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 Erika Sörqvist 
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Ledamöter Jerry Saxin (S), ordförande 
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Övriga deltagare Catrin Eriksson, förvaltningschef/skolchef, barn- och 

utbildningsförvaltningen 

Erika Sörqvist, nämndsekreterare 

Kent Jönsson, verksamhetschef, verksamhet grundskola, §§ 1-8 

Joakim Axelsson, tf verksamhetschef, verksamhet gymnasium, §§ 1-4 

Lena Andrén Persson, rektor, Kristinebergskolan, § 5 

Fredrik Eriksson, rektor, Kristinebergskolan, § 5 

Anette Gabrielsson, personalrepresentant, §§ 1-14, ej beslut 

Niklas Lindstrand, läs- och skrivuvecklingspedagog/personalrepresent, 

personalrepresentant §§ 1-6, 8 

läs- och skrivutvecklingspedagog § 7 
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Innehåll 

Ärende Sida 

BUN § 1 Val av justerare 4 

BUN § 2 Godkännande av ärendelista 5 

BUN § 3 Central Samverkan 15 januari 2021 6 

BUN § 4 Redovisning nuläge covid-19, verksamhet gymnasium 7 

BUN § 5 Redovisning nuläge covid -19, verksamhet grundskola område C 8 

BUN § 6 Redovisning nuläge covid-19, övriga verksamheter 9 

BUN § 7 Redovisning: läs- och skrivutveckling förskoleklass - årskurs 3 10 

BUN § 8 Måluppfyllelse per den 31 december, verksamhet grundskola 11 

BUN § 9 Attestpliktiga per den 1 januari 2021 12 

BUN § 10 Fjärrundervisning vid verksamhet gymnasium 13 

BUN § 11 Fjärrundervisning vid verksamhet grundskola 15 

BUN § 12 Samverkan för barn och ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra 

Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen 17 

BUN § 13 Information/meddelande 18 

BUN § 14 Rapportering till huvudman kring delegeringsärende 19 

BUN § 15 Rapportering till huvudman kring åtgärder mot kränkande behandling 20 

BUN § 16 Rapportering till huvudman kring klagomålshantering enligt Skollagen 

2010:800 21 

BUN § 17 Rapportering av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 22 
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BUN § 1 Val av justerare 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Till justerare av dagens protokoll väljs Lisa Malm (MP). 

__________  
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BUN § 2 Godkännande av ärendelista 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Punkt 10 "Fjärrundervisning vid verksamhet gymnasium" och punkt 11 

"Fjärrundervisning vid verksamhet grundskola" läggs till på ärendelistan, som 

med dessa ändringar godkänns. 

__________  
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BUN § 3 Central Samverkan 15 januari 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Catrin Eriksson, förvaltningschef/skolchef, rapporterar från Central Samverkan 

den 15 januari. De fackliga organisationerna har tagit del av beslut gällande 

ärendet "Samverkan om barn och ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra 

Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen" som nämnden idag 

behandlar. De fackliga organisationerna hade inget att erinra. 

__________  
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Dnr BUN 2020/227 

BUN § 4 Redovisning nuläge covid-19, 
verksamhet gymnasium 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Joakim Axelsson, tf verksamhetschef verksamhet gymnasium, redovisar nuläget 

gällande situationen på verksamhet gymnasium avseende smittspridningen av 

covid-19. 

Barn- och utbildningsnämnden informeras om hur verksamheten planerar för en 

stegvis återgång till närundervisning och i vilken utsträckning som eleverna på 

skola kommer att undervisas på plats respektive fjärrundervisas. Axelsson 

redovisar också verksamhet gymnasiums planering avseende åtgärder för att 

minimera smittspridning när fler elever kommer att befinna sig på 

Karlbergsgymnasiet. 

__________  
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Dnr BUN 2020/225 

BUN § 5 Redovisning nuläge covid -19, 
verksamhet grundskola område C 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Lena Andrén Persson och Fredrik Eriksson, rektorer på Kristinebergskolan, 

redovisar nuläget på verksamhet grundskola, område C, Kristinebergskolan, med 

hänseende till smittspridningen av covid-19. 

Rektorerna informerar om de förberedelser som genomfördes inför att man 

övergick till fjärrundervisning. Även fortsättningsvis önskar man att ha en viss del 

fjärrundervisning, för att minska antalet elever på plats i skolan och därmed kunna 

genomföra undervisningen på ett säkert sätt, men hänsyn till eventuell 

smittspridning. 

