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 Utdragsbestyrkande 

  

 
 

Plats och tid Päronsalen kl. 13:00 – 16:35 

Beslutande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olof Eriksson (S), ordförande 

Fredrik Bengtsson (S) 

Sofia Karlsson (S) ersätter Per Arne Andersson (V) §§ 121-131, ej beslut 

Linda Strand (S) 

Christoffer Karlsson (S) ersätter Lisa Malm (MP) 

Klas Häggström (FP) 

Charles MacWange (KD) ersätter Thomas Fridlund (C) 

Ann Ottosson (M) 

 

 

 

Övriga deltagande Förvaltningschef Catrin Eriksson §§ 121-123, del av 125-147 

Nämndsekreterare Sumali Skott 

Personalrepresentanter Eva Erhart, Rune Johansson §§ 126-142, 147, ej beslut 

Rektor Malin Brunzell och skolkurator Michael Mentgen §§ 121-123 

Enhetschef Enheten Gymnasium Roger Engström §§ 121-del av 125 

Enhetschef Enheten Grundskola Kent Jönsson §§ 121-123, del av 125-127 

Enhetschef Enheten Förskola Carina Lavén §§ 121-del av 125 

 

Justeringens  
plats och tid 

 

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer 121-147 
Sumali Skott  

Ordförande 
  

Olof Eriksson 

Justerande 
 

Charles MacWange 

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

Nämnd Barn- och 

utbildningsnämnden  

Organ  

  

Sammanträdesdatum 2015-06-17 

Datum för 

anslags uppsättande 2015-06- 

Datum för 

anslags nedtagande 2015-07- 

Förvaringsplats 

för protokollet 
Kanslienheten 

Underskrift 

……………………………………………………. 
Sumali Skott 
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BUN § 121 

 

Fastställande av föredragningslista  

 

Klas Häggström (FP) vill lägga till information gymnasiesamverkan Region Värmland under punkten 

information/meddelande.  

 

Därmed fastställs föredragningslistan.  

___________________ 
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BUN § 122 

 

Central samverkan 

 

Central samverkan för barn- och utbildningsnämndens ärenden är genomförd 10 juni 2015. 

___________________ 
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BUN § 123 

 

Åtgärd mot kränkande behandling, Enheten Grundskola, Södra skolan 

 

Rektor Malin Brunzell och skolkurator Michael Mentgen informerar om elevärende vid Södra skolan 

gällande åtgärd mot kränkande behandling.   

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

___________________ 
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BUN § 124 

 

Elevärende, Enheten Gymnasium 

 

Enhetschef/rektor Enheten Gymnasium Roger Engström informerar om ett elevärende vid Enheten 

Gymnasium. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

___________________ 
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BUN § 125 

 

Information 

 

Förskolechef Enheten Förskola Carina Lavén, enhetschef/rektor Enheten Grundskola Kent Jönsson 

och enhetschef/rektor Enheten Gymnasium Roger Engström informerade om förslag på 

kompetensutveckling för respektive enhets verksamhetsområden.  

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

___________________ 
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BUN § 126 

 

Redovisning – Läxor/läxhjälp 

 

Enhetschef/rektor Enheten Grundskola Kent Jönsson informerar om den forskning och utvärdering 

som finns som rör läxor och läxhjälp.  

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen och gav barn- och 

utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till svar på motion angående läxhjälp från 

Ulf Hanstål (M).  

___________________ 
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BUN § 127 

 

Redovisning – Studie- och yrkesvägledning lägre åldrar 

 

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

de lägre åldrarna. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

___________________ 
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BUN § 128    dnr BUN 2015/8 

AU § 42 

 

Revidering – TILLSYNSPLAN, fristående verksamheter 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 26 maj 2015 behandlas. 

 

Barn- och utbildningsnämnden har enligt Skollag 2010:800 26 Kap. 4 § tillsynsansvar för fristående 

verksamheter, förskola och pedagogisk omsorg i Åmåls kommun. 

