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BUN § 60 Val av justerare 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Till justerare av dagens protokoll väljs Ove Kaye (SD). 

__________ 
 

 

BUN § 61 Godkännande av ärendelista 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Ärendelistan godkänns. 

__________  
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BUN § 62 Central Samverkan 22 april 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kent Jönsson, verksamhetschef verksamhet grundskola, rapporterar från Central 

Samverkan den 22 april. De fackliga organisationerna har tagit del av förslag till 

beslut avseende de ärenden som nämnden idag behandlar. De fackliga 

organisationerna hade inget att erinra. 

__________  
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Dnr BUN 2019/249 

BUN § 63 Rapportering av måluppfyllelse per 
den 31 mars 2020 

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 mars 2020.  

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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Dnr BUN 2020/89 

BUN § 64 Rapportering av revisionsrapport: 
Granskning av arbetet mot kränkande 
behandling och diskriminering i skolan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef/skolchef Catrin Eriksson informerar om den revision som har 

gjorts gällande arbetet mot kränkande behandling och diskriminering i skolan. 

Revisionsrapporten pekar ut några områden där det finns utrymme för 

förbättringar, vilket nu förvaltningen kommer att arbeta vidare med. 

Beslutsunderlag 

- Revisionsrapport: Granskning av arbetet mot kränkande behandling och 

diskriminering i skolan 

__________  
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Dnr BUN 2020/115 

BUN § 65 Information: Uppföljning 
betygssättning pga inställda nationella prov 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef/skolchef Catrin Eriksson informerar barn- och 

utbildningsnämnden om hur barn- och utbildningsförvaltningen hanterar 

betygssättning, då de nationella proven är inställda vårterminen 2020. Skolverket 

har tydlig information gällande detta, och förvaltningen följer dessa direktiv. De 

nationella proven är normalt sett bara en del av betygssättningen och att dessa inte 

genomförs kommer inte att påverka lärarnas möjlighet att sätta betyg. 

__________  
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Dnr BUN 2020/80 

BUN § 66 Budgetuppföljning per den 31 mars  

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 mars 2020 redovisas utfallet för perioden 1 januari - 

31 mars 2020 beräknad prognos (avvikelse) per 31 mars 2020 samt årsbudget och 

beräknat utfall för år 2020. 

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett nollresultat mot driftbudget 

(årsprognos) efter mars månads utgång. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad den 9 april 2020 

- Ekonomisk prognos per den 31 mars 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

__________  
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Dnr BUN 2020/100 

BUN § 67 Budget utifrån volym 2021; äskande 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner budgetäskande för år 2021 uppgående 

till 284 408 tkr, vilket innebär en ökning på 5 315 tusen kronor (tkr) jämfört med 

2020 års budget. Därmed överlämnar barn- och utbildningsnämnden 

budgetäskandet till budgetutskottet. 

Sammanfattning av ärendet 

Budgetförslag/äskande 2021 har sin utgångspunkt i 2020 års verksamhetsnivå 

med hänsyn tagen till idag kända volymförändringar, effekter av tidigare fattade 

beslut, samt indexuppräkning.  

Ökade kostnader och minskade intäkter som ska finansieras inom barn- och 

utbildningsnämndens ram är totalt 5 315 tkr. 

Barn- och utbildningsnämndens budget för 2020 uppgår till 279 093 tkr. Behovet 

inför 2021 avseende volymförändringar och minskade bidrag/intäkter är en 

ökning av budget med 5 315 tkr till 284 408 tkr. 

Då är inte den ökade hyreskostnaden för Rösparksskolans nya idrottshall inräknad 

eftersom det i dagsläget ej är känt vad hyran kommer att bli för 2021. 