Barn- och utbildningsnämnden informerar också om den handlingsplan som har 

tagits fram, som innehåller de åtgärder som man genomför på skolan för att 

minska risken för smittspridning av covid-19. 

__________  
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BUN § 6 Redovisning nuläge covid-19, övriga 
verksamheter 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Catrin Eriksson, förvaltningschef/skolchef, redovisar kring hur de övriga 

verksamheterna arbetar för att minska smittspridning. Även i dessa verksamheter 

arbetar man med att ta fram handlingsplaner, på liknande sätt som man gjort inom 

verksamhet gymnasium och verksamhet grundskola, område C. 

  

__________  
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BUN § 7 Redovisning: läs- och skrivutveckling 
förskoleklass - årskurs 3 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Niklas Lindstrand, läs- och skrivutvecklare, redovisar om läs- och skrivutveckling 

i förskoleklass till och med årskurs. Målet är att alla elever ska ha knäckt läskoden 

under höstterminen i årskurs 1. Att knäcka läskoden innebär att eleven kan ljuda 

ihop bokstäver till ord, och förstår kopplingen mellan bokstävernas utseende och 

deras ljud. Av eleverna i årskurs 1 är det cirka 90 procent av eleverna som har 

knäckt läskoden i nuläget. 

Det har tagits en tidsplan för kommunövergripande uppföljning i svenska 

från förskoleklass till årskurs 3. Nu är målet att sådan tidsplaner ska tas fram för 

samtliga årskurser till och med årskurs 9. 

Arbetet med läs- och skrivutveckling är en viktig del för att tidigt kunna 

identifiera elever som behöver extra stöd och insatser för att kunna nå målen i 

svenska. Att kunna läsa är dock en viktig kunskap för att kunna nå målen i andra 

ämnen, vilket innebär att förhoppningen är att arbetet med läs- och 

skrivutveckling ska leda till bättre måluppfyllelse i fler ämnen. 

__________  
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Dnr BUN 2020/219 

BUN § 8 Måluppfyllelse per den 31 december, 
verksamhet grundskola 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kent Jönsson, verksamhetschef verksamhet grundskola, redovisar måluppfyllelse 

för verksamhet grundskola per den 31 december 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. 

__________  
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Dnr BUN 2021/7 

BUN § 9 Attestpliktiga per den 1 januari 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Åmåls kommuns attestreglemente ska nämnden vid förändring av 

beslutsattestanter och minst en gång per år informeras om de av 

förvaltningschefen utsedda beslutsattestanterna. Det nu gällande attestregistret har 

setts över av förvaltningschefen inför 2021, och har ändrats i enlighet med hur 

organisationen har förändrats. 

__________  
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Dnr BUN 2020/224 

BUN § 10 Fjärrundervisning vid verksamhet 
gymnasium 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förordning 2020:115 § 2 punkt 4 att 

verksamhet gymnasium ska vara delvis stängt under perioden 25 januari - 1 april 

enligt rekommendation från Folkhälsomyndigheten.  

Barn- och utbildningsnämnden uppdrar verksamhet gymnasium att ta fram ett 

underlag för planering där eleverna erbjuds närundervisning enligt Skolverkets 

rekommendationer om att prioritera åk 3 och Folkhälsomyndighetens 

rekommendation om att högst 80% av undervisningstiden ska vara 

fjärrundervisning med inslag av distansundervisning.  

Vidare beslutar Barn- och utbildningsnämnden att undervisningstiden ska 

avräknas den garanterade undervisningstiden enligt förordning 2020:115 § 7. 

Sammanfattning av ärendet 

Folkhälsomyndigheten förlänger rekommendationen om fjärr- och 

distansundervisning för gymnasieskolor till och med den 1 april 2021. 

Rekommendationen justeras på så sätt att undervisningen ska bedrivas som en 

kombination av fjärr- eller distansundervisning och viss närundervisning från och 

med den 25 januari till och med den 1 april 2021. 

Förordning 2021:10 

Förordning om ändring i förordningen (2020:115) om utbildning på skolområdet 

och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta. Regeringen 

föreskriver att 11 b och 11 c §§ förordningen (2020:115) om utbildning på 

skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta ska ha 

följande lydelse.  

11 b §3 Utöver vad som följer av 11 a § får en huvudman som håller en skolenhet 

öppen tillämpa 5, 7, 9 och 10 §§ på utbildning i gymnasieskolan och 3, 4, 7, 9 och 

10 §§ på utbildning i grundskolans högstadium, om det behövs för att 

huvudmannen ska kunna anpassa utbildningens utformning, omfattning eller 

förläggning för att lärare och elever ska kunna följa före- skrifter, allmänna råd 

eller rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som avser sjukdomen covid-

19 och som rör kollektivtrafiken och andra allmänna färdmedel.  

