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BUN § 152 Val av justerare 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Till justerare av dagens protokoll väljs Peter Olsson (V). 

__________  
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BUN § 153 Godkännande av ärendelista 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Ärendelistan godkänns. 

__________  
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Dnr BUN 2021/31 

BUN § 154 Ekonomisk prognos efter den 31 
augusti 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att under perioden 1 oktober – 31 

december gäller följande inom samtliga verksamheter 

• Anställningsstopp 

• Vikariestopp 

• Inköpsstopp 

• Investeringsstopp 

 Respektive verksamhets vikariebehov ska nogsamt beaktas och verksamhetschef 

ges delegation på undantag från vikariestoppet. 

Inköpsstopp råder för samtliga inköp med undantag för nödvändigt material för 

att bedriva undervisning/verksamhet, till exempel matvaror till undervisning i 

hem- och konsumentkunskap. Inköpsstoppet gäller även kurs- och 

konferensavgifter som inte redan är bokade. 

Samtliga investeringar för 2021 stoppas med undantag för investeringar till Nya 

Rösparksskolans gymnastiksal och teknikprogrammet vid verksamhet 

gymnasium. 

Trivselpengar för förvaltningsövergripande insats är undantagen. 

Reservation 

Mikaëla Thorén (C), Klas Häggström (L) och Birgitta Hellsten (KD) reserverar 

sig mot beslutet till fördel för Mikaëla Thoréns (C) yrkande. 

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 augusti 2021 redovisas utfallet för perioden 1 januari 

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

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett underskott mot budget med – 4 450 

tkr mot driftbudget (årsprognos) efter augusti månads utgång. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag BUNAU § 77 den 16 september 2021 

- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad den 15 september 2021 

- Ekonomisk prognos efter augusti 
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Yrkande 

Jerry Saxin (S) yrkar att 

"Barn- och utbildningsnämnden beslutar att under perioden 1 oktober – 31 

december gäller följande inom samtliga verksamheter 

• Anställningsstopp 

• Vikariestopp 

• Inköpsstopp 

• Investeringsstopp 

 Respektive verksamhets vikariebehov ska nogsamt beaktas och verksamhetschef 

ges delegation på undantag från vikariestoppet. 

Inköpsstopp råder för samtliga inköp med undantag för nödvändigt material för 

att bedriva undervisning/verksamhet, till exempel matvaror till undervisning i 

hem- och konsumentkunskap. Inköpsstoppet gäller även kurs- och 

konferensavgifter som inte redan är bokade. 

Samtliga investeringar för 2021 stoppas med undantag för investeringar till Nya 

Rösparksskolans gymnastiksal och teknikprogrammet vid verksamhet 

gymnasium. 

Trivselpengar för förvaltningsövergripande insats är undantagen." 

Mikaëla Thorén (C) yrkar att barn- och utbildningsnämnden beslutar att den 

ekonomiska prognosen skickas vidare till kommunstyrelsen, för att äska om 

medel för att täcka det underskott nämnden nu visar.   

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut; Jerry Saxins (S) yrkande och 

Mikaëla Thoréns (C) yrkande. Ordförande ställer förslagen mot varandra, och 

frågar barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt Jerry Saxins (S) yrkande. 

Ordförande frågar därefter om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 

Mikaëla Thoréns (C) yrkande. Ordförande finner att barn- och 

utbildningsnämnden beslutar enligt Jerry Saxins (S) yrkande.   

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Ekonomienheten 

__________  
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Dnr BUN 2021/125 

BUN § 155 Verksamhetsberättelse, 
delårsrapport tertial 2 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner verksamhetsberättelse, delårsrapport 

tertial 2 2021 och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetsberättelse upprättas i samband med delårsrapport och beskriver 

nämndens uppdrag samt verksamhetens mål- och resultatarbete enligt den 

fastställda verksamhetsplanen för 2021. 

I kommunens delårsrapport ingår verksamhetsberättelse för varje styrelse/nämnd 

som beskriver nämndens uppdrag samt verksamhetens mål- och resultatarbete 

enligt den fastställda verksamhetsplanen för 2021. Dessutom görs en uppföljning 

av övriga styrdokument som nämnden ska följa. 