 

Barn- och utbildningsnämnden fattade beslut om plan för tillsyn den 14 juni 2011 (Dnr BUN 

2011/51) och beslutade om revidering av plan för tillsyn den 5 december 2012 (Dnr BUN 2012/135) 

och ytterligare revidering den 22 jan 2015 (BUN § 12, Dnr BUN 2015/8).  

 

Föreslagen förändring i planen handlar om arbete med läs och skriv och 

matematikutveckling/inlärning.  

 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta revidering av tillsynsplan för enskilda verksamheter, 

förskola och pedagogisk omsorg. 

___________________ 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta revidering av tillsynsplan för enskilda verksamheter, 

förskola och pedagogisk omsorg. 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Enheten Förskola, Enhetschef 

Enheten Förskola, Förskoleadministratör 

Enheten Grundskola, Skoladministratör 

Förskolan Lyckan 

Barnhagens föräldra-kooperativ 

Myrans förskola 

Förskolan Pärlan 

Tössebobarnen 

Föreningen Edsleskog friskola 
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BUN § 129    dnr BUN 2015/9 

AU § 43 

 

Revidering – INSYNSPLAN, fristående verksamheter 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 26 maj 2015 behandlas. 

 

Barn- och utbildningsnämnden har rätt till insyn av verksamheten i fristående grundskolor enligt 

Skollag 2010:800 10 kap 41 § inom Åmåls kommun, att inhämta upplysningar samt ta del av 

handlingar som behövs för att genomföra denna insyn. För att nyttja rätten till insyn enligt Skollag 

2010:800 10 kap 41§ krävs en av barn- och utbildningsnämnden beslutad insynsplan för enskilda 

verksamheter, grundskola.  

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 25 september 2013 (BUN § 90 Dnr 2013/116) om en 

insynsplan för enskilda verksamheter, grundskola, med revidering den 22 januari 2015 (BUN § 13 

Dnr BUN 2015/9) vilken behöver revideras med följande tillägg: 

 

Föreslagen förändring i planen handlar om arbete med läs och skriv och 

matematikutveckling/inlärning. 

 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta revidering av insynsplan för enskilda verksamheter, 

grundskola. 

___________________ 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta revidering av insynsplan för enskilda verksamheter, 

grundskola. 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Enheten Grundskola, Enhetschef/rektor 

Enheten Grundskola, Skoladministratör 

Natur- och miljöskolan i Åmål AB 

Föreningen Edsleskogs friskola 
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BUN § 130    dnr BUN 2014/62 

AU § 45 

 

Revidering – delegeringsreglemente 

 

Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Sumali Skott daterad 8 juni 2015 behandlas. 

 

Barn- och utbildningsnämnden bör ge enhetschef vid Enheten Grundskola och enhetschef vid Enheten 

Gymnasium delegat om att ta beslut om nedanstående punkter:  

 

4.5.8 

Beslut om placering av nyanlända elever, samt 
inflyttade på skolenhet, efter samråd med ansvarig 
rektor. Enhetschef Rektor   

4.5.9 

En elev i en skolform som avses i 17 § (Skollagen 
2010:800) får beviljas kortare ledighet för enskilda 
angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får 
längre ledighet beviljas. 
Rektorn beslutar om ledighet. Rektorn får inte 
uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet 
som avser längre tid än tio dagar. 
Klasslärare/Mentor har möjlighet att bevilja 3 
dagars ledighet i följd och max 3 dagar under ett 
läsår. Längre ledighet beviljas av rektor. 
Ledighetsansökan ska undertecknas av båda 
vårdnadshavarna. Ledighet beviljas restriktivt. 

