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Justeringens plats och tid  
  
  
Sekreterare  Paragrafer 130–149 
 Erika Sörqvist 
  
  
Ordförande  

 Jerry Saxin 
  
  
Justerare  

 Martin Nylander 
  

 

Anslag/bevis 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Barn- och utbildningsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2020-10-26 
  
Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  
  
Protokollets förvaringsplats Kansli- och utredningsenheten 
  
  
Underskrift  
 Erika Sörqvist 

 

Plats och tid Aulan, Karlbergsgymnasiet kl. 14:00–17:40 
  
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) 

Klas Häggström (L) 

Ove Kaye (SD) 
 

  
Tjänstgörande ersättare Lotta Robertsson Harén (MP), ersätter Lisa Malm (MP) 

Martin Nylander (M), ersätter Sandra Nilsson (M) 

  
Ersättare Ann-Charlotte Örtegren (S) 

Monica Lindstrand (S) 

Anders Hög (S) 

Holger Danielsson (SD), §§ 130-137 
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Övriga deltagare Catrin Eriksson, förvaltningschef/skolchef, barn- och 

utbildningsförvaltningen 

Erika Sörqvist, nämndsekreterare 

Mats Aronsson, verksamhetschef, verksamhet gymnasium, §§ 130-137 

Joakim Axelsson, rektor, verksamhet gymnasium, §§ 130-137 

Christine Siljeblad, tf rektor, verksamhet gymnasium, §§ 130-136 

Stefan Björkman, intendent, verksamhet gymnasium, §§ §§ 130-136 

David Bergström, aktivitetssamordnare, verksamhet gymnasium, §§ 130-

137 

Charlotte Bring, utredare, barn- och utbildningsförvaltningen, §§ 130-137 

Niklas Lindstrand, personalrepresentant, §§ 130-149, ej beslut 
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samverkan med Åmåls ridklubb och Åmålstravet 10 

BUN § 137 Rapport: utredning lärlingsutbildning och eventuell uppstart av programmen 

hotell- och turism samt restaurang och livsmedel 11 
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BUN § 130 Val av justerare 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Till justerare av dagens protokoll väljs Martin Nylander (M). 

__________  
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BUN § 131 Godkännande av ärendelista 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Punkten "Initiativärende från Sverigedemokraterna" läggs till ärendelistan, som 

barn-och utbildningsnämnden, med denna ändring, godkänner.  

__________  
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BUN § 132 MBL § 11 12 oktober 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Catrin Eriksson, förvaltningschef/skolchef, rapporterar från MBL § 11-

förhandlingen som genomfördes den 12 oktober 2020. De fackliga 

organisationerna hade inget att erinra vad gäller ärendena med följande 

paragrafnummer: 

 § 141 

 § 142 

 § 143 

__________  
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BUN § 133 Redovisning kommunens 
aktivitetsansvar, KAA, verksamhet gymnasium 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Stefan Björkman, intendent, och David Bergström, aktivitetssamordnare, 

informerar barn- och utbildningsnämnden avseende kommunens aktivitetsansvar, 

KAA. Den 22 oktober 2020 fanns det 22 ungdomar inom KAA, vilket är färre 

ungdomar än föregående år. 

Av de 22 ungdomar som nu ingår i KAA är det 5 av dessa som inte ingår i någon 

aktivitet. Dessa ungdomar har intendenten och aktivitetssamordnaren regelbunden 

kontakt, för att stödja dem och försöka motivera dem. De övriga 18 ungdomarna 

ingår i olika typer av åtgärder, till exempel Ung Framtid Åmål, eller har arbete, 

gör militärtjänst, är föräldralediga, utbildar sig på folkhögskola, och så vidare. 

__________  
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BUN § 134 Studiestöd efter skoltid, verksamhet 
gymnasium 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Mats Aronsson, verksamhetschef, Christine Siljeblad, tf rektor, och Joakim 

Axelsson, rektor, redogör för hur man inom verksamhet gymnasium arbetar med 

studiestöd och handledning för eleverna. På Karlbergsgymnasiet har man valt att 

inte arbeta med studiestöd och handledning på vissa dagar och tider efter skoltid, 

utan lärarna ska erbjuda stöd och handledning under hela skoldagarna. Är en elev 

i behov att stöd ska eleven känna att hen kan gå till en lärare under dagen och där 

få hjälp. Vikten ligger på att arbeta relationsskapande och att eleverna ska känna 

att de får det stöd de behöver under skoldagarna. 

