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 Utdragsbestyrkande 

  

 
 

Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 09:00-11:35 

Beslutande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ersättare 

Olof Eriksson (S) ordförande 

Cajsa Branchetti Hallberg (S) ersätter Fredrik Bengtsson (S) 

Per Arne Andersson (V) 

Linda Strand (S) 

Lisa Malm (MP) 

Klas Häggström (FP) 

Håkan Sandberg (FP) ersätter Thomas Fridlund (C) 

Cecilia Sandén (C) 

Ann Ottosson (M) 

 

 

Sofia Karlsson (S) 

Christoffer Karlsson (MP) 

 

Övriga deltagande Förvaltningschef Catrin Eriksson 

Nämndsekreterare Sumali Skott 

Personalrepresentant Eva Erhard, Rune Johansson §§ 148-162, 167 

Förskolechef/rektor Renato Radic och enhetschef/rektor Enheten Särskola, 

enhetschef Resursenheten Lena Forsell Bergling § 148-150 

Enhetschef Enheten Grundskola Kent Jönsson § 148-155 

Enhetschef/rektor Enheten Gymnasium Roger Engström § 148-155 

Enhetschef/förskolechef Enheten Förskola Barbro Ekman § 148-155 

 

 

Justeringens  
plats och tid 

 

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer 148-167 
Sumali Skott  

Ordförande 
  

Olof Eriksson 

Justerande 
 

Ann Ottosson 

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

Nämnd Barn- och 

utbildningsnämnden 

Organ  

  

Sammanträdesdatum 2015-08-25 

Datum för 

anslags uppsättande 2015- 
Datum för 

anslags nedtagande 2015-09- 

Förvaringsplats 

för protokollet 
Kanslienheten 

Underskrift 

……………………………………………………. 
Sumali Skott 
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BUN § 148 

 

Fastställande av föredragningslista  

 

Ann Ottosson (M) vill ställa en fråga gällande schemalagd lunch. Ärendet kommer att behandlas 

under information/meddelande. 

 

Med detta tillägg fastställs föredragningslistan.  

___________________ 
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BUN § 149 

 

Central samverkan 

 

Central samverkan för barn- och utbildningsnämndens ärenden är genomförd 25 augusti 2015. 

___________________ 
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BUN § 150 

 

Presentation av nya rektorer 

 

 Rektor/förskolechef Enheten Grundskola område A/förberedelseverksamheten Renato Radic 

presenterar sig kort och hälsas välkommen av Olof Eriksson, ordförande i barn- och 

utbildningsnämnden. 

 Enhetschef/rektor Enheten Särskola, enhetschef Resursenheten Lena Forsell Bergling 

presenterar sig kort och hälsas välkommen av Olof Eriksson, ordförande i barn- och 

utbildningsnämnden. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden tackar för presentationen och ser fram emot ett bra samarbete. 

___________________ 
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BUN § 151 

 

Redovisning av SKL:s enkät bemötande och trivsel, Enheten Grundskola 

 

Enhetschef/rektor Enheten Grundskola Kent Jönsson redovisar SKL:s enkät (Sveriges Kommuner och 

Landsting) kring bemötande och trivsel inom Enheten Grundskola för barn- och utbildningsnämnden. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

 

Barn- och utbildningsnämnden önskar ta del av det fortsatta arbetet med att öka graden av trivsel och 

upplevelsen av ett gott bemötande. 

___________________ 
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BUN § 152 

 

Redovisning av intern enkät kring trygghet, trivsel och bemötande, Enheten Förskola och 

Enheten Gymnasium 

 

 Enhetschef/förskolechef Enheten Förskola Barbro Ekman redovisar Barn- och 

utbildningsförvaltningens, Enheten Förskolas enkät kring bemötande och trivsel inom 

Enheten Förskola för barn- och utbildningsnämnden.  

 

 Enhetschef/rektor Enheten Gymnasium Roger Engström redovisar Barn- och 

utbildningsförvaltningens, Enheten Gymnasiums enkät kring bemötande och trivsel inom 

Enheten Gymnasium för barn- och utbildningsnämnden. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

 

Barn- och utbildningsnämnden önskar ta del av det fortsatta arbetet med att öka graden av trivsel och 

upplevelsen av ett gott bemötande. 

