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Sida 

1(18) 

Sammanträdesdatum 

2021-11-18 

 

 

 
Plats och tid Aulan, Karlbergsgymnasiet, torsdagen den 18 november 2021 kl 13:40-17:30 

Ledamöter Jerry Saxin (S), ordförande 

Peter Olsson (V), 1:e vice ordförande 

Mikaëla Thorén (C), 2:e vice ordförande 

Cajsa Branchetti Hallberg (S) 

Maria Bertilsson Sandin (S) 

Karin Dahl (MP) 

Klas Häggström (L) 

Martin Nylander (M) 

Ove Kaye (SD) 

Tjänstgörande ersättare Ann-Charlotte Örtegren (S), ersätter Maria Bertilsson Sandin (S) 

Ersättare Monica Lindstrand (S) 

Lotta Robertsson Harén (MP) 

Birgitta Hellsten (KD) 

Eva-Britt Karlsson (M) 

Annica Andersson (SD), §§ 189 – del av 194, ej beslut 

  

  

Justeringens plats och tid  

 

Sekreterare 
 

Paragrafer §§ 189-201 
 Erika Sörqvist  

Ordförande 
  

 Jerry Saxin  

Justerare 
  

 Cajsa Branchetti Hallberg  

 Anslag/bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-11-18 

Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  

Protokollets förvaringsplats  

Underskrift 

 

 

Erika Sörqvist  
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Övriga deltagare Catrin Eriksson, förvaltningschef/förvaltningschef, barn- och 

utbildningsförvaltningen 

Erika Sörqvist, nämndsekreterare 

Ingela Sörqvist, controller, §§ 189-193, ej beslut 

Lennart Hansson (L), kommunrevisionen, § 194 

Rune Johansson (KD), kommunrevisionen, § 194 

Saga Kurkijärvi (S), kommunrevisionen, § 194 

Morgan Torger (S), kommunrevisionen, §194 

Gustav Wennberg (S), kommunrevisionen, § 194 

Kent Jönsson, verksamhetschef, verksamhet grundskola, § 195 

Anette Gabrielsson, personalrepresentant, §§ 189-193, 195-201, ej beslut 
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Ärendelista 

BUN § 189 Val av justerare ....................................................................................... 4 

BUN § 190 Godkännande av ärendelista ................................................................... 5 

BUN § 191 Ekonomisk prognos 2021 efter oktober .................................................. 6 

BUN § 192 Barn- och ungdomsplan .......................................................................... 7 

BUN § 193 Renovering/ombyggnation/nybyggnation Tösse skola........................... 8 

BUN § 194 Revisionens grundläggande granskning 2021 ...................................... 10 

BUN § 195 Måluppfyllelse verksamhet grundskola, läsåret 2021/2022 ................. 11 

BUN § 196 Central Samverkan ............................................................................... 12 

BUN § 197 Information/meddelanden ..................................................................... 13 

BUN § 198 Rapportering till huvudman kring delegeringsärenden ........................ 14 

BUN § 199 Rapportering till huvudman kring åtgärder mot kränkande behandling 

enligt Skollag 2010:800 ......................................................................... 15 

BUN § 200 Rapportering till huvudman kring klagomålshantering enligt Skollag 

2010:800 ................................................................................................ 17 

BUN § 201 Rapportering av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts 

protokoll ................................................................................................. 18 
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BUN § 189 Val av justerare 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Till justerare av dagens protokoll väljs Cajsa Branchetti Hallberg (S). 

__________ 
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BUN § 190 Godkännande av ärendelista 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Ärendelistan godkänns. 

__________ 
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BUN § 191 Ekonomisk prognos 2021 efter 
oktober  

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 oktober 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  

– 4 200 tkr mot driftbudget (årsprognos) efter augusti månads utgång. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag BUNAU § 91 den 9 november 2021 

- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad den 12 november 2021 

- Ekonomisk prognos efter oktober 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

__________ 
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BUN § 192 Barn- och ungdomsplan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge verksamhet stöd och resurs i uppdrag 

att kontinuerligt revidera och uppdatera barn- och ungdomsplanen i enlighet med 

gällande lagstiftning, i samverkan med berörda interna och externa intressenter. 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och ungdomsplanen antogs av barn- och utbildningsnämnden den 17 juni 

2015 (BUN § 141, BUN 2015/77) och av vård- och omsorgsnämnden den 18 juni 

2015 (VON § 118, VON 2015/90). Planen är ett samverkansdokument mellan barn- 

och utbildningsnämnden och den nämnd som nu heter välfärds- och 

arbetsmarknadsnämnden. Det är nu sex år sedan planen antogs, varför 

förvaltningarna har påbörjat ett arbete med att revidera planen.  