I verksamhetsberättelsen för tertial 2 2021 beskrivs barn- och 

utbildningsnämndens uppdrag samt viktiga händelser under perioden. De av barn- 

och utbildningsnämnden beslutade inriktningsmålen och nyckeltalen för år 2021 

har följts upp. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag BUNAU § 78 den 16 september 2021 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 15 september 2021 

- Verksamhetsberättelse, delårsrapport tertial 2 2021 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Ekonomienheten 

__________  
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Dnr BUN 2021/126 

BUN § 156 Verksamhetsplan 2022 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av förvaltningens förslag till 

verksamhetsplan, noterar detta och skickar det till kommunstyrelsens 

budgetutskott. 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till verksamhetsplan år 2022 har sin utgångspunkt i kommunens 

övergripande mål som kommunfullmäktige tagit beslut om. Verksamhetsplan 

finns för att styra och följa upp verksamheten och ekonomin. Den utgår från 

strategiska utvecklingsmål, siktar mot Åmåls vision och en hållbar utveckling. I 

visionsstyrningsmodellen ska de globala målen i Agenda 2030 inarbetas i 

kommunens övergripande mål- och resultatarbete. 

Enligt kommunallagen (2017:725, 11 kap § 6) ska budget kompletteras med en 

plan för verksamhet och ekonomi. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag BUNAU § 79 den 16 september 2021 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 15 september 2021 

- Reviderad verksamhetsplan 2022 

Beslutet skickas till 

Kommunrevisionen, beslut samt bilaga 

Kommunstyrelsen 

__________  
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Dnr BUN 2021/47 

BUN § 157 Driftbudget 2022 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av förvaltningens förslag till 

driftbudget, noterar detta och skickar det till kommunstyrelsens budgetutskott. 

Sammanfattning av ärendet 

Budgetförslaget 2022 har tagit hänsyn till förändrade volymer, ökade kostnader 

och minskade intäkter. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag BUNAU § 80 den 16 september 2021 

- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad den 16 sep 2021 

- Bilaga: Driftbudget 2022 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsens budgetutskott 

Ekonomienheten 

__________  
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Dnr BUN 2021/127 

BUN § 158 Investeringsbudget 2022 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av förvaltningens förslag till 

investeringsbudget, noterar detta och skickar det till kommunstyrelsens 

budgetutskott. 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till investeringsbudget/-plan för år 2022-2025, se bilaga. 

2022 års investeringsbehov uppgår till 12 550 tusen kronor (tkr). I 

investeringsplan för åren 2023-2025 har investeringsbehoven beräknats till 7 

100 tkr för år 2023, 6 000 tkr för år 2024 och 6 000 tkr för 2025. 

Beräkningar av investeringar för nya Rösparksskolan lagts in med 4 000 tkr år 

2022. 

It-investeringar uppgår till totalt 7 200 tkr, varav 1 000 tkr är it-investeringar till 

nya Rösparksskolan. 

Enligt kommunens investeringspolicy ska investeringskalkyl upprättas om 

investeringsbelopp överstiger tio basbelopp. Uppföljning/slutredovisning ska ske 

året efter då investeringen genomförts. Sju investeringskalkyler har upprättats för 

nedanstående projekt: 

Ansvarsenhet Investering Belopp 

(tkr) 

Verksamhet 

grundskola 

IT-investeringar, undervisning ”en till 

en” 

2 200 

 IT-investeringar - återinvestering 1 500 

 Skolmöbler grundskola 500 

 Inventarier nya Rösparksskolan 4 000 

 IT-investering nya Rösparksskolan 1 000 

Verksamhet 

gymnasium 

IT-investeringar, reinvesteringar  700 

 Undervisningsinvesteringar  1 150 
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Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag BUNAU § 81 den 16 september 2021 

- Reviderad tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad den 15 september 2021 

- Reviderad investeringsbudget 2022 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsens budgetutskott 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2021-09-30  12 (27) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr BUN 2021/128 

BUN § 159 Investeringskalkyler 2022 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av förvaltningens förslag till 

investeringskalkyler, noterar detta och skickar det till kommunstyrelsens 

budgetutskott. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunens investeringspolicy ska investeringskalkyl upprättas om 

investeringsbelopp överstiger tio basbelopp. Uppföljning/slutredovisning ska ske 

året efter då investeringen genomförts. Sju investeringskalkyler har upprättats för 

nedanstående projekt: 

Ansvarsenhet Investering Belopp 

(tkr) 

Verksamhet 

grundskola 

IT-investeringar, undervisning ”en till 

en” 

2 200 

 IT-investeringar - återinvestering 1 500 

 Skolmöbler grundskola 500 

 Inventarier nya Rösparksskolan 4 000 

 IT-investering nya Rösparksskolan 1 000 

Verksamhet 

gymnasium 

IT-investeringar, reinvesteringar  700 

 Undervisningsinvesteringar  1 150 

 