___________________ 
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BUN § 153 

 

Redovisning av mål och resultat/betyg läsåret 2014/2015, Enheten Grundskola och Enheten 

Gymnasium 

 

 Enhetschef Enheten Grundskola Kent Jönsson redovisar mål och resultat/betyg under läsåret 

2014/2015 avseende Enheten Grundskola. 

 

 Enhetschef/rektor Enheten Gymnasium Roger Engström redovisar mål och resultat/betyg 

under läsåret 2014/2015 avseende Enheten Gymnasium. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

___________________ 
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BUN § 154 

 

Redovisning av aktivitetsansvar, Enheten Gymnasium 

 

Enhetschef/rektor Enheten Gymnasium Roger Engström redovisar nuläge vad gäller Enheten 

Gymnasiums arbete kring aktivitetsansvar enligt Skollag 2010:800 avseende Enheten Gymnasium för 

barn- och utbildningsnämnden.  

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

___________________ 
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BUN § 155 

 

Redovisning – plan för studie- och yrkesvägledning, Enheten Grundskola 

 

Enhetschef Enheten Grundskola Kent Jönsson redovisar plan för studie- och yrkesvägledning 

avseende Enheten Grundskola för barn- och utbildningsnämnden.  

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

___________________ 
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BUN § 156    dnr BUN 2013/144 

AU § 61 

 

Motion – schemalagda skolmåltider, Inger Herfindal (KD) och Harald Hårdstedt (KD) 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 29 juli 2015 behandlas. 

 

En motion om schemalagda skolmåltider daterad 20 oktober 2013 från Inger Herfindal (KD) och 

Harald Hårdstedt (KD) remitterades till kommunstyrelsen den 30 oktober 2013 (KF § 200) och sedan 

vidare till barn- och utbildningsnämnden för behandling den 26 mars 2014 (BUN § 38).   

 

Barn- och utbildningsnämnden fick i uppdrag att återrapportera till kommunstyrelsens arbetsutskott 

om utfallet att på prov införa schemalagd skolmåltid i de lägre åldrarna (KSAU § 59, 23 april 2014).  

 

Schemalagda skolmåltider där eleverna äter tillsammans med ansvarig personal och sedan går tillbaka 

till klassrummet för fortsatt undervisning och därefter rast, med syfte att eleverna ska få lugn och ro 

vid matsituationen har genomförts på prov under läsåret 2014/2015 i de lägre årskurserna, där det har 

varit möjligt att genomföra.  

 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lämna följande återrapport till kommunstyrelsen vad gäller 

beslut (KSAU § 59, 23 april 2014 dnr KS 2013/305) kring motion om schemalagda skolmåltider: 

 

Åmåls kommuns skollokaler (matsalar och klassrum) är inte anpassade/dimensionerade för 

schemalagda skolmåltider enligt motionens förslag. Det är inte möjligt att genomföra schemalagda 

skolmåltider annat än för klasser/grupper där ansvarig rektor i samverkan med berörda lärare/övrig 

personal, elevhälsa och skolmåltidspersonal, bedömer att det är en åtgärd/insats på organisationsnivå 

som har effekt för enskild elev eller grupp av elever. 

 

I samband med den skolutredning som pågår för de lägre årskurserna i centralorten kan frågan ses 

över vidare. 

___________________ 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förlag. 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Enhetschef Enheten Grundskola 
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BUN § 157    dnr BUN 2014/62 

AU § 63 

 

Revidering av delegeringsreglemente 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 5 augusti 2015 behandlas. 

 

Barn- och utbildningsnämnden bör ge enhetschef/rektor vid Enheten Grundskola, Enheten 

Gymnasium och Enheten Särskola delegation om att ta beslut om nedanstående punkter och 

skolskjutshandläggare och enhetschef/rektor vid Enheten Grundskola för punkt 4.5.11:  

4.6.3 

Beslut om anställning av 

obehörig lärare för mer än 6 

månader dock max 1 läsår vid 

Enheten Särskola - 

grundsärskola 

Enhetschef/rektor 

Enheten Särskola 

Enhetschef/rektor 

Enheten 

Grundskola Skollagen 2 kap § 18 § 19 

4.5.10 

Beslut om anställning av 

obehörig lärare för mer än 6 

månader dock max 1 läsår vid 

Enheten Grundskola. 

