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Justeringens plats och tid  
  
  
Sekreterare  Paragrafer 150–153 

och 155–

167 
 Erika Sörqvist 
  
  
Ordförande  

 Jerry Saxin 
  
  
Justerare  

 Maria Bertilsson Sandin 
  

 

Anslag/bevis 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Barn- och utbildningsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2020-11-19 
  
Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  
  
Protokollets förvaringsplats Kansli- och utredningsenheten 
  
  
Underskrift  
 Erika Sörqvist 

 

Plats och tid Södra Långgatan 12, samt via Teams kl. 14:00–18:05 
  
Ledamöter Jerry Saxin (S), ordförande 

Peter Olsson (V), 1:e vice ordförande 

Cajsa Branchetti Hallberg (S) 

Maria Bertilsson Sandin (S) 

Lisa Malm (MP) 

Klas Häggström (L) 

Ove Kaye (SD) 
 

  
Tjänstgörande ersättare Ann-Charlotte Örtegren (S), ersätter Sandra Nilsson (M) 

Monica Lindstrand (S), ersätter Mikaëla Thorén (C), §§ 159-167, samt 

beslut för §§ 154-159 

Charles Mac Wange (KD), ersätter Mikaëla Thorén (C), §§ 150 - 158, ej 

beslut 

  
Ersättare Lotta Robertsson Harén (MP), §§ del av 155 -167 

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

utbildningsförvaltningen, §§ 150-151, 153-167 

Ingela Sörqvist, controller, §§ 150-151, 153- 

Erika Sörqvist, nämndsekreterare, §§ 150-151, 153-167 

Kent Jönsson, verksamhetschef, verksamhet grundskola, §§ 150-151, 153-

158, ej beslut 

Mats Aronsson, verksamhetschef, verksamhet gymnasium, §§ 150-151, 

153- 156, ej beslut 

Daniel Andersson, säkerhetsstrateg, §§ 150-151, 153-154, ej beslut 

Annelie Svensson, KPMG, § 152 

Lennart Hansson, kommunrevisionen, § 152 

Morgan Torger, kommunrevisionen, § 152 

Gustav Wennberg, kommunrevisionen, § 152 

Saga Kurkijärvi, kommunrevisionen, § 152 

Rune Johansson, kommunrevisionen, § 152 

Anette Gabrielsson, personalrepresentant, §§ 150-151, 153-163, ej beslut 

Niklas Lindstrand, personalrepresentant, §§ 150-151, 153-163, ej beslut 
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BUN § 150 Val av justerare 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

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

__________  
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BUN § 151 Godkännande av ärendelista 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Punkten "Bästa skolkommun: Lärarförbundets ranking 2020" läggs till på 

ärendelistan, som därmed godkänns. 

__________  
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Dnr BUN 2020/142 

BUN § 152 Revisionens grundläggande 
granskning 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tackar revisionen för besöket. 

Sammanfattning av ärendet 

Som en del av kommunrevisionens årliga grundläggande granskning besöker 

revisionen nämnden för en dialog om nämndens arbete och ansvarsområden. 

Barn- och utbildningsnämnden svarar på revisionens frågor. 

Beslutsunderlag 

- Brev till nämnder och styrelse 

- Frågor grundläggande granskning 

__________  
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BUN § 153 Central Samverkan 13 november 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Catrin Eriksson, förvaltningschef/skolchef, rapporterar från Central Samverkan 

den 13 november. 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 2020/216 

BUN § 155 Start av lärlingsprogrammet vid 
verksamhet gymnasium 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge verksamhet gymnasium i uppdrag 

att starta upp ett pilotprojekt avseende lärlingsprogrammet. Pilotprojektet ska 

genomföras i nära samarbete med vuxenutbildningen. Verksamhet gymnasium 

ska regelbundet informera nämnden om projektets progression. 

Sammanfattning av ärendet 

Lärlingsutbildning är en studieväg med samma behörighetsregler, kunskapskrav 

och examensmål (gymnasieskolan) eller programmål (gymnasiesärskolan) som 

utbildningen som bedrivs på en skola eller inom kommunal vuxenutbildning eller 

särskild utbildning för vuxna. 

Lärlingsutbildning syftar till att ge eleverna en grundläggande yrkesutbildning, 

ökad arbetslivserfarenhet och möjlighet att få kunskaper inom yrkesområdet 

under en handledares ledning på en arbetsplats. 

