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 Utdragsbestyrkande 

  

 
 

Plats och tid Kommunfullmäktigesalen, Stadshuset kl. 13:00-16:10 

Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande 

Linda Strand (S), vice ordförande 

Ann Ottosson (M), 2:e vice ordförande  

Cajsa Branchetti Hallberg (S) ersätter Per-Arne Andersson (V) 

Laila Andrén (S) 

Klas Häggström (FP) 

 

Övriga deltagande Förvaltningschef Catrin Eriksson 

Nämndsekreterare Sumali Skott 

Konsult David Bäcker, KPMG § 148 

Kommunrevisorerna: Evan Berglund, Kurt Bertelsen, Inga Engström, Lennart 

Hansson § 148 

Personalrepresentant Eva Erhard §§ 149-152, 160 

Personalrepresentant Rune Johansson §§ 149-152, 160 

 

Justeringens  
plats och tid 

 

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer 145-161 
Sumali skott  

Ordförande 
  

Olof Eriksson 

Justerande 
 

Ann Ottosson 

 Anslag/bevis  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Nämnd Barn- och 

utbildningsnämnden 

Organ  

  

Sammanträdesdatum 2014-10-22 

Datum för 

anslags uppsättande  
Datum för 

anslags nedtagande  

Förvaringsplats 

för protokollet 
Kanslienheten 

Underskrift 

……………………………………………………. 
Sumali skott 
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BUN § 145 

 

Fastställande av föredragningslista  

 

Diskussion om uppföljning av Rösparksskolan läggs till föredragningslistan som därmed fastställs.  

 

___________________ 
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BUN § 146  

 

Central samverkan; BUN 16 oktober 2014 

 

Central samverkan för barn- och utbildningsnämndens ärenden är genomförd den 16 oktober. 

 

___________________ 
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BUN § 147  

 

MBL § 19 16 oktober 2014 och § 11 22 oktober 2014 

 

Förhandling enligt medbestämmandelagen § 19 genomfördes den 16 oktober 2014 och förhandling 

enligt medbestämmandelagen § 11 genomfördes den 22 oktober 2014.  

 

___________________ 
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BUN § 148 

AU § 51    dnr BUN 2014/19 

 

Revisorernas övergripande granskning år 2014 

 

Information från konsult David Bäcker från KPMG och kommunrevisionens ledamöter. 

 

Samtal förs om revisorernas övergripande granskning.  

 

___________________ 
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BUN § 149 

AU § 47    dnr BUN 2014/16 

 

Budgetuppföljning per 30 september 2014 

 

Ekonomiprognos daterad 9 oktober 2014 behandlas. 

 

Budgeten följs upp nio-tio gånger per år varvid prognos upprättas och avvikelse mellan beräknat 

utfall och årsbudget beräknas. Barn- och utbildningsförvaltningen har förbättrat prognosen per 30 

september 2014. Beräknad prognos/avvikelse på helår uppgår till plus 1 029 000 kronor. 

Förbättringen beror framförallt på ny uppföljning av personalkostnader och ny budget vad gäller 2014 

års löneuppräkning. 

 

Antal barn och elever i barn- och utbildningsförvaltningens samtliga verksamheter har blivit högre än 

budgeterat, vilket är en förklaring till att kostnader har ökat. Kostnader för förberedelseverksamhet 

och barn i behov av särskilt stöd har ökat. På grund av att fler elever valt gymnasieutbildning på 

Karlbergsgymnasiet kan dock underskott begränsas.  

 

Prognosen samt redovisade och budgeterade kostnader/ intäkter för perioden sammanställs i följande 

Prognosrapport: 

Prognosrapport, tkr 
Redovisat för 

perioden 
Årsbudget Årsprognos 

Beräknat 
utfall 

Barn- och utbildningsnämnd   215 302 0 302 

Barn- och utbildningsförvaltning   15 890 19 131 -2 975 22 106 

Enheten förskola 25 677 36 567 -574 37 141 

Enheten grundskola 73 928 108 358 350 108 008 

Resursenheten 3 561 6 479 761 5 718 

Enheten gymnasium 36 345 57 933 3 467 54 466 

Summa 155 616 228 770 1 029 227 741 

Årsbudgeten har utökats med den centrala resurs som avser 2014 års löneuppräkning. 

 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 
 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

___________________ 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden lägger rapporten till handlingarna. 

 

___________________ 
Beslut skickas till: 

Ekonomienheten 
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BUN § 150  

AU § 48  dnr BUN 2014/128 

 

Verksamhetsberättelse 2014 – delårsrapport  

 

Följande dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 1 oktober 2014.  

2. Verksamhetsberättelse, tertial 2 2014 daterad 13 oktober 2014. 

 

Enligt kommunallagen ska kommuner upprätta minst en delårsrapport per år. 

 

I delårsrapporten ingår verksamhetsberättelser för varje styrelse/nämnd som beskriver nämndens 

uppdrag samt verksamhetens mål- och resultatarbete enligt den fastställda verksamhetsplanen för 

2014. Dessutom görs en uppföljning av övriga styrdokument som nämnden ska följa - majoritetens 

budgetförslag för 2014-2018 samt Välfärds- och folkhälsoprogrammet. 

 

Redovisade nettokostnader för januari-augusti uppgår till 139,9 miljoner kronor. Budget för 

motsvarande period uppgår till 141,1 miljoner kronor efter ombudgetering av 2014 års 

löneuppräkning.  