Ökade kostnader och minskade intäkter som ska finansieras inom barn- och 

utbildningsnämndens ram totalt 5 315 tkr: 

 ökad hyra för Rösparksskolans idrottshall under verksamhetstid- i 

dagsläget okänt. 

 minskade kostnader tack vare volymförändringar 2 420 tkr. 

 minskade barnomsorgsintäkter pga volymförändringar 250 tkr 

 minskade intäkter för migration och asylsökande 3 070 tkr. 

 minskade statsbidrag som vi i dagsläget vet om 1 510 tkr 

 förändrade kostnader pga. indexuppräkning 830 tkr 

 förändrade kapitalkostnader pga. tidigare fattade investeringsbeslut 875 

tkr 

 ökade personalkostnader till följd av plan för digital utveckling som 

antogs av barn- och utbildningsnämnden 2019-05-14, 1 200 tkr. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad den 16 april 2020 

- Bilaga: Skrivelse budgetförslag/äskande 2021 

Protokollsanteckning 

Klas Häggström (L) lämnar följande protokollsanteckning: 

"Det är positivt att budgetprocessen har förändrats." 
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Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsens budgetutskott 

Ekonomienheten 

__________  
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Dnr BUN 2019/266 

BUN § 68 SKA-rapport (systematiskt 
kvalitetsarbete) på huvudmannanivå  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapport för systematiskt 

kvalitetsarbete (SKA) för 2019 och lägger den till handlingarna. 

Barn- och utbildningsnämnden har i sin verksamhetsplan för arbetsåret/läsåret 

2019/2020 tagit beslut om att inrikta det systematiska kvalitetsarbetet på följande 

områden: 

 Trygghet och studiero (likabehandling) 

 Mål och resultat, betyg och bedömning 

Utifrån resultat av det systematiska kvalitetsarbete enligt Skollag 2010:800 som 

verksamheterna har rapporterat för arbetsåret 2018/2019 beslutar huvudmannen 

om följande utvecklingsområden för barn- och utbildningsförvaltningen, 

verksamhet förskola, grundskola, gymnasium och särskola. 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag 

att arbeta vidare med att säkerställa 

 att all personal, oavsett profession, är väl införstådd med sitt uppdrag 

utifrån såväl det statliga som det kommunala uppdraget. 

 undervisningens kvalitet i samtliga verksamheter genom att ge 

förutsättningar för kompetensutveckling av alla yrkeskategorier med 

fokus på barn- och utbildningsnämndens inriktningsmål och områden för 

systematiskt kvalitetsarbete enligt Skollag 2010:800. 

 likvärdiga förutsättningar för extra anpassningar och särskilt stöd i 

verksamheterna. 

Verksamhet förskola 

Trygghet och studier 

Barn- och utbildningsnämnden ger verksamheten förskola i uppdrag att fortsätta 

utveckla arbetet med att undersöka hur alla barn och vårdnadshavare upplever 

trygghet i förskola samt att snarast vidta åtgärder utifrån resultaten av 

undersökningen. 

Mål och resultat 

Barn- och utbildningsnämnden avser att följa dessa nyckeltal även fortsättningsvis 

med syfte om att i möjligaste mån bibehålla men även utveckla kvaliteten i 

förskola i Åmåls kommun varför verksamhet förskola får i uppdrag att eftersträva 

 erbjudande om plats inom stipulerade 4 månader utifrån Skollag 

2010:800 
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samt bevaka 

 antal barn per 100%-årsarbetare inom hela verksamhet förskola. 

 andel pedagogisk personal, förskollärare med legitimation i verksamhet 

förskola och dess fördelning på förskolor och avdelningar 

Vidare ger barn- och utbildningsnämnden verksamhet förskola i uppdrag att 

fortsätta arbetet med det kollegiala lärande i form av LYFT Åmålsmodellen med 

inriktning digitalisering så snart Skolverket har tagit fram en modul för förskolan. 

Barn- och utbildningsnämnden ger även verksamhet förskola i uppdrag att ta fram 

ett underlag för bedömning av måluppfyllelse på organisations- och gruppnivå 

vad gäller barn- och utbildningsnämndens inriktningsmål för verksamhet förskola 

där alla barn ska nå de fem förmågorna, dvs 

 analysförmåga 

 kommunikativ förmåga 

 metakognitiv förmåga 

 procedurförmåga 

 begreppslig förmåga 

Vidare ger barn- och utbildningsnämnden verksamhet förskola i uppdrag att ta 

fram tydliga rutiner för identifiering av barn i behov av stöd för sin utveckling 

mot ovanstående mål samt säkerställa att adekvat stöd ges med kontinuerlig 

utvärdering och uppföljning. 

Verksamhet grundskola 

Trygghet och studiero 

Barn- och utbildningsnämnden ger verksamheten grundskola i uppdrag att 

analysera underlaget vidare och ta fram en plan för åtgärder på organisations-, 

klass/grupp- och individnivå, vilken ska presenteras för huvudmannen i maj 2021. 

