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 Utdragsbestyrkande 

  

 
 

Plats och tid Kommunstyrelsesalen kl. 13:30-16:10 

Beslutande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ersättare 

Olof Eriksson (S) ordförande 

Fredrik Bengtsson (S) §§ 19-37 

Cajsa Branchetti-Hallberg (S) ersätter Per Arne Andersson (V) §§ 17-33 ej beslut 

Christoffer Karlsson (MP) ersätter Per Arne Andersson (V) §§ 34-37 inkl. beslut 

Linda Strand (S) 

Lisa Malm (MP)  

Klas Häggström (L) 

Peter Vestlund (L) ersätter Peter Håkansson (C) 

Charles MacWange (KD) ersätter Cecilia Sandén (C)  

Sofia Karlsson (M) ersätter Ann Ottosson (M) §§ 17-37 ej beslut 

 

Christoffer Karlsson (MP) §§ 17-37 

 

Övriga deltagande Förvaltningschef Catrin Eriksson  

Nämndsekreterare Sumali Skott 

Personalrepresentant Eva Erhart §§ 17- del av 19, 20-30, 37 ej beslut 

Rektor Enheten Grundskola område C, Henrik Larsson § 19 

Enhetschef/rektor Enheten Gymnasium Roger Engström §§ 19-20, 22 

Enhetschef/rektor Enheten Särskola Lena Forsell-Bergling §§ 19-22 

 

Justeringens  
plats och tid 

 

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer 17-37 
Sumali Skott  

Ordförande 
  

Olof Eriksson 

Justerande 
 

Charles MacWange 

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

Nämnd Barn- och 

utbildningsnämnden 

Organ  

  

Sammanträdesdatum 2016-02-24 

Datum för 

anslags uppsättande  
Datum för 

anslags nedtagande  

Förvaringsplats 

för protokollet 
Kanslienheten 

Underskrift 

……………………………………………………. 
Sumali Skott 
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BUN § 17 

 

Fastställande av föredragningslista  

 

Följande ändringar görs: 

 

- Punkt 8, information – Riktlinjer mindre barngrupper i förskolan stryks och ersätts av 

information om hot och våld. 

- Under punkt 5 informerar rektor Henrik Larsson om ett klagomål. 

 

Därmed fastställs föredragningslistan. 

 

___________________ 
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BUN § 18 

 

Central samverkan 

 

Central samverkan för barn- och utbildningsnämndens ärenden är genomförd den 17 februari 2016. 

 

___________________ 
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BUN § 19      

 

Ny rektor, Enheten Grundskola 

 

Rektor Enheten Grundskola område C Henrik Larsson hälsas välkommen av Olof Eriksson, 

ordförande i barn- och utbildningsnämnden.  

 

Rektor Henrik Larsson informerar om ett klagomål som har inkommit till Enheten Grundskola 

Område C. 

  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

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

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen gällande klagomål. 

 

___________________ 
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BUN § 20      

 

Information från Enheten Gymnasium 

 

Enhetschef/rektor Enheten Gymnasium Roger Engström informerar om: 

 

- uppdaterad alkohol- och drogpolicy för Enheten Gymnasium. 

 

- sökbild hösten 2016 Enheten Gymnasium. 

  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

 

___________________
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BUN § 21      

 

Förslag till reviderad rutin för kränkande behandling inklusive systematiskt elevhälsoarbete 

 

Enhetschef/rektor Enheten Särskola, Resursenheten Lena Forsell Bergling informerar om förslag till 

reviderad rutin för arbete med kränkande behandling inklusive systematiskt elevhälsoarbete.  

 

Det systematiska elevhälsoarbetet ska enligt förslaget redovisas till nämnd i form av incidentrapporter 

i oktober, december, mars och juni varje år.   

 

Ärendet återkommer vid nästa nämndmöte. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

 

___________________ 
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BUN § 22      

 

Information – hot och våld, grövre/väpnat våld 

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar om pågående arbetet kring hot och våld inom 

förvaltningens verksamhetsområden med fokus på grövre och väpnat våld. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

 

___________________ 
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BUN § 23     dnr BUN 2015/137 

BUN AU § 13     

 

Revidering, programutbud Enheten Gymnasium 

 

Tjänsteskrivelse från Enhetschef Enheten Gymnasium Roger Engström daterad 2 februari 2016 

behandlas. 

