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 Utdragsbestyrkande 

  

 
 

Plats och tid Päronsalen, Stadshuset kl. 13.30-16.55 

Beslutande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ersättare 

Olof Eriksson (S), ordförande 

Fredrik Bengtsson (S) 

Cajsa Branchetti Hallberg (S) ersätter Per-Arne Andersson (V) 

Linda Strand (S) 

Christoffer Karlsson (MP) ersätter Lisa Malm (MP) 

Klas Häggström (FP) 

Charles MacWange (KD) ersätter Thomas Fridlund (C) 

Cecilia Sandén (C) §§ 56-72 exkl. beslut 

Ann Ottosson (M) 

 

Sofia Karlsson (S)  

 

 

Övriga deltagande 
 

Förvaltningschef Catrin Eriksson 

Nämndsekreterare Sumali Skott 

Personalrepresentant Rune Johansson §§ 57- 69, del av §§ 78 exkl. beslut 

Enhetschef/rektor Kent Jönsson §§ 57-60 

Lärare Staffan Sindsjö, enheten gymnasium §§ 57-58 

Enhetschef/rektor Barbro Ekman §§ 57-60 

Justeringens  
plats och tid 

 

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer 56-78 
Sumali Skott  

Ordförande 
  

Olof Eriksson 

Justerande 
 

Charles MacWange 

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

Nämnd Barn- och 

utbildningsnämnden 

Organ  

  

Sammanträdesdatum 2015-03-26 

Datum för 

anslags uppsättande 2015-04- 
Datum för 

anslags nedtagande 2015- 

Förvaringsplats 

för protokollet 
Kanslienheten 

Underskrift 

……………………………………………………. 
Sumali Skott 
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BUN § 56 

 

Fastställande av föredragningslista  

 

Följande läggs till föredragningslistan: 

 

 Programutbud vid Enheten Gymnasium läsåret 2015/2016 

 Teknikprogram vid Enheten Gymnasium läsåret 2015/2016 

 

Därmed fastställs föredragningslistan. 

___________________ 
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BUN § 57 

 

Central samverkan 

 

Central samverkan för barn- och utbildningsnämndens ärenden är genomförd 19 mars 2015. 

 

MBL § 11 är genomförd. 

___________________ 
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BUN § 58  

 

Information om SKL:s skolutvecklingsprojekt PRIO 

 

Enhetschef/rektor för Enheten Grundskola Kent Jönsson och lärare vid Enheten Gymnasium Staffan 

Sindsjö, informerar om SKL:s skolutvecklingsprojekt PRIO (Planering, Resultat, Initiativ, 

Organisation). 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.  

___________________ 
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BUN § 59  

 

Information, karriärtjänster - uppdrag 

 

Enhetschef/rektor för Enheten Grundskola Kent Jönsson informerar om karriärtjänster. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.  

___________________ 



 Sammanträdesprotokoll  
Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 

 2015-03-26 6(26) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

BUN § 60  

 

Information, BFL – Bedömning För Lärande 

 

Enhetschef/rektor enheten grundskola Kent Jönsson informerar om BFL (Bedömning För Lärande). 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.  

___________________ 
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BUN § 61   dnr BUN 2015/40 

 

SKL:s skolutvecklingsprojekt PRIO 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 5 mars 2015 behandlas. 

 

PRIO är ett utvecklingsarbete som drivs av SKL och Stockholms stad. Målet är att höja 

kunskapsresultaten i den svenska skolan. Hittills har fler än 120 skolor i 35 kommuner påbörjat 

arbetet med PRIO. Utvärderingar visar att arbetet värderas högt av såväl lärare som skolledningar. 

PRIO har som övergripande mål att varaktigt höja kunskapsresultaten i den svenska skolan. Fokus 

ligger på att utveckla skolans interna processer och arbetssätt för att skapa en mer lärande 

organisation.  

 

Det handlar framförallt om två saker: 

1. Stärka det kollegiala samarbetet, framförallt mellan lärare  

2. Utveckla arbetssätt så skolledningen styr skolans resurser dit de gör störst nytta. 

 

Utvecklingsarbetet utgår från en rad dokumenterat framgångsrika arbetssätt som hämtats från andra 

länders skolsystem. Arbetssätt som vi nu försöker att anpassa till den svenska skolans förutsättningar. 