Av investeringskalkylen ska, förutom investeringsutgiften, även framgå vilka 

ekonomiska konsekvenser investeringen får i den löpande verksamheten 

(driftbudgeten) och motivering/behov av investeringen. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag BUNAU § 82 den 16 september 2021 

- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad den 16 september 2021 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsens budgetutskott 

__________  
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Dnr BUN 2021/129 

BUN § 160 Taxor för barn- och 
utbildningsnämndens verksamheter 2022 

Barn- och utbildningsnämndens förslag till nästa instans 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige anta taxor för barn- 

och utbildningsnämndens verksamheter 2022, enligt följande: 

Taxa för särskild prövning vid grundskola och gymnasium: en avgift på 500 

kronor ska tas ut av den som vill gå igenom särskild anordnad prövning i 

grundskolan och gymnasiet enligt förordning 1991:1124 om avgifter för prövning 

inom skolväsendet. 

Taxor för plats inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i enlighet 

med det statliga maxtaxesystemet. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Kommunallagen (2017:725) får kommuner ta ut avgifter för tjänster och 

nyttigheter som de är skyldiga att tillhandahålla om det är särskilt föreskrivet.  

Huvudmannen för utbildningen har rätt att ta ut en avgift av den som vill gå 

igenom särskild anordnad prövning i grundskolan och särskilt anordnad prövning 

i gymnasiet enligt förordning 1991:1124 om avgifter för prövning inom 

skolväsendet.  Avgiften får uppgå till högst 500 kronor. 

Enligt Förordning om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom 

förskolan och fritidshemmet (2001:60) kan en kommun få statsbidrag om en viss 

högsta avgift (maxtaxa) tillämpas för plats i förskola eller fritidshem. 

Avgifterna grundas på inkomsten i hushållet som barnet tillhör, med ett tak för 

hur hög avgiften kan bli. Inkomsttaket indexregleras och fastställs av Skolverket 

inför varje år (för 2021 uppgår inkomsttaket till 50 340 kronor per månad). 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag BUNAU § 83 den 16 september 2021 

- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad den 15 september 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen 

__________  
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Dnr BUN 2021/130 

BUN § 161 Lovskola under läsår och lovskola 
som feriepraktik för elever folkbokförda i Åmåls 
kommun i åk 9 i grundskolan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att elever i årskurs 9 i grundskolan som 

riskerar att ej nå behörighet för studier vid gymnasieskolan ska få delta i särskild 

lovskola som feriepraktik, under förutsättning att de har deltagit i 80% av 

verksamhet grundskolas obligatoriskt anordnade lovskola. 

Beslutet gäller tills vidare till dess att: 

- formen för lovskola förändras på nationell nivå, eller 

- förutsättningarna för feriepraktik förändras. 

Sammanfattning av ärendet 

Möjligheten att delta i särskild lovskola som feriepraktik har erbjudits under tre 

somrar, under förutsättning att eleven deltagit i 80 procent av verksamhet 

grundskolas obligatoriskt anordnade lovskola. Det är verksamhet arbete och 

vuxnas lärande, som hör till välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen, som 

anordnar feriepraktik.  

Övrigt: 

All ordinarie lovskola ska erbjudas innan sommarlovet påbörjas för att underlätta 

planering för sommarlovskola för såväl verksamhet grundskola, område C som 

elever och deras vårdnadshavare.  

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag BUNAU § 84 den 16 september 2021 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 9 september 2021 

Beslutet skickas till 

Verksamhet grundskola 

Per Lundin, verksamhet arbete och vuxnas lärande 

__________  
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Dnr BUN 2021/131 

BUN § 162 Programutbud verksamhet 
gymnasium läsåret 2022/2023 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om följande programutbud för 

verksamhet gymnasium läsåret 2022/2023: 

Program Inriktning Antal 

platser** 

Barn- och fritidsprogrammet, 

varav Programinriktat val 

(PRIV)* 

  38  

6  

  1) Pedagogiskt  och socialt 

arbete 

38 

Handels- och 

administrationsprogrammet,  

varav PRIV 

  20 

  

6  

  1) Handel och service 20  

Ekonomiprogrammet,  

varav PRIV 

  84  

6  

  1) Ekonomi 84  

  2) Juridik 84  

Estetiska programmet 

varav PRIV 

  10 

4 

  1) Musik 0 

  2) Bild 10 

  

Naturvetenskapsprogrammet, 

varav PRIV 

  60 

6  

  1) Naturvetenskap 60 

  2) Naturvetenskap och 

samhälle 

60 

Samhällsvetenskapsprogrammet, 

varav PRIV 

  84  

4 
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  1) Samhällsvetenskap 60 