__________  
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BUN § 135 Nuläge verksamhet gymnasium - 
åtgärder pandemi, information 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Mats Aronsson, verksamhetschef, Christine Siljeblad, tf rektor, och Joakim 

Axelsson, rektor, redogör för nuläget i verksamhet gymnasium vad gäller åtgärder 

för att minska eventuell smittspridning av covid-19. På Karlbergsgymnasiet har 

man bland annat arbetat med att schemalägga för att minska risken för att stora 

grupper elever samlas, se till att det finns handsprit utplacerat i skolan, tvål och 

pappershanddukar på toaletter, och man har även satt in extra personal som 

desinficerar ytor som ofta vidrörs, som dörrhandtag. 

När det gäller öppet hus arbetar man med att hitta digitala lösningar, till exempel 

genom att spela in filmer där eleverna får möjlighet att visa vad de arbetar med på 

de olika programmen. 

Den 3 november, efter höstlovets slut, kommer alla elever att få undervisning på 

plats. Nu arbetar verksamhetschef Mats Aronsson med att se till att de finns 

tillräckliga resurser vad gäller kollektivtrafik, så att eleverna kommer till skolan 

på ett säkert sätt och kan hålla avstånd även under resans gång.   

__________  
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BUN § 136 Förslag: start av 
naturbruksprogrammet med inriktning 
hästhållning i samverkan med Åmåls ridklubb 
och Åmålstravet 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Mats Aronsson, verksamhetschef, Christine Siljeblad, tf rektor, och Joakim 

Axelsson, rektor, informerar barn- och utbildningsnämnden om möjligheten att 

starta naturbruksprogrammet med inriktning hästhållning på Karlbergsgymnasiet. 

Det finns bra förutsättningar för att starta upp programmet i samarbete med 

Åmåls ridklubb och Åmålstravet.  

__________  
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BUN § 137 Rapport: utredning 
lärlingsutbildning och eventuell uppstart av 
programmen hotell- och turism samt 
restaurang och livsmedel 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Charlotte Bring, utredare, informerar barn- och utbildningsnämnden om de 

utredningar som har genomförts gällande förutsättningar för att erbjuda 

lärlingsutbildning på Karlbergsgymnasiet, samt en eventuell uppstart att 

restaurang- och livsmedelsprogrammet samt hotell- och turismprogrammet. 

En fördel med att erbjuda lärlingsprogrammet är att det kan möta vissa elevers 

behov, och utbildningen ger goda chanser till anställning efter avslutad 

utbildning. 

När det gäller hotell- och turismprogrammet har man i utredningen sett att allt 

färre elever, nationellt, söker utbildningen, samt att det är svårt att hitta APL-

platser i närområdet, varför man inte rekommenderar att starta programmet på 

Karlbergsgymnasiet. Istället är det möjligt att erbjuda vissa fördjupningskurser 

inom handels- och administrationsprogrammet, som erbjuds på såväl hotell- och 

turismprogrammet som på handels- och administrationsprogrammet. 

När det gäller restaurang- och livsmedelsprogrammet är förutsättningarna bättre 

för att kunna starta programmet på Karlbergsgymnasiet. Restaurangbranschen har 

stor efterfrågan på utbildad personal. Det finns också tillgång till APL-platser, 

både inom den kommunala verksamheten och hos lokala restauranger. Den stora 

frågan vid en eventuell uppstart kommer att vara lokalfrågan och tillgången till 

undervisningskök. 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2020-10-26  12 (27) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr BUN 2020/80 

BUN § 138 Budgetuppföljning per den 30 
september 2020 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden för ett samtal om den ekonomiska 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 september 2020 redovisas utfallet för perioden 1 

januari - 31 september 2020 beräknad prognos (avvikelse) per 31 september 2020 

samt årsbudget och beräknat utfall för år 2020. 

