
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 

1(18) 

Sammanträdesdatum 

2021-10-21 

 

 

 
Plats och tid Södra Långgatan 12, samt via Teams kl. 14:00-16:40 

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) 

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

Birgitta Hellsten (KD), ersätter Martin Nylander (M) 

Ersättare Monica Lindstrand (S) 

Eva-Britt Karlsson (M) 

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

§§ 173 – 175, 177 - 188 

Ingela Sörqvist, controller, ekonomienheten 

Erika Sörqvist, nämndsekreterare 

Anette Gabrielsson, personalrepresentant §§ 173 – 188, ej beslut 

Niklas Lindstrand, personalrepresentant §§ 176 – 188, ej beslut 

 
Justeringens plats och tid  

 

Sekreterare 
 

Paragrafer §§ 173-188 
 Erika Sörqvist  

Ordförande 
  

 Jerry Saxin  

Justerare 
  

 Ove Kaye  

 Anslag/bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-10-21 

Datum då anslaget sätts upp 2021-11-03 Datum då anslaget tas ned 2021-11-24 

Protokollets förvaringsplats  

Underskrift 

 

 

Erika Sörqvist  
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Justerare Utdragsbestyrkande 
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Justerare Utdragsbestyrkande 

    

 

BUN § 173 Val av justerare 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Till justerare av dagens protokoll väljs Ove Kaye (SD). 

__________ 

 

 



 
 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 

4(18) 

Sammanträdesdatum 

2021-10-21 

 

 
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

    

 

BUN § 174 Godkännande av ärendelista 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Ärendelistan godkänns. 

__________ 
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Justerare Utdragsbestyrkande 

    

 

BUN § 175 Förberedelse inför revisionens 
grundläggande granskning 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden går igenom, och för en diskussion, kring de frågor 

som ska besvaras vid revisionens kommande besök i november. 

__________ 
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BUN § 176 Information: Ciceron Assistenten 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Erika Sörqvist, nämndsekreterare, informerar barn- och utbildningsnämnden om 

den kommande övergången från appen Meetings+ till det nya systemet Ciceron 

Assistenten. Assistenten är det system där förtroendevalda får kallelser till politiska 

möte, och kan läsa handlingar och protokoll. 

__________ 
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BUN § 177 Ekonomisk prognos per den 30 
september 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporten och lägger den 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 september 2021 redovisas utfallet för perioden 1 

januari - 30 september 2021, beräknad prognos (avvikelse) för helåret 2021 samt 

årsbudget.  

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett underskott mot budget med – 4 300 tkr 

mot driftbudget (årsprognos) efter september månads utgång. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad den 14 oktober 2021 

- Ekonomisk prognos efter september 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Ekonomienheten 

__________ 
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BUN § 178 Fördelning av extra tilldelning av 
"Skolmiljarden" 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna föreslagen fördelning av de 

ytterligare medlen till den så kallade skolmiljarden. 

Sammanfattning av ärendet 

För att möta den tuffa utmaning som covid-19-pandemin medför beslutade 

regeringen att förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1 miljard kronor 

2021. Syftet med tillskottet var att bidra till goda förutsättningar för kommunerna 

att kunna säkerställa att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots 

pandemin. För Åmåls kommun uppgick medlen till 1 189 814 kronor. Barn- och 

utbildningsnämnden beslutade om fördelning av medlen den 25 mars (BUN § 46, 

BUN 2021/30). 

 

När regeringen ändrade Skolverkets regleringsbrev för budgetåret 2021 beslutade 

de också att tillskjuta uppdraget ytterligare 250 miljoner kronor. Dessa medel 

betaldes ut 1 juli till kommunerna och för Åmåls kommun uppgick de till 291 987 

kr. 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att Åmåls kommun fördelar de 

ytterligare medlen till högstadiet som bedrivit fjärrundervisning i långa perioder och 

behöver ges möjlighet att vidta åtgärder i syfte att öka behörigheten till gymnasiet. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad den 11 oktober 2021 

- Beslut från Skolverket 

Beslutet skickas till 

Verksamhet grundskola 

__________ 
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BUN § 179 Riktlinje för fristående barnomsorg 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta Riktlinje för fristående barnomsorg. 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram riktlinjer för fristående 

barnomsorg med utgångspunkt från Skollag (2010:800) samt skolförordningen 

(2011:185). 

