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BUN § 56 Val av justerare 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

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

__________  
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BUN § 57 Godkännande av ärendelista 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Ärendet "Rapportering till huvudman gällande skolfrånvaro" läggs till på 

ärendelistan, som med denna ändring godkänns. 

__________  
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BUN § 58 Workshop: Verksamhetsplan 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden genomför en workshop med tema 

verksamhetsplan 2022. Workshoppen inleds med en föredragning om vad 

verksamhetsplanen innehåller och bygger på, av förvaltningschef/skolchef Catrin 

Eriksson. 

__________  
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BUN § 59 Central Samverkan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Catrin Eriksson, förvaltningschef/skolchef, rapporterar från Central Samverkans 

möte i april. De fackliga organisationerna har tagit del av förslag till beslut 

gällande de ärenden som idag behandlas av nämnden. De fackliga 

organisationerna hade inget att erinra. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har även genomfört MBL § 11 - förhandlingar 

gällande karriärtjänster och lärarlönelyft. 

__________  
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BUN § 60 Nuläge covid-19 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef/skolchef Catrin Eriksson informerar om nuläget gällande 

pandemin covid-19 i barn- och utbildningsnämndens verksamheter. Västra 

Götalandsregionens smittskydd rekommenderar i nuläget att maximalt 67% 

procent av eleverna på gymnasiet får närundervisning, vilket gäller fram till den 

16 maj. I övriga verksamheter gäller fortsatt rekommendationerna om att undvika 

trängsel och att skapa bubblor, där personal och barn/elever inte ska röra sig 

mellan olika skolor, klasser eller grupper. 

I barn- och utbildningsförvaltningen finns det smitta i flera verksamheter och på 

grund av detta har förvaltningen genomfört provtagning av personal. Man har 

även genomfört fjärrundervisning för vissa gymnasieprogram som har haft en 

smittspridning. Personal uppmanas att använda den skyddsutrustning som 

erbjuds. Det har också varit möjligt att erbjuda samhällsviktig personal inom 

verksamhet förskola att vaccinera sig när det funnits restdoser i kommunen. 

__________  
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Dnr BUN 2021/31 

BUN § 61 Ekonomisk prognos per den 31 mars 
2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden uppdrar barn- och utbildningsförvaltningen att 

fortsätta arbetet med att fram och genomföra generella budgetanpassningar för att 

uppnå en budget i balans. Barn- och utbildningsnämnden kommer även fortsatt att 

följa den ekonomiska utvecklingen noggrant. 

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 2021 redovisas utfallet för perioden 1 januari - 

31 mars 2021, beräknad prognos (avvikelse) för helåret 2021 samt årsbudget.  

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett underskott mot budget med – 3 900 

tusen kronor mot driftbudget (årsprognos) efter mars månads utgång. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Ingela Sorqvist daterad den 17 april 2021 

- Ekonomisk prognos efter mars Barn- och utbildningsnämnden 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

__________  
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Dnr BUN 2021/47 

BUN § 62 Budget utifrån volym 2022; äskande 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av förvaltningens budgetäskande för 

år 2022 uppgående till 4 506 000 kronor, och överlämnar detta till 

budgetutskottet. 

Barn. och utbildningsnämnden vill särskilt understryka för budgetunderskottet att 

barn- och utbildningsnämnden inte har haft tillgång till de underlag som krävs för 

att kunna beräkna den ökade hyreskostnaden som det innebär att 

Rösparksskolans nya idrottshall kommer att tas i bruk under hösten 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Budgetförslag/äskande 2022 har sin utgångspunkt i 2021 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 4 506 tkr. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag BUNAU § 28 den 15 april 2021 

- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad den 9 april 

- Bilaga: Skrivelse budgetförslag/äskande 2022 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsens budgetutskott 

Ekonomienheten 

__________  
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Dnr BUN 2021/33 

BUN § 63 Initiativärende: mensskydd 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till att erbjuda mensskydd till 

elever under skoltid och överlämnar ärendet till budgetutskottet för vidare 

beredning. 