Planen är digitaliserad och vänder sig till personal inom Åmåls kommun, externa 

intressenter, förtroendevalda, vårdnadshavare och barn- och ungdomar. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag BUNAU § 92 den 9 november 2021 

- Tjänsteskrivelse av Lena Forsell Bergling daterad den 29 oktober 2021 

Beslutet skickas till 

Verksamhet stöd och resurs 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden  

__________ 
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BUN § 193 
Renovering/ombyggnation/nybyggnation Tösse 
skola 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att upphäva det beslut nämnden tog den 11 

maj 2021 (BUN § 75).  

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att renovering/ombyggnation/ nybyggnation 

av Tösse skola, fritidshem och förskola inklusive utemiljö ska genomföras i 

enlighet med bifogat förfrågningsunderlaget, under förutsättning att 

kommunfullmäktige tar erforderliga beslut gällande finansieringen av 

renoveringen/ombyggnationen/ nybyggnationen.  

Vidare beslutar barn- och utbildningsnämnden att ersättningslokaler för Tösse skola 

och fritidshem under byggnationstiden ska vara placerade i Tösse tätort, och ska 

vara utformade så att hela nuvarande verksamhet ryms. 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att 

hänskjuta till budgetutskottet att i kommande beredningar och budgetförslag 

säkerställa att barn- och utbildningsnämnden får ekonomiska förutsättningar för att 

klara de kommande hyreshöjningar avseende Tösse skola, fritidshem och förskola 

som kan kopplas till renoveringen/ombyggnationen/nybyggnationen. 

Reservation 

Ove Kaye (SD) reserverar sig mot barn- och utbildningsnämndens beslut till förmån 

för eget förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls kommun har idag fyra kommunala grundskolor varav tre skolor i 

centralorten och en i Tösse. Det finns även två fristående skolor i kommunen, 

Natur- och miljöskolan i centralorten och Edsleskogs friskola belägen i Edsleskog. 

Upptagningsområdet för Tösse skola går från den södra gränsen mot Melleruds 

kommun och upp till Bredvik norr om Tösse. Västerut går gränsen för tillhörighet 

till Tösse skola eller centralorten vid Fjällbacka.  

Tösse skola byggdes år 1955 för cirka 80 elever. Idag är Tösse skola en 

förskoleklass – åk 6 skola med cirka 130 elever. Befolkningsprognosen för 

upptagningsområdet varierar i de olika årskullarna från cirka 10 elever till cirka 25 

elever per årskull, troligt elevunderlag för skolan är cirka 100–150 elever. 

Edsleskogs skola har för närvarande cirka 55 elever i förskoleklass till årskurs sex 

men där återfinns elever även från centralorten och närliggande kommuner. 

2017 gjorde konsultföretaget SVECO en genomgång av Åmåls kommuns 

grundskolor och förskolor.  



 
 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 

9(18) 

Sammanträdesdatum 

2021-11-18 

 

 
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

    

 

Den rapporten låg också till grund för planering av kommunens grundskole- och 

förskolelokaler. Barn- och utbildningsnämnden har tidigare tagit ett 

inriktningsbeslut avseende lokaler för grundskola och förskola i kommunen.  

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 10 november 2021 

- Protokollsutdrag BUN § 75 daterad den 11 maj 2021 

- Förfrågningsunderlag Tösse skola 

Yrkande 

Ove Kaye (SD) yrkar att barn- och utbildningsnämnden i tillägg beslutar att 

nämnden senast på nämndmötet 24/2 2022 får redovisat hur finansieringen av den 

omfattande renoveringen på Tösse skola ser ut.  

Martin Nylander (M) yrkar bifall till Ove Kayes (SD) yrkande.  