Mål och resultat 

Barn- och utbildningsnämnden ger verksamhet grundskola i uppdrag att 

 utveckla arbetet med SKA – systematiskt kvalitetsarbete med 

utgångspunkt i fördjupade analyser av resultat av nationella prov, 

måluppfyllelse, gymnasiebehörighet och betyg. 

 utveckla arbetet med Plug Innan i samtliga årskurser. 

 utveckla arbetet med Studie- och yrkesvägledningsplan. 

 säkerställa att alla elever har knäckt läskoden hösten i årskurs 1. 

Verksamheten gymnasium  

Trygghet och studiero (likabehandling) 

Barn- och utbildningsnämnden ger verksamhet gymnasium i uppdrag att arbeta 

vidare med värdegrundsarbetet utifrån de behov som konstateras i de elevenkäter 

som regelbundet genomförs kring frågan om elevernas studiemiljö och trygghet. 
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Mål och resultat 

Barn- och utbildningsnämnden ger verksamhet gymnasium i uppdrag att 

utveckla arbetet med att följa upp hur det går för elever folkbokförda i Åmål, men 

som läser sin utbildning i/hos andra kommuner/huvudmän. 

 utreda frågan om att starta ytterligare program, samt lärlingsutbildningar. 

 utveckla arbetet med analyser av resultaten och hur de resulterar i 

konkreta insatser i syfte att nå ökad måluppfyllelse i linje med 

huvudmannens inriktningsmål. 

Verksamheten Särskola 

Utvecklingsområden arbetsåret/läsåret 2019/2020. Trygghet och studiero 

(likabehandling), mål och resultat samt betyg och bedömning 

Barn- och utbildningsnämnden ger verksamhet särskola i uppdrag att 

 utveckla det pedagogiska och organisatoriska arbetet inom särskolan med 

syfte nå en ökad social utveckling hos alla elever. 

 kompetensutveckling av alla pedagoger i särskolan inom området betyg 

och bedömning med syfte att säkerställa att processen är rättssäker. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Skollag 2010:800 4 kap. § 3 Kvalitet och inflytande ska varje huvudman 

inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, 

följa upp och utveckla utbildningen. 

Det systematiska kvalitetsarbetet ska enligt § 6 dokumenteras. Enligt § 5 ska 

inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet vara de mål som finns för 

utbildningen i denna lag och i andra föreskrifter (nationella mål) och att de 

uppfylls. 

Verksamhet förskola, verksamhet grundskola, verksamhet gymnasium, 

verksamhet stöd och resurs och verksamhet särskola har upprättat rapporter för 

systematiskt kvalitetsarbete för arbetsåret/läsåret 2018/2019. Detta är en 

sammanfattande rapport av barn- och utbildningsförvaltningens systematiska 

kvalitetsarbete i samtliga verksamheter 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 14 april 2020 

- Rapport Systematiskt kvalitetsarbete arbetsåret/läsåret 2018/2019 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef/skolchef Catrin Eriksson 

__________  
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Dnr BUN 2019/267 

BUN § 69 SAM-rapport (systematiskt 
arbetsmiljöarbete) på huvudmannanivå 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapport för systematiskt 

arbetsmiljöarbete (SAM) för 2019 och lägger den till handlingarna. 

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 14 april 2020 

- Rapport Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef/skolchef 

__________  
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Dnr BUN 2020/101 

BUN § 70 Karriärtjänster 2020-07-01 - 2021-06-
30 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att rekvirera medel för karriärtjänster 

inom barn- och utbildningsförvaltningen, verksamhet grundskola, verksamhet 

gymnasium och verksamhet särskola för perioden 2020-07-01 - 2021-06-30. 

Vidare beslutar barn- och utbildningsnämnden att förstelärarnas uppdrag är att 

utveckla och stärka arbetet med systematiskt kvalitetsarbete med utgångspunkt i 

styrdokumentet med målsättningen att nå ökad måluppfyllelsen hos alla 

barn/elever. Till grund för uppdraget ligger även barn- och utbildningsnämndens 

inriktningsmål och områden för systematiskt kvalitetsarbete enligt Skollag 

2010:800 

Barn- och utbildningsnämndens inriktningsmål 

Verksamhet förskola; alla barn ska nå de fem förmågorna 

Verksamhet grundskola; alla elever ska nå kunskapsmålen och 

gymnasiebehörighet 

Verksamhet gymnasium; alla elever ska nå gymnasieexamen alternativt vara 

anställningsbara i direkt anslutning tillavslutade studier. 