Reservation 

Ove Kaye (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Klas Häggström (L) och Martin Nylander (M) reserverar sig mot beslutet med 

följande motivering: 

"Vi reserverar oss mot beslutet att sända vidare "initiativärendet mensskydd" till 

budgetberedningen. Vi stödjer grundtanken, att ingen skall känna sig hindrad gå 

till skolan pga mens och brist på skydd. Vi vill dock påpeka att skolsköterskorna 

redan idag delar ut gratis mensskydd. Vi anser att det räcker med tydlig 

information om detta inför varje läsår i berörda elevgrupper. 

För alliansen 

Klas Häggström och Martin Nylander" 

Sammanfattning av ärendet 

Initiativärende har inkommit från socialdemokraterna, vänsterpartiet och 

miljöpartiet. Initiativärendets syfte är att mensskydd ska ingå bland de 

hygienartiklar som finns på kommunens skolor. Barn- och utbildningsnämnden 

beslutade att uppdra barn- och utbildningsförvaltningen att ta fram en ekonomisk 

kalkyl för detta vid nämndens möte den 25 mars 2021 (BUN § 44). Förvaltningen 

har nu tagit fram en ekonomisk kalkyl.  

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag BUNAU § 29 den 15 april 2021 

- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad 21 april 2021 

- Beräkningsunderlag, excelfil 

Yrkande 

Peter Olsson (V) yrkar på att barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till 

att erbjuda mensskydd till elever under skoltid och överlämnar ärendet till 

budgetutskottet för vidare beredning. 

Ove Kaye (SD) yrkar på att ärendet avslås. 

Klas Häggström (L) och Martin Nylander (M) bifaller Ove Kayes (SD) 

avslagsyrkande. 
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Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut: Peter Olssons (V) yrkande 

och Ove Kayes (SD) avslagsyrkande. Ordförande ställer de två förslagen emot 

varandra och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt Peter 

Olssons (V) yrkande. 

Omröstning begärs. 

Omröstning 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för att bifalla Peter Olssons (V) yrkande. 

Nej-röst för att avslå initiativärendet, i enlighet med Ove Kayes (SD) yrkande. 

Ja-röster: Jerry Saxin (S), Peter Olsson (V), Cajsa Branchetti Hallberg (S), Maria 

Bertilsson Sandin (S), Karin Dahl (MP), Ann-Charlotte Örtegren (S) 

Nej-röster: Ove Kaye (SD), Klas Häggström (L), Martin Nylander (M) 

Med 6 ja-röster och 3 nej-röster beslutar barn- och utbildningsnämnden att besluta 

i enlighet med Peter Olssons (V) yrkande. 

Protokollsanteckning 

Ove Kaye (SD) lämnar följande protokollsanteckning: 

Till Barn- och utbildningsnämndens möte 29/2021 under punkten 8, 

initiativärende om mensskydd från den styrande majoriteten lämnar vi följande 

protokollsanteckning. 

Gratis mensskydd till elever i högstadiet och på gymnasiet är naturligtvis ett 

behjärtansvärt önskemål, det tycker nog de flesta av oss men dylika önskemål är 

inte det medborgarnas skattepengar ska användas till. 

BUN har en budget som för tillfället inte är i balans utan nämnden har att förhålla 

sig till anpassningskrav för att få budgeten i balans. Att i det läget lägga förslag 

som kan betyda ökade kostnader för BUN är direkt oansvarigt av den styrande 

majoriteten och inget SD kan stå bakom. 

SD yrkar därför avslag på yrkandet från majoriteten. 

Ove Kaye SD 

Ledamot i BUN 

29/4 2021 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsens budgetutskott 

__________  
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Dnr BUN 2021/49 

BUN § 64 Plan för likvärdig skola 2021, 
verksamhet grundskola 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta Plan för likvärdig skola år 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämndens plan för likvärdig skola år 2021 är upprättad av 

barn- och utbildningsförvaltningen, verksamhet grundskola och verksamhet stöd 

och resurs. Av planen framgår vilka insatser som verksamheten planerar att göra 

under bidragsåret 2021 för utökade insatser för stärkt likvärdighet och 

kunskapsutveckling i förskoleklassen och grundskolan. Planen har samverkats 

med berörda fackliga organisationer. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag BUNAU § 30 den 15 april 2021 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 9 april 2021 

- Plan för likvärdig skola 2021, verksamhet grundskola 

Beslutet skickas till 

Verksamhet grundskola 

Verksamhet stöd och resurs 

__________  
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Dnr BUN 2021/48 

BUN § 65 Karriärtjänster 2021-07-01 - 2022-06-
30 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att söka medel för tilldelat antal 

karriärtjänster inom barn- och utbildningsförvaltningen för perioden 2021-07-01 – 

2022-06-30. 