De bästa förutsättningar för en elev som valt lärlingsutbildningen uppnås då skola 

och arbetsliv samverkar. På arbetsplatsen ska eleven ha en handledare som har 

ansvar för elevens lärande och yrkesmässiga utveckling. Skolan säkerställer att 

eleven får kunskaper och färdigheter enligt utbildningens mål. Samtal om och 

uppföljning av elevens lärande bör ske kontinuerligt mellan elev, handledare och 

yrkeslärare. 

Gymnasial lärlingsutbildning 

Gymnasial lärlingsutbildning är ett av två sätt att gå ett yrkesprogram. En elev 

som går lärlingsutbildning i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan gör minst 

hälften av utbildningen på en eller flera arbetsplatser. Lärlingsutbildning är möjlig 

på alla yrkesprogram i gymnasieskolan och alla nationella programmen i 

gymnasiesärskolan. 

Lärlingsutbildningen använder sig av samma ämnesplaner som skolförlagd 

yrkesutbildning. Utbildningen leder till samma yrkesexamen som skolförlagd 

utbildning. 

Sedan januari 2014 kan en elev som går lärlingsutbildning i gymnasieskolan 

ansöka hos CSN om lärlingsersättning - ett bidrag för måltider och resor. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag BUNAU § 82 den 5 november 2020 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 29 oktober 2020 

Beslutet skickas till 

Verksamhet gymnasium  
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Dnr BUN 2020/217 

BUN § 156 Start av naturbruksprogrammet 
inriktning hästhållning på Karlbergsgymnasiet 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att starta upp naturbruksprogrammet 

inriktning hästhållning vid verksamhet gymnasium. Utbildningen ska drivas i 

samverkan med Åmåls ridklubb och Åmålstravet. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut gäller under förutsättning att tillräckligt 

många elever är intresserade av att söka, och söker, samt att avtal med ovan 

nämnda samarbetspartners tecknas. 

Sammanfattning av ärendet 

På naturbruksprogrammets inriktning hästhållning får lära eleverna sig om hästen 

som biologisk varelse, dess beteende och relationen mellan häst och människa. 

Eleverna får även lära sig om hur man tar hand om djur, och ridning och körning. 

Efter avslutad utbildning kan eleverna arbeta som hästskötare, inriktning ridning 

eller körning.  

Fördjupning i ridning eller trav 

Med en inriktning på häst kan eleverna välja ytterligare en fördjupning- ridning 

eller trav. Om eleven väljer att fördjupa sig i ridning kommer eleven att få 

utveckla sina kunskaper som ryttare. Inom fördjupningen trav kommer eleven att 

få alla de verktyg som behövs för en framtid i travbranschen. Oavsett vilken 

fördjupning eleven väljer så kommer hen att få lära sig om: 

•Hästens anatomi 

•Fysiologi 

•Avel 

•Sjukdomar 

Efter hästutbildningen 

Naturbruksprogrammet med inriktning häst kan leda till flera olika typer av jobb 

beroende på vad eleven väljer att fördjupa sig i. Eleven kan bland annat jobba 

som hästskötare, djurvårdare med fokus på häst, på en travanläggning eller som 

amatörtränare. Om du vill fördjupa dina kunskaper kan du söka in till en 

yrkesutbildning eller skaffa grundläggande högskolebehörighet genom att läsa till 

några kurser i ditt individuella val på gymnasiet. 

Vid verksamhet gymnasium, Karlbergsgymnasiet, finns redan idag den 

lärarkompetens som krävs för att betygsätta elever som går 

naturbruksprogrammet inriktning hästhållning. Det finns även ett stort intresse 

från de lokala aktörerna, Åmåls ridklubb och Åmålstravet. 
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Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag BUNAU § 83 den 5 november 2020 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 29 oktober 2020 

Beslutet skickas till 

Verksamhet gymnasium 

__________  
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Dnr BUN 2020/219 

BUN § 157 Redovisning måluppfyllelse per den 
31 oktober, 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 oktober 2020. 

Samtliga skolenheter inom verksamhet grundskola rapporterar måluppfyllelse för 

respektive skolenhets elever fyra gånger per år. I rapporten anges hur många 

elever som riskerar att inte nå målen i ett eller flera ämnen. Kent Jönsson redogör 

även för hur verksamhet grundskola arbetar med åtgärder för att förbättra 

måluppfyllelsen, och hur verksamheten följer upp dessa åtgärder. 

