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Ersättare 
 

Olof Eriksson (S), ordförande 

Linda Strand (S), vice ordförande  

Ann Ottosson (M), 2:e vice ordförande 

Lisa Malm (MP) ersätter Per-Arne Andersson (V) 

Laila Andrén (S) §§ 184-199 

Klas Häggström (FP)  

Sven Callenberg (C) 

Cajsa Branchetti Hallberg (S) ersätter Laila Andrén (S) §§ 200-207 

 

Cajsa Branchetti Hallberg (S) §§ 191-207  

Michael Karlsson (M) 

 

Övriga deltagande Förvaltningschef Catrin Eriksson  

Nämndsekreterare Sumali Skott 

Controller Inger Bergh §§ 194-198 

Rektor Ulrika Björnberg, Fredrik Eriksson och skolkurator Elin Junzell § 189 

Rektor/enhetschef enheten grundskola Kent Jönsson §§ 190-191 

Rektor enheten gymnasium Roger Engström §§ 191-192 

Personalrepresentant Eva Erhard §§ 187-188 

Personalrepresentant Rune Johansson §§ 187-188, 194-200, del av 207 exkl. beslut  

Justeringens  
plats och tid 

 

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer 187-207 
Sumali Skott  
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Olof Eriksson 
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Sven Callenberg 
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BUN § 187  

 

Fastställande av föredragningslista  

 

Följande ärenden protokollförs separat då det krävs omedelbar justering: 

 

 Avtal – förstahandantagning i gymnasieskola mellan Åmåls kommun och Bengtsfors 

kommun 

 Avtal – förstahandantagning i gymnasieskola mellan Åmåls kommun och Dals-Eds kommun 

 

Ärendet Läsårstider 2015/2016 stryks. 

 

Båda protokollen anger samma tid. 

 

Föredragningslistan är därmed fastställd. 

___________________ 
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BUN § 188  

 

Central samverkan; BUN 11 december 2014 

 

Central samverkan för barn- och utbildningsnämndens ärenden är genomförd 11 december.  

___________________ 

 

 

BUN § 189  

 

Rapportering kring skolfrånvaro – enheten grundskola, Kristinebergskolan 
 

Rektor Ulrika Björnberg, rektor Fredrik Eriksson och skolkurator Elin Junzell, informerar hur 

skolfrånvaron ser ut vid enheten grundskola Kristinebergskolan. 

___________________ 

 

 

BUN § 190    

     

Redovisning av insyn enskilda verksamheter 

 

Kent Jönsson rektor/enhetschef enheten grundskola redovisar insynen av enskilda verksamheter av 

grundskola och fritidshem. 

___________________ 

 

 

BUN § 191  

 

Information – enheten grundskola 

 

Kent Jönsson rektor/enhetschef enheten grundskola informerar om enheten grundskola. 

___________________ 

 

 

BUN § 192  

 

Information – enheten gymnasium 

 

Roger Engström rektor enheten gymnasium informerar om enheten gymnasium. 

___________________ 

 

 

BUN § 193  

 

Information – barn- och utbildningsförvaltningen 

 

Catrin Eriksson förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen informerar om nuläget inom 

förvaltningen. 

___________________ 
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BUN § 194  BUN 2014/16 

 

Budgetuppföljning per 1 januari – 30 november  
 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 11 december 2014 behandlas. 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar en prognos för november på minus 190 000 kronor 

(inklusive flytten av Rösparken), vilket är en försämring jämfört med föregående prognos. 

Förändringen beror framförallt på kostnader för IT i samband med flytten. Totalt sett beräknas 

merkostnader i samband med flytten av Rösparksskolan uppgå till 1 290 000 kr.  

Intäkter från Migrationsverket beräknas öka, liksom kostnader för köp av skolplatser och 

städkostnader.  