Den ekonomiska prognosen per 31 augusti 2014 uppgår till ett prognostiserat överskott (på helår) om 

171 000 kronor. Ökat antal barn och elever har medfört en högre kostnad, men på grund av att fler 

elever valt gymnasieutbildning på Karlbergsgymnasiet kan underskotten för förskola och grundskola 

begränsas.  

 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 
 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

___________________ 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Ekonomienheten 
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BUN § 151  

AU § 49  dnr BUN 2014/129 

 

Slutredovisning investering 2013  

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 29 september 2014 behandlas. 

 

För barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter fanns under 2013 fyra stycken investerings-

projekt. Tre av dem avser IT-investeringar som IT-enheten ansvarar för. Det fjärde avser utbyte av 

CNC-svarv på industriprogrammet. 

 

Den nya CNC-svarven är av samma sort och märke (Haas) som den gamla, men med ett modernt 

styrsystem och används i industrin i närområdet. Investeringen har bidragit till ökad måluppfyllelse 

och att eleverna är bättre förberedda för arbetslivet. 

 

Investeringskalkylen visar att 2013 års investering överstiger 5 basbelopp.  

 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 
 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner slutredovisning av 2013 års investering överstigande 

5 basbelopp – utbyte av CNC-svarv på industriprogrammet. 

___________________ 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner slutredovisning av 2013 års investering överstigande 

5 basbelopp – utbyte av CNC-svarv på industriprogrammet. 

 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Ekonomienheten 
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BUN § 152  dnr BUN 2014/138 

 

Arbetsmiljöverket  

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 10 oktober 2014 behandlas. 

 

Arbetsmiljöverket har i sitt inspektionsmeddelande IRV 2014/11158 (Dnr BUN 2014/96) påpekat 

följande saker vad gäller lokaler och arbetsmiljö i fastigheterna där Enheten Grundskola, Område C 

Kristinebergskolan bedriver sin verksamhet: 

 Bullernivå i matsal 

 Överhörning mellan olika lokaler 

 Ventilation och drag 

 Temperatur 

 Lokaler avsaknande av fönster 

 Problem med starka dofter 

 

Kristinebergskolan byggdes i mitten av 80-talet och verksamhetens behov var av annan karaktär än 

idag. Lokalernas och fastigheternas beskaffenhet uppfyller inte arbetsmiljölagstiftningens krav eller 

de krav som verksamhetens nationella styrdokument (Skollag 2010:800 och läroplan/kursplaner) 

ställer.  

 

Flertalet av Arbetsmiljöverkets påpekanden är kända av såväl fastighetsägare som Barn- och 

utbildningsförvaltningen sedan tidigare. En övergripande översyn bör göras av lokalerna och 

fastigheterna för att hållbara ekonomiska, arbetsmiljömässiga och pedagogiska åtgärder ska kunna 

genomföras. 

___________________ 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avsätta 300 000 kr till en lokal- och fastighetsöversyn av 

Enheten Grundskola, Område C Kristinebergskolan utifrån Arbetsmiljöverkets 

inspektionsmeddelande IRV/11158 (Dnr BUN 2014/96) vad gäller lokalernas/fastigheternas 

beskaffenhet samt de pedagogiska krav som nuvarande statliga styrdokument ställer (Skollag 

2010:800, läroplan och kursplaner). 

 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Enheten Grundskola, Område C 
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BUN § 153 

 

Redovisning av politiska uppdrag 

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson informerade om nuläget vad gäller övriga politiska uppdrag utöver 

antagen verksamhetsplan 2014 och hur arbetet med dessa fortskrider.  

 

___________________ 
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BUN § 154 

 

Rapportering till huvudman kring antal barn/elever folkbokförda samt asylsökande i Åmåls 

kommun 

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar kring antal barn/elever folkbokförda samt asylsökande i 

Åmåls kommun. 

 

_________________ 
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BUN § 155 

 

Rapportering till huvudman kring delegeringsärenden 

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar kring delegeringsärenden. 

 
 _________________ 
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BUN § 156 

 

Rapportering till huvudman kring åtgärder mot kränkande behandling 

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar kring åtgärder mot kränkande behandling.  

 
_________________ 
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BUN § 157 

 

Rapportering till huvudman kring klagomålshantering enligt Skollagen 2010:800 

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar kring klagomålshantering enligt Skollagen 

2010:800.  

 
_________________ 
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BUN § 158 

 

Rapportering till huvudman kring skolfrånvaro vid enheten grundskola 

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar kring skolfrånvaro vid enheten grundskola.  

 
_________________ 
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BUN § 159 

 

Rapportering till huvudman kring rektorers arbetstid 

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar kring rektorers arbetstid. 

 
 _________________ 
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BUN § 160   

 

Information/meddelande 

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar om: 

 

 Skolverket - statsbidrag för höstlovskola 2014. 

 Synpunkter – Rösparksskolan 

 

___________________ 
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BUN § 161   

 

Diskussion om uppföljning av Rösparksskolan 

 

Barn- och utbildningsnämnden diskuterar den nuvarande situationen på Rösparksskolan. Ordförande 

Olof Eriksson (S) meddelar att kommunstyrelsen gör en kommunövergripande undersökning. 

Diskussion fördes vid senaste kommunstyrelsemötet och kommunstyrelsens ordförande Michael 

Karlsson (S) återkommer med information på nästa kommunstyrelsemöte.  

 

___________________ 

 