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett överskott om 500 tusen kronor mot 

driftbudget (årsprognos) efter september månads utgång. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag BUNAU § 72 den 9 oktober 2020 

- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad den 8 oktober 2020 

- Ekonomisk prognos efter september Barn- och utbildningsnämnden 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

__________  
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Dnr BUN 2020/179 

BUN § 139 Uppdrag gällande GDPR efter 
granskning 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att brister i förvaltningens gemensamma 

registerförteckning över personuppgiftsbehandlingar ska åtgärdas, med stöd av 

granskningsrapportens bilaga 5.1. 

Kansli- och utredningsenheten ges i uppdrag att handlägga utbildningsbehovet i 

incidenthantering. 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden har det juridiska personuppgiftsansvaret för 

personuppgiftsbehandlingar inom barn- och utbildningsförvaltningen. Ansvaret 

beskrivs närmare i kommunens dataskyddspolicy för GDPR (KF 2018/214) och i 

nämndens egna riktlinjer för GDPR (BUN 2018/115). 

Under 2020 har kommunens externa dataskyddsombud genomfört en granskning. 

Resultat och rekommendationer framgår av granskningsrapporten med bilagor. 

Två områden har bedömts ha ”hög risk”. Det ena är att registerförteckningarna 

över personuppgiftsbehandlingar inte är kompletta. Brister samt rekommenderade 

åtgärder redovisas i bilaga 5.1. 

Det andra området med ”hög risk” handlar om att medarbetarnas kunskaper om 

personuppgiftsincidenter och incidenthantering har bedömts som bristfälliga. 

Utbildning rekommenderas, för medarbetare i samtliga förvaltningar. 

Det självtest i registerutdrag som genomfördes under hösten 2019 har granskats 

och bedömts godkänt, bilaga 5.4. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag BUNAU § 73 den 9 oktober 2020 

- Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Cathrine Edlund, 2020-09-29 

- Granskningsrapport från Certezza AB, 2020-09-10, med bilagor: 

         - Bilaga 5.1 Brister och åtgärder i registerförteckningar 

         - Bilaga 5.4 Rapport från självtest i registerutdrag 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef Catrin Eriksson 

Förvaltningens kontaktombud GDPR Staffan Sindsjö 

  

__________  
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Dnr BUN 2020/183 

BUN § 140 Initiativärende från Allians för Åmål 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att bordlägga ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 13 september 2020 inkom Allians för Åmåls ledamöter i barn- och 

utbildningsnämnden med ett initiativärende. Initiativärendet rör Statisticons 

prognoser för elevunderlag, som visar att antalet elever i Åmåls kommun är 

minskande, vilket innebär att Rösparksskolan kommer att hysa färre elever än 

det antal som den är anpassad för. Allians för Åmål önskar föra en dialog inom 

nämnden, för att sedan uppdra förvaltningen att utreda de förslag som nämnden 

finner intressanta att utreda vidare.  

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag BUNAU § 74 den 9 oktober 2020 

- Initiativärende från Allians för Åmål, daterat den 13 september 2020 

Yrkande 

Jerry Saxin (S) yrkar att barn- och utbildningsnämnden beslutar att ärendet 

bordläggs. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut; arbetsutskottets förslag samt 

Jerry Saxins (S) yrkande om bordläggning. Ordförande frågar barn- och 

utbildningsnämnden om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet ska 

bordläggas, och finner att nämnden beslutar att bordlägga ärendet. 

Protokollsanteckning 

Notering av sekreteraren: 

Klas Häggström (L) önskar att det noteras i protokollet att han inte deltog i 

beslutet avseendet ärendet under arbetsutskottets möte, vilket inte framgår av 

arbetsutskottets protokoll. 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

__________  
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Dnr BUN 2020/189 

BUN § 141 
Renovering/ombyggnation/nybyggnation 
Kristinebergskolan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att Kristinebergskolan ska genomgå 

renovering/ombyggnation/nybyggnation under perioden 2022 – 2025 enligt 

nedanstående tidsplan. 

Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag 

att i samverkan med ÅKAB starta arbetet. 