Ansvarig verksamhetschef ansvarar för tillsättning av karriärtjänster samt 

förstelärarnas uppdrag. 

Den som får en tjänst som förstelärare i barn- och utbildningsförvaltningens 

verksamheter under perioden 2021-07-01 – 2022-06-30 har som uppdrag och 

förväntas att 

- arbeta tillsammans med skolledningen och sina kollegor i syfte att utveckla 

verksamheten som helhet, 

- delta i den kollektiva ledningen av skolan och ta ansvar för arbetet på skolan, 

- driva utvecklingsarbete på skolan, 

- våga utmana sina kollegor, ”fråga efter”.  

- utveckla undervisningens kvalitet utifrån styrdokumenten,  

- bidra till en ökad förståelse för verksamhetens uppdrag utifrån 

styrdokumenten. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett samlat system av karriärmöjligheter i skolan syftar till att främja det lokala 

arbetet med att stärka lärarnas karriärmöjligheter i skolan och på så sätt öka 

elevernas måluppfyllelse. Karriärsystemet består av tre spår: förstelärare, lektor 

och ledarskap. Regeringen har beslutat om ett nytt samlat statsbidrag för 

karriärsteg för lärare. Satsningen ska stärka kompetensförsörjningen inom skolan 

genom att öka läraryrkets attraktivitet genom bättre villkor samt utvecklings- och 

karriärmöjligheter. 

Statsbidrag för karriärsteg för lärare, statsbidrag för karriärsteg för lärare i 

utanförskapsområden och statsbidrag för skolledare och extra karriärtjänster 

ersätts från och med 1 juli 2020 och uppgår i ett samlat statsbidrag. 

Statsbidraget ska gå till löner för karriärtjänsterna förstelärare och lektorer och det 

nya statsbidraget förändrar inte kraven för vilka som kan utses till förstelärare och 

lektorer. 

Det nya statsbidraget beräknas årligen uppgå till totalt 1 852 miljoner kronor, 

varav 410 miljoner beräknas gå till skolor med särskilt svåra förutsättningar. 
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Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag BUNAU § 31 den 15 april 2021 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 9 april 2021 

Beslutet skickas till 

Verksamhet grundskola 

Verksamhet gymnasium 

Verksamhet särskola  

__________  
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Dnr BUN 2021/46 

BUN § 66 Lärarlönelyft 2021-07-01 - 2022-06-30 

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 

och förskollärare i verksamhet förskola för perioden 2021-01-07 till och med 

2022-06-30, där 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 ska differentieras. 

• skolledare inte ska få ta del av lärarlönelyftet 

• förstelärare ska få ta del av lärarlönelyftet 

samt 

• ansvariga verksamhetschefer tillsammans med berörda 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 ett strukturerat, 

systematiskt arbete med kollegialt lärande och skolutveckling, med 

utgångspunkt i evidens och beprövad erfarenhet, gör skillnad för 

verksamhetens arbete med att nå ökad måluppfyllelse och en hög grad av 

trivsel, trygghet och studiero.  

Förskolläraren/läraren ska vidare ha visat på ett systematiskt kvalitetsarbete 

med ett arbetssätt där kontinuerlig uppföljning (att planerade saker är 

genomförda, i rätt tid) och utvärdering (har de planerade och genomförda 

insatserna gett förväntad effekt) ingår i det dagliga arbetet, dokumenteras och 

kommuniceras med kollegor, arbetslag och skolledning.  

• Barn- och utbildningsnämndens definition av de specifika kriterierna 

gäller enligt nedanstående: 
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• Tagit särskilt ansvar för att stödja lärarstudenter och kollegor som är nya i 

yrket eller genom att  

• Pedagogen ska ha varit mentor eller handledare. 

