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BUN § 93 Val av justerare 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Till justerare av dagens protokoll väljs Klas Häggström (L). 

__________  
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BUN § 94 Godkännande av ärendelista 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Ärendelistan godkänns. 

__________  
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BUN § 95 Central Samverkan 24 augusti 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Catrin Eriksson, förvaltningschef/skolchef, rapporterar från Central Samverkan 

den 24 augusti. De fackliga organisationerna har tagit del av förslag till beslut 

avseende de ärenden som nämnden idag behandlar. De fackliga organisationerna 

hade inget att erinra. 

På Central Samverkan har även diskussion förts kring de åtgärder och insatser 

som genomförts till följd av den pågående pandemin. 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2020-08-27  6 (18) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr BUN 2019/249 

BUN § 96 Rapportering av måluppfyllelse per 
den 15 juni 2020, 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 15 juni 2020. 

Samtliga skolenheter inom verksamhet grundskola rapporterar måluppfyllelse för 

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

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

att samtliga elever ska nå målen. nu även jämförelse från en årskurs till en annan. 

Kent Jönsson informerar också barn- och utbildningsnämnden om att 

förvaltningen även arbetar med att ta fram mer förfinade sätt att genomföra 

uppföljningen av måluppfyllelse, för att tidigare kunna sätta in insatser för de 

elever som inte når målen i ett eller flera ämnen. Det diskuteras även hur 

förvaltningen på ett så effektivt sätt som möjligt ska mäta och följa upp effekterna 

av insatserna. 

__________  
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Dnr BUN 2020/157 

BUN § 97 Remissvar: Stärkt kvalitet och 
likvärdighet i fritidshem och pedagogisk 
omsorg (SOU 2020:34) 

Barn- och utbildningsnämndens förslag till nästa instans 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta att lämna 

följande synpunkter på remissen Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och 

pedagogisk omsorg (SOU 2020:34): 

Om kvaliteten, likvärdigheten och fritidshemmets kompensatoriska uppdrag ska 

kunna stärkas i realiteten anser utredningen att ett allmänt fritidshem, med samma 

modell som i förskolan ska införas.  

Åmåls kommun anser att många av de slutsatser som utredningen kommit fram 

till visar på ett sådant behov ur ett likvärdighetsperspektiv och vill därför bidra 

med följande synpunkter:  

 vid införandet av ett eventuellt allmänt fritidshem krävs lång 

framförhållning, då det såväl saknas resurser i form av ekonomiska 

förutsättningar, men framförallt av tillgång till lokaler och utbildad 

personal, 

 för utveckling av fritidshemmens verksamhet visar utredningen på 

behovet av välutbildade, kunniga och engagerade rektorer. Förslaget från 

Åmåls kommuns sida är en ändring i Skollag 2010:800 så att en kommun, 

skola, skolenhet kan ha två rektorer för sin verksamhet; en för skola och 

en för fritidshem. Åmåls kommun kan tydligt se att där rektorer ges 

möjlighet att ansvara för en verksamhet, där ökar kvaliteten, och   

 fritidshemmens verksamhet bör delas in i olika delar, där till exempel 

morgonfritidshem ska bedrivas enbart utifrån vårdnadshavarnas behov av 

omsorg, liksom sista delen av dagen särskilt tiden efter kl 17.00, då 

barnet/eleven behöver sin vila. Det innebär att tid för pedagogisk 

verksamhet ska begränsas till tid i direkt anslutning efter skolan fram till 

en rimlig tid utifrån barnets/elevens ålder och mognad.  

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls kommun har fått möjlighet att yttra sin kring remissen Stärkt kvalitet och 

likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg (SOU 2020:34). 

Utredningens uppdrag är att kartlägga och analysera vilka utvecklingsområden 

som finns i fritidshemmet och vid behov föreslå åtgärder som ökar kvalitet och 

likvärdigheten och stärker fritidshemmens kompensatoriska uppdrag. När det 

gäller pedagogisk omsorg ska utredning och kartlägga om den pedagogiska 

omsorgen stimulerar barns utveckling och lärande och vid behov lämna förslag på 

hur man kan främja att barn får likvärdiga förutsättningar inför start i 

förskoleklass. 
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Utredningen kommer med förslag bland annat gällande ”fritidshem för alla”, 

kompetensförsörjning inom fritidshemmen, resurser och särskilt stöd vad gäller 

fritidshemmen. När det gäller den pedagogiska omsorgen lägger utredningen fram 

två alternativ; att antingen förtydliga de bestämmelser som styr pedagogisk 

omsorg, eller att anta de förhöjda kvalitetskraven och etableringsstoppa 

pedagogisk omsorg. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag BUNAU § 49 den 13 augusti 2020 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 28 juli 2020 

- Missiv 

- Remiss: Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg 

(SOU 2020:34) 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Utbildningsdepartementet, senast den 26 oktober 2020 

__________  
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Dnr BUN 2020/160 

BUN § 98 Riktlinjer för överflyttning av 
skolpeng vid studier utomlands 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta Riktlinjer för överflyttning av 

skolpeng vid studier utomlands. 