För att lyckas förbättra skolan behöver vi lära av andra som lyckats.  

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att delta i SKL:s PRIO-projekt med två förändringsledare, 

Kent Jönsson, Enhetschef/rektor Enheten Grundskola och Staffan Sindsjö, lärare Enheten 

Gymnasieskola. 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tillsätta en styrgrupp enligt SKL:s rekommendationer 

bestående av Olof Eriksson (S), ordförande, Klas Häggström (FP) 2:e vice ordförande, Catrin 

Eriksson, förvaltningschef, Barbro Ekman ställföreträdande förvaltningschef samt två 

förändringsledare, Kent Jönsson, Enhetschef/rektor Enheten Grundskola och Staffan Sindsjö, lärare 

Enheten Gymnasieskola. 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att samtliga grundskolor och gymnasieskolan ska genomföra 

PRIO någon gång under perioden 2015 – 2018. Förvaltningschef får i uppdrag att lägga upp en 

tidsplan för arbetet. 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
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BUN § 62   dnr BUN 2015/21 

AU § 15 

 

Karriärtjänster läsåret 2015/2016  

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 5 mars 2015 behandlas. 

 

Ett samlat system av karriärmöjligheter i skolan syftar till att främja det lokala arbetet med att stärka 

lärarnas karriärmöjligheter i skolan och på så sätt öka elevernas måluppfyllelse. Karriärsystemet 

består av tre spår: förstelärare, lektor och ledarskap. En del karriärtjänster finns redan i kommunerna 

och nya kommer att inrättas med anledning av en ny reform. Sveriges kommuner och landstings 

(SKL) bedömning är att syftet med karriärtjänster bäst uppnås genom att kombinera befintliga och 

nyinrättade karriärtjänster. 

 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att söka medel för tjugoen karriärtjänster inom barn- och 

utbildningsförvaltningen under perioden 1 juli 2015 till och med 30 juni 2016. 

___________________ 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att söka medel för tjugoen karriärtjänster inom barn- och 

utbildningsförvaltningen under perioden 1 juli 2015 till och med 30 juni 2016. 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Enheten Grundskola 

Enheten Gymnasieskola 
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BUN § 63   dnr BUN 2014/61 

AU § 16 

 

Motion angående datorer – ”en till en” 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott daterat 28 januari 2015. 

2. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 9 mars 2015.  

 

Ulf Hanstål (M) yrkar i sin motion: 

 

 Att resurser frigörs för att kunna öka datortätheten i Åmåls skolor enligt principen ”en dator 

till en elev” 

 Att resurser satsas på att fortbilda pedagogerna/lärarna så att de på ett rimligt vis kan 

använda den nya tekniken i utbildningen 

 Att ”en dator till en elev” börjar genomföras senast höstterminen 2015 

 

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

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

påbörjats. 

 

För att kunna införa ett en till en – koncept i Åmåls kommuns skolor krävs ett antal åtgärder. Bland 

annat krävs inköp och utvecklande av en ny lärplattform, resurs för IT-administration på varje skola 

för support av hårdvara, anpassning av lokaler vad gäller el- och datauttag och fiberanslutning till 

samtliga skolor. 

 

Följande åtgärder/insatser krävs: 

 

 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 200 kronor/elev-person och år (cirka 385 000 kronor/år) 

 Kostnad för leasing av platta/dator inklusive program 3000 kronor/elev och år, cirka 450 000 

kronor/årskurs vilket motsvarar en kostnad av 

o 225 000 kronor hösten 2016 

o 675 000 kronor 2017 

o 1 100 000 kronor 2018 

o 1 350 000 kronor 2019 

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

kring hårdvara kontra mjukvara. Kostnad cirka 700 000 krono/år (IKT-strateg – 100 % tjänst) 

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

Kostnad cirka 500 000 kronor/år. 

 Anpassning av lokaler vad gäller el- och datauttag – ingår i påbörjad översyn av 

Kristinebergskolan. 

 Fiberanslutning till samtliga skolor – ingår i Åmåls kommuns satsning på stadsnät i tätorten, 

klar 1 januari 2016. 
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Forts. BUN § 63 

 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 

 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen och att avsätta extra 

medel för detta under 2016-2018. Införandet av en till en – koncept kommer att ske gradvis med start 

2016.  