Klasslärare/mentor 
max 3 dagar                   
Rektor över 3 
dagar Rektor Skollagen 2010:800 7 kap, § 18  

 

4.6.1 Beslut om mottagande i grundsärskola 
Enhetschef/rektor 
Enheten Särskola 

Enhetschef Enheten 
Grundskola Skollagen kap. 7 § 5 

4.6.2 

Beslut om en elev i grundsärskola 
huvudsakligen ska läsa ämnen eller 
ämnesområden. 

Enhetschef/rektor 
Enheten Särskola 

Enhetschef Enheten 
Grundskola Skollagen kap. 11 § 8 

 

4.7.13 

Mentor tillstyrker/avslår ledighet. Mentor har 
möjlighet att bevilja 3 dagars ledighet i följd och 
max 3 dagar under ett läsår. Längre ledighet 
beviljas av rektor. Ledighetsansökan ska 
undertecknas av båda vårdnadshavarna. Ledighet 
beviljas restriktivt.  

Mentor max 3 dagar                   
Rektor över 3 dagar Rektor Skollag kap 15, § 16 
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Forts. BUN § 130 

4.8.1 

Beslut om mottagande av sökande till 
gymnasiesärskoleutbildning anordnad av 
Åmåls kommun 

Enhetschef/rektor 
Enheten Särskola 

Enhetschef Enheten 
Gymnasium Skollagen kap 18, § 8-9 

4.8.2 

Beslut om mottagande av elev från annan 
kommun till gymnasiesärskoleutbildning 
anordnad av Åmåls kommun 

Enhetschef/rektor 
Enheten Särskola 

Enhetschef Enheten 
Gymnasium Skollagen kap 19, § 13-14 

 

 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 

 

Barn- och utbildningsnämnden antar reviderat delegeringsreglemente gällande delegering enligt 4.5.8, 

4.5.9 och 4.7.13.  

___________________ 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden antar reviderat delegeringsreglemente gällande delegering enligt 4.5.8, 

4.5.9, 4.6.1, 4.6.2, 4.7.13, 4.8.1 och 4.8.2.  

___________________ 

Beslut skickas till: 

Enheten Grundskola 

Enheten Gymnasium 



 Sammanträdesprotokoll  
Barn- och utbildningsnämnden  Sammanträdesdatum Sida 

 2015-06-17 13(30) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

BUN § 131    dnr BUN 2015/37 

AU § 46 

 

Pedagog Värmland – reviderat underlag 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 27 maj 2015. 

2. Förfrågan om medfinansiering av Pedagog Värmland, Karlstads kommun daterad 26 maj 

2015. 

 

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. 

 

Nu arbetar vi med hur fortsatt drift och utveckling av Pedagog Värmland ska se ut och hoppas att ni 

har möjlighet att medfinansiera en ansökan till Region Värmland om projektmedel. 

 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att delta i Pedagog Värmland under perioden 2016 – 2018 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 2016 – 2018 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 § 132    dnr BUN 2015/79 

AU § 47 

 

Fengersfors fritidsgård 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 27 maj 2015. 

2. Mejl från Karin Hedborg inkommit 4 maj 2015, och 2 juni 2015. 

3. Bilaga till mejl: beskrivning av verksamhet, Fengersfors fritidsgård 

 

Karin Hedborg har i en skrivelse redogjort för hur hon tillsammans med Daniel Salomonsson och 

Niclas Mellberg ska driva en fritidsgård i Fengersfors. I skrivelsen beskriver Karin Hedborg 

verksamheten och vad de kan erbjuda barn och ungdomar från årskurs 3 och upp till 18 år. 

 

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för medel till fritidsgårdsverksamhet 13-18 år. 

Organisatoriskt ligger verksamheten under barn- och utbildningsförvaltningen, Enheten Grundskola, 

Område C Kristinebergskolan där daglig samverkan sker mellan verksamheterna då fritidsledarna 

bland annat arbetar med rastaktiviteter på skolan.  