 

Enligt Avtal om samverkan inom gymnasieskolan i Värmland ska gymnasieskolan fastställa det 

utbildningsutbud som ska gälla för den region som samverkansavtalet omfattar. Med utbildningsutbud 

avser här utbildningsort, program, inriktning, och antal elevplatser. Barn- och utbildningsnämnden 

beslutar om plan för utbildningsutbud i Åmåls kommun, barn- och utbildningsförvaltningen, Enheten 

Gymnasium läsåret 2016/2017. 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 24 september 2015 (BUN § 173) om programutbud för 

Enheten Gymnasium läsåret 2016/2017. Då antalet platser har förändrats behöver programutbud för 

Enheten Gymnasium läsåret 2016/2017 revideras.  

 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden  

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om följande programutbud för Enheten Gymnasium läsåret 

2016/2017: 
 

Program Inriktning Antal platser 

Barn- och fritidsprogrammet 

PRIV 

 16 

4 

 1) Pedagogiskt arbete 16 

   

Handels- och 

administrationsprogrammet, PRIV 

 16 

4 

 1) Handel och service 16 

   

Ekonomiprogrammet  32 

 1)Ekonomi 32 

 2) Juridik 32 

   

Estetiska programmet  16 

 1) Musik 8 

 2) Bild 8 

      

Program Inriktning Antal platser 

Naturvetenskapsprogrammet  64 

 1) Naturvetenskap 32 

 2) Naturvetenskap och samhälle 32 

   

Samhällsvetenskapsprogrammet  64 

 1) Samhällsvetenskap 32 

 2) Beteendevetenskap 32 

 3) Medier, information och 

kommunikation 

32 
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Forts. BUN § 23 

 

Program Inriktning Antal platser 

El- och energiprogrammet 

PRIV 

 30 

2 

 1) Elteknik 16 

 2) Automation 16 

Industritekniska programmet 

PRIV 

 16 

4 

 1) Svetsteknik 16 

 2) Produkt- och maskinteknik 16 

   

 

Program Inriktning Antal platser 

Vård- och omsorgsprogram 

PRIV 

 28 

4 

   

 

 

Program Inriktning Antal platser 

Introduktionsprogram PRIV 18 

 Preparand  

 Individuellt alternativ  

 Språkintroduktion  

 Yrkesintroduktion  

      

 PRIV avser sökbara alternativ för de elever som saknar full behörighet. 

 

Antal platser på inriktningarna kan vara fler än sammanlagda platsantalet för programmet. 

___________________ 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

 

Paragrafen justeras omedelbart. 

 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Enheten Gymnasium 

Gymnasieantagningen i Arvika 

Program Inriktning Antal platser 

Teknikprogram  32 

 1) Teknikvetenskap 24 

 2) Produktionsteknik 24 

 3) Informations- och medieteknik 24 
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BUN § 24   dnr BUN 2016/17 

 

Attestreglemente 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 4 februari 2016 behandlas. 

 

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

om de av förvaltningschefen utsedda beslutsattestanterna. 

 

Barn- och utbildningsnämnden ska enligt kommunens attestreglemente samt kommunstyrelsens 

tillämpningsanvisningar informeras om utsedda beslutsattestanter vid förändring och minst en gång 

per år. 

___________________ 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen om utsedda beslutsattestanter till handlingarna. 

 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Ekonomienheten 
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BUN § 25     dnr BUN 2016/8 

BUN AU § 14     

 

Ekonomisk årsrapport 2015 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 22 februari 2016 behandlas. 

 

Redovisade nettokostnader för 2015 uppgår till 233,1 miljoner kronor att jämföras med årsbudget på 

235,8 miljoner kronor. Avvikelse mot budget blev plus 2,7 miljoner kronor. 

 

De största avvikelserna avser: 

- Läromedel/lärverktyg/pedagogiskt material minus 2,4 miljoner kronor. 

Underskottet hänförs till gymnasieskolans kostnader för hyra/leasing av inventarier och 

grundskolans inköp av inventarier som inte har bedömts vara investeringar. 

- Bidrag till fristående verksamheter minus 1 miljoner kronor. 

Fler barn/elever i verksamheter med fristående huvudmän. 

- Skolskjutskostnader plus 1,2 miljoner kronor. 

Den preliminära beräkningen och inbetalningen till Västtrafik AB under 2015 har varit högre 

än det slutliga utfallet och Västtrafik AB har återbetalat mellanskillnaden 

- Köp av skolplatser plus 1,4 miljoner kronor. 

Överskottet hänförs till gymnasieskola där interkommunala kostnader har blivit lägre än 

budgeterat. 