  2) Beteendevetenskap 60 

  3) Medier, information och 

kommunikation 

18 

El- och energiprogrammet, 

varav PRIV 

  32  

6  

  1) Elteknik 16 

  2) Automation 16 

Industritekniska programmet, 

varav PRIV 

  24 

6  

  1) Svets 16 

  2) Produkt- och maskinteknik 16 

Vård- och omsorgsprogrammet, 

varav PRIV 

  24  

6  

Teknikprogrammet, 

varav PRIV 

  32  

6  

  1) Teknikvetenskap 32 

  2) Produktionsteknik 16 

  3) Informations- och 

medieteknik 

16 

  

Introduktionsprogram     

  1) Programinriktat val (PRIV) 58 

  2) Individuellt alternativ   

  3) Språkintroduktion   

  4) Yrkesintroduktion   

* Programinriktat val (PRIV) är till för de elever som saknar full behörighet för 

att bli antagna till ett nationellt gymnasieprogram. 

** Antal platser anger hur många elever som totalt kan antas på programmet. Till 

exempel har industritekniska programmet plats för, som mest, 24 elever. 

Programmet har två inriktningar, som båda som mest kan väljas av 16 elever. 

Skulle den ena inriktningen väljas av maxantalet elever, innebär det att övriga 

elever (i exemplet 8 stycken) går den andra inriktningen. 
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Sammanfattning av ärendet 

Åmåls kommun, barn- och utbildningsnämnden, ska besluta om plan för 

utbildningsutbud Åmåls kommun, barn- och utbildningsnämnden, barn- och 

utbildningsförvaltningen, verksamhet gymnasium läsåret 2022/2023.  

Med utbildningsutbud avser här utbildningsort, program, inriktning, och antal 

elevplatser. 

Programutbudet revideras kontinuerligt.  

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag BUNAU § 85 den 16 september 2021 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 9 september 2021 

Beslutet skickas till 

Verksamhet gymnasium 

Gymnasieantagningen i Värmland 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2021-09-30  18 (27) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr BUN 2021/132 

BUN § 163 Programutbud verksamhet särskola 
läsåret 2022/2023 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om följande programutbud för 

verksamhet särskola, gymnasiesärskola läsåret 2022/2023: 

Program Inriktning Antal platser 

Administration, handel och 

varuhanteringsprogrammet 

  5 

Individuella programmen   5 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Avtal om samverkan inom gymnasieskolan i Värmland ska gymnasieskolan 

fastställa det utbildningsutbud som ska gälla för den region som 

samverkansavtalet omfattar.  

Med utbildningsutbud avser här utbildningsort, program, inriktning och antal 

elevplatser. 

Åmåls kommun, barn- och utbildningsnämnden ska besluta om plan för 

utbildningsutbud Åmåls kommun, barn- och utbildningsnämnden, barn- och 

utbildningsförvaltningen, verksamhet särskola, gymnasiesärskola för läsåret 

2022/2023. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag BUNAU § 86 den 16 september 2021 

- Tjänsteskrivelse av Lena Forsell Bergling daterad den 9 september 2021 

Beslutet skickas till 

Verksamhet särskola 

Gymnasieantagningen i Värmland 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2021-09-30  19 (27) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr BUN 2021/72 

BUN § 164 Språk-, läs- och 
skrivutvecklingsplan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta Språk-, läs- och 

skrivutvecklingsplan 2021-2024. 

Sammanfattning av ärendet 

Språk-, läs- och skrivutvecklingsplan 2021-2024 har tagits fram då man vet att 

läskunnighet är en nyckel till kunskap. En god språk-, läs- och skrivförmåga är en 

förutsättning för att elever ska kunna tillgodogöra sig alla ämnen i skolan. 

Läsning är en komplicerad färdighet som kräver övning för att kunna utvecklas. 

Läsningen hänger ihop med skrivförmågan, och kräver en strukturerad, tydlig och 

genomtänkt undervisning. 

Planen har tagits fram som en del i barn- och utbildningsförvaltningens 

systematiska kvalitetsarbete. Planen ställer upp de förutsättningar som gäller för 

att arbetet med språk-, läs- och skrivutveckling ska bli mer strukturerat och 

tydligt. En del av detta är att regelbundet genomföra kartläggningar och 

uppföljningar, och att göra analyser av resultatet.  