11 c §4 Utöver vad som följer av 11 a och 11 b §§ får en huvudman som håller en 

skolenhet öppen tillämpa 5, 7, 9 och 10 §§ på utbildning i gymnasieskolan och 3, 

4, 7, 9 och 10 §§ på utbildning i grundskolans hög- stadium, om antalet elever 

som är samtidigt närvarande i skolenhetens lokaler behöver begränsas för att 

huvudmannen ska kunna följa föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer 

från Folkhälsomyndigheten som avser sjukdomen covid-19. 
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Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 21 januari 2021 

Beslutet skickas till 

Verksamhet gymnasium 

__________  
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Dnr BUN 2020/225 

BUN § 11 Fjärrundervisning vid verksamhet 
grundskola 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förordning 2020:115 § 2 punkt 4 att 

verksamhet grundskola, område C Kristinebergskolan ska vara delvis stängd 

under perioden 25 januari - 1 april enligt rekommendation från Smittskyddet i 

Västra Götaland.  

Barn- och utbildningsnämnden uppdrar åt verksamhet grundskola att ta fram ett 

underlag för planering där eleverna erbjuds närundervisning enligt Skolverkets 

rekommendationer om att prioritera åk 9 och att andelen närundervisning ska vara 

så hög som möjligt för de elever som har störst behov.  

Vidare beslutar Barn- och utbildningsnämnden att undervisningstiden ska 

avräknas den garanterade undervisningstiden enligt förordning 2020:115 § 7. 

Sammanfattning av ärendet 

Smittskydd Västra Götaland rekommenderade generell distansundervisning på 

regionens högstadieskolor till och med 24 januari. Smittläget för covid-19 i 

Västra Götaland har dämpat sig något, men läget är fortsatt ansträngt och kräver 

stor försiktighet. Generell distansundervisning för högstadiet efter den 24 januari 

rekommenderas inte, utan Smittskydd Västra Götaland uppmanar 

skolhuvudmännen att göra det möjligt att hålla avstånd på annat sätt, till exempel 

genom att glesa på eleverna lokalmässigt eller via någon form av partiell 

distansundervisning. Verksamheten behöver bedrivas utan risk för trängsel vare 

sig i lärar-/personalgruppen eller bland eleverna och med lokalt anpassade 

riktlinjer för detta. 

Verksamhet grundskola, område C Kristinebergskolan har sedan mars 2020 

kontinuerligt arbetat med riskbedömningar och åtgärder för att minska risken för 

smittspridning av Covid-19 i verksamheten i samverkan med skyddsombud. I 

nuläget finns inga alternativ att glesa på eleverna annat än i form av delvis 

fjärrundervisning med inslag av distansundervisning, då lokalerna är nyttjade till 

max. Det finns heller inte finns några alternativa lokaler att nyttja i närområdet.  

En av de stora utmaningarna har varit och är trängseln vid skolmåltiderna och 

med anledning av detta är det inte ett alternativ att förlänga skoldagen. Det är inte 

heller möjligt på grund av skolskjutsar. Det enda alternativet till delvis 

fjärrundervisning med inslag av distansundervisning är att förlägga undervisning 

till helger och lov. Den ordinarie personalstyrkan räcker dock inte till att täcka 

upp den undervisningen utan då handlar det om nyrekryteringar. Den 

professionella bedömning av en sådan tillfällig insats är att det blir svårt att hjälpa 

och stödja eleverna i såväl deras kunskapsutveckling som sociala situation. 
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Förordning 2021:10 

Förordning om ändring i förordningen (2020:115) om utbildning på skolområdet 

och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta. Regeringen 

föreskriver att 11 b och 11 c §§ förordningen (2020:115) om utbildning på 

skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta ska ha 

följande lydelse: 

11 b §3 Utöver vad som följer av 11 a § får en huvudman som håller en skolenhet 

öppen tillämpa 5, 7, 9 och 10 §§ på utbildning i gymnasieskolan och 3, 4, 7, 9 och 

10 §§ på utbildning i grundskolans högstadium, om det behövs för att 

huvudmannen ska kunna anpassa utbildningens utformning, omfattning eller 

förläggning för att lärare och elever ska kunna följa före- skrifter, allmänna råd 

eller rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som avser sjukdomen covid-

19 och som rör kollektivtrafiken och andra allmänna färdmedel.  