KRISTINEBERGSKOLAN åk 7 – 9 + grundsärskola 

1 jan 2023 – flytt av delar av verksamheten till modulerna (som idag används av 

Rösparksskolan)  

1 augusti 2024 – renovering klar, inflytt i Nya Kristinebergskolan 

Elevunderlag, prognos – tabell elevantal åk 7 – 9 år 2023 – 2029 med 

utgångspunkt i Statisticons prognos per 2020-03-05: 

Verksamhets-

område 

Ht 

-23 

Ht 

-24 

Ht 

-25 

Ht 

-26 

Ht 

-27 

Ht-

-28 

Ht-

29 

Kristinebergssko

lan 7-9 

465 

  

464 

  

455 

  

430 435 

  

429 

  

448 

  

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsförvaltningen har på olika sätt och utifrån olika uppdrag 

arbetat med lokalfrågor sedan 2005. Under en period om 15 år har antalet 

barn/elever sjunkit, stigit och sjunker nu igen. Att göra barn- och elevprognoser i 

den tid världen, Sverige och Åmål har befunnit oss i har inte varit enkelt. 

Kristinebergskolan är i behov av renovering bland annat vad gäller ventilation, 

medhörning, arbetsplatser för personal, grupprum och rum för särskild 

undervisning, kontor, matsal och serveringskök utifrån Arbetsmiljöverkets 

inspektion 2013 och den lokalutredning som SWECO genomförde våren 2017.  

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag BUNAU § 75 den 9 oktober 2020 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 5 oktober 2020 
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Protokollsanteckning 

Klas Häggström (L), Mikaëla Thorén (C) och Martin Nylander (M) lämnar 

följande protokollsanteckning: 

"Fullmäktige har beslutat om renoveringen av Kristinebergskolan. 

Vi i Alliansen är med i det beslutet, men anser att barn- och utbildningsnämndens 

beslut skall vänta tills dess vi haft diskussionerna utifrån initiativärendet." 

Beslutet skickas till 

ÅKAB 

__________  
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Dnr BUN 2020/190 

BUN § 142 Nybyggnation förskola 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att bygga en ny förskola som ersättning 

för nedanstående objekt enligt nedanstående tidsplan. 

Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag 

att i samverkan med ÅKAB starta projektering av Nya Nolby förskola.  

Nya Nolby förskola 

Projektering 2021 

Byggstart 1 januari 2022 

Inflytt 1 augusti 2023 

Behov: 

Cirka 130 förskoleplatser som ersättning för: 

- Nolby förskola (3 avdelningar) - dessa lokaler är undermåliga och behöver 

omgående åtgärdas, dock ej i skick att renovera/bygga om. 

- Villebergens förskola (2 avdelningar) - externt hyrd modul placerad vid 

Karlberg. 

- Kungsbergets förskola (2 avdelningar) - externt hyrd lokal / 

Kungsbergskyrkan. 

- Sveaparkens förskola (1,5 avdelningar) – en liten förskola med där det är 

kostnadskrävande att erbjuda en hög grad av service vad gäller öppettider. 

- Kristinebergs förskola (0,5 avdelning) – en liten avdelning som öppnades när 

behoven av platser var som störst. Den avdelningen önskar verksamhet förskola 

avveckla och endast använda som ”dragspel” när barnantalet eventuellt ökar.  

 STATISTICON:s prognos över barn 1-5-år 

Verksamhets-

område 

-21 -22 -23 -24 -25 -26 -27 -28 -29 

Förskola 1-5-år 625 602 

  

604 

  

590 590 

  

590 

  

588 

  

587 

  

586 

  

 

Önskemål är att förlägga Nya Nolby förskola vid modulerna vid 

Rösparksskolans moduler.  
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Reservation 

Klas Häggström (L), Mikaëla Thorén (C) och Martin Nylander (M) reserverar sig 

mot beslutet till fördel för Klas Häggströms (L) yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsförvaltningen har på olika sätt och utifrån olika uppdrag 

arbetat med lokalfrågor sedan 2005. Under en period om 15 år har antalet 

barn/elever sjunkit, stigit och sjunker nu igen. Att göra barn- och elevprognoser i 

den tid världen, Sverige och Åmål har befunnit oss i har inte varit enkelt. Vad 

gäller behov av lokaler för förskola i kommunal regi är det nödvändigt att 

omgående starta projektering för en ny förskola som täcker behovet för de lokaler 

som är undermåliga, alternativt externt hyrda, för en likvärdig verksamhet för alla 

barn.   