Planen gäller för alla elever från förskolan till och med årskurs 9. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag BUNAU § 87 den 16 september 2021 

- Tjänsteskrivelse av Lena Forsell Bergling daterad den 14 september 2021 

- Språk-, läs- och skrivutvecklingsplan 2021-2024 

Beslutet skickas till 

Verksamhet förskola 

Verksamhet grundskola 

Verksamhet stöd och resurs 

Språk-, läs- och skrivutvecklare 

  

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2021-09-30  20 (27) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr BUN 2011/104 

BUN § 165 Samverkansplan skola, socialtjänst 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att upphäva Samverkansplan skola, 

socialtjänst och externa intressenter. 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden antog Samverkansplan skola, socialtjänst och 

externa intressenter den 18 oktober 2011. Planen togs fram för att underlätta 

samarbetet och underlätta kvaliteten på samarbetet mellan skola, socialtjänst och 

externa intressenter. När planen antogs angavs inget tidsrum för när planen var 

gällande, varför den i praktiken fortfarande är gällande. Sedan planen antogs har 

dock samarbetet utvecklats, och samverkan fungerar på andra sätt idag, varför 

planen inte längre är tillämpbar i praktiken. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag BUNAU § 88 den 16 september 2021 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 9 september 2021 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen 

Förvaltningschef välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2021-09-30  21 (27) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

 

BUN § 166 Central Samverkan september 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Catrin Eriksson, förvaltningschef/skolchef, rapporterar från Central Samverkans 

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

gällande de ärenden som nämnden idag behandlar, undantaget ärenden 

Verksamhetsplan 2022, Driftbudget 2022 och Investeringsbudget 2022. De 

fackliga organisationerna hade inget att erinra. De ärenden som inte behandlades 

på Central Samverkans möte, förhandlades fackligt genom MBL § 11, se § 167. 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2021-09-30  22 (27) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

 

BUN § 167 MBL § 11 gällande 
verksamhetsplan, driftbudget och 
investeringsbudget 2022 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Catrin Eriksson, förvaltningschef/skolchef, rapporterar kring den MBL § 11-

förhandling som har hållits gällande: 

• verksamhetsplan 2022 

• driftbudget 2022 

• investeringsbudget 2022 

Barn- och utbildningsnämnden har även tagit del av de synpunkter som de 

fackliga parterna har lämnat gällande verksamhetsplan, driftbudget och 

investeringsbudget för 2022. 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2021-09-30  23 (27) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

 

BUN § 168 Information/meddelande 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Catrin Eriksson, förvaltningschef/skolchef, informerar barn- och 

utbildningsnämnden om följande: 

• nuläge covid-19 

• invigning av Rösparksskolans gymnastiksal 7 oktober. Gymnastiksalen 

tas i bruk den 11 oktober. 

• inkommen skrivelse från klass 5, Tösse skola 

• beslut från Skolinspektionen gällande regelbunden kvalitetsgranskning, 

och det fortsatta arbete som förvaltningen kommer att genomföra tillföljd 

av beslutet 

• barn- och utbildningsnämndens möten kommer att genomföras digitalt i 

oktober, och resterande möten under året kommer att genomföras på 

plats. Arbetsutskottets möten kommer fortsatt att genomföras digitalt. 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2021-09-30  24 (27) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

 

BUN § 169 Rapportering till huvudman kring 
delegeringsärende 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Catrin Eriksson, förvaltningschef/skolchef, rapporterar kring följande 

delegeringsärenden för perioden 25 augusti - 29 september: 

• Beviljande av skolskjuts (4 ärenden) 

• Visstidsanställning (12 ärenden) 

• Beslut i grundsärskola om elev huvudsakligen ska läsa ämnen eller 

ämnesområden arbetsåret/läsåret 2021/2022 (1 ärenden) 

• Beslut om att ta emot elev i grundsärskola arbetsåret/läsåret 2021/2022 (1 

ärenden) 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2021-09-30  25 (27) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

 

BUN § 170 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 kring åtgärder mot 

kränkande behandling gällande följande ärenden: 

Öppnade och avslutade utredningar 

• BUF 2021/43 

• BUF 2021/44 

• BUF 2021/45 

• BUF 2021/46 

• BUF 2021/47 

• BUF 2021/50 

• BUF 2021/51 

• BUF 2021/52 

• BUF 2021/54 

• BUF 2021/58 

• BUF 2021/59 

Öppnade utredningar; rapporterade i augusti 

• BUF 2021/41 

Öppnade utredningar 

• BUF 2021/48 

• BUF 2021/49 

• BUF 2021/53 

• BUF 2021/55 

• BUF 2021/56 

• BUF 2021/57 

Avslutade utredningar 

• BUF 2021/42 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2021-09-30  26 (27) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

 

BUN § 171 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  
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2021-09-30  27 (27) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

 

BUN § 172 Rapportering av barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 16 september 2021 

__________ 