Barn- och utbildningsnämndens områden för systematiskt kvalitetsarbete 

enligt Skollag 2010:800 

− måluppfyllelse, betyg och bedömning 

− trygghet och studiero, likabehandling 

Verksamhetschefer för berörda verksamheter ansvarar för tillsättning av 

karriärtjänster samt förstelärarnas uppdrag. 

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls kommun, Barn- och utbildningsnämnden har blivit tilldelad följande medel 

för inrättande av karriärstjänster, förstelärare enligt Förordning (2019:1288) om 

statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare. 

Pott 1 

5 000kr i löneökning, beviljas för 1 år i taget 

22 tjänster varav 2 tjänster fördelas till Vuxenutbildningen 

Följande skolenheter tillhör Pott 1 

− Tösse skola 

− Rösparksskolan 2 

− Kristinebergskolan 1 

− Kristinebergskolan 2 
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− Kristinebergskolan 3 

− Karlbergsgymnasiet 1 

− Karlbergsgymnasiet 2 

− Karlbergsgymnasiet 3 

− Karlbergsgymnasiet 4 

Pott 2  

10 000 kr i löneökning, beviljas för 1 år i taget, fem tjänster riktade till 

skolenheter med särskilt svåra förutsättningar med beaktande av elevernas 

socioekonomiska bakgrund. 

Följande skolenheter tillhör Pott 2: 

− Rösparksskolan 1 

− Södra skolan 1 

− Södra skolan 2 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 9 april 2020 

Beslutet skickas till 

Verksamhet grundskola 

Verksamhet gymnasium 

__________  
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Dnr BUN 2020/99 

BUN § 71 Lärarlönelyft 2020-07-01 - 2021-06-30 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att söka medel för tilldelat antal tjänster 

för lärarlönelyft för lärare i verksamhet gymnasium och verksamhet grundskola, 

samt för förskollärare i verksamhet förskola för perioden 2020-07-01 till och med 

2021-06-30. Av dessa ska 10% av tjänsterna ska fördelas till förskollärare inom 

verksamhet förskola. 

Ansvariga verksamhetschefer ansvarar för fördelning av medel för tilldelat antal 

tjänster. 

Barn och utbildningsnämnden beslutar vidare att 

 snittet på lärarlönelyftet ska vara 2 500 kr, det vill säga fördelas på så 

många tjänster som tilldelade medel räcker till utifrån Skolverkets 

kriterier för bidraget. 

 lärarlönelyftet kan differentieras. 

 skolledare inte ska få ta del av lärarlönelyftet 

 förstelärare kan få ta del av lärarlönelyftet 

samt 

 ansvariga verksamhetschefer tillsammans med berörda 

förskolechefer/rektorer utser vilka förskollärare/lärare som uppfyller 

kriterierna och fördelar lärarlönelyftsmedlen med ett snitt på 2 500 kr 

fördelat på så många tjänster som tilldelade medel räcker till utifrån 

Skolverkets kriterier för bidraget. 

 att alla lärare/förskollärare som får ta del av lärarlönelyftet ska uppfylla 

följande kriterium: 

- Tagit särskilt ansvar för att utveckla undervisningen genom kollegialt lärande 

i former som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.  

 Det vill säga förskolläraren/läraren ska ha visat på att 

kompetensutvecklingsinsatserna inom LYFT Åmålsmodellen gör 

skillnad för verksamhetens arbete med ökad måluppfyllelse hos 

barn/elever, 

 och/eller 

 förskolläraren/läraren ska aktivt, på olika sätt ha tagit del av och 

utvecklat kollegiala lärandet som kompetensutveckling och verktyg 

för skolutveckling och ökad måluppfyllelse inom ramen för sitt 

uppdrag. 
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- Barn- och utbildningsnämndens definition av de specifika kriterierna gäller 

enligt nedanstående: 

 Tagit särskilt ansvar för att stödja lärarstudenter och kollegor som är nya i 

yrket eller genom att 

 Pedagogen ska ha varit mentor eller handledare av VFU-studenter, 

nyanställda, nyutexaminerade förskollärare/lärare, extratjänster, prao-

elever, APL för gymnasieelever, extratjänster, praktikanter 

 Tagit särskilt ansvar för att utveckla ämnen eller ämnesövergripande 

områden. 