Enhetschef/rektor 

Enheten 

Grundskola 

Rektor  

Enheten 

Grundskola 

Område B Skollagen 2 kap § 18 § 19 

4.8.6 

Beslut om anställning av 

obehörig lärare för mer än 6 

månader dock max 1 läsår vid 

Enheten Särskola - 

gymnasiesärskola 

Enhetschef/rektor 

Enheten Särskola 

Enhetschef/rektor  

Enheten 

Gymnasium Skollagen 2 kap § 18 § 19 

4.7.14 

Beslut om anställning av 

obehörig lärare för mer än 6 

månader dock max 1 läsår vid 

Enheten Gymnasium 

Enhetschef/rektor 

Enheten 

Gymnasium 

Rektor  

Enheten 

Gymnasium Skollagen 2 kap § 18 § 19 

4.5.11 

Beslut om skolskjuts på grund av 

särskilda skäl vid fysiskt handikapp. 

Enhetschef/rektor Enheten 

Grundskola/Skolskjutshandläggare 

 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden  

 

Barn- och utbildningsnämnden antar reviderat delegeringsreglemente gällande delegering 4.6.3, 

4.5.10, 4.8.6 och 4.7.14, enligt Skollag 2010:800 2 kap § 18 § 19.  

___________________ 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden antar reviderat delegeringsreglemente gällande delegering 4.6.3, 

4.5.10, 4.8.6, och 4.7.14, enligt Skollag 2010:800 2 kap § 18 § 19 samt 4.5.11.  

___________________ 

Beslut skickas till: 

Enhetschef Enheten Grundskola  

Enhetschef Enheten Särskola 

Enhetschef Enheten Gymnasium 

Skolskjutshandläggare
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BUN § 158    dnr BUN 2014/60 

AU § 62 

 

Motion – läxhjälp, (Ulf Hanstål (M) 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 3 augusti 2015 behandlas. 

 

Barn- och utbildningsnämnden gav Kent Jönsson i uppdrag att utreda läxornas betydelse i 

grundskolan (15 december 2014, BUN § 199) vilken redovisades för barn- och utbildningsnämnden i 

juni 2015 (BUN § 126).  

 

Utredningen visade att: 

 

- Forskning på läxor i yngre åldrar ger inte förväntad inlärningseffekt. 

- Forskning på läxor i äldre årskurser visar effekt, framförallt inom matematik och 

naturvetenskap. 

- En läxa ska dock vara av repetetiv art och ska följas upp av pedagog, då har läxa effekt. 

- Läxor ska vara tydligt strukturerade. 

 

I Sverige arbetar man av tradition inte på detta sätt. Läxor nämns inte heller i några styrdokument, det 

vill säga Skollag 2010:800, Skolförordning, Läroplan eller Skolverkets Allmänna råd. 

 

Idag erbjuder barn- och utbildningsförvaltningen stöd till elever inom ordinarie 

verksamhet/undervisning (årskurs 1 – 9) samt inom fritidshemsverksamhet för årskurs 1 – 6. 

 

Enheten Gymnasium erbjuder alla elever och vårdnadshavare från och med årskurs 7 och uppåt extra 

stöd i matematik, kemi, biologi och fysik på kvällstid en gång per vecka. 

 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden  

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att avslå motionen om läxhjälp. 

 

Resultatet av den utredning som Enhetschef för Enheten Grundskola Kent Jönsson redovisade i juni 

2015 (BUN § 126) visar på att den forskning som finns kring läxor är oerhört mångfacetterad och att 

forskningen inte ser några tydliga samband mellan läxa och lärande. I Hatties studie Visible learning 

ligger läxhjälp på 94:e plats av cirka 150 variabler, varför barn- och utbildningsnämnden anser att 

fokus bör ligga på de variabler i undersökningen som har större effekt på elevers lärande, som till 

exempel formativ bedömning, lärares professionalitet och tydlig/konstruktiv feedback. 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar vidare att ge Enhetschef för Enheten Grundskola och 

Enhetschef för Enheten Gymnasium i uppdrag att utveckla arbetet med läxor inom respektive 

verksamhet utifrån forskning och evidensbaserade metoder. 