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   267 302 0 302 

Barn- och utbildningsförvaltning   19 929 19 145 -3 189 22 334 

Enheten förskola 32 861 36 567 -625 37 192 

Enheten grundskola 95 960 108 358 -739 109 097 

Resursenheten 4 718 6 479 1 071 5 408 

Enheten gymnasium 47 325 57 933 3 292 54 641 

Summa 201 060 228 784 -190 228 974 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden lägger rapporten till handlingarna. 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Ekonomienheten 
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BUN § 195  BUN 2014/173 

 

Grundbelopp år 2015 till fristående gymnasieskolor 

 

Tjänsteskrivelse från redovisningsekonom Anna Johansson daterad 8 december 2014 behandlas. 

 

Kommunens bidrag till fristående verksamhet beräknas efter samma grunder som 

kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till de program och inriktningar som 

kommunen erbjuder. Detta bidrag består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggs-

belopp.  

 

Inför varje år ska grundbelopp per elev fastställas av barn- och utbildningsnämnden men 

kan revideras under året om budgetförutsättningarna ändras.  

 

För utbildning på särskilda varianter och för riksrekryterande utbildning inom 

gymnasieskolan ska hemkommunen betala det grundbelopp som har beslutats i varje 

särskilt fall av Skolverket. I andra fall ska elevens hemkommun betala bidragsbelopp 

enligt riksprislistan. 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer grundbelopp för år 2015 till fristående gymnasieskolor, 

med hänvisning till 16 kap. 52 § Skollagen (2010:800): 

 

Kronor per program, elev och år: 

 

Program 2015

Barn- och fritidsprogrammet BF 98 757

Ekonomiprogrammet EK 83 689

El- och energiprogrammet EE 154 543

Estetiska programmet, inriktningen bild ESBILD 186 195

Estetiska programmet, inriktningen musik ESMUSIK 221 718

Estetiska programmet, exklusive inriktningen musik ESEST 155 491

Handels- och administrationsprogrammet HA 122 034

Industritekniska programmet IN 227 947

Introduktionsprogram IM 114 617

Naturvetenskapsprogrammet NA 90 664

Samhällsvetenskapsprogrammet SA 75 934

Vård- och omsorgsprogrammet VO 84 614  
 

För utbildning på särskilda varianter och för riksrekryterande utbildning inom 

gymnasieskolan ska hemkommunen betala det grundbelopp som har beslutats i varje 

särskilt fall av Skolverket. I andra fall ska elevens hemkommun betala bidragsbelopp 

enligt riksprislistan. 
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Forts. BUN § 195 

 

Barn- och utbildningsnämnden ger enhetschef Enheten Gymnasium delegation på 

delgivning av beslut till fristående huvudman. 

___________________ 
Beslut skickas till: 

Enhetschef Enheten Gymnasium 

Fristående gymnasieskolor med elever folkbokförda i Åmåls kommun 
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BUN § 196  BUN 2014/174 

 

Interkommunal ersättning 2015, gymnasieskolverksamheten 

 

Tjänsteskrivelse från redovisningsekonom Anna Johansson daterad 8 december 2014 behandlas. 

 

Om kommunen antagit en elev som inte är hemmahörande i kommunen ska kommunen ersättas för 

sina kostnader för elevens utbildning av dennes hemkommun (16 kap. 50 § Skollagen (2010:800)). 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer belopp för interkommunal ersättning för 2015. 

 

Kronor per program, elev och helår: 

 

Program 2015

Barn- och fritidsprogrammet BF 93 167

Ekonomiprogrammet EK 78 952

El- och energiprogrammet EE 145 795

Estetiska programmet, inriktningen bild ESBILD 175 656

Estetiska programmet, inriktningen musik ESMUSIK 209 168

Estetiska programmet, exklusive inriktningen musik ESEST 146 690

Handels- och administrationsprogrammet HA 115 127

Industritekniska programmet IN 215 044

Introduktionsprogram IM 108 129

Naturvetenskapsprogrammet NA 85 532

Samhällsvetenskapsprogrammet SA 71 636

Vård- och omsorgsprogrammet VO 79 824

Gymnasiesärskola

Individuellt program 432 676

Administration, handel och varuhantering 199 614  
 

___________________ 
Beslut skickas till: 

Enhetschef, Enheten Gymnasium 

 



 Sammanträdesprotokoll  
Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 

 2014-12-15 8(20) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

BUN § 197 

AU § 74  dnr BUN 2014/164 

 

Uppföljning – intern kontroll 2014  

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 26 november 2014 behandlas. 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade om internkontrollplan för år 2014 den 12 december 2013 

(BUN § 149, dnr BUN 2013/142) omfattande sju processer/rutiner. 