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag BUNAU § 76 den 9 oktober 2020 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 19 oktober 2020 

Yrkande 

Klas Häggström (L) yrkar att ärendet ska återremitteras för vidare utredning av 

kostnader och elevtal, samt för att avvakta en diskussion gällande Allians för 

Åmåls initiativärende som barn- och utbildningsnämndens ledamöter är inbjudna 

att delta i efter att dagens möte har avslutats. 

Beslutsgång 

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

beslut samt Klas Häggströms (L) yrkande om återrremiss. Ordförande frågar 

barn- och utbildningsnämnden om ärendet ska avgöras idag eller återrremitteras, 

och finner att nämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag. Ordförande frågar 

därefter om nämnden kan besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag, och 

finner att nämnden beslutar så. 

Protokollsanteckning 

Notering av sekreteraren: 

Klas Häggström (L) önskar att det noteras i protokollet att han inte deltog i 

beslutet avseendet ärendet under arbetsutskottets möte, vilket inte framgår av 

arbetsutskottets protokoll. 

Beslutet skickas till 

ÅKAB 

__________  
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Dnr BUN 2020/191 

BUN § 143 
Renovering/ombyggnation/nybyggnation Tösse 
skola  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att Tösse skola ska genomgå 

renovering/ombyggnation/nybyggnation under perioden 2022 – 2025 enligt 

nedanstående tidsplan. 

Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag 

att i samverkan med ÅKAB starta upp arbetet. 

Tösse skola 

- ingår EJ i partneringentreprenad 

Tidsplan är beroende på val av nivå för ombyggnation/renovering/nybyggnation. 

Alt 1 – nödvändiga åtgärder enligt kommunfullmäktiges beslut (KF § 17, dnr 

KS 2016/394) 

- matsal 

- kök 

- hygienutrymmen  

samt en projektering med framtagande av kostnader för följande åtgärder:  

- åtgärder ingång, flöde i lokalen 

- grupprum 

- samtalsrum, utrymmen för extern personal t ex elevhälsopersonal 

- fritidshemsmodul 

Alt 2  

- projektering är påbörjad kring en sammanslagning av skola och förskola i Tösse 

utifrån en översyn av ett samordnat behov och flexibelt nyttjande av lokaler och 

personalresurser t ex kring öppning/stängning, öppet på lov etc. 

Elevunderlag, prognos – tabell elevantal F-klass – åk 6 2023 – 2029 

Verksamhets-

område 

Ht 

-23 

Ht 

-24 

Ht 

-25 

Ht 

-26 

Ht 

-27 

Ht-

-28 

Ht-

29 

Tösse skola  

åk F-6 

110 112 115 115 110 112 110 
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Barnunderlag, prognos – tabell behov av förskoleplats 2023 – 2029 * 

Verksamhets-

område 

Vt 

-23 

Vt 

-24 

Vt 

-25 

Vt 

-26 

Vt 

-27 

Vt-

-28 

Vt-

29 

Tösse förskola 

  

36 30 31 29 24 28 28 

* Beräknat att ca 25 barn placeras i pedagogisk omsorg Tössebobarna 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar vidare att 

renoveringen/nybyggnationen/ombyggnationen av Tösse skola ska, om möjligt, 

påbörjas innan 2022. En sådan tidigareläggning får dock inte leda till ökade 

kostnader för renoveringen/nybyggnationen/ombyggnationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsförvaltningen har på olika sätt och utifrån olika uppdrag 

arbetat med lokalfrågor sedan 2005. Under en period om 15 år har antalet 

barn/elever sjunkit, stigit och sjunker nu igen. Att göra barn- och elevprognoser i 

den tid världen, Sverige och Åmål har befunnit oss i har inte varit enkelt. 

