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 Utdragsbestyrkande 

  

 
 

Plats och tid Päronsalen, Stadshuset kl. 14:00 – 16:35   

Beslutande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ersättare 

 

 

 

Olof Eriksson (S), ordförande 

Fredrik Bengtsson (S), ej del av § 29 

Per-Arne Andersson (V) 

Linda Strand (S) 

Ann-Charlotte Örtegren (S) ersätter Lisa Malm (MP)  

Klas Häggström (L)  

Anne Sörqvist (C)  

Toni Radanov (C) 

Johan Paulsson (M) ersätter Ann Ottosson (M)  

 

Peter Vestlund (L) 

Charles MacWange (KD), ej del av § 29 

 

 

Övriga deltagande 
 

Förvaltningschef Catrin Eriksson  

Nämndsekreterare Sumali Skott 

Enhetschef Enheten Gymnasium Roger Engstöm §§13-18, 20, 29 

Enhetschef Enheten Grundskola Kent Jönsson §§ 13-18, 20, 29 

Förskolechef Carina Lavén §§ 13-20, 29 

Rektor Henrik Larsson §§ 13-16, del av 29 

Rektor Lars-Erik Fransson §§13-16, 29 

Personalrepresentanter Eva Erhard §§ 17-26, 31, ej beslut 

Praktikant Artina Fejzullahi och Simon Olofsson §§ 13-26, 31, ej beslut 

 

Justeringens  
plats och tid 

Kanslienheten 

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer 13-31 
Sumali Skott  

Ordförande 
  

Olof Eriksson 

Justerande 
 

Ann Sörqvist 

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

Nämnd Barn- och 

utbildningsnämnden 

Organ  

  

Sammanträdesdatum 2017-02-23 

Datum för 

anslags uppsättande  
Datum för 

anslags nedtagande  

Förvaringsplats 

för protokollet 
Kanslienheten 

Underskrift 

……………………………………………………. 
Sumali Skott 
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BUN § 13 

 

Val av justerare 

 

Anne Sörqvist (C) väljs att justera dagens protokoll.  

___________________ 

 

 

 

 

BUN § 14 

 

Praktikanterna Artina Fejzullahi och Simon Olofsson önskar delta på barn- och utbildningsnämnden. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner att Artina Fejzullahi och Simon Olofsson deltar på 

nämnden, dock ej på sekretessärenden eller vid beslut. 

___________________ 

 

 

 

 

BUN § 15 

 

Fastställande av föredragningslista  

 

Föredragningslistan fastställs. 

___________________ 

 

 

 

 

BUN § 16 

 

Central samverkan 

 

Central samverkan för barn- och utbildningsnämndens ärenden är genomförd den 20 februari 2017. 

___________________ 
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BUN § 17     

    

Sökbild Enheten Gymnasium hösten 2017 

 

Enhetschef Enheten Gymnasium Roger Engström redogör hur sökbilden inför hösten 2017 ser ut vid 

Enheten Gymnasium, hur många elever per program det är lokalt men också hur många elever som 

sökt sig till Region Värmland och Fyrbodal.  

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av information kring sökbild vid Enheten Gymnasium 

hösten 2017. 

___________________ 
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BUN § 18     

 

Redovisning – antal barn/elever och lokalbehov för hösten 2017 

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson, Enhetschef/rektor  

Enheten Gymnasium Roger Engström, Enhetschef/förskolechef Carina Lavén och Enhetschef 

Enheten Grundskola Kent Jönsson, redogör för prognos vad gäller antal barn och elever samt 

lokalbehov inför arbetsåret/läsåret 2017/2018. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av information kring antal barn/elever och lokalbehov 

inför arbetsåret/läsåret 2017/2018. 

___________________ 
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BUN § 19    BUN 2016/173      

 

Redovisning – Skolinspektionen kvalitetsgranskning, omsorg på obekväm tid 

 

Enhetschef/förskolechef Carina Lavén redovisar beslut av skolinspektionens kvalitetsgranskning – 

omsorg på obekväm tid.  