 

Process/rutin 

Hälsosamtal 

Insyn i fristående grundskola i Åmåls kommun 

Klagomålshantering) 

Sjukvårdsjournaler 

Skolfrånvaro 

Tillsyn av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Åmåls kommun 

Åtgärder mot kränkande behandling 

 

En god intern kontroll bidrar till att verksamheten bedrivs effektivt och säkert. Syftet är att säkra en 

effektiv förvaltning och att undvika allvarliga fel. I praktiken handlar det om att ha ordning och reda. 

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för att det ska finnas god intern kontroll. 

Nämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina verksamhetsområden. 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden lämnar rapporten till kommunstyrelsen samt kommunens revisorer. 

___________________ 
Beslut skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Kommunens revisorer  
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BUN § 198 

AU § 75  dnr BUN 2014/151 

 

Internkontrollplan 2015 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 26 november 2014 behandlas. 

 

Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska styrelsen/nämnden varje år anta en särskild plan 

för uppföljning av intern kontroll (internkontrollplan).  

Barn- och utbildningsnämnden har utsett arbetsutskottets ledamöter (dnr BUN 2012/137, 2012-12-19 

§ 131) till representanter för intern kontroll. 

Som underlag för beslut av internkontrollplan har arbetsutskottet tagit del av förvaltningens samman-

ställning över det gångna årets internkontrollarbete - kartlagda processer/rutiner och dess risker samt 

resultat från testning av inbyggda kontroller. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har valt sex stycken processer/rutiner att ingå i förslag 

till internkontrollplan för 2015. 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta internkontrollplan 2015. Följande processer/rutiner 

ska följas upp: 

 Delegeringsreglemente 

 Informations- och aktivitetsansvar upp till 20 år 

 Rutin för uppföljning av elever som riskerar att inte nå målen 

 Skolfrånvaro  

 Systematiskt kvalitetsarbete 

 Åtgärder mot kränkande behandling 

Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen rapporteras till barn- och utbildningsnämnden i 

november 2015. Ansvarig är förvaltningschefen. 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Kommunens revisorer 
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BUN § 199 

AU § 76  dnr BUN 2014/60 

 

Motion från Ulf Hanstål (M) angående läxhjälp 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 26 november 2014 

2. Motion från Ulf Hanstål (M) daterad 25 mars 2014 

 

I motionen angående läxhjälp skriver Ulf Hanstål (M) att vi idag är i en situation där långtifrån alla 

elever i skolorna i Åmål klarar av att nå de uppsatta målen. Vi har många elever som inte klarar av de 

krav som ställs för att nå behörighet att söka till gymnasieskolan. Kommunen har också stora 

skillnader avseende de socioekonomiska förhållandena hos barnfamiljerna i kommunen. Vi moderater 

vill se ökade kunskapskrav i Åmåls skolor med bättre resultat för alla elever. 

 

I motionen yrkar Ulf Hanstål (M) följande:  

 

 Obligatorisk läxhjälp införs i Åmåls kommuns grundskolor 

 Fokus ska läggas på årskurs 4-9 där det framförallt gäller att stötta de elever vilka riskerar att 

inte nå upp till kunskapskraven för utbildningen  

 Starten för obligatorisk läxhjälp ska senast vara vårterminen 2015 

 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lämna följande svar på motion angående läxhjälp: 

 

Barn- och utbildningsnämnden har gett Kent Jönsson, rektor/enhetschef för Enheten Grundskola i 

uppdrag: 

1. att göra en översyn över hur läxor som lärverktyg används inom Enheten Grundskola och 

vilka möjligheter som finns att öka kvaliteten på undervisingen och arbetet i skolan för att 

minimera antalet läxor samt säkerställa att de läxor som ges endast är repetition för att befästa 

inlärning och kunskap. 