  

Fristående barnomsorg avser fristående förskola, fristående fritidshem och/eller 

annan pedagogisk verksamhet. Fristående barnomsorg får efter ansökan godkännas 

som huvudmän. För förskola och fritidshem (som inte anordnas vid skolenhet med 

förskoleklass och grundskola) handläggs godkännandet av kommunen.  

 

Godkännande ska lämnas om den fristående har förutsättningar att följa de 

föreskrifter som gäller för utbildningen och utbildningen inte innebär påtagliga 

negativa följder på lång sikt för eleverna eller för den del av skolväsendet som 

anordnas av det allmänna i kommunen (2 kap 5§ skollagen). 

 

Kommunen har tillsynsansvar för fristående förskola och fritidshem vars huvudman 

kommunen har godkänt. 

 

Riktlinjen reviderades senast den 24 oktober 2019 (BUN § 86).  

 

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

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Carina Lavén daterad den 15 oktober 2021 

- Riktlinje för fristående barnomsorg 

Beslutet skickas till 

Verksamhet förskola 

__________ 
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BUN § 180 Riktlinje för verksamhetsresor 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta Riktlinje för verksamhetsresor. 

Sammanfattning av ärendet 

Riktlinjen har tagits fram för att tydliggöra hur barn- och utbildningsförvaltningen 

arbetar gällande verksamhetsresor med barn/elever. Riktlinjen garanterar ett 

enhetligt arbetssätt bland verksamheterna. 

 

Inom barn- och utbildningsförvaltningen ska alla verksamhetsresor med barn/elever 

genomföras med yrkesutbildad chaufför och i första hand med buss eller taxi, 

tillhörande de upphandlade företag som Åmåls kommun har avtal med. Det enda 

undantaget gäller särskolans resor till och från rehabiliteringsbassängen, där 

vårdnadshavarna har godkänt transport i leasad bil med personal som chaufför. 

Avsteg från att använda upphandlad leverantör får endast göras om dessa inte har 

möjlighet att genomföra verksamhetsresan, i sådant fall kan kontakt tas med annan 

lämplig entreprenör. 

 

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

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 15 oktober 2021 

- Riktlinje för verksamhetsresor 

Beslutet skickas till 

Verksamhet förskola 

Verksamhet grundskola 

Verksamhet gymnasium 

Verksamhet särskola 

__________ 
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BUN § 181 Sammanträdesdatum 2022 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer sammanträdesdagar för barn- och 

utbildningsnämnden och barn-och utbildningsnämndens arbetsutskott för 2022 

enligt nedan: 

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun 

BUN 27 24 24 28 19 21 

BUNAU 13 10 10 7 5 14 

 

 Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

BUN - 25 29 27 24 20  

BUNAU - 18 22 20 17 8 

 

Sammanfattning av ärendet 

Nedanstående förslag på sammanträdesdagar för barn- och utbildningsnämnden 

(BUN) och barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott (BUNAU) för 2022.  

 

För BUN och BUNAU faller mötena på torsdagar, utom 14 juni, 21 juni och 20 

december som är tisdagar.  

 

Barn- och utbildningsnämndens möten börjar klockan 14.00, med gruppmöten från 

klockan 13.00. Arbetsutskottets möten börjar klockan 14.00. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Erika Sörqvist daterad den 15 oktober 2021 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Kansli- och utredningsenheten 

__________ 
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BUN § 182 Rekommendation avseende Regional 
överenskommelse för hjälpmedel i förskola, 
skola och daglig verksamhet 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att ingå i den 

regionala överenskommelsen för hjälpmedel i förskola, skola och daglig 

verksamhet. 