 

Skolinspektionen har gett Åmåls kommun skriftlig återkoppling och presenterar rekommendationer 

som Skolinspektionen bedömer är relevanta för Åmåls kommuns erbjudande av omsorg på obekväm 

tid.  

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av Skolinspektionens kvalitetsgranskning av omsorg på 

obekväm tid. 

___________________ 
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BUN § 20    dnr BUN 2016/116 

   

Revidering av programutbud, Enheten Gymnasium läsåret 2017/2018 

 

Tjänsteskrivelsen från förvaltningschef Catrin Eriksson och Enhetschef Enheten Gymnasium Roger 

Engström daterad 14 februari 2017 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. 

 

Åmåls kommun, barn- och utbildningsnämnden ska besluta om plan för utbildningsutbud Åmåls 

kommun, barn- och utbildningsnämnden, barn- och utbildningsförvaltningen, Enheten Gymnasium 

läsåret 2017/2018. 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

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

2017/2018 

Program Inriktning Antal platser 

Barn- och fritidsprogrammet 

PRIV 

 24 

4 

 1) Pedagogiskt arbete 24 

   

Handels- och 

administrationsprogrammet 

PRIV 

 16 

4 

 1) Handel och service 16 

   

Ekonomiprogrammet  64 

 1)Ekonomi 64 

 2) Juridik 64 

   

Estetiska programmet  16 

 1) Musik 8 

 2) Bild 8 

        

Program Inriktning Antal platser 

Naturvetenskapsprogrammet  64 

 1) Naturvetenskap 64 

 2) Naturvetenskap och samhälle 64 

   

Samhällsvetenskapsprogrammet  82 

 1) Samhällsvetenskap 82 

 2) Beteendevetenskap 82 

 3) Medier, information och 

kommunikation 

82 
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Forts. BUN § 20 
 

Program Inriktning Antal platser 

El- och energiprogrammet 

PRIV 

 30 

2 

 1) Elteknik 16 

 2) Automation 16 

Industritekniska programmet 

PRIV 

 24 

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. 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Enheten Gymnasium 

Gymnasieantagningen i Värmland 

  

Program Inriktning Antal platser 

Teknikprogram  32 

 1)  Teknikvetenskap 24 

 2)  Produktionsteknik 24 

 3) Informations- och medieteknik 24 
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BUN § 21    dnr BUN 2017/37 

BUN AU § 3 

   

Tilläggsbudget avseende 2016 års investeringar 

 

Tjänsteskrivelsen från Catrin Eriksson daterad 30 januari 2017 behandlas.  

 

2016 års investeringsmedel som inte har förbrukats ska behovsprövas och kommunfullmäktige 

beslutar om överföring av investeringsmedel till 2017.  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att investeringar omfattande totalt 832 000 kronor 

överförs till 2017 års investeringsbudget 

 

 400 000 kronor för inrymningslarm på Karlbergsgymnasiet 

 200 000 kronor för inrymningslarm på Kristinebergskolan 

 232 000 kronor för trafiksäkerhetsåtgärder på Rösparksskolan. 

 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden  

 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna äskande om tilläggsbudget 

avseende investeringar från 2016 års budget överförd till 2017 motsvarande 832 000 kronor varav 

400 000 kronor för inrymningslarm på Karlbergsgymnasiet, 200 000 kr för inrymningslarm på 

Kristinebergskolan samt 232 000 kronor för trafiksäkerhetsåtgärder på Rösparksskolan. 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna äskande om tilläggsbudget 

avseende investeringar från 2016 års budget överförd till 2017 motsvarande 832 000 kronor, varav 

400 000 kronor för inrymningslarm på Karlbergsgymnasiet, 200 000 kr för inrymningslarm på 

Kristinebergskolan samt 232 000 kronor för trafiksäkerhetsåtgärder vid Rösparksskolan. 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Ekonomienheten  
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BUN § 22    dnr BUN 2017/36 

BUN AU § 4 

    

Patientsäkerhetsberättelse 

 

Tjänsteskrivelsen från Catrin Eriksson daterad 16 januari 2017 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 

 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden  

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna patientsäkerhetsberättelse för 2016. 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna patientsäkerhetsberättelse för 2016. 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Resursenheten 
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BUN § 23    dnr BUN 2017/35 

BUN AU § 5 

    

Skolhälsovårdsjournaler 

 

Tjänsteskrivelsen från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 16 januari 2017 behandlas.  

