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 Utdragsbestyrkande 

  

 
 

Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 13.30–17.45 

Beslutande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ersättare 

Olof Eriksson (S), ordförande 

Fredrik Bengtsson (S)  

Cyril Nouvel (S) ersätter Per-Arne Andersson (V) 

Linda Strand (S) 

Christoffer Karlsson (MP) ersätter Lisa Malm (MP)  

Klas Häggström (FP) 

Thomas Fridlund (C) 

Charles MacWange (KD) ersätter Cecilia Sandén (C) 

 

 

Christoffer Karlsson (MP) 

Cyril Nouvel (S) 

Charles MacWange (KD) 

Övriga deltagande Förvaltningschef Catrin Eriksson 

Nämndsekreterare Sumali Skott 

Personalrepresentant Eva Erhard och Björn Odot Andersson §§ 1- del av 48, exkl. 

beslut §§ 35, 38-47 

Förskolechef/enhetschef Barbro Ekman §§ 1-36, exkl. beslut §§ 35, 38-47 

Enhetschef/rektor Roger Engström §§  1-36, exkl. beslut §§ 35, 38-47 

Enhetschef/rektor Kent Jönsson, §§ 1-38, , exkl. beslut §§ 35, 38-47 

Justeringens  
plats och tid 

 

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer 30-55 
Sumali Skott  

Ordförande 
  

Olof Eriksson 

Justerande 
 

Thomas Fridlund 

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

Nämnd Barn- och 

utbildningsnämnden 

Organ  

  

Sammanträdesdatum 2015-02-26 

Datum för 

anslags uppsättande 2015-03- 
Datum för 

anslags nedtagande 2015- 

Förvaringsplats 

för protokollet 
Kanslienheten 

Underskrift 

……………………………………………………. 
Sumali Skott 
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BUN § 30 

 

Fastställande av föredragningslista  

 

Följande ärenden stryks: 

 

 Redovisning av sammanställning tillbud/olycksfall inom BUN:s verksamhetsområde 2014 

 Information om Skolinspektionens besök 

 

Med dessa ändringar fastställs föredragningslistan. 

___________________ 
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BUN § 31 

 

Central samverkan 

 

Central samverkan för barn- och utbildningsnämndens ärenden är genomförd: 

 

a) 28 januari  

b) 26 februari  

___________________ 
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BUN § 32  

 

Information från enheten gymnasium 

 

Enhetschef/rektor Roger Engström informerar barn- och utbildningsnämnden om följande: 

 

 Individuellt val – idrott 

 Gymnasieprogram – riktlinjer 

 Sökbild hösten 2015 

___________________ 

 

 

BUN § 33  

 

Information om respektive enhets ansvarsområden och uppdrag 

 

 Förskolechef/enhetschef Barbro Ekman informerar om Enheten Förskola 

 Enhetschef/rektor Kent Jönsson informerar om Enheten Grundskola  

 Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar om Barn- och utbildningsförvaltningens 

organisation inklusive Resursenheten  

 Enhetschef/rektor Roger Engström informerar om Enheten Gymnasium 

___________________ 

 

 

BUN § 34  

 

Uppföljning av arbete med Åmåls kommuns vision 

 

Enhetschef/förskolechef för Enheten Förskola respektive Enhetschef/rektor för Enheten Grundskola 

och Enheten Gymnasium redovisar uppföljningen av arbetet med Åmåls kommuns vision, strategiska 

utvecklingsområden, strategiska mål och inriktningsmål för 2014.  

___________________ 
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BUN § 35   dnr BUN 2015/31 

 

Systematiskt kvalitetsarbete 2014 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 17 februari behandlas. 

 

Enligt Skollag 2010:800 4 kap. Kvalitet och inflytande § 3 ska varje huvudman inom skolväsendet på 

huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. 

 

Det systematiska kvalitetsarbetet ska enligt § 6 dokumenteras. Enligt § 5 ska inriktningen på det 

systematiska kvalitetsarbetet vara de mål som finns för utbildningen i denna lag och i andra 

föreskrifter (nationella mål) och att de uppfylls. 

 

Enheten förskola, enheten grundskola och enheten gymnasium har upprättat rapporter för systematiskt 

kvalitetsarbete för arbetsåret 2014 som redovisades av respektive enhetschef för barn- och 

utbildningsnämnden. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna upprättade och redovisade rapporter för 

systematiskt kvalitetsarbete för arbetsåret 2014 för enheten förskola, enheten grundskola och enheten 

gymnasium. 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Skolinspektionen 
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BUN § 36    

 

Information om förberedelseverksamhet – modersmålsundervisning och handledning på 

modersmål  

 

Enhetschef/förskolechef och enhetschef/rektor för respektive enhet informerar om 

förberedelseverksamhet för nyanlända svenska barn och elever i Åmåls kommun inklusive 

modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål. 