- Personalkostnader plus 3,6 miljoner kronor. 

Semesterlönekostnader för ferieanställda har blivit för högt beräknade i kommunens 

lönesystem på grund av felaktig beräkning av antal intjänade feriedagar. Felet noterades i 

samband med höstens uppföljningsarbeten, men blev inte bekräftat av systemförvaltaren 

förrän i februari 2016. En korrigering har gjorts i bokslutet motsvarande 3,2 miljoner kronor. 

 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden  

 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna. 

___________________ 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna. 

 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Ekonomienheten 
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BUN § 26     dnr BUN 2015/149 

BUN AU § 15     

 

Verksamhetsberättelse/rapport 2015 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 2 februari 2016. 

2. Verksamhetsberättelse 2015 daterad 4 februari 2016. 

 

I kommunens årsredovisning ingår verksamhetsberättelser för varje styrelse/nämnd. 

Verksamhetsberättelsen beskriver nämndens uppdrag samt verksamhetens mål- och resultatarbete 

enligt den fastställda verksamhetsplanen för 2015.  

 

Redovisade nettokostnader för januari-december och avvikelser mot budget framgår av rapporten 

Årsrapport 2015. 

 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden  

 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner verksamhetsberättelse 2015 och lägger den till 

handlingarna. 

___________________ 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner verksamhetsberättelse 2015 och lägger den till 

handlingarna. 

 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Ekonomienheten 
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BUN § 27     dnr BUN 2016/9 

BUN AU § 16     

 

Budgetuppföljning för period 1-31 januari 2016 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 5 februari 2016 behandlas. 

 

I juni 2015 (KF § 137) beslutade kommunfullmäktige om budgetram för barn- och 

utbildningsnämndens driftkostnader/-intäkter. 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen har gjort en första prognos för 2016 års driftbudget. Anpassningar 

till ökade behov innebär att kostnader ökar med 5,3 miljoner kronor. Detta beskrivs i nedanstående 

tabell per verksamhetsområde. 

 

Prognosrapport, tkr 
Redovisat för 

perioden 
Årsbudget 

Årsprognos 
(avvikelse) 

Beräknat 
utfall 

Avvikelse i % 
av årsbudget 

Barn- och 
utbildningsnämnd 

28 302 -98 400 -32 

Barn- och 
utbildningsförvaltning 

76 1 831 12 1 819 1 

Förskoleverksamhet 2 339 51 205 -1 412 52 617 -3 

Grundskoleverksamhet 12 053 131 638 -2 127 133 765 -2 

Gymnasieskola 4 833 51 545 -1 609 53 154 -3 

Fackliga företrädare 46 358 -96 454 -27 

Fritidsverksamhet 247 2 421 36 2 385 1 

Summa 19 622 239 300 -5 294 244 594 -2 

 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden  

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ansöka om 5 294 000 kronor hos kommunstyrelsen för 

ökade kostnader med anledning av ökat antal barn/elever i verksamheterna. 

___________________ 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen och lägger den till handlingarna.  

 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Ekonomienheten 
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BUN § 28     dnr BUN 2015/48 

BUN AU § 17     

 

Tilläggsbudget avseende 2015 års investeringar 

 

Tjänsteskrivelse med bilaga från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 17 februari 2016 behandlas. 

 

2015 års investeringsmedel som inte har förbrukats ska behovsprövas och kommunfullmäktige 

beslutar om överföring av investeringsmedel till 2016.  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att investeringar omfattande totalt 600 000 kronor 

överförs till 2016 års investeringsbudget 

 

 400 000 kronor för komplettering av möbler till Enheten Grundskola med anledning av ökat 

antal elever. 

 200 000 kr för markiser/mörkläggningsgardiner Enheten Gymnasium. 

 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden  

 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna äskande om tilläggsbudget 

avseende investering från 2015 års budget överförd till 2016 motsvarande 600 000 kronor. 

___________________ 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna äskande om tilläggsbudget 

avseende investering från 2015 års budget överförd till 2016 års budget motsvarande 600 000 kronor. 

400 000 kronor till komplettering av möbler till Enheten Grundskola med anledning av ökat antal 

elever och 200 000 kronor för markiser/mörkläggningsgardiner Enheten Gymnasium. 

 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Ekonomienheten 

Kommunstyrelsen 
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BUN § 29     dnr BUN 2016/6 

BUN AU § 18     

 

Patientsäkerhetsberättelse 2015 

 

Tjänsteskrivelse från Enhetschef/Rektor Resursenheten/Särskola Lena Forsell-Bergling daterad 15 

januari 2016 behandlas. 