 

Åmåls kommun måste ta ställning till vilken information som ska överföras när en elev 

flyttar från en kommun till en annan. 

 

De former som står till buds är: 

 Lån av journal 

 Överlämnande av kopior av journal 

 Överlämnande av original  

 

Om man väljer att överlämna journalen i original till annan myndighet kan detta endast 

göras efter beslut i kommunfullmäktige i den kommun som överlämnar journalen.  

 

Enligt arkivlagen 15 § får en kommunal myndighet får avhända sig allmänna handlingar 

endast genom sådant återlämnande eller överlämnande som sker med stöd av 

1. lag, eller 

2. särskilt beslut av kommunfullmäktige eller landstingsmäktige. 

 

Ett sådant beslut gäller endast för i kommunen upprättade journaler och måste fattas 

årligen (Arkivlagen 15 §, punkt 2) 

 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden  

 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om tillstånd att få 

överlämna skolhälsovårdsjournal i original till annan myndighet i enlighet med 

Arkivlagen 15 §, punkt 2. 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om tillstånd att få 

överlämna skolhälsovårdsjournal i original till annan myndighet i enlighet med 

Arkivlagen 15 §, punkt 2. 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Kommunfullmäktige 

Resursenheten, samordnande skolsköterska 

Kommunarkivet   
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BUN § 24    dnr BUN 2016/117 

BUN AU § 6 

    

Verksamhetsberättelse 2016 

 

Verksamhetsberättelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 3 februari 2017 behandlas.  

 

I kommunens årsredovisning ingår verksamhetsberättelser för varje styrelse/nämnd. 

Verksamhetsberättelsen beskriver nämndens uppdrag samt verksamhetens mål- och resultatarbete 

enligt den fastställda verksamhetsplanen för 2016. 

 

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

Årrapport 2016. 

 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden  

 

Arbetsutskottet har tagit del av informationen och lämnar ärendet vidare till barn- och 

utbildningsnämnden för beslut. 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner verksamhetsberättelse 2016 och lägger den till 

handlingarna. 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Ekonomienheten  
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BUN § 25    dnr BUN 2017/44 

BUN AU § 7 

    

Ekonomisk årsrapport 2016 

 

Tjänsteskrivelsen från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 7 februari 2017 behandlas.  

 

Redovisade nettokostnader för 2016 uppgår till 237,5 miljoner kronor att jämföras med årsbudget på 

243,2 miljoner kronor. Avvikelse mot budget uppgår till plus 5,7 miljoner kronor (2,3 %). 

De största avvikelserna avser: 

 intäkter plus 14,5 miljoner kronor 

 skolskjutsar plus 0,4 miljoner kronor 

 bidrag till fristående verksamheter minus 4,0 miljoner kronor 

 personalkostnader plus 1,7 miljoner kronor 

 läromedel minus 2,5 miljoner kronor 

 lokaler och inventarier minus 2,7 miljoner kronor 

 övriga administrativa kostnader minus 1,5 miljoner kronor 

 projekt Daphne III Brighton minus 0,2 miljoner kronor 

 

Investeringar uppgår till 2,7 miljoner kronor att jämföras med en investeringsbudget på 3,5 miljoner 

kronor. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår en överföring av 0,8 miljoner kronor till 2017 års 

investeringsbudget. 