__________  
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BUN § 158 Bästa skolkommun: 
Lärarförbundets ranking 2020 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kent Jönsson, verksamhetschef verksamhet grundskola, informerar om 

Lärarförbundets ranking av Årets skolkommun. Jönsson redogör för de kriterier 

som ingår i rankingen och hur Åmåls kommun har placerat sig inom respektive 

kriterium. I den totala rankingen placerar sig Åmåls kommun på plats 17 av 290 

kommuner. 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2020-11-19  13 (21) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr BUN 2020/80 

BUN § 159 Budgetuppföljning per den 31 
oktober 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 oktober 2020 redovisas utfallet för perioden 1 januari 

- 31 oktober 2020 beräknad prognos (avvikelse) per 31 oktober 2020 samt 

årsbudget och beräknat utfall för år 2020. 

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett överskott om 1 000 tusen kronor mot 

driftbudget (årsprognos) efter oktober månads utgång. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad den 9 november  2020 

- Ekonomisk prognos efter oktober Barn- och utbildningsnämnden 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

__________  
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Dnr BUN 2020/92 

BUN § 160 Svar på skrivelse från fristående 
förskolor gällande barnpeng 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inte ändra avstämningsdatum för 

utbetalning till fristående enheter från en gång per månad till två gånger per 

månad. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 10 mars 2020 inkom en skrivelse från Förskolan Lyckan, 

Föräldrakooperativet Barnhagen och Förskolan Pärlan ekonomisk förening om 

förändrade avstämningsdatum avseende antalet inskrivna barn och beräkning av 

bidragsbeloppet varje månad. Skrivelsen behandlades av barn- och 

utbildningsnämnden den 19 mars 2020 (BUN § 55), då nämnden beslutade att ge 

barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda vilka konsekvenser de 

förändringar som de fristående förskolorna önskar skulle innebära. 

Förvaltningen har nu utrett ärendet och rekommenderar inte att förändra 

avstämningsdatum för utbetalning från en gång per månad till två gånger per 

månad, då det skulle ta betydligt mer tid att administrera barn- och elevpeng om 

avstämningstidpunkterna skulle vara två gånger per månad. Barn- och 

utbildningsförvaltningen anser att det ekonomiskt bör jämna ut sig för de 

fristående förskolorna, när de barn som börjar förskoleklass lämnar förskolan 

under pågående månad och skolas in i fritidshemsverksamheten. Under den 

perioden erhåller förskolan barn/elevpeng för hela månaden. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag BUNAU § 85 den 5 november 2020 

- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad den 30 oktober 2020 

- Protokollsutdrag BUN § 55 den 19 mars 2020 

- Skrivelse från fristående förskolor, daterad den 10 mars 2020 

Beslutet skickas till 

Förskolan Lyckan  

Föräldrakooperativet Barnhagen 

Förskolan Pärlan ekonomisk förening 

Verksamhet förskola 

 

__________  
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Dnr BUN 2020/186 

BUN § 161 Avveckling av barn- och 
utbildningsnämndens fonder 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att ge kansli- och 

utredningsenheten i uppdrag att ansöka om prövning hos länsstyrelsen att 

avveckla de åtta fonder som uppfyller kriterierna för upplösning efter år 2020. 

Dessa fonder är: 

 St. Svante Danielssons stipendiefond 

 St. Sven Stenbecks stipendiefond 

 St. Läroverkets minnesfond 

 St. Åmåls Sparbanks premiefond 

 St. Gymnasieskolans samfond 

 St. Åmåls Grundskolas samfond 

 St. Tössboskolornas samfond 

 St. Linnea & Gustav Janssons stipendiefond 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden administrerar 10 fonder. De medel som är 

tillgängliga för utdelning baseras på ränta. I ett flertal av de 10 fonderna har ingen 

utdelning varit möjlig, då räntan har varit för låg för att generera tillräckligt med 

medel. 