• Tagit särskilt ansvar för att utveckla ämnen eller ämnesövergripande 

områden. 

• Utveckling av enskilda ämnen 

• Utveckling av ämnesövergripande områden med fokus 

• Entreprenöriellt lärande/utvecklingsarbete 

• Implementering av studie- och yrkesvägledning i grundskolan 

• Internationellt arbete 

• Kulturellt arbete 

• Arbete med värdegrund 

• Arbete med jämställdhet 

• Tematiskt arbete – över ämnesgränser 

• Tagit särskilt ansvar för särskilt komplicerade undervisningssituationer. 

• Elever med låg behörighet (verksamhet gymnasium) 

• Elever med låg måluppfyllelse (verksamhet grundskola) 

• 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. 

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.  
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

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 

- Protokollsutdrag BUNAU § 32 den 15 april 2021 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 9 april 2021 

Beslutet skickas till 

Verksamhet förskola 

Verksamhet grundskola 

Verksamhet gymnasium 

Verksamhet särskola 

__________  
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BUN § 67 Information/meddelande 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Catrin Eriksson, förvaltningschef/skolchef, informerar om följande: 

• Skolverket: Statsbidrag till kvalitetssäkrande åtgärder; 510 040 kr 

(rekvisition) 

• Skolverket: Statsbidrag Likvärdig skola; 11 063 411 kr 

• Skolverket: Statsbidrag Fortbildning av lärare; SVA (svenska som 

andraspråk) 61 040 kr = sökt summa 

• Skolverket: Statsbidrag Läxhjälp grundskola; 915 000 kr (sökt summa) 

• Skolverket: Statsbidrag Språkutveckling i förskolan; 455 253 kr (sökt 

summa) 

• Skolverket: Statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för lärare i 

yrkesämnen; 137 983 kr (sökt summa = 216 793 kr 

• Skolverket: Statsbidrag för fortbildning av lärare; 7 500 kr (sökt summa) 

• Skolverket: Statsbidrag för fortbildning för specialpedagogik; 396 480 kr 

(sökt summa) 

• Skolverket: Statsbidrag Personalförstärkningar elevhälsa 

(specialpedagog); godkänd redovisning för 2019 

• Skolverket: Statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för lärare i 

yrkesämnen; godkänd redovisning för 2020 

• Rekrytering av rektor inom verksamhet förskola 

• Organisationsförändringar inom verksamhet grundskola och verksamhet 

gymnasium 

__________  
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BUN § 68 Rapportering till huvudman kring 
delegeringsärende 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef/skolchef Catrin Eriksson informerar om följande 

delegeringsbeslut som rapporterats under perioden 25 mars - 28 april 2021: 

• Beviljande av skolskjuts (7 ärenden) 

• Beviljande av tilläggsbelopp (3 ärenden) 

• Avslag av tilläggsbelopp (2 ärenden) 

• Visstidsanställning (5 ärenden) 

• Anställning av obehörig lärare för begränsad tid (2 ärenden) 

• Beslut terminalglasögon (3 ärenden) 

• Partiell tjänstledighet (1 ärende) 

__________  
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BUN § 69 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 ärenden: 

Öppnade utredningar: 

• BUF 2021/11 

• BUF 2021/12 

• BUF 2021/14 

• BUF 2021/16 

• BUF 2021/17 

• BUF 2021/24 

Avslutade utredningar: 

• BUF 2021/8 

Öppnade och avslutade utredningar: 

• BUF 2021/13 

• BUF 2021/23 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2021-04-29  21 (23) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

 

BUN § 70 Rapportering till huvudman gällande 
anmälan om skolfrånvaro 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef/skolchef Catrin Eriksson rapporterar om öppnad utredning om 

skolfrånvaro gällande följande ärende: 

• BUF 2021/15 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2021-04-29  22 (23) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

 

BUN § 71 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 enligt 

Skollag 2010:800 har inkommit. 

__________  
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BUN § 72 Rapportering av barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 15 april 2021 

__________ 