 

Fritidsgårdsverksamheten drivs på Huset och inför hösten 2015 arbetar man med att förändra 

verksamheten då majoriteten av besökare är äldre pojkar varav de flesta är invandrare. För att kunna 

tillgodose en större målgrupp behöver verksamheten ändra inriktning och eventuellt även målgrupp 

vad gäller ålderskategori, från upp till 18 år till upp till och med årskurs 9. Detta arbete har påbörjats 

och sker i samarbete med bland annat IAF (integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen). 

 

Barn- och utbildningsnämnden har fått en ansökan gällande en fritidsgård i Fengersfors – för en 

meningsfull fritid där man äskar medel för: 

 

Alternativ 1:      Alternativ 2: 

Hyra 45 120 kr för 80 tillfällen à 4 timmar  Hyra 45 120 kr för 80 tillfällen à 4 timmar 

Personal 25 % tjänst ca 105 000 kr   Materialkostnad ca 25 000 kr/år 

Materialkostnad ca 25 000 kr/år 

 

Summa: 175 120 kr     Summa: 70 120 kr 

 

Arbetsutskottet ställer sig positiv till initiativet men anser att det ligger utanför barn- och 

utbildningsförvaltningens budget. 

 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 

 

Arbetsutskottet lämnar ärendet vidare till barn- och utbildningsnämnden utan eget förslag. 

___________________ 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 
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Forts. BUN § 132 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden anser att ansökan om medel för fritidsgård i Fengersfors – för en 

meningsfull fritid visar på de positiva krafter som finns i Fengersfors med omnejd.  

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avslå ansökan om medel för fritidsgårdsverksamhet i 

Fengersfors utifrån äskade medel enligt alternativ 1 och alternativ 2. 

 

Barn- och utbildningsnämnden uppmanar initiativtagarna till ansökan om fritidsgård Fengersfors – för 

en meningsfull fritid att starta en förening och ansöka om föreningsbidrag för olika aktiviteter för 

barn- och unga i Fengersfors då en fritidsgård enligt barn- och utbildningsnämndens uppdrag vänder 

sig till åldersgruppen 13 – 18 år, det vill säga inte yngre barn.  

 

Vid bildande av förening är möjligt att föreningen kan nyttja Fengersfors skolas gymnastiksal vid 

något/några tillfällen per vecka. 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Karin Hedborg 
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BUN § 133    dnr BUN 2015/104 

AU § 48 

 

Riktlinjer – kostnader Enheten Förskola och Enheten Grundskola 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 12 maj 2015. 

2. Riktlinjer kostnader Enheten Förskola och Enheten Grundskola daterad 12 maj 2015. 

 

I Åmåls kommuns förskolor och grundskolor är utgångspunkten att inga kostnader ska förekomma. 

Med kostnader avses bland annat insamling till barn-/elevkassa och skolresor som anordnas under 

verksamhetstid, matsäck eller fika i samband med friluftsdagar och studieresor.  

 

Vidare ska vårdnadshavare informeras om att fika i form av tårta, glass, bullar, kakor, godis eller läsk 

inte ska medtas till förskolan/skolan vid exempelvis födelsedagsfirande samt att den gamla traditionen 

att samla in pengar och köpa present/blomma till personal inte längre är vanligt förekommande eller 

på något sätt obligatorisk. 

 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar anta riktlinjer kostnader i Enheten Förskola och Enheten 

Grundskola. 

___________________ 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar anta riktlinjer kostnader i Enheten Förskola och Enheten 

Grundskola. 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Enheten Förskola 

Enheten Grundskola 
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BUN § 134    dnr BUN 2015/99 

AU § 49 

 

Riktlinjer – ledigheter grundskola 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 12 maj 2015. 

2. Riktlinjer ledighet Enheten Grundskola daterad 27 maj 2015. 

 

Ledigheter i grundskolan regleras i Skollag 2010:800 kap 7 § 18: 
 

Ledighet 

18 § En elev i en skolform som avses i 17 § får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. 

Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektorn beslutar om ledighet. Rektorn får 

inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar. 

 

För Enheten Grundskola föreslås följande riktlinjer utifrån Skollag 2010:800 7 kap § 18 att gälla med 

syfte att skapa likvärdiga förutsättningar för elever och deras vårdnadshavare i Åmåls kommuns 

kommunala grundskolor: 

 
Klasslärare/mentor tillstyrker/avslår ledighet. Klasslärare/mentor har delegation på att bevilja 3 dagars 

ledighet i följd och max 3 dagar under ett läsår. Längre ledighet beviljas av rektor och 

ledighetsansökan ska undertecknas av båda vårdnadshavarna. Ledighet ska beviljas restriktivt.  

 

Skäl för ledighet kan vara gemensam semester med familjen om särskilda skäl föreligger så som 

högtidsdagar inom familjen, familjesociala skäl eller deltagande i tävlingar på distrikt, region eller 

nationell nivå. 

 

Vårdnadshavare till elev som beviljats ledighet har skyldighet att se till att eleven tar igen förlorad 

kunskapsinhämtning.  

 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta riktlinjer för ledighet Enheten Grundskola. 

___________________ 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta riktlinjer för ledighet Enheten Grundskola. 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Enheten Grundskola 
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BUN § 135    dnr BUN 2015/100 

AU § 50 

 

Riktlinjer – ledigheter gymnasieskola 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 12 maj 2015. 

2. Riktlinjer ledighet Enheten Gymnasieskola daterad 27 maj 2015. 

 

Gymnasieskolans verksamhet regleras i Skollag 2010:800 kap 15. Gymnasieutbildning är frivillig. 

För Enheten Gymnasium föreslås riktlinjer utifrån Skollag 2010:800 15 kap § 16 att gälla med syfte 

att skapa likvärdiga förutsättningar för elever och deras vårdnadshavare i Åmåls kommuns 

gymnasieskola: Mentor tillstyrker/avslår ledighet. Mentor har efter delegation möjlighet att bevilja 3 

dagars ledighet i följd och max 3 dagar under ett läsår. Längre ledighet beviljas av rektor och 

ledighetsansökan ska undertecknas av båda vårdnadshavarna. Ledighet beviljas restriktivt.  

 

Skäl för ledighet kan vara:  

 gemensam semester med familjen om särskilda skäl föreligger, t ex högtidsdagar inom 

familjen eller familjesociala skäl  

 deltagande i tävlingar av mästerskapskaraktär (DM, SM, NM, landslagsuttagning) 

 läkar- och tandläkarbesök  

 inträdesprov till gymnasium och högskola/universitet 

 besök hos arbetsförmedlingen/anställningsintervju  

 uppkörning för körkort, inklusive Risk 1:an och Risk 2:an.  

 
För följande skäl beviljas normalt sett inte ledighet:  

 ledighet för inköpsresor (åka och handla) 

 ledighet för semesterresa  

 gemensam resa för hel klass  

 körlektioner eller körkortskurs  

 

Möjligheten att få ledigt kan påverkas av hur väl eleven skött sina studier och tidigare frånvaro. Elev 

som beviljats ledighet har skyldighet att på egen hand ta reda på vilka moment hon/han kommer att 

missa. Eleven ansvarar själv för igenläsning det vill säga, ta igen det man missar under frånvaron, 

Enheten Gymnasium erbjuder inte något extra stöd för dessa studier. Om ansökan inte beviljas 

rapporteras frånvaro till CSN (Centrala studiestödsnämnden). 

 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta riktlinjer för ledighet Enheten Gymnasium. 

___________________ 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta riktlinjer för ledighet Enheten Gymnasium. 

___________________ 

Beslut skickas till: Enheten Gymnasium 



 Sammanträdesprotokoll  
Barn- och utbildningsnämnden  Sammanträdesdatum Sida 

 2015-06-17 19(30) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

BUN § 136    dnr BUN 2015/101 

AU § 51 

 

Riktlinjer – skolfotografering 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 12 maj 2015. 