___________________ 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 
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Forts. BUN § 158 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att avslå motionen om läxhjälp. 

 

Resultatet av den utredning som Enhetschef för Enheten Grundskola Kent Jönsson redovisade i juni 

2015 (BUN § 126) visar på att den forskning som finns kring läxor är oerhört mångfacetterad och att 

forskningen inte ser några tydliga samband mellan läxa och lärande. I Hatties studie Visible learning 

ligger läxhjälp på 94:e plats av cirka 150 variabler, varför barn- och utbildningsnämnden anser att 

fokus bör ligga på de variabler i undersökningen som har större effekt på elevers lärande, som till 

exempel formativ bedömning, lärares professionalitet och tydlig/konstruktiv feedback. 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar vidare att ge Enhetschef för Enheten Grundskola och 

Enhetschef för Enheten Gymnasium i uppdrag att utveckla arbetet med läxor inom respektive 

verksamhet utifrån forskning och evidensbaserade metoder. 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Enhetschef Enheten Grundskola 

Enhetschef/rektor Enheten Gymnasium 
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BUN § 159    dnr BUN 2015/27 

 

Budgetuppföljning per 31 juli 2015 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 11 augusti 2015 behandlas. 

 

Budgeten följs upp tio gånger per år, varvid prognos upprättas och avvikelse mellan beräknat utfall 

och årsbudget beräknas. 

Barn- och utbildningsförvaltningen beräknar en ny prognos på minus 265 000 kronor per 31 juli 2015. 

I föregående prognos beräknades en avvikelse på minus 279 000 kronor. Den nya prognosen är i 

princip oförändrad, men inom barn- och utbildningsförvaltningen har konstaterats både positiva och 

negativa förändringar i prognosen. 

Underskott redovisas för bidrag till fristående verksamhet (minus 1 355 000 kronor), lärverktyg 

(minus 985 000 kronor) och lokalkostnader (minus 450 000 kronor).  

Överskott redovisas för köp av skolplatser (plus 1 172 000 kronor) och personalkostnader (plus 

662 000 kronor). 

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 216 302 -25 327 

Barn- och utbildningsförvaltning 14 267 23 685 -1 334 25 019 

Enheten förskola 23 896 37 470 -1 185 38 655 

Enheten grundskola 59 262 111 271 2 236 109 035 

Enheten särskola  3 881 -774 4 655 

Resursenheten 3 114 7 268 269 6 999 

Enheten gymnasium 29 453 51 892 548 51 344 

Summa 130 208 235 769 -265 236 034 

Barn- och utbildningsförvaltningen har utökats med Enheten särskola från och med 1 augusti 2015. 
Ombudgetering har gjorts schablonmässigt med fem tolftedelar.  

Den totala årsbudgeten är utökad med medel avseende 2015 års löneuppräkning. 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden lägger rapporten till handlingarna. 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Ekonomienheten 
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BUN § 160    dnr BUN 2015/1 

AU § 66 

 

Information om attestregister 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 28 juli 2015 behandlas. 

 

Enligt kommunens attestreglemente ska nämnden vid förändring och minst en gång per år informeras 

om de av förvaltningschefen utsedda beslutsattestanterna. 

 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden  

 

Information om utsedda beslutsattestanter lägges 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 § 161    dnr BUN 2015/125 

AU § 64    

 

Yttrande avseende förslag till avtal gällande fritt sök i Fyrbodal 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 29 juli 2015 behandlas. 

 

Åmåls kommun tillhör sedan läsåret 2013/2014 gymnasiesamverkan Region Värmland med 

tillhörande antagningsorganisation och beslut om fritt sök till gymnasieskolan. Åmåls kommun 

samarbetar med Bengtsfors kommun, Dals-Eds kommun och Melleruds kommun vad gäller 

gymnasieverksamhet och har avtal med Bengtsfors kommun och Dals-Eds kommun om 

förstahandsantagning.  