Sammanfattning av ärendet 

Riktlinjer för överflyttning av skolpeng vid studier utomlands reglerar hur 

Åmåls kommun hanterar ansökningar från elever som önskar studera utomlands 

och önskar överflyttning av skolpeng till den mottagande skolan.  

Barn- och utbildningsnämnden har valt att inte delegera beslut om överflyttning 

av skolpeng, varför elever som önskar studera utomlands ansöker om 

överflyttning av skolpeng hos nämnden. För att en elev ska kunna få sin ansökan 

om överflyttning av skolpeng beviljad ska den mottagande skolan erbjuda 

utbildning som ersätter utbildning i Sverige och följer svensk läroplan, erbjuder 

undervisning i svenska och betygsätter med betyg som motsvarar svenska betyg.  

Den högsta ersättningen som kan utgå är aktuell elevpeng för kommunen. För 

sådan utbildning som även måste genomgås i Sverige efter återkomsten, så utgår 

inte någon ersättning. Om eleven väljer att inte genomföra studierna utomlands 

eller om studierna avbryts utgår inte ersättning för den resterande delen av läsåret. 

Under hela den period som eleven genomför studier utomlands ska eleven vara 

folkbokförd i Åmåls kommun.  

Ansökan om överflyttning av skolpeng ska ställas till barn- och 

utbildningsnämnden och ska vara nämnden tillhanda i god tid innan terminens 

början.  

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

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag BUNAU § 50 den 13 augusti 2020 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 12 augusti 2020 

- Riktlinjer för överflyttning av skolpeng vid studier utomlands 

Beslutet skickas till 

Verksamhet grundskola 

Verksamhet gymnasium 

__________  
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Dnr BUN 2020/156 

BUN § 99 Ansökan om förflyttning av skolpeng; 
verksamhet grundskola 
*** Sekretessbelagt enligt OSL 23 kap 2 § *** 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att bevilja överföring av skolpeng för 

xxxx till Svenska skolan i Madrid alternativt Svenska skolan i Fuengirola under 

läsåret eller del av läsåret 2020/2021. 

Kostnaderna för studierna ersätts med skolpeng för motsvarande studier i Åmåls 

kommuns grundskola åk 7-9, vilket kalenderåret 2020 uppgår till 88 000 kr/läsår. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 3 juli 2020 inkom en ansökan från vårdnadshavare till xxxx, xxxx och xxxx, 

om att få xxxx skolpeng överflyttad till Svenska skolan i Madrid alternativt 

Svenska skolan i Fuengirola under läsåret eller del av läsåret 2020/2021. Xxxx 

börjar i årskurs nio hösten 2020.  

xxxx önskar att läsa sitt nionde år av grundskolan på Svenska skolan i Spanien. 

Det främsta målet med året utomlands är personlig utveckling samt möjligheten 

att se en annan kultur och förkovra sig i det spanska språket, miljön och livet. 

Xxxxxxxxxxxxxx.  

Familjen xxxx planerar för ett år i Spanien och vill, innan de går vidare, ansöka 

om flytt av skolpeng utomlands, vilket av familjen ses som nödvändigt för den 

fortsatta planeringen.  

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag BUNAU § 51 den 13 augusti 2020 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 7 juli 2020 

- Ansökan om förflyttning av skolpeng, verksamhet grundskola 

Beslutet skickas till 

Verksamhet grundskola 

Vårdnadshavare 

__________  
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Dnr BUN 2020/155 

BUN § 100 Ansökan om förflyttning av 
skolpeng; verksamhet gymnasium 
*** Sekretessbelagt enligt OSL 23 kap 2 § *** 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att bevilja överföring av skolpeng för 

xxxx till Svenska skolan i Madrid alternativt Svenska skolan i Fuengirola under 

läsåret eller del av läsåret 2020/2021. 

Kostnaderna för studierna ersätts med skolpeng för motsvarande studier i Åmåls 

kommuns gymnasieskola, Karlbergsgymnasiet (naturvetenskapliga programmet) 

vilket kalenderåret 2020 uppgår till 105 694 kr/läsår.  

Sammanfattning av ärendet 

Den 3 juli 2020 inkom en ansökan från vårdnadshavare till xxxx, xxxx och xxxx, 

om att få xxxx skolpeng överflyttad till Svenska skolan i Madrid alternativt 

Svenska skolan i Fuengirola under läsåret eller del av läsåret 2020/2021. xxxx 

läste under läsåret 2019/2020 första året av det naturvetenskapliga 

gymnasieprogrammet på Karlbergsgymnasiet.  

xxxx önskar att läsa sitt andra år av gymnasiet på Svenska skolan i Spanien. Det 

främsta målet med året utomlands är personlig utveckling samt möjligheten att se 

en annan kultur och förkovra sig i det spanska språket, miljön och livet. Xxxx är 

mycket språkintresserad och har länge haft en önskan om att studera utomlands. 

