenhet Investering Belopp (tkr) 

Verksamhet gymnasium IT-investeringar  600 

      

Sammanfattning av ärendet 

Eftersom investeringsbudget för 2020 har reviderats behöver en ny 

investeringskalkyl tas fram för IT-investeringar gymnasium då 

investeringsbeloppet överstiger tio prisbasbelopp. 

Enligt kommunens investeringspolicy ska investeringskalkyl upprättas om 

investeringsbelopp överstiger tio basbelopp. Av investeringskalkylen ska, förutom 

investeringsutgiften, även framgå vilka ekonomiska konsekvenser investeringen 

får i den löpande verksamheten och motivering/behov av investeringen. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad den 18 februari 2020 

- Bilaga: IT-investeringar verksamhet gymnasium 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2020-02-20  22 (26) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr BUN 2020/79 

BUN § 32 Initiativärende: Undervisningsstöd på 
Karlbergsgymnasiet 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden bjuder in verksamhet gymnasium för att 

presentera hur verksamhet arbetar med undervisningsstöd utöver ordinarie 

lektionstid. 

Sammanfattning av ärendet 

Linda Stenberg (SD) och Ove Kaye (SD) har lämnat in ett initiativärende till 

nämnden vid dagens möte, och nämnden har beslutat att behandla ärendet på 

sittande möte. Initiativärendet handlar om undervisningsstöd utöver ordinarie 

lektionstid, för elever som inte kan delta på tisdagar mellan klockan 16-18 då det 

finns en fast tid för studiehjälp. Initiativtagarna vill därför att barn- och 

utbildningsförvaltningen ska ges i uppdrag att utreda vilka andra möjligheter att 

erbjuda undervisningsstöd som finns. 

Beslutet skickas till 

Verksamhet gymnasium 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2020-02-20  23 (26) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

 

BUN § 33 Information/meddelande 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnen noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef/skolchef Catrin Eriksson informerar om följande: 

- Svar till Skolinspektionen gällande ett pågående ärende på Kristinebergskolan 

- Verksamhet gymnasium har beviljats anstånd med svar till Skolverket angående 

Skolverkets föreläggande efter Skolverkets tillsyn av Karlbergsgymnasiet, enhet 3 

- Arbetet med att införliva Barnkonventionen i kommunen. 

- Tillbud vid byggarbetsplatsen på Rösparksskolan, gällande en byggarbetare 

- Arbetet med digitalisering inom barn- och utbildningsförvaltningen 

- Inskickade ansökningar till Skolverket avseende statsbidrag 

- Folkhälsomyndigheten: Information till skolledare om nytt coronavirus (2019-

nCoV) 

- Skolverket: Statsbidrag för handledare i Läslyftet i förskolan för 2018/2019  

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2020-02-20  24 (26) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

 

BUN § 34 Rapportering till huvudman kring 
delegeringsärende 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef/skolchef Catrin Eriksson rapporterar kring delegeringsärenden. 

Redovisas särskilt: 

- Barn- och utbildningsnämndens ordförande har tagit beslut om att revidera 

programutbudet på Karlbergsgymnasiet inför höstterminen 2020. Beslutet är taget 

enligt barn- och utbildningsnämndens delegeringsreglemente ärendetyp 3.9 

”Beslut som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas.”   

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2020-02-20  25 (26) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

 

BUN § 35 Rapportering till huvudman kring 
åtgärder mot kränkande behandling 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef/skolchef Catrin Eriksson rapporter kring åtgärder mot kränkande 

behandling, gällande följande ärenden: 

 BUF 2020/2 

 BUF 2020/3 

 BUF 2020/4 

 BUF 2020/5 

 BUF 2020/6 

 BUF 2020/7 

 BUF 2020/8 

 BUF 2020/9 

 BUF 2020/10 

 BUF 2020/11 

 BUF 2020/12 

 BUF 2020/13 

 BUF 2020/14 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2020-02-20  26 (26) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

 

BUN § 36 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, 

gällande: 

 BUN 2020/72 

 BUN 2020/77 

__________ 