11 c §4 Utöver vad som följer av 11 a och 11 b §§ får en huvudman som håller en 

skolenhet öppen tillämpa 5, 7, 9 och 10 §§ på utbildning i gymnasieskolan och 3, 

4, 7, 9 och 10 §§ på utbildning i grundskolans hög- stadium, om antalet elever 

som är samtidigt närvarande i skolenhetens lokaler behöver begränsas för att 

huvudmannen ska kunna följa föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer 

från Folkhälsomyndigheten som avser sjukdomen covid-19. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 21 januari 2021 

Beslutet skickas till 

Verksamhet grundskola 

__________  
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Dnr BUN 2021/3 

BUN § 12 Samverkan för barn och ungas hälsa 
- överenskommelse mellan Västra Götalands 
kommuner och Västra Götalandsregionen 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta Samverkan för barns och ungas 

hälsa – överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra 

Götalandsregionen. 

Sammanfattning av ärendet 

Samverkan för barns och ungas hälsa – överenskommelse mellan Västra 

Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen är en sammanslagning av 

den två förslagen till överenskommelser som började arbetas fram under 2018. De 

två tidigare överenskommelserna är Överenskommelse om Trygg och säker vård 

för barn och unga som vårdas utanför hemmet och Västbus – Samverkan för 

barns och ungas bästa. Under arbetet med överenskommelserna framkom att de 

hade många beröringspunkter och att det skulle finnas positiva effekter av att slå 

samman dessa. 

Den 10 december 2020 beslutade Fyrbodals kommunalförbunds 

förbundsdirektion att rekommendera de kommuner som ingår i 

kommunalförbundet att anta Samverkan för barns och ungas hälsa – 

överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra 

Götalandsregionen. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 14 januari 2021 

- Samverkan för barns och ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra 

Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Fyrbodals kommunalförbund 

Västkom 

__________  
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BUN § 13 Information/meddelande 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Catrin Eriksson, förvaltningschef/skolchef, informerar om följande 

 skolsköterskorna inom barn- och utbildningsförvaltningen kommer att 

delta i arbetet med vaccinering mot covid-19, 

 Huset är fortsatt öppet, 

 Karlbergsgymnasiet fyller 50 år i år, men inget firande kommer att 

genomföras under 2021 utan som tidigast under 2022, 

 byggstart av skolbyggnaden på Rösparksskolan, 

 arbetsgrupper är tillsatta gällande projekteringen för Kristinebergskolan, 

 underlagen inför en ombyggnation av Tösse skola är hos arkitekt, 

 barn- och utbildningsförvaltningens bidrag för att minska 

strukturarbetslösheten; studie- och yrkesvägledning, familjecoachning 

(tillsammans med välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen), 

och entreprenöriell skolutveckling, 

 organisationen av verksamhet gymnasium under verksamhetschef 

föräldraledighet, 

 Skolinspektionen genomför kvalitetsgranskning under vårterminen 2021, 

 Arbetsmiljöverket genomför inspektion under våren 2021, 

 Skolverket har tagit fram betygsstödjande bedömning, då de nationella 

proven inte kommer att genomföras under våren 2021, och 

 från och med höstterminen 2021 kommer barn- och fritidsprogrammet att 

enbart erbjuda en inriktning, men då med möjlighet att välja yrkesutgång 

väktare. 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2021-01-21  19 (22) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

 

BUN § 14 Rapportering till huvudman kring 
delegeringsärende 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Catrin Eriksson, förvaltningschef/skolchef, redogör kring delegeringsärenden. 

Redovisas särskilt: 

Barn- och utbildningsnämndens ordförande har tagit två beslut på delegation, i 

enlighet med delegeringsreglementets punkt 3.9. Ett beslut berörde framflyttad 

skolstart för verksamhet grundskola, område C, Kristinebergskolan (BUN 

2021/1), och ett beslut berörde införandet av fjärrundervisning för verksamhet 

grundskola, område C Kristinebergskolan (BUN 2020/225). 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2021-01-21  20 (22) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

 

BUN § 15 Rapportering till huvudman kring 
åtgärder mot kränkande behandling 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Catrin Eriksson, förvaltningschef/skolchef, rapporterar att inga rapporter gällande 

åtgärder mot kränkande behandling har inkommit. 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2021-01-21  21 (22) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

 

BUN § 16 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 att inga klagomål enligt 

Skollag 2010:800 har inkommit. 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2021-01-21  22 (22) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

 

BUN § 17 Rapportering av barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 

Sammanfattning av ärendet 

Inga protokoll att rapportera, då barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts 

möte i januari ställdes in. 

__________ 