___________________ 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen och att avsätta extra 

medel för detta under 2016-2018. Införandet av en till en – koncept kommer att ske gradvis med start 

2016.  

___________________ 

Beslut skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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BUN § 64   dnr BUN 2015/33 

AU § 17 

 

Yttrande om biblioteksplan 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Protokoll från kulturutskottet daterat 11 februari 2015. 

2. Biblioteksplan för Åmåls kommun från februari 2015. 

3. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 5 mars 2015. 

 

Remissen från kulturutskottet innebär att barn- och utbildningsnämnden ska yttra sig om 

biblioteksplanen i den del som berör skolbiblioteken.  

 

Barn och utbildningsförvaltningen anser att förslag till ny biblioteksplan för Åmåls kommun inte ska 

omfatta skolbibliotek då bibliotekslag 2013:801 inte i huvudsak reglerar dess verksamhet.  

 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 

 

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lämna tjänsteskrivelse från förvaltningschefen som 

nämndens  yttrande till kulturutskottet. 

 

2. Vidare ger barn- och utbildningsnämnden barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta 

fram en Skolbiblioteksplan för Enheten Grundskola och Enheten Gymnasium till vilken 

Åmåls kommuns biblioteksplan ska hänvisa, då biblioteksplanen enligt bibliotekslag 2013:801 

ska omfatta även skolbibliotek vad gäller § 1, 2, 3, 4, 5, 10, 14, 15 och 16, 17, 18, se bilaga 1. 

___________________ 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lämna tjänsteskrivelse från förvaltningschefen som 

nämndens  yttrande till kulturutskottet. 

 

2. Vidare ger barn- och utbildningsnämnden barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta 

fram en Skolbiblioteksplan för Enheten Grundskola och Enheten Gymnasium till vilken 

Åmåls kommuns biblioteksplan ska hänvisa, då biblioteksplanen enligt bibliotekslag 2013:801 

ska omfatta även skolbibliotek vad gäller § 1, 2, 3, 4, 5, 10, 14, 15 och 16, 17, 18, se bilaga 1. 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Kulturutskottet 

Kommunstyrelsen 
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BUN § 65   dnr BUN 2015/37 

AU § 18 

 

Pedagog Värmland 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 11 mars 2015. 

2. Beskrivning av Pedagog Värmland från Tobias Berger daterad 19 februari 2015. 

3. Förslag till finansiering Pedagog Värmland 2015-2017. 

 

Pedagog Värmland är en plattform på nätet där pedagoger i förskola och skola delar med sig av hur de 

jobbar, lär sig av varandra och kan ta del av aktuell forskning. Webbplatsen drivs av Värmlands 

kommuner samt Åmål. 

 

På ett och ett halvt år har webbplatsen etablerats som en välanvänd och uppskattad resurs för 

pedagoger både i och utanför Värmland. Webbplatsen har 2000 besökare i veckan som tar del av 

artiklar, filmer och blogginlägg. 

 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att delta i Pedagog Värmland under perioden 2015 – 2017 till 

en kostnad av 60 358 kronor (20 119 kronor per år). Kostnaden fördelas mellan Enheten Förskola, 

Enheten Grundskola och Enheten Gymnasium.  

___________________ 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att delta i Pedagog Värmland under perioden 2015 – 2017 till 

en kostnad av 60 358 kronor (20 119 kronor per år). Kostnaden fördelas mellan Enheten Förskola, 

Enheten Grundskola och Enheten Gymnasium. 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Region Värmland 

Pedagog Värmland  
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BUN § 66   dnr BUN 2015/27 

 

Budgetuppföljning för perioden 1 januari – 28 februari 2015 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 19 mars 2015 behandlas. 

 

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

och årsbudget beräknas. Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar en prognos per 28 februari 

2015 på plus 29 000 kronor.  

Under året har ombudgetering gjorts avseende intäkter och kostnader för flyktingmottagande samt 

förändrad verksamhet med anledning av fler nya barn/elever. Intäkter från Migrationsverket följs för 

att kunna notera eventuell avvikelse mot budget. 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden lägger rapporten till handlingarna. 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Ekonomienheten 
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BUN § 67  dnr BUN 2014/120  

 

Programutbud Enheten Gymnasium läsåret 2015/2016 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 24 mars 2015 behandlas.  