Enligt 6 kap. 5 § stiftelselagen finns ett undantag från kravet på 

Kammarkollegiets tillstånd om att få förbruka kapitalet för ändamålet. Stiftelsens 

styrelse eller förvaltare får besluta om att förbruka stiftelsens tillgångar för det 

ändamål vartill de är bestämda eller för ett ändamål som så nära som möjligt 

motsvarar detta, om fyra kriterier uppfylls. Efter utgången av år 2020 uppfyller 

nio av fonderna dessa kriterier och ansökan kan skickas till Länsstyrelsen om 

upplösning av stiftelse. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag BUNAU § 81 den 5 november 2020 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 28 oktober 2020 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Kansli- och utredningsenheten 

__________  
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Dnr BUN 2020/183 

BUN § 162 Initiativärende gällande Nya 
Rösparksskolan - Allians för Åmål 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att följa utvecklingen vad gäller prognos 

antal barn/elever som underlag inför eventuell förändring av organisation av 

verksamhet grundskola med syfte att nyttja bland annat Nya Rösparksskolan, som 

beräknas stå klar våren 2023. Motivering till beslut är att ingen åtgärd per dags 

datum ger en flexibel lösning inför framtiden vad gäller eventuellt ökat antal 

barn/elever. 

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.  

Barn- och utbildningsnämnden behandlade initiativärendet den 26 oktober 2020 

(BUN § 140) och beslutade då att bordlägga ärendet. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag BUNAU § 84 den 5 november 2020 

- Protokollsutdrag BUN § 140 den 26 oktober 2020 

- Initiativärende från Allians för Åmål 

Yrkande 

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

utvecklingen vad gäller prognos antal barn/elever som underlag inför eventuell 

förändring av organisation av verksamhet grundskola med syfte att nyttja bland 

annat Nya Rösparksskolan, som beräknas stå klar våren 2023. Motivering till 

beslut är att ingen åtgärd per dags datum ger en flexibel lösning inför framtiden 

vad gäller eventuellt ökat antal barn/elever. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut; yrkandet från Jerry Saxin (S). 

Ordförande frågar barn- och utbildningsnämnden kan besluta i enlighet med 

yrkandet och finner att nämnden beslutar så. 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningen  
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BUN § 163 Information/meddelande 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Catrin Eriksson, förvaltningschef/skolchef, informerar om följande: 

- Åmåls kommuns ansökan om att driva ett projekt inom SIM (sociala 

investeringsmedel) har godkänts 

- Mark- och miljödomstolen har avslagit överklagandet avseende Nya 

Rösparksskolan 

__________  
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BUN § 164 Rapportering till huvudman kring 
delegeringsärende 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Catrin Eriksson, förvaltningschef/skolchef, rapporterar kring delegeringsärenden. 

Redovisas särskilt: 

- Barn- och utbildningsnämndens ordförande tog den 2 november 2020 beslut om 

tillfällig distansundervisning för verksamhet gymnasium från den 3 november till 

den 20 november 2020. Eleverna på verksamhet gymnasium kommer under denna 

period växelvis delta i undervisning på distans och på plats på 

Karlbergsgymnasiet. Verksamhet gymnasium ansvarar själva för att besluta om 

vilka veckor de respektive årskurserna kommer att delta i distansundervisning. 

Beslutet togs för att minska belastningen på kollektivtrafiken. 

- Barn- och utbildningsnämndens ordförande tog den 12 november 2020 beslut 

om att samtliga elever på verksamhet gymnasium ska delta i tillfällig fjärr- och 

distansundervisning, till och med den 19 november 2020. Beslutet togs i enlighet 

med Förordning om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet 

vid spridning av viss smitta SFS 2020:11 § 7 och SFS 2020:732 § 11 a och b. 

- Barn- och utbildningsnämndens ordförande tog den 13 november 2020 beslut 

om att ge verksamhet grundskola i uppdrag att prova att bedriva fjärrundervisning 

för elever i årskurs 5 till årskurs 9. 

Samtliga delegationsbeslut tagna av barn- och utbildningsnämndens ordförande är 

tagna i enlighet med 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 

 2020-11-19  19 (21) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

 

BUN § 165 Rapportering till huvudman kring 
åtgärder mot kränkande behandling 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef/skolchef Catrin Eriksson informerar om att inga rapporter kring 

åtgärder mot kränkande behandling har inkommit. 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2020-11-19  20 (21) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

 

BUN § 166 Rapportering till huvudman kring 
klagomålshantering enligt Skollagen 2010:800 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Catrin Eriksson, förvaltningschef/skolchef, rapporterar kring klagomålshantering 

avseende följande ärende: 

 BUN 2020/212 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2020-11-19  21 (21) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

 

BUN § 167 Rapportering av barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 5 november 2020 

__________ 