 

2. att undersöka om det är möjligt att anordna frivillig läxhjälp inom ramen för ordinarie 

skoldag i samverkan med fritidshemsverksamhet med målsättningen att kunna erbjuda 

eleverna frivillig läxhjälp på likvärdiga villkor. I uppdraget ingår att beräkna kostnaden för 

personal, lokaler och eventuellt utökad skolskjuts.  
 

3. att undersöka hur Norge, som har arbetat med läxhjälp under lång tid har utvecklat sin 

verksamhet och vilka resultat de har fått. 

 

4. att undersöka hur eventuell kostnad för läxhjälp ställer sig i förhållande till John Hatties 

forskning kring synligt lärande, sammanställd av SKL (Sveriges kommuner och landsting). 
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Forts. BUN § 199 
 

Barn- och utbildningsförvaltningen återkommer i ärendet efter slutfört uppdrag.  

___________________ 
Beslut skickas till: 

Enhetschef/rektor Enheten grundskola 
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BUN § 200 

AU § 77  dnr BUN 2014/61 

 

Motion från Ulf Hanstål (M) angående IT-satsning i skolan 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 11 november 2014 

2. Motion från Ulf Hanstål (M) daterad 25 mars 2014 

 

I sin motion skriver Ulf Hanstål (M) att Åmåls skolor var i framkant när det gäller satsningen på IT 

både vad gällde lärare och elever. Under en följd av år har dock nya satsningar uteblivit varför våra 

ungdomar inte får de förutsättningar de förtjänar. I en tid där det är allt viktigare med goda kunskaper 

inom IT för att kunna tillgodogöra sig undervisningen och så småningom kunna konkurrera på 

arbetsmarknaden har Åmål i stället för att satsa tagit ett steg tillbaka. 

 

I motionen yrkar Ulf Hanstål (M) att resurser ska frigöras för att öka datortätheten i Åmåls kommuns 

skolor enligt principen ”en dator till en elev”. Resurserna ska satsas på att fortbilda pedagoger så de 

på ett rimligt vis kan använda den nya tekniken i utbildningen. Önskemålet är att ”en dator till en 

elev” börjar genomföras senast hösten 2015.   

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lämna följande svar på motionen angående IT-satsning i 

Åmåls skolor ”En till En” från Ulf Hanstål: 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen har ett uppdrag av majoriteten att utveckla data/IT-kompetensen i 

samtliga barn- och utbildningsnämndens verksamheter tillsammans med IT-enheten. Arbetet har 

påbörjats och följer planeringen. 

 

Plan för utveckling av data/IT-kompetens inom barn- och utbildningsförvaltningen: 

 

Personal: 

- All pedagogisk personal inom Enheten Grundskola och Enheten Gymnasium har tillgång till 

en bärbar dator som lärverktyg. 

- All pedagogisk personal inom Enheten Grundskola och Enheten Gymnasium som 

tjänstgjorde i Åmåls kommun läsåret 2013/2014 har genomgått Skolverkets PIM-utbildning 

med examen juni 2013 (PIM=praktisk IT- och mediekompetens). Tyvärr finns den 

utbildningen inte längre tillgänglig, varför inga fler kan utbildas den vägen. 

- All pedagogisk personal inom Enheten Grundskola och Enheten Gymnasium har fått 

utbildning på det digitala verktyget SMARTBOARD, där målsättningen är att det ska finnas 

tillgängligt för alla elever. 