Sammanfattning av ärendet 

Den regionala överenskommelsen för hjälpmedel i förskola, skola och daglig 

verksamhet har framarbetats med utgångspunkt i gällande lagstiftning och rådande 

praxis, som anger att sjukvårdshuvudmannen har ansvar för personliga hjälpmedel, 

skolan för pedagogiska hjälpmedel, läromedel och grundutrustning, och daglig 

verksamhet för grundutrustning i sin verksamhet. Beroende på det aktuella syftet 

med hjälpmedlet kan en och samma produkt vara antingen ett personligt eller 

pedagogiskt hjälpmedel, läromedel eller grundutrustning, vilket komplicerar 

gränsdragningen mellan huvudmännen. Det kan leda till en fördröjning innan den 

enskildes behov av hjälpmedel tillgodoses. För att undvika detta krävs tydlighet i 

ansvarsfördelningen huvudmännen emellan, samt samordnade insatser från både 

hälso- och sjukvård, skola och/eller daglig verksamhet. 

 

Syftet med överenskommelsen är den enskildes behov av hjälpmedel ska bilda 

utgångspunkt för hjälpmedelshanteringen, att ansvarsfördelningen tydliggörs samt 

att påtala vikten av samverkan mellan olika parter. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 15 oktober 2021 

- Protokollsutdrag Fyrbodals kommunalförbund § 71 daterad den 23 september 

2021, inklusive bilagor 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Västra Götalandsregionen 

__________ 
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BUN § 183 Central Samverkan oktober 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Catrin Eriksson, förvaltningschef/skolchef, rapporterar från Central Samverkan i 

oktober. 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. 

__________ 
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BUN § 184 Information/meddelande 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Catrin Eriksson, förvaltningschef/skolchef, informerar om: 

- Nuläge covid-19 

- Skolverket: Statsbidrag för fortbildning av lärare när det gäller svenska som 

andraspråk 

- Tösse skola; alternativa lokaler under byggperiod, renovering av skolgård 

- Tilläggsavtal med ÅKAB gällande skolgårdar, utemiljöer, larm, 

låsanordningar, gymnastiksalar och idrottshallar 

__________ 

 

 



 
 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 

15(18) 

Sammanträdesdatum 

2021-10-21 

 

 
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

    

 

BUN § 185 Rapportering till huvudman kring 
delegeringsärende 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Catrin Eriksson, förvaltningschef/skolchef, informerar om följande 

delegeringsbeslut som rapporterats mellan den 30 september – 20 oktober 2021: 

− Beviljande av skolskjuts (7 ärenden) 

− Beviljande av tilläggsbelopp (20 ärenden) 

− Avslag av tilläggsbelopp (3 ärenden) 

− Visstidsanställning (3 ärenden) 

− Beslut terminalglasögon (2 ärenden) 

− Beslut om mottagande i grundsärskola (1 ärende) 

− Beslut om elev i grundsärskola huvudsakligen ska läsa ämnen eller 

ämnesområden (1 ärenden) 

__________ 
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BUN § 186 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 och avslutade utredningar: 

- BUF 2021/62 

- BUF 2021/63 

Öppnade utredningar; rapporterade i augusti: 

- BUF 2021/41 

Öppnade utredningar; rapporterade i september: 

- BUF 2021/49 

- BUF 2021/53 

- BUF 2021/56 

Öppnade utredningar 

- BUF 2021/60 

- BUF 2021/66 

Avslutade utredningar: 

- BUF 2021/48 

- BUF 2021/55 

- BUF 2021/57 

Anmälan till huvudman om skolfrånvaro: 

- BUF 2021/61 

- BUF 2021/64 

- BUF 2021/65 
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BUN § 187 Rapportering till huvudman kring 
klagomålshantering enligt Skollag 2010:800 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Catrin Eriksson, förvaltningschef/skolchef, rapporterar kring följande klagomål 

enlig Skollag 2010:800 som inkommit: 

- BUN 2021/142 

- BUN 2021/143 

__________ 
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BUN § 188 Rapportering av barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Beslutsunderlag 

- Arbetsutskottets möte ställdes in, varför inget protokoll bifogas 

__________ 

 

 

 