Då Svenska skolan har det naturvetenskapliga programmet som följer den 

svenska läroplanen för gymnasiet, innebär det att eleven efter sitt studieår har 

likvärdiga kunskaper med de elever som läst sitt andra år på gymnasiet i Sverige.  

Familjen xxxx planerar för ett år i Spanien och vill, innan de går vidare, ansöka 

om flytt av skolpeng utomlands, vilket av familjen ses som nödvändigt för den 

fortsatta planeringen.  

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag BUNAU § 52 den 13 augusti 2020 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 7 juli 2020 

- Ansökan om förflyttning av skolpeng, verksamhet gymnasium 

Beslutet skickas till 

Verksamhet gymnasium  

Vårdnadshavare 

__________  
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Dnr BUN 2020/89 

BUN § 101 Yttrande avseende revisionsrapport: 
Granskning av huvudmannens arbete mot 
kränkande behandling och diskriminering i 
skola 

Barn- och utbildningsnämndens förslag till nästa instans 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige beslutar att lägga 

informationen till handlingarna. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till yttrande från 

förvaltningschef och överlämnar detta som svar till revisionen. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar vidare att uppdra barn- och 

utbildningsförvaltningen att genomföra de insatser som återfinns i yttrandet. 

Sammanfattning av ärendet 

Revisionen har granskat arbetet mot kränkande behandling och diskriminering i 

skolan. Granskningens syfte var att bedöma hur huvudmannen för utbildningen, 

tar det övergripande ansvaret så att arbetet i verksamheten bedrivs i enlighet med 

gällande lagstiftning för att motverka kränkande behandling och diskriminering. 

Revisionens bedömning är att barn- och utbildningsnämnden, som huvudman, i 

huvudsak har en tillfredsställande styrning av och tar ansvar för att arbetet mot 

kränkande behandling, trakasserier och diskriminering sker enligt lag och 

förordning. 

De förbättringar som revisionen föreslår är att: 

 Nämnden behöver tillse att all personal anmäler varje fall av kränkande 

behandling, samt att all personal har kännedom om gällande lagstiftning. 

Detta gäller även andra berörda utförare. 

 Nämnden bör på aggregerad nivå bör sammanställa antal anmälningar, 

typ av kränkningar och så vidare. Detta underlag ska användas inför 

analyser och åtgärder på huvudmannanivå. Revisionen önskar ta del av 

den sammanställda informationen. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag BUNAU § 53 den 13 augusti 2020 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 28 juli 2020 

- Yttrande av Catrin Eriksson daterad den 28 juli 2020 

- Revisionsrapport: Granskning av arbetet mot kränkande behandling och 

diskriminering i skola 
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Beslutet skickas till 

Kommunrevisionen 

Kommunfullmäktige 

__________  
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BUN § 102 Information/meddelande 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef/skolchef Catrin Eriksson informerar om följande: 

- extrainsatta skolbussar 

- kontakt med Västtrafik angående behovet av en utökning av linjetrafiken, då ett 

stort antal elever reser med linjetrafiken till skolan. 

- Uppföljning åtgärder pandemi 

 Åtgärder respektive verksamhet/område 

 Enkät till all personal 

 Möten 

 Antal personer i lokaler 

 Självtester 

 Frånvarorapportering 

 Skolmåltidsrapportering 

 Extratjänster Karlberg 

 Insändare PD 

- Antagna till Skolverkets stöd för arbete med skolutvecklingsinsatser inom 

området skolans digitalisering 

- Skolinspektionens besök den 22 september 

- Skolupprop från Skola fri från afrofobi 

- Skolverket: Beslut om redovisning, Statsbidrag för fortbildning för 

specialpedagogik för 2019 

- Skolverket: Beslut om redovisning, Statsbidrag för behörighetsgivande 

utbildning för lärare i yrkesämnen för 2020 

- Skolverket: Beslut om redovisning, Statsbidrag för barn som vistas i landet utan 

tillstånd för 2019 

- Skolverket: Beslut om redovisning, Statsbidrag för behörighetsgivande 

utbildning för lärare i yrkesämnen för 2020 

- Skolverket: Beslut om redovisning, Statsbidrag för höjda löner till lärare och 

vissa andra personalkategorier för 2019/2020 

- Skolverket: Beslut om redovisning, Statsbidrag hjälp med läxor eller annat 

skolarbete utanför ordinarie undervisningstid 
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Kent Jönsson, verksamhetschef verksamhet grundskola, informerar om: 

- Beslut från Barn- och elevombudsmannen  

__________  
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BUN § 103 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 tillfällig 

distansundervisning på Karlbergsgymnasiet från och med den 17 augusti till, som 

längst, den 23 oktober. 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 § 104 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 att inga ärenden 

gällande åtgärder mot kränkande behandling har inkommit. 

__________  
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BUN § 105 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, gällande följande klagomål: 

- BUN 2020/175 

__________ 