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag till 

beslut, samt ett tilläggsyrkande från Ove Kaye (SD). Ordförande frågar först om 

barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag till beslut, 

och finner att nämnden beslutar så. Ordförande frågar därefter om nämnden bifaller 

eller avslår Ove Kayes (SD) yrkande, och finner att nämnden avslår det. 

 

Omröstning begärs. 

 

Omröstning 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för att avslå Ove Kayes (SD) yrkande. 

Nej-röst för att bifalla Ove Kayes (SD) yrkande. 

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

Charlotte Örtegren (S), Karin Dahl (MP) 

Nej-röster: Mikaëla Thorén (C), Klas Häggström (L), Martin Nylander (M), Ove 

Kaye (SD) 

Med 5 ja-röster och 4 nej-röster beslutar barn- och utbildningsnämnden att avslå 

Ove Kayes (SD) tilläggsyrkande. 

Beslutet skickas till 

ÅKAB 

Kommunfullmäktige 
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BUN § 194 Revisionens grundläggande 
granskning 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tackar revisionen för besöket. 

Sammanfattning av ärendet 

Som en del av kommunrevisionens årliga grundläggande granskning besöker 

revisionen nämnden för en dialog om nämndens arbete och ansvarsområden. 

Barn- och utbildningsnämnden svarar på revisionens frågor. 

Beslutsunderlag 

- Brev till nämnder och styrelse 

- Frågor grundläggande granskning 

__________ 
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BUN § 195 Måluppfyllelse verksamhet 
grundskola, läsåret 2021/2022 

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 31 oktober 

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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BUN § 196 Central Samverkan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Catrin Eriksson, förvaltningschef/skolchef, rapporterar från november månads möte 

med Central Samverkan. De fackliga organisationerna har tagit del av förslag till 

beslut gällande de ärenden nämnden idag behandlar, förutom ärendet 

”Renovering/ombyggnation/nybyggnation Tösse skola” då detta ärende tidigare har 

förhandlats enligt MBL § 11. De fackliga organisationerna hade inget att erinra 

gällande förslag till beslut.  

__________ 
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BUN § 197 Information/meddelanden 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Catrin Eriksson, förvaltningschef/skolchef, informerar barn- och 

utbildningsnämnden gällande följande: 

− Covid-19; nuläge i barn- och utbildningsförvaltningen 

− Skolverket: Bidragsramar för Statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder i 

förskola 2022  

− Skolverket: Statsbidrag för handledare i Läslyftet för 2020/2021 

− Skolverket: Statsbidrag för läxhjälp för 2020  

− Skolverket: Statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling för 

2020  

− Skolverket: Statsbidrag för lovskola 2021  

− Skolverket: Statsbidrag för fortbildning för specialpedagogik för 2021  

− Skolverket: Statsbidrag för papperslösa barn för 2021 

− Tösse skola; alternativa lokaler under byggperioden, skrivelse från elever 

på skola 

− Budgetprocessen 

− Plats 4 i Lärarförbundets ranking, ”Bästa skolkommun” 

__________ 
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BUN § 198 Rapportering till huvudman kring 
delegeringsärenden 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Catrin Eriksson, förvaltningschef/skolchef, rapporterar kring följande 

delegeringsbeslut som fattats 21 oktober – 17 november 2021: 

− Beviljande av skolskjuts (2 ärenden) 

− Visstidsanställning (4 ärenden) 

__________ 
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BUN § 199 Rapportering till huvudman kring 
åtgärder mot kränkande behandling enligt 
Skollag 2010:800 

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 2021/68 

− BUF 2021/71 

− BUF 2021/73 

− BUF 2021/74 

− BUF 2021/75 

− BUF 2021/72 

 

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 2021/67 

− BUF 2021/69 

− BUF 2021/70 

 

Avslutade utredningar 

− BUF 2021/60 
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− BUF 2021/66 

 

Öppnade utredningar; rapporterade i oktober 

− BUF 2021/61 

− BUF 2021/64 

− BUF 2021/65 

__________ 
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BUN § 200 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 gällande inkomna klagomål 

enligt Skollag 2010:800: 

- BUN 2021/142; besvarat och avslutat 

__________ 
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BUN § 201 Rapportering av barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Beslutsunderlag 

- Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll daterat den 9 november 

2021 

__________ 

 

 

 