 Ämneskunskaper som leder till ökad kvalitet av undervisningen, ökad 

måluppfyllelse i ämnet och en ökad grad av professionellt kollegialt 

lärande inom ämnet. 

 Tagit särskilt ansvar för särskilt komplicerade undervisningssituationer. 

 Elever med hög måluppfyllelse, särskild begåvning 

 Elever med låg måluppfyllelse 

 Elever med hög frånvaro 

 Inkludering av barn/elever i behov av särskilt stöd 

 Integration 

- Särskild hänsyn ska tas till lagtext, det vill säga att alla lärare/förskollärare som 

får ta del av lärarlönelyftet ska uppfylla följande: 

SFS 2016:100 

2 § Syftet med statsbidraget är att stärka skolhuvudmännen att ge särskilt 

kvalificerade lärare, förskollärare eller fritidspedagoger högre lön för att 

därigenom bidra till en ökad kvalitet i undervisningen, till förbättrade 

kunskapsresultat och till verksamhetsutveckling i övrigt. 

Förtydligande av SFS 2016:100 § 2: 

Syftet med statsbidraget är att stärka skolhuvudmännen att ge särskilt 

kvalificerade lärare, förskollärare eller fritidspedagoger högre lön för att 

därigenom bidra till 

- en ökad kvalitet i undervisningen,  

- till förbättrade kunskapsresultat och  

- till verksamhetsutveckling i övrigt. 

Huvudmannen i Åmåls kommun, barn- och utbildningsnämnden beslutar att alla 

lärare/förskollärare som får ta del av lärarlönelyftet ska ha visat på en hög grad av 

förståelse och ett aktivt arbete med 

 systematiskt kvalitetsarbete enligt Skollag 2010:800 med fokus på barn- 

och utbildningsnämndens utvecklingsområden: 

 måluppfyllelse, betyg och bedömning 

 trygghet och studiero, likabehandling 

 barn- och utbildningsnämndens inriktningsmål där 

 alla barn ska nå de fem förmågorna i verksamhet förskola 
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 alla elever ska nå kunskapsmålen och gymnasiebehörighet i 

verksamhet grundskola 

 alla elever ska nå gymnasieexamen alternativt vara anställningsbara i 

direkt anslutning till avslutade gymnasiestudier i verksamhet 

gymnasium. 

Sammanfattning av ärendet 

Lärarlönelyftet är en satsningen för att höja lönerna för särskilt kvalificerade 

lärare, förskollärare eller fritidspedagoger. Det är skolhuvudmannen som 

bestämmer vilka som ska få löneökning. 

För att huvudmannen ska få statsbidrag för höjda löner till särskilt kvalificerade 

lärare måste de lärare som utses till att ta del av bidraget uppfylla de krav som 

finns i förordningen för Lärarlönelyftet (SFS 2016:100). 

Det är huvudmannen som avgör hur många och vilka lärare som är kvalificerade 

för att få löneökning genom Lärarlönelyftet samt hur dessa lärare ska utses. 

Huvudmannen bestämmer också hur pengarna fördelas mellan dessa lärare. 

Huvudmannen kan ställa ytterligare villkor och krav på lärarnas kvalifikationer 

utöver de som anges i förordningen. 

Huvudmannen kan fördela bidrag mellan personal på grundskoleutbildning, 

gymnasieutbildning, förskolan och fritidshem. De får fördela: 

 minst 90 procent av bidraget till personal i förskoleklass, grundskola, 

grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola eller särskola, 

 maximalt 10 procent av bidraget till löneökning för personal i förskolan 

och fritidshemmet. 

Lärarlönelyft – ett tilldelat antal tjänster med ett snitt på 2 500 kr/person och 

månad. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 2 april 2020 

Beslutet skickas till 

Verksamhet förskola 

Verksamhet grundskola 

Verksamhet gymnasium 

Verksamhet särskola 

__________  
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Dnr BUN 2020/35 

BUN § 72 Motion om att noggrannt och 
förutsättningslöst utreda Åmåls attraktionskraft 
av behöriga lärare 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen 

besvarad, med hänvisning till den Plan för rekrytering 2020-2022 som barn- och 

utbildningsnämnden har antagit den 19 mars 2020 (BUN § 46, dnr BUN 

2020/81). 