I Tösse skola har antalet elever varit och ser ut förbli relativt konstant på grund av 

flytt av elever från Ånimskog skola och Fengersfors skola. Tösse skola har varit 

föremål för olika projekt för renovering/ombyggnation/nybyggnation och är en 

byggnad som har stora behov utifrån såväl ett arbetsmiljöperspektiv som 

pedagogiskt perspektiv.  

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag BUNAU § 77 den 9 oktober 2020 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 29 september 2020 

Beslutet skickas till 

ÅKAB 

__________  
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Dnr BUN 2020/213 

BUN § 144 Initiativärende från 
Sverigedemokraterna 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att uppdra barn- och 

utbildningsförvaltningen att utreda möjligheten att göra en gemensam 

projektering av byggandet av förskola och äldreboende i samma lokaler. 

Utredningen ska ta hänsyn till lokaliseringsmöjligheter, för- och nackdelar med 

samlokalisering och samordningseffekter. 

Utredningen ska presenteras för barn- och utbildningsnämnden den 17 december. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 22 oktober 2020 inkom ett initiativärende från Sverigedemokraternas 

ledamöter i barn- och utbildningsnämnden. Initiativärendet gäller att barn- och 

utbildningsnämnden planerar att bygga en ny förskola under samma tidsperiod, 

som välfärds- och arbetsmarknadsnämnden planerar att bygga ett nytt 

äldreboende. Sverigedemokraterna lyfter de sociala vinster och de ekonomiska 

samordningsvinster som skulle finnas om dessa två byggnationer 

samlokaliserades, och en byggnad skulle rymma såväl förskola som äldreboende. 

Sverigedemokraterna vill att detta förslag ska utredas av barn- och 

utbildningsförvaltningen och välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen 

tillsammans. 

Beslutsunderlag 

- Initiativärende från Sverigedemokraterna den 22 oktober 2020 

Yrkande 

Ove Kaye (SD) yrkar att barn- och utbildningsnämnden beslutar att uppdra barn- 

och utbildningsförvaltningen att utreda möjligheten att göra en gemensam 

projektering av byggandet av förskola och äldreboende i samma lokaler. 

Utredningen ska ta hänsyn till lokaliseringsmöjligheter, för- och nackdelar med 

samlokalisering och samordningseffekter. 

Utredningen ska presenteras för barn- och utbildningsnämnden den 17 december. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut; Ove Kayes (SD) yrkande. 

Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Ove 

Kayes yrkande, och finner att nämnden beslutar så. 
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Beslutet skickas till 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 

Förvaltningschef/skolchef Catrin Eriksson 

__________  
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BUN § 145 Information/meddelande 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef/skolchef Catrin Eriksson informerar om följande: 

 Tillsyn av rökfria skolgårdar, Kristinebergskolan och 

Karlbergsgymnasiet (BUN 2020/195) 

 Antal elever som har beviljats skolskjuts i Åmåls kommun per den 24 

augusti 2020 

 Skolinspektionen: Beslut efter kvalitetsgranskning av huvudmäns 

hantering av klagomål mot utbildningen i Åmåls kommun (BUN 

2020/112) 

 Skolverket: Statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling för 

2019 (BUN 2019/103) 

 Skolverket: Statsbidrag för Fritidshemssatsningen för 2019 (BUN 

2019/199) 

 Skolverket: Statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för lärare i 

yrkesämnen för 2020 (BUN 2020/103) 

 Skolverket: Statsbidrag för fortbildning för specialpedagogik för 2020 

(BUN 2020/96) 

__________  
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BUN § 146 Rapportering till huvudman kring 
delegeringsärende 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef/skolchef Catrin Eriksson rapporterar kring delegeringsärenden. 

__________  
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BUN § 147 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 i följande ärenden: 

 BUF 2020/44 

 BUF 2020/45 

 BUF 2020/46 

 BUF 2020/47 

 BUF 2020/48 

 BUF 2020/49 

 BUF 2020/50 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2020-10-26  26 (27) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

 

BUN § 148 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 att inga klagomål har 

inkommit. 

__________  
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BUN § 149 Rapportering av barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 9 oktober 2020 

__________ 


