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Justeringens plats och tid  
  
  
Sekreterare  Paragrafer 138–151 
 Erika Sörqvist 
  
  
Ordförande  
 Jerry Saxin 
  
  
Justerare  
 Klas Häggström 
  
 

Anslag/bevis 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Barn- och utbildningsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2021-08-25 
  
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. 14:00–16:00 
  
Ledamöter Jerry Saxin (S), ordförande 

Mikaëla Thorén (C), 2:e vice ordförande 

Cajsa Branchetti Hallberg (S) 

Maria Bertilsson Sandin (S) 

Karin Dahl (MP) 

Klas Häggström (L) 

Ove Kaye (SD), §§ del av 141 - 151 
 

  
Tjänstgörande ersättare Ann-Charlotte Örtegren (S), ersätter Peter Olsson (V) 

Monica Lindstrand (S), ersätter Sandra Nilsson (M) 

Holger Danielsson (SD), ersätter Ove Kaye (SD) §§ 138 - del av 141 

  
Övriga deltagare Catrin Eriksson, förvaltningschef/skolchef, barn- och 

utbildningsförvaltningen 

Erika Sörqvist, nämndsekreterare 

Kent Jönsson, verksamhetschef, verksamhet grundskola, § 141 

Niklas Lindstrand, personalrepresentant, §§ 138 - del av 147, ej beslut 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Innehåll 

Ärende Sida 

BUN § 138 Val av justerare 3 

BUN § 139 Godkännande av ärendelista 4 

BUN § 140 Central Samverkan 24 augusti 5 

BUN § 141 Redovisning; måluppfyllelse per den 15 juni, verksamhet grundskola 6 

BUN § 142 Studie- och yrkesvägledningsplan 2021-2024 7 

BUN § 143 Elevhälsoplan 8 

BUN § 144 Livskunskapsplan 9 

BUN § 145 Riktlinje vid skador på skolans egendom 10 

BUN § 146 Riktlinje för ersättning vid glasögonskador 11 

BUN § 147 Information/meddelande 12 

BUN § 148 Rapportering till huvudman kring delegeringsärende 13 

BUN § 149 Rapportering till huvudman kring åtgärder mot kränkande behandling 14 

BUN § 150 Rapportering till huvudman kring klagomålshantering enligt Skollagen 

2010:800 15 

BUN § 151 Rapportering av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 16 
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BUN § 138 Val av justerare 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

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

__________  
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BUN § 139 Godkännande av ärendelista 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Ärendelistan godkänns. 

__________  
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BUN § 140 Central Samverkan 24 augusti 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Catrin Eriksson, förvaltningschef/skolchef, rapporterar från Central Samverkans 

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

beslut gällande de ärenden som nämnden idag behandlar. De fackliga 

organisationerna hade inget att erinra. 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2021-08-25  6 (16) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr BUN 2020/219 

BUN § 141 Redovisning; måluppfyllelse per den 
15 juni, verksamhet grundskola 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kent Jönsson, verksamhetschef verksamhet grundskola, redovisar hur 

måluppfyllelsen för elever inom verksamhet grundskola såg ut den 15 juni 2021. 

Kent Jönsson påpekar att kunskapsutveckling hos de enskilda eleverna är det 

viktiga, och målet är att eleverna ska utveckla sig så långt som möjligt mot målen. 

Det går nu att se att hur utvecklingen gällande måluppfyllelse ser ut sett över 

några år, vilket också redovisas för barn- och utbildningsnämnden. Det går till 

exempel att se att det är en påtaglig skillnad mellan årkurs 3 och årskurs 4, då fler 

elever inte når målen i årskurs 4 än i årskurs 3. Verksamheten arbetar nu med att 

undersöka vad detta beror på och hur man kan förändra detta. 

Verksamhet grundskola har även tittat närmare på resultaten för enskilda ämnen 

för att kunna undersöka hur måluppfyllelsen ser ut per ämne, och utreda vilka 

extra insatser som kan krävas för att uppnå högre måluppfyllelse. 

__________  
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Dnr BUN 2021/73 

BUN § 142 Studie- och yrkesvägledningsplan 
2021-2024 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta studie- och yrkesvägledningsplan 

2021 - 2024. 