___________________ 
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BUN § 37    

 

Nulägesrapport om Rösparksskolan 

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar om nuläget vid Rösparksskolan och om den processplan 

som är framtagen.  

___________________ 
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BUN § 38   dnr BUN 2015/22 

AU § 2 

 

Riktlinjer för placering av barn – kommunala grundskolor 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 4 februari 2015 behandlas. 

 

Barn- och utbildningsnämnden har ansvar för att alla skolpliktiga elever går i grundskolan. 

Skolplikten inträder höstterminen det år då barnet fyller sju år och upphör vid vårterminens slut i 

årskurs 9. Vårdnadshavare har enligt Skollag 2010:800 9 kap. 15 § (förskoleklass) och 10 kap. 30 § 

(grundskola) rätt att välja skola för sitt barn. Om vårdnadshavaren väljer att inte göra något aktivt val, 

ska barnet placeras i den närmaste kommunala skola, detta gäller även i de fall val av skola av någon 

anledning inte är giltigt. Exempel kan vara två vårdnadshavare, vilka är oense om val av skola.  

 

Beslut om placering på en skola regleras i skollagen (2010:800) 9 kap. 15 (förskoleklass) och 10 kap. 

30 § (grundskola). 

Skollagen 10 kap 30 § En elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där 

elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle 

medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet 

åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid en annan skolenhet inom sin 

grundskola. 

Kommunen får annars frångå elevens vårdnadshavares önskemål endast om  

1. Den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller 

ekonomiska svårigheter för kommunen eller 

2. Det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero. 

Beslut om skolplacering fattas av rektor. Beslut enligt skollagen (2010:800) 10 kap. 30 § första 

stycket kan inte överklagas. Däremot kan beslut fattade med stöd av 10 kap. 30 § andra stycket 

överklagas, se 28 kap. 12 § punkt 6 i skollagen (2010:800). Överklagan ska göras till Skolväsendets 

överklagandenämnd. För information se www.overklagandenamnden.se. 

 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 
 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta riktlinjer för placering av barn i Åmåls kommuns 

kommunala grundskolor. 

___________________ 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta riktlinjer för placering av barn i Åmåls kommuns 

kommunala grundskolor. 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Enhetschef Enheten Grundskola 

http://www.overklagandenamnden.se/
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BUN § 39   dnr BUN 2015/28 

AU § 4 

 

Årsrapport budget 2014 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 6 februari 2015 behandlas. 

 

Redovisade nettokostnader för 2014 uppgår till 224,1 miljoner kronor att jämföras med årsbudget på 

228,7 miljoner kronor. Avvikelse mot budget blev ett överskott på cirka 4,6 miljoner kronor.  

De största avvikelserna avser: 

 köp av skolplatser plus 5,7 miljoner kronor 

 bidrag från Migrationsverket plus 3,3 miljoner konor 

 bidrag till fristående verksamheter minus 3 miljoner kronor 

 personalkostnader minus 2 miljoner kronor 

 

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 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Enheten förskola 

Enheten grundskola 

Enheten gymnasium
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BUN § 40  dnr BUN 2015/27 

AU § 3    

 

Budgetuppföljning för perioden 1 januari – 31 januari 2015 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 17 februari 2015 behandlas. 

 

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

och årsbudget beräknas.  

 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 

 

Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på 

anpassningar inklusive konsekvensbeskrivningar för att nå en budget i balans för år 2015. 

___________________ 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avvakta ekonomisk prognos efter första kvartalet innan 

beslut om åtgärder tas.  

Barn- och utbildningsnämnden beslutar vidare att uppdra åt barn- och utbildningsförvaltningen att ta 

fram ett underlag för antal barn/elever i våra verksamheter som är asylsökande eller befinner sig inom 

2-årsperioden vad gäller statliga bidrag samt se över vilken organisation som krävs för att få ta del av 

dessa bidrag. 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Ekonomienheten 
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BUN § 41  dnr BUN 2014/180 

AU § 5  

 

Huvudmannens svar till Skolinspektionen 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 4 februari 2015 behandlas. 