Sammanfattning av ärendet 

Lars Ottosson (C) och Mikaëla Thorén (C) lämnade den 25 november 2019 in en 

motion. Motionens syfte var att noggrant och förutsättningslöst utreda Åmåls 

attraktionskraft av behöriga lärare. 

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden den 26 november 2019 

av kommunfullmäktige (KF § 204). 

Barn- och utbildningsnämnden antog den 19 mars 2020 (BUN § 46) Plan för 

rekrytering 2020-2022. Planen kartlägger hur den nationella prognosen för hur 

behovet av lärare ser ut de kommande 15 åren, samt bakgrunden för hur 

situationen ser ut i Åmåls kommun. Planen detaljerar också för hur man arbetar 

med att säkra tillgången av legitimerade och behöriga lärare i barn- och 

utbildningsnämndens verksamheter. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 9 april 2020 

- Motion av Mikaëla Thorén och Lars-Olof Ottosson daterad den 25 november 

2019 

- Plan för rekrytering 2020-2022 

Beslutet skickas till 

Motionärerna 

Barn- och utbildningsnämnden 

__________  
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Dnr BUN 2020/53 

BUN § 73 Tillägg till interkommunal ersättning 
för elev som går på NIU 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att följa SKR:s (Sveriges kommuner och 

regioner) rekommendation i cirkulär 19:36: 

Rekommenderade belopp från hemkommunen till anordnarkommunen avseende 

merkostnad för ämnet specialidrott är för år 2020 följande: 

 Lagidrott 15 000 kronor 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar vidare att för 2021 och därefter varje nytt 

kalenderår räkna upp dessa belopp med skolindex som senast i december årligen 

publiceras i Skolverkets författningssamling SKOLFS, i enlighet med SKR:s 

rekommendationer. Skolindex regleras i förordning 1993:167 och fastställs 

årligen av regeringen utifrån underlag från SCB. 

Sammanfattning av ärendet 

Karlbergsgymnasiet i Åmål erbjuder NIU (nationell idrottsutbildning) fotboll. 

Målsättningen med detta är att ungdomar ska kunna kombinera elitinriktad 

fotbollsutbildning med gymnasiestudier. Utbildningen kvalitetskontrolleras på 

nationell nivå av ett specialidrottsförbund (SvFF) och är av tydlig 

elitidrottskaraktär. 

Det är möjligt att gå NIU fotboll oavsett vilket nationellt program eleven väljer. 

Vid mottagande av elev från annan kommun på NIU Fotboll utgår interkommunal 

ersättning enligt gällande prislista enligt tidigare beslut i barn- och 

utbildningsnämnden, samt därutöver merkostnaden för ämnet specialidrott med av 

Sveriges regioners och landstings rekommenderade belopp för lagidrotter.  

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad den 17 april 2020 

- Sveriges kommuner och regioner: Cirkulär 19:36 

Beslutet skickas till 

Verksamhet gymnasium 

__________  
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BUN § 74 Information/meddelande 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef/skolchef Catrin Eriksson informerar om följande: 

 Skolverket: Bidragsramar för lärarassistenter 2020 

 Skolverket: Bidragsramar för karriärtjänster 2020/2021 

 Skolverket: Statsbidrag för handledare i Läslyftet för 2020/2021 

 Skolverket: Statsbidrag för undervisning under skollov för 2020 

 Skolverket: Statsbidrag för personalförstärkningar inom elevhälsan 

och när det gäller specialpedagogiska insatser för 2020 

 Skolverket: Statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling för 

2020 

 Skolverket: Statsbidrag till kvalitetssäkrande åtgärder för 2020 

 Skolverket: Statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för lärare i 

yrkesämnen för 2020 

 Skolverket: Statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför 

ordinarie undervisningstid - Huvudmän för 2020 

 Rapporterad avvikelse skolhälsovård 

 Tillförda folkhälsomedel för "Säker skolväg på cykel - NTF" 

__________  
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BUN § 75 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 

i enlighet med barn- och utbildningsnämndens delegeringsreglemente ärendetyp 

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

__________  
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BUN § 76 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, gällande följande ärende: 

 BUN 2020/111 

__________  
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BUN § 77 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. Inga inkomna klagomål. 

__________ 