Sammanfattning av ärendet 

Att göra val inför framtiden är en ständigt pågående process. Elevens studie- och 

yrkesval har stor betydelse för hur livet kommer att utvecklas. Studie- och 

yrkesvägledning är en rättighet för eleven och skolan har ett viktigt och 

omfattande uppdrag att stödja eleverna i att göra väl underbyggda val. Skolverket 

och Skolinspektionen har i olika rapporter lyft fram att studie- och 

yrkesvägledningen behöver utvecklas. Studie- och yrkesvägledningsplanen är ett 

sätt att säkerställa ett systematiskt arbete med studie- och yrkesvägledning för alla 

elever i Åmåls kommuns skolor. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag BUNAU § 69 den 19 augusti 2021 

- Tjänsteskrivelse av Charlotte Bring daterad den 12 augusti 2021 

- Reviderad studie- och yrkesvägledningsplan 2021 -  

Beslutet skickas till 

Charlotte Bring, chef för studie- och yrkesvägledning 

Verksamhet grundskola 

Verksamhet gymnasium 

__________  
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Dnr BUN 2012/7 

BUN § 143 Elevhälsoplan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att upphäva Elevhälsoplan enheten 

grundskola.  

Sammanfattning av ärendet 

Elevhälsoplan enheten grundskola antogs den 21 december 2011 (BUN § 159). 

Eftersom planen antogs utan att ha ett tydligt datum när den löper ut är planen i 

teorin ännu gällande. I praktiken är dock planen överflödig, då förutsättningar och 

arbetssätt har förändrats sedan planen antogs. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag BUNAU § 70 den 19 augusti 2021 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 12 augusti 2021 

Beslutet skickas till 

Verksamhet stöd och resurs 

__________  
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Dnr BUN 2012/17 

BUN § 144 Livskunskapsplan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att upphäva Livskunskapsplan enheten 

grundskola. 

Sammanfattning av ärendet 

Livskunskapsplan enheten grundskola antogs den 18 januari 2012 (BUN § 2). 

Eftersom planen antogs utan att ha ett tydligt datum när den löper ut är planen i 

teorin ännu gällande. I praktiken är dock planen överflödig, då förutsättningar och 

arbetssätt har förändrats sedan planen antogs. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag BUNAU § 71 den 19 augusti 2021 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 12 augusti 2021 

Beslutet skickas till 

Verksamhet grundskola 

__________  
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Dnr BUN 2021/120 

BUN § 145 Riktlinje vid skador på skolans 
egendom 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta Riktlinje vid skador på skolans 

egendom. 

Sammanfattning av ärendet 

I Åmåls kommuns grundskola och gymnasieskola förekommer skadegörelse av 

olika slag. För att säkerställa att detta hanteras på ett likvärdigt sätt gentemot 

elever och vårdnadshavare har barn- och utbildningsnämnden, som huvudman, 

tagit fram Riktlinje vid skador på skolans egendom, som eftersätter Riktlinjer vid 

skadegörelse.  

Riktlinjen reviderades senast den 18 juni 2019 (BUN § 101). 

Riktlinjen ska ses över vartannat år (ojämna år), samt revideras vid behov. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag BUNAU § 72 den 19 augusti 2021 

- Tjänsteskrivelse av Kent Jönsson daterad den 12 augusti 2021 

- Riktlinje vid skador på skolans egendom 

Beslutet skickas till 

Verksamhet grundskola 

Verksamhet gymnasium 

__________  
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Dnr BUN 2021/121 

BUN § 146 Riktlinje för ersättning vid 
glasögonskador 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta Riktlinje för ersättning vid 

glasögonskador. 

Sammanfattning av ärendet 

Riktlinje för ersättning vid glasögonskador har tagits fram för att förtydliga de 

rutiner som finns då ett barn eller en elev råkar ut för en glasögonskada. 

Ersättningen utgår dock inte om skadan orsakats av uppenbar oaktsamhet, och 

gäller enbart elever som går i förskola eller skola i Åmåls kommun. 