 

Skolinspektionen ska inspektera Åmåls kommun vad gäller förskole-, grundskole- och 

gymnasieverksamhet samt vuxenutbildning under januari och februari 2015. Barn- och 

utbildningsnämnden är huvudmannen för verksamheterna och har från Skolinspektionen fått frågor 

som ska besvaras vid inspektionen. Kommunstyrelsen är huvudman för vuxenutbildningen. 

 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lämna de svar som Barn- och utbildningsförvaltningen har 

tagit fram som underlag på Skolinspektionens frågor gällande förskole-, grundskole- och 

gymnasieverksamhet inför inspektion i januari och februari 2015. 

 

Barn- och utbildningsnämnden vill dock uppmärksamma Skolinspektionen på den orimliga 

tidsplanen för arbetet med huvudmannens svar på frågor inför inspektionen.  

___________________ 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lämna de svar som barn- och utbildningsförvaltningen har 

tagit fram som underlag på Skolinspektionens frågor gällande förskole-, grundskole- och 

gymnasieverksamhet inför inspektion i januari och februari 2015. 

 

Barn- och utbildningsnämnden vill dock uppmärksamma Skolinspektionen på den orimliga 

tidsplanen för arbetet med huvudmannens svar på frågor inför inspektionen.  

___________________ 

Beslut skickas till: 

Skolinspektionen 
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BUN § 42  dnr BUN 2015/25 

AU § 6 

 

Patientsäkerhetsberättelse – enheten grundskola 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 5 februari 2015 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 elevhälsans medicinska insats i Åmåls kommun. 

 

Patientlagens 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 2014. 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna patientsäkerhetsberättelse 2014. 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Resursenheten 

Enheten Gymnasium 
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BUN § 43  dnr BUN 2015/24 

AU § 7 

 

Skolhälsovårdsjournaler 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 5 februari 2015 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. 

 

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 § 44  dnr BUN 2014/156 

AU § 8 

 

Översyn av gymnasiesamverkan Värmland 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 5 februari 2015 behandlas. 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 15 augusti 2012  (BUN § 71 Dnr 2011/17) om 

medverkan i samverkan Gymnasieskola i Värmland, vilken trädde i kraft hösten 2013.  

 

Gymnasiesamverkan i Värmland styrs av en styrgrupp bestående av ordförande i respektive kommuns 

för gymnasiefrågor ansvarig nämnd. En representant från oppositionen från respektive kommuns 

ansvariga nämnd har rätt att delta vid styrgruppens möten. Styrgruppen beslutade den 28 maj 2014 

om att genomföra en översyn av gymnasiesamverkan, översyn av regional samverkan i Värmland.  

 

Uppdraget gick via Region Värmland till RYS Riktad Yrkesstimulans, Jan-Olof Appel som under 

våren/försommaren 2014 intervjuade samtliga förvaltnings-/skolchefer med ansvar för 

gymnasiefrågor, ordförande i ansvarig nämnd och kommunstyrelsens ordförande i berörda kommuner 

i Värmland samt Åmåls kommun. Resultatet av översynen presenterades för styrgruppen och 

skolchefsgruppen vid en gemensam workshop den 16 september 2014.  

 

Förslag föreligger om fortsätt utredning kring utökad samverkan med utgångspunkt i antalet platser 

och program i Region Värmland inklusive Åmåls kommun med inriktning på en samlad organisation, 

vilket samtliga berörda kommuner i Region Värmland samt Åmåls kommun har att ta ställning till. 

 

Protokoll Region Värmland Dnr RV 2014-473, se sidan 3. 

 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att säga ja till fortsatt utredning 

kring gymnasiesamverkan i Region Värmland inklusive Åmåls kommun med utgångspunkt i antalet 

platser och program med inriktning mot en samlad organisation. 

___________________ 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att säga ja till fortsatt utredning 

kring gymnasiesamverkan i Region Värmland inklusive Åmåls kommun med utgångspunkt i antalet 

platser och program med inriktning mot en samlad organisation. 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Region Värmland 
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BUN § 45  dnr BUN 2015/12 

AU § 9 

 

Interkommunal ersättning Region Värmland 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 4 februari 2015 behandlas. 

 

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

ersättas med under 2015 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 sam-

verkansavtalets medelvärde bör användas som ersättning för de program den egna kommunen eller 

lägeskommunen inom samverkansområdet inte tillhandahåller. 

 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 

 

Med hänvisning till 16 kap 52 § Skollagen (2012:800) fastställer barn- och utbildningsnämnden 

grundbelopp för år 2015 till fristående gymnasieskolorna att gälla från och med 2015-01-01 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.  