 

Förslag till avtal om fritt sök gäller de avtalsparter som har undertecknat Avsiktsförklaring om 

samverkan inom utbildningsområdet där Åmåls kommun inte ingår. 

 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden  

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lämna följande yttrande avseende förslag till avtal gällande 

fritt sök i Fyrbodal: 

 

Åmåls kommun har inget att erinra mot fritt sök från och med den 1 januari 2016, det vill säga 

antagning till gymnasiet läsåret 2016/2017 vad gäller gymnasieutbildning i Fyrbodal. 

 

Åmåls kommun önskar ansluta sig till detta avtal att gälla från och med den 1 januari 2016. 

___________________ 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lämna följande yttrande avseende förslag till avtal gällande 

fritt sök i Fyrbodal: 

 

Åmåls kommun har inget att erinra mot fritt sök från och med den 1 januari 2016, det vill säga 

antagning till gymnasiet läsåret 2016/2017 vad gäller gymnasieutbildning i Fyrbodal. 

 

Åmåls kommun önskar ansluta sig till detta avtal att gälla från och med den 1 januari 2016. 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Fyrbodal 

Kommunstyrelsen 
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BUN § 162    dnr BUN 2015/126 

AU § 65 

 

Skolhälsovård – verksamhetschef  

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 15 juli 2015 behandlas. 

 

Vårdgivare – Med vårdgivare avses fysisk eller juridisk person som bedriver hälso- och sjukvård.  

I en kommun är det den nämnd som ansvarar för skolverksamheten som är vårdgivare för 

skolhälsovården i kommunen. I Åmåls kommun är barn- och utbildningsnämnden vårdgivare för 

skolhälsovården för förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. 

 

Verksamhetschef – Det är vårdgivarens ansvar att det utses en verksamhetschef för den hälso- och 

sjukvårdsverksamhet som bedrivs av vårdgivaren. 

 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden  

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att från och med den 1 september 2015 utse enhetschef för 

Resursenheten till verksamhetschef för den hälso- och sjukvårdsverksamhet som bedrivs av 

vårdgivaren (barn- och utbildningsnämnden). 

___________________ 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att från och med den 1 september 2015 utse enhetschef för 

Resursenheten till verksamhetschef för den hälso- och sjukvårdsverksamhet som bedrivs av 

vårdgivaren (barn- och utbildningsnämnden). 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Enhetschef Resursenheten, Lena Forsell-Bergling  

Samordnande skolsköterska tillika Vårdförbundets representant i Central Samverkan Lillemor 

Hårdstedt 

Enhetschef/rektor Enheten Gymnasium, Roger Engström 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

BUN § 163 

 

Rapportering till huvudman kring delegeringsärenden 

 

Catrin Eriksson, förvaltningschef informerar kring delegeringsärenden. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av rapporteringen. 

_________________ 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

BUN § 164 

 

Rapportering till huvudman kring åtgärder mot kränkande behandling 

 

Catrin Eriksson, förvaltningschef informerar kring åtgärder mot kränkande behandling.  

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av rapporteringen. 

_________________ 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

BUN § 165 

 

Rapportering till huvudman kring klagomålshantering enligt Skollagen 2010:800 

 

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

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av rapporteringen. 

_________________ 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

BUN § 166 

 

Rapportering till huvudman kring rektorers och förskolechefers arbetstid 

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar kring rektorers arbetstid. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av rapporteringen. 

_________________ 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

BUN § 167 

 

Information/meddelande    

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar om: 

 Reviderad processplan – skola F-klass- årskurs 6 i centralorten 

 Ansökan om medel Skolverket, förstärkning lägre åldrar 

 Information av Gustav Fridolin, utbildningsminister 9 september 2015, Uddevalla 

 Avtal Mediapoolen Västra Götaland AB 

 Antal barn/elever folkbokförda och asylsökande 

 Ann Ottossons (M) fråga gällande schemalagd lunch vid Kristinebergskolan. 

___________________ 

 