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

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

2015/2016 

 

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 § 67    

 

Program Inriktning Antal platser 

El- och energiprogrammet 

PRIV 

 24 

4 

 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 

 16 

2 

   

 

 

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 Arvika  

 

 

Paragrafen justeras omedelbart.
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BUN § 68  dnr BUN 2015/44  

 

Programutbud Enheten Gymnasium läsåret 2015/2016 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 25 mars 2015 behandlas.  

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att starta upp Teknikprogram med inriktningarna 

teknikvetenskap och produktionsteknik vid Enheten Gymnasium från och med läsåret 2015/2016 

under förutsättning att vi får 8 sökande eller fler och produktionsteknik med arbetsplatsförlagt lärande 

från och med läsåret 2017/2018 under förutsättning att Enheten Gymnasium beviljas 

försöksverksamhet av Skolverket. 

 

 

 

*Åmåls kommun, barn- och utbildningsnämnden kan ansöka hos Skolverket om att bedriva 

inriktningen produktionsteknik med arbetsplatsförlagt lärande från och med läsåret 2017/2018. 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att ansöka 

hos Skolverket om att bedriva produktionsteknik med arbetsplatsförlagt lärande från och med läsåret 

2017/218. 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Enheten Gymnasium 

Gymnasieantagningen i Arvika  

 

 

Paragrafen justeras omedelbart.

Program Inriktning Antal platser 

Teknikprogram  32 

 1)  Teknikvetenskap 24 

 2)  Produktionsteknik 24 

 3) *Produktionsteknik med 

arbetsplatsförlagt lärande fr o m läsåret 

2017/2018 
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BUN § 69    

 

Genomgång av rutiner 

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar om de rutiner som finns. 

 

a. Kränkande behandling 

b. Delegeringsärenden 

c. Klagomålshantering 

d. Skolplikt/skolfrånvaro Enheten Grundskola 

e. Uppföljning av antal barn/elever i respektive verksamhet 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

___________________ 
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BUN § 70    

 

Genomgång av Skollag 2010:800 

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar om huvudmannens ansvar utifrån det som står i Skollag 

2010:800 om huvudmannens ansvar. 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

___________________ 
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BUN § 71    

 

Genomgång av Arbetsmiljölagen 

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson går igenom Arbetsmiljölagen med barn- och utbildningsnämnden.  

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

___________________ 
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BUN § 72    

 

Enskilt ärende 

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar barn- och utbildningsnämnden om ett enskilt ärende 

gällande åtgärd inom förvaltningen.  

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

___________________ 

 



 Sammanträdesprotokoll  
Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 

 2015-03-26 21(26) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

BUN § 73 

 

Rapportering till huvudman kring delegeringsärenden 

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar kring delegeringsärenden. 

_________________ 



 Sammanträdesprotokoll  
Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 

 2015-03-26 22(26) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

BUN § 74 

 

Rapportering till huvudman kring åtgärder mot kränkande behandling 

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar kring åtgärder mot kränkande behandling.  

_________________ 



 Sammanträdesprotokoll  
Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 

 2015-03-26 23(26) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

BUN § 75 

 

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 

 2015-03-26 24(26) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

BUN § 76 

 

Rapportering till huvudman kring skolpliktsbevakning/skolfrånvaro för perioden 1 januari – 

28 februari vid Enheten Grundskola 

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar kring skolfrånvaro vid enheten grundskola.  

_________________ 



 Sammanträdesprotokoll  
Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 

 2015-03-26 25(26) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

BUN § 77 

 

Rapportering till huvudman kring rektorers arbetstid 

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar kring rektorers arbetstid. 

 _________________ 

 



 Sammanträdesprotokoll  
Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 

 2015-03-26 26(26) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

BUN § 78 

 

Information/meddelande    

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar om: 

a) SKLs årliga rapport om PISA 

b) Beslut Skolverket, läslyft 

c) Beslut Skolverket, yrkeslärare – beviljat bidrag 

d) Skolpliktsutredning, sekretess 

___________________ 