 
Program enligt nya gymnasieskolan GY11   Bidragsbelopp då utbildning 

erbjuds inom samverkansområdet 

men ej i hemkommunen eller 

lägeskommunen 

 BA Bygg- och anläggning 112 234 

 BAANL Anläggningsfordon 162 518 

 BA Lärling 62 748 

 BF Barn- och fritid * 

 BF Lärling 60 853 

 EE El- och energi                                     *     

 EE Lärling                                      86 390     

 EK Ekonomi * 

 ESBIL Estetiska - Bild * 

 ESDAN Estetiska - Dans 84 556 

 ESEST Estetiska - Estetik och media                                     *     

 ESMUS Estetiska - Musik * 

 ESTEA Estetiska - Teater 99 820 

 FT Fordons- och transport 130 366 

 FTTRA Transport 162 333 

 FT Lärling 113 302 

 HA Handels- och administration * 

 HA Lärling 68 886 

 HT Hotell- och turism 124 042 
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Forts. § 45 

  

 HT Lärling 84 045 

 HU Humanistiska 96 077 

 HVFIN Hantverk - Finsnickeri 127 079 

 HVFIN Hantverk - Finsnickeri Inredning 121 962 

 HVFRI Hantverk - Frisör 85 870 

 HVSTY Hantverk - Stylist 88 564 

 HVTEX Hantverk - Textil och design - 

 HV Lärling frisör 87 917 

 IN Industritekniska * 

 IN Lärling 169 140 

 NA Naturvetenskap * 

 NBDJU Naturbruk - Djur Riksprislista 

 NBLAN Naturbruk - Lantbruk Riksprislista 

 NBSKO Naturbruk - Skog 168 924 

 NBTRA Naturbruk - Trädgård Riksprislista 

Program enligt nya gymnasieskolan GY11, forts  Bidragsbelopp då utbildning 

erbjuds inom samverkansområdet 

men ej i hemkommunen eller 

lägeskommunen 

 NB Lärling Riksprislista 

 RL Restaurang- och livsmedel 128 819 

 RL Lärling 93 729 

 SA Samhällsvetenskap * 

 TE Teknik 105 721 

 VF VVS- och fastighet 126 777 

 VF Lärling 87 195 

 VO Vård- och omsorg                                     *     

 VO Lärling 71 392 

 

* = Barn- och utbildningsnämnden har fastställt 2015 års grundbelopp till fristående 

gymnasieskolor (2014-12-15 § 196 dnr 2014/174) för de program och inriktningar som 

kommunen erbjuder. 

 

Barn- och utbildningsnämnden ger enhetschef enheten gymnasium delegation på 

delgivning av beslut till fristående huvudman. 

___________________ 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 
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Forts. § 45 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Med hänvisning till 16 kap 52 § Skollagen (2012:800) fastställer barn- och utbildningsnämnden 

grundbelopp för år 2015 till fristående gymnasieskolorna att gälla från och med 2015-01-01 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 har fastställt 2015 års grundbelopp till fristående 

gymnasieskolor (2014-12-15 § 196 dnr 2014/174) för de program och inriktningar som 

kommunen erbjuder. 

 

Barn- och utbildningsnämnden ger enhetschef vid enheten gymnasium delegation på 

delgivning av beslut till fristående huvudman.  

___________________ 

Beslut skickas till: 

Region Värmland 

Enheten Gymnasium 

Fristående gymnasieskolor med elever folkbokförda i Åmåls kommun 
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BUN § 46   dnr BUN 2014/62 

AU § 10 

 

Delegeringsreglementet – revidering  

 

Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Sumali Skott daterad 5 februari 2015 behandlas. 

 

Inför varje skolstart är det cirka 300 elever som söker skolskjuts. Under skolåret tillkommer det 

ansökningar som skolskjutshandläggare fattar beslut om inom ramen av skolskjutsreglementet och 

skolskjutsprogrammet. Barn- och utbildningsnämnden behöver därför ge delegat till 

skolskjutshandläggare och kommer att få delegationsförteckning på de elever som beviljats 

skolskjuts.  

 

Barn- och utbildningsnämnden bör ge förvaltningschefen delegat på att ta beslut om mindre 

förändringar av läsårstider under pågående läsår. Som exempel kan nämnas flytt av 

kompetensutvecklingsdagar, flytt av informationsdagar eller redovisning från ett möte till annat.  

 

Barn- och utbildningsnämnden delegerar ansvaret till förvaltningschef vad gäller yttrande från 

hemkommunen i samband med gymnasiestudier på annan ort.  