 

Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659), som gäller från 1 januari 2011, ska årligen en 

patientsäkerhetsberättelse upprättas av vårdgivaren före 1 mars varje år. Barn- och 

utbildningsnämnden är vårdgivare för elevhälsan i Åmåls kommun. Lagens syfte är att främja hög 

patientsäkerhet. Patienten har rätt till en god och säker vård och detta gäller inom all verksamhet som 

regleras av hälso- och sjukvårdslagstiftningen där elevhälsans medicinska insatser ingår.  

 

I patientsäkerhetsberättelsen som vårdgivaren ska upprätta senast den 1 mars ska det framgå 

hur arbetet bedrivits, vilka åtgärder som vidtagits och vilka resultat man uppnått. 

 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden  

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna patientsäkerhetsberättelse 2015. 

___________________ 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna patientsäkerhetsberättelse 2015. 

 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Resursenheten 

Enheten Gymnasium 
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BUN § 30     dnr BUN 2016/10 

BUN AU § 19     

 

Interkommunal ersättning  

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 3 februari 2016 behandlas. 

 

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat om vilka belopp de fristående gymnasieskolorna ska 

ersättas med under 2016 för de program som finns i Åmåls kommun. För program som inte finns i 

Åmåls kommun bör Gymnasiesamverkan Värmlands gemensamma prislista gälla.  

 

Den politiskt tillsatta styrgruppen i Gymnasiesamverkan Värmland har enats om att 

samverkansavtalets medelvärde bör användas som ersättning för de program den egna kommunen 

eller lägeskommunen inom samverkansområdet inte tillhandahåller. 

 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden  

 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer grundbelopp för år 2016 till fristående gymnasieskolor att 

gälla från och med 1 januari 2016 med hänvisning till 52 § 16 kap Skollagen (2012:800). 

 

Grundbelopp gäller för de program inom samverkansområdet som Åmåls kommun eller 

lägeskommun inte tillhandahåller, enligt medelvärde i Gymnasiesamverkan Värmlands prislista. I 

andra fall ska kommunen betala grundbelopp enligt riksprislistan.  

  

Barn- och utbildningsnämnden ger enhetschef Enheten Gymnasium delegation på 

delgivning av beslut till fristående huvudman. 

___________________ 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer grundbelopp för år 2016 till fristående gymnasieskolor att 

gälla från och med 1 januari 2016 med hänvisning till 52 § 16 kap Skollagen (2012:800). 

 

Grundbelopp gäller för de program inom samverkansområdet som Åmåls kommun eller 

lägeskommun inte tillhandahåller, enligt medelvärde i Gymnasiesamverkan Värmlands prislista. I 

andra fall ska kommunen betala grundbelopp enligt riksprislistan.  

  

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 § 31 

 

Redovisning av sammanställning av klagomål inkomna 2015 

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson redovisar sammanställningen av inkomna klagomål under 2015.  

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisningen. 

 

_________________ 
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BUN § 32 

 

Redovisning av sammanställning av anmälan om kränkande behandling inkomna 2015 

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson redovisar sammanställningen av anmälan om kränkande behandling 

under 2015.  

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisningen. 

 

_________________ 
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BUN § 33 

 

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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BUN § 34 

 

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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 2016-02-24 21(23) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

BUN § 35 

 

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. 

 

_________________ 

 



 Sammanträdesprotokoll  
Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 

 2016-02-24 22(23) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

BUN § 36 

 

Rapportering till huvudman kring rektorers och förskolechefers arbetstid 

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar kring förskolechefer och rektorers arbetstid. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av rapporteringen. 

 

_________________ 



 Sammanträdesprotokoll  
Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 

 2016-02-24 23(23) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

BUN § 37     

 

Information/meddelande  
 

 Skolverkets projekt, Entreprenöriell skolutveckling 

 8 mars, revidering av BUN:s inriktningsmål 

 Organisation Enheten Grundskola Område B hösten 2016 

- Möte med teknik- och fritidsförvaltningen 11 mars 

Busshållsplatser 

Trafiksäkerhet 

- Information Förskoleklass, 25/2 

- Information årskurs 1, 19/4 

- Information årskurs 4, 21/4 

 Processplan del II F-6 skola i centralorten 

- 9 mars – fortsatt arbete med personalgrupperna, Hur ska vi arbeta tillsammans? 

- Studiebesök Göteborg 

- Studiebesök Stockholm 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

 

_________________ 

 