 

Under våren 2014 har IT-enheten och barn- och utbildningsförvaltningen gemensamt tagit fram 

rutiner för data/IT-hjälpmedel för barn/elever i behov av särskilt stöd, vilka började tillämpas 

omgående. IT-enheten och berörda specialpedagoger träffas kontinuerligt för uppföljning och 

utveckling av arbetet vad gäller till exempel utbildning av personal, inköp av specialprogram och 

hårdvara. 
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Forts. BUN § 200 

 

Elever: 

Från och med höstterminen 2013 startade Enheten Gymnasium i samarbete med IT-enheten upp ett 

”en till en”-projekt där alla elever i årskurs 1 fick en digital platta som senare kompletterades med 

tangentbord. Projektet/satsningen är fullt utbyggd från och med höstterminen 2015 då alla elever har 

tillgång till sin egen digitala platta med tangentbord. 

 

Enheten Grundskola, Område C har tillsammans med IT-enheten byggt upp en databank på 140 

bärbara datorer, vilket innebär en dator på 3 elever. Verksamheten bygger på att varje arbetslag med 

cirka 100 elever har tillgång till en vagn med 30 datorer. För närvarande är man ganska nöjd med den 

situationen då de praktiska förutsättningarna i lokalerna inte är anpassade för att kunna hantera fler 

datorer (tillgång till eluttag, förvaring, uppkoppling etc.). Det är dock något man ser över vad gäller 

den översyn av lokaler och fastigheter som påbörjades 25 november 2014. 

 

Enheten Grundskola, Område A och B, förskoleklass – årskurs 6 samt föreberedelseklass: 

Enligt planen ska alla klasser från och med hösten 2015 ha tillgång till Smartboard med tillhörande 

datorer och övriga multimediaverktyg. 

 

För att kunna införa ett en till en – koncept i Åmåls kommuns skolor krävs följande åtgärder/insatser: 

 En utvärdering av införandet av en till en utifrån frågeställningen plattor eller datorer på 

Enheten Gymnasium, vilken kommer att genomföras våren 2015 med berörda elever och 

personal. 

 Inköp och utvecklande av en ny lärplattform, då den nuvarande inte håller måttet för en sådan 

satsning. Kostnad cirka 500 kr/elev-person och år. 

 Resurs för kontinuerlig utveckling, utbildning av personal och samordning med IT-enheten 

kring hårdvara kontra mjukvara. Kostnad cirka 700 000 kr/år. 

 Resurs för IT-administration på varje skola för support av hårdvara, totalt cirka 100 % tjänst. 

Kostnad cirka 500 000 kr/år. 

 Anpassning av lokaler vad gäller el- och datauttag. 

 Fiberanslutning till samtliga skolor. 

 

Målsättningen i dagsläget är att påbörja införandet av en till en i årskurs 7 från och med höstterminen 

2016 och fullt utbyggd hösten 2018 för årskurs 7 – 9 samt under tiden utöka antalet datorer/plattor i 

förskoleklass – årskurs 6 utifrån vilka förutsättningar som finns enligt ovanstående. 

___________________ 
Beslut skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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BUN § 201 

 

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 § 202 

 

Rapportering till huvudman kring delegeringsärenden 

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar kring delegeringsärenden. 

_________________ 
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BUN § 203 

 

Rapportering till huvudman kring åtgärder mot kränkande behandling 

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar kring åtgärder mot kränkande behandling.  

_________________ 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

BUN § 204 

 

Rapportering till huvudman kring klagomålshantering enligt Skollagen 2010:800 

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar kring klagomålshantering enligt Skollagen 2010:800.  

_________________ 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

BUN § 205 

 

Rapportering till huvudman kring skolfrånvaro vid enheten grundskola 

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar kring skolfrånvaro vid enheten grundskola.  

_________________ 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

BUN § 206 

 

Rapportering till huvudman kring rektorers arbetstid 

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar kring rektorers arbetstid. 

 _________________ 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

BUN § 207   

 

Information/meddelande 

 

Inga informationsmeddelanden har inkommit. 

 ___________________ 

 

 

 