 

4.2.10 
Beslut om elevers skolskjuts inom ramen av skolskjutsreglementet 
och skolskjutsprogrammet Skolskjutshandläggare   

4.2.11 Beslut om förändringar av läsårstider under pågående läsår.  Förvaltningschef 
Ställföreträdande 
förvaltningschef 

 

4.7.12 
Yttrande från hemkommunen i samband med gymnasiestudier på 
annan ort.  Förvaltningschef 

Ställföreträdande 
förvaltningschef 

 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 

 

Barn- och utbildningsnämnden antar reviderat delegeringsreglemente gällande delegering av beslut 

om elevers skolskjuts, förändringar av läsårstider under pågående läsår och yttrande från 

hemkommunen vid gymnasiestudier på annan ort. 

___________________ 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden antar reviderat delegeringsreglemente gällande delegering av beslut 

om elevers skolskjuts, förändringar av läsårstider under pågående läsår och yttrande från 

hemkommunen vid gymnasiestudier på annan ort. 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Skolskjutshandläggare 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
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BUN § 47   dnr BUN 2015/23 

AU § 11 

 

Riktlinjer för barn- och utbildningsnämndens insyn i ansvarsområden 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 4 februari 2015 behandlas. 

 

Barn- och utbildningsnämnden har sedan 2011 arbetat utifrån riktlinjer för insyn i ansvarsområden. 

Dessa riktlinjer har reviderats för perioden 2015 – 2018. 

 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fördela ansvarsområden enligt följande: 

 

Presidiet + ersättare ansvarar för en enhet var 

 

Enheten Förskola: Ann Ottosson (M) + Lisa Malm (MP) 

Enheten Grundskola: Fredrik Bengtsson (S) + Linda Strand (S) 

Enheten Gymnasium: Olof Eriksson (S) + Klas Häggström (FP) 

 

Uppdrag: 

 

Regelbunden kontakt med enhetschef inklusive planerade besök 1-2 gånger per termin. 

 Information om verksamheten 

 Besök i verksamheten (måste alltid förberedas tillsammans med ansvarig enhetschef) 

 Besök i verksamhetsråd, föräldraråd och programråd 

 

Ersättning för uppdrag utgår för förlorad inkomst för 8 timmar/termin samt arvode för samma tid.  

 

För uppdrag utanför ledamots ordinarie arbetstid utgår arvode för max 8 timmar/år. 

___________________ 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fördela ansvarsområden enligt arbetsutskottets förslag.  

___________________ 

Beslut skickas till: 

Enhetschef Enheten Förskola 

Enhetschef Enheten Grundskola 

Enhetschef Enheten Gymnasium 
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BUN § 48 

 

Information 

 

 Ansökan om stadsbidrag för förstärkt elevhälsa 2015 

 Ansökan om statsbidrag för Läslyft 2015/2016 

 Information om återbetalning av statsbidrag, karriärtjänster 2013 

 Samverkansavtal Region Värmland kring antagningssystem 

 Ansökan om statsbidrag för karriärtjänster 2015/2016 

 Förordning (2001:161) Statsbidrag för kvalitetssäkrade åtgärder inom förskola, fritidshemmet 

och annan pedagogisk verksamhet till kommuner som tillämpar maxtaxa – Bidragsåret 2015 

 

Sekretess 

 Överklagande skolskjuts – avslag från förvaltningsrätten 

 Överklagande skolskjuts – yttrande inskickat 19 februari 2015 (dnr BUN 2014/162) 

_________________ 
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BUN § 49 

 

Sammanställning av klagomål inkomna 2014 

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson redovisar sammanställningen av inkomna klagomål under 2014.  

_________________ 
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BUN § 50 

 

Sammanställning av anmälan om kränkande behandling inkomna 2014 

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson redovisar sammanställningen av anmälan om kränkande behandling 

under 2014.  

_________________ 
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BUN § 51 

 

Rapportering till huvudman kring delegeringsärenden 

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar kring delegeringsärenden. 

_________________ 
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BUN § 52 

 

Rapportering till huvudman kring åtgärder mot kränkande behandling 

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar kring åtgärder mot kränkande behandling.  

_________________ 
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BUN § 53 

 

Rapportering till huvudman kring klagomålshantering enligt Skollagen 2010:800 

 

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

_________________ 



 Sammanträdesprotokoll  
Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 

 2015-02-26 26(27) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

BUN § 54 

 

Rapportering till huvudman kring skolfrånvaro vid enheten grundskola 

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar kring skolfrånvaro vid enheten grundskola.  

_________________ 
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BUN § 55 

 

Rapportering till huvudman kring rektorers arbetstid 

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar kring rektorers arbetstid. 

 _________________ 