 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden  

 

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

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner ekonomisk årsrapport 2016 och lägger den till 

handlingarna. 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Ekonomienheten 

Kommunstyrelsen 

Barn- och utbildningsförvaltningen  
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BUN § 26    dnr BUN 2017/46 

BUN AU § 8 

    

Slutredovisning investeringar 2016 

 

Tjänsteskrivelsen från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 8 februari 2017 behandlas.  

 

För en budgeterad investering över fem basbelopp ska, enligt kommunens tidigare investeringspolicy, 

en redogörelse upprättas över investeringsförtjänsten (t.ex. kvalitet, säkerhet, effektivitet och/eller 

efterfrågan). Uppföljning/slutredovisning ska ske året efter då investeringen genomförts. 

 

I slutredovisningen för 2016 beskrivs investeringar överstigande fem basbelopp – 

investeringsprojekten, skolmöbler, mörkläggningsgardiner och utrustning till det nystartade 

teknikprogrammet.  

 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden  

 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner slutredovisning av 2016 års investeringar överstigande 

fem basbelopp avseende investeringsprojekten skolmöbler, mörkläggningsgardiner och utrustning till 

det nystartade teknikprogrammet. 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner slutredovisning av 2016 års investeringar överstigande 

fem basbelopp avseende investeringsprojekten skolmöbler, mörkläggningsgardiner och utrustning till 

det nystartade teknikprogrammet. 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Ekonomienheten 

Kommunstyrelsen  
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BUN § 27 

 

Rapportering till huvudman kring delegeringsärenden 

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson rapporterar inkomna beslut, delegeringsärenden. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av rapporteringen. 

_________________ 
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BUN § 28 

 

Rapportering till huvudman kring åtgärder mot kränkande behandling 

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson rapporterar kring åtgärder mot kränkande behandling.  

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av rapporteringen. 

_________________ 
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BUN § 29 

 

Rapportering till huvudman kring klagomålshantering enligt Skollag 2010:800 

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson, rektor Henrik Larsson och rektor Lars-Erik Fransson redogör för 

inkomna klagomål enligt Skollag 2010:800. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av rapporteringen. 

 

Jäv 
 

Fredrik Bengtsson (S) deltar ej i del av rapportering och inte heller i del av barn- och 

utbildningsnämndens behandling. 

 

Charles Mac Wange (KD) deltar ej i del av rapporteringen och inte heller i del av barn- och 

utbildningsnämndens behandling. 

 

_________________ 
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BUN § 30 

 

Rapportering till huvudman kring förskolechefers och rektorers arbetstid 

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson rapporterar kring förskolechefer och rektorers arbetstid. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av rapporteringen. 

_________________ 
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BUN § 31     

 

Information/meddelande  

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson informerade om följande:  

 

- Skolinspektionen – granskning, undervisningens organisation i skolor där det finns obehöriga 

lärare 

- TALIS – undersökning våren 217, Kristinebergskolan 2 

- Bygglov – Berget 2, fritidsbanken 

- SKL:s elevenkät ersätts med Skolinspektionens enkät Skolenkäten åk 5, 9 samt åk 2 

gymnasiet 

- Skolverket – Bidrag för hälsofrämjande skolutveckling för bidragsår 2016 

Åmåls kommuns ansökan avslogs 

- Skolverket – konferens för samordnare, Peter Sköld, förstelärare 

nyanlända/förberedelseverksamhet 

- Skogen i Skolan, ut i skolskogen 

Behovet finns inte då Åmåls kommun är markägare 

- Skolverket – Rekvisition av statsbidrag vårterminen 2017, Försöksverksamhet med ökad 

undervisningstid för nyanlända elever 

- Rekrytering rektor Enheten Grundskola, Område B Rösparksskolan 

- Rekrytering förskolechef Enheten Förskola 

Nya förskolechefen Annika Gip tillträder den 1 juni 2017. 

- Arbetsmiljöverket, inspektion av Örnäs förskola 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

_________________ 

 

 