Ersättningen omfattar kostnader för vårdnadshavares försäkrings självrisk, 

kostnader som inte täcks av vårdnadshavarens försäkring och kostnader om 

vårdnadshavaren saknar försäkringsskydd. Den högsta ersättning som kan utgå är 

1 500 kr.  

Riktlinjen ska ses över vartannat år (ojämna år), samt revideras vid behov. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag BUNAU § 73 den 19 augusti 2021 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 12 augusti 2021 

- Reviderad riktlinje för ersättning vid glasögonskada 

Beslutet skickas till 

Verksamhet förskola 

Verksamhet grundskola 

Verksamhet gymnasium 

Verksamhet särskola 

__________  
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BUN § 147 Information/meddelande 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Jerry Saxin, ordförande, informerar kort om ärendet gällande Tösse skola. 

Catrin Eriksson, förvaltningschef/skolchef, informerar om följande: 

- nuläge covid-19; det finns en oro för att smittspridningen ska öka vid skolstart. 

Det är i dagsläget inte längre möjligt att bedriva fjärrundervisning, förutom då 

Smittskyddet beslutar om en sådan åtgärd, i övrigt gäller samma restriktioner som 

i våras. En skolsköterska har nu fått särskilt samordningsansvar gällande covid-

19, både för de kommunala och de enskilda verksamheterna. Catrin Eriksson 

informerar kort om det misstänkta sabotaget av vaccin på Karlbergsgymnasiet, 

samt vaccinering av elever på gymnasiet. 

- Skolverket: Statsbidrag för personalförstärkningar inom elevhälsan och när det 

gäller specialpedagogiska insatser 2021 

- Skolverket: Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra 

personalkategorier 

- Skolverket: Statsbidrag för fortbildning för specialpedagogik för 2020 

- Skolverket: Statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för lärare i 

yrkesämnen för 2021 

- Skolinspektionens regelbundna granskning som genomförts under våren 2021 

Nämndsekreterare Erika Sörqvist informerar kort om det förestående bytet av 

ärendehanteringssystem, vilket kommer påverka ledamöterna på så sätt att nytt 

system kommer att implementeras där ledamöterna kan ta del av kallelser, 

handlingar och protokoll. 

__________  
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BUN § 148 Rapportering till huvudman kring 
delegeringsärende 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Catrin Eriksson, förvaltnigschef/skolchef, rapporterar om följande 

delegeringsbeslut som rapporterats mellan 22 juni - 24 augusti 2021: 

- Beviljande av skolskjuts (267 ärenden) 

- Visstidsanställning (18 ärenden) 

- Anställning av obehörig lärare för begränsad tid (4 ärenden) 

- Beslut terminalglasögon (2 ärenden) 

- Beslut om anställning av tillsvidareanställning inom fastställd budgetram (12 

ärenden) 

- Beslut i grundsärskola om elev huvudsakligen ska läsa ämnen eller 

ämnesområden arbetsåret/läsåret 2021/2022 (13 ärenden) 

- Beslut om att ta emot elev från annan kommun i grundsärskola arbetsåret/läsåret 

2021/2022 (5 ärenden) 

Redovisas särskilt: 

- Barn- och utbildningsnämndens ordförande har tagit ett delegationsbeslut, 

ärendetyp 3.9, gällande antagning till handels- och administrationsprogrammet 

höstterminen 2021 (BUN 2020/163). 

__________  
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BUN § 149 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 om åtgärder mot 

kränkande behandling gällande följande ärenden: 

Öppnade utredningar: 

- BUF 2021/41 

- BUF 2021/42 

Avslutade utredningar: 

- BUF 2020/46 

__________  
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BUN § 150 Rapportering till huvudman kring 
klagomålshantering enligt Skollagen 2010:800 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Jäv 

Mikaëla Thorén (C) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 

Sammanfattning av ärendet 

Catrin Eriksson, förvaltningschef/skolchef, rapporterar kring klagomålshantering 

enligt Skollag 2010:800 gällande följande ärende: 

- BUN 2021/106 

__________  
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BUN § 151 Rapportering av barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 19 augusti 2021 

__________ 