2. Riktlinjer kostnader Enheten Förskola och Enheten Grundskola daterad 12 maj 2015. 

 

Inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområden förskola, grundskola och gymnasium 

gäller följande: 

  

Inga foton tas i förskolan, vare sig enskilda foton eller gruppfoton, då verksamheten inte har behov av 

sådana samt att det inte är en tjänst som åligger Åmåls kommun, barn- och utbildningsnämnden eller 

barn- och utbildningsförvaltningen att tillhandahålla. 

  

För verksamheterna grundskola och gymnasieskola sker upphandling av fotografering 

(gruppfotografering) som underlag till skolfotokatalog då verksamheterna är i behov av en sådan. 

Inga enskilda foton tas då verksamheterna inte har behov av sådana samt att det inte är en tjänst som 

åligger Åmåls kommun, barn- och utbildningsnämnden eller barn- och utbildningsförvaltningen att 

tillhandahålla. 

 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden  

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar anta Riktlinjer för skolfotografering. 

___________________ 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar anta Riktlinjer för skolfotografering. 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Enheten Förskola 

Enheten Grundskola 

Enheten Gymnasium 



 Sammanträdesprotokoll  
Barn- och utbildningsnämnden  Sammanträdesdatum Sida 

 2015-06-17 20(30) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

BUN § 137    dnr BUN 2015/102 

AU § 52 

 

Riktlinjer – simundervisning och bad för elever i förskoleklass – åk. 3 (4) gymnasiet i Åmåls 

kommuns simhall 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 26 maj 2015. 

2. Riktlinjer simundervisning och bad för elever i förskoleklass – åk. 3 (4) gymnasiet i Åmåls 

kommuns badhus daterad 27 maj 2015. 

 

Enligt läroplanen för grundskolan (Lpo -11) ska alla elever kunna simma när de slutar grundskolan. 

Simkunnighet är en viktig sak i det svenska samhället då Sverige är ett land med många vattendrag, 

sjöar och närhet till hav och vatten samt att bad är en del av vårt kulturarv såväl vad gäller rekreation 

som fysisk aktivitet.  

 

Då drunkningsolyckor tyvärr händer, särskilt under varma somrar så är det av stor vikt att Åmåls 

kommuns elever lär sig simma. Då vi under senare tid har fått många invandrarelever i våra 

verksamheter som inte alls har samma vana/tradition av simning och bad blir det än viktigare att den 

undervisningen fungerar. För att säkerställa säkerheten vid simundervisning och bad i Åmåls 

kommuns simhall har barn- och utbildningsförvaltningen tagit fram förslag på riktlinjer.  

 

Med simundervisning menas undervisning med barn/elever som inte kan simma. Med bad menas 

träning för elever som kan simma.  Att kunna simma innebär att klara av att simma 50 meter utan 

uppehåll. Ansvarig skolpersonal med behörighet avgör när en elev uppnått sådan färdighet att eleven 

kan övergå från simundervisning till bad. 

 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden  

 

Barn-och utbildningsnämnden beslutar att anta riktlinjer för simundervisning och bad för elever i 

Förskoleklass – årskurs 3 (4) gymnasiet i Åmåls kommuns simhall. 

___________________ 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn-och utbildningsnämnden beslutar att anta riktlinjer för simundervisning och bad för elever i 

Förskoleklass – årskurs 3 (4) gymnasiet i Åmåls kommuns simhall. 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Enheten Förskola 

Enheten Grundskola 

Enheten Gymnasium 



 Sammanträdesprotokoll  
Barn- och utbildningsnämnden  Sammanträdesdatum Sida 

 2015-06-17 21(30) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

BUN § 138    dnr BUN 2015/105 

AU § 53 

 

Riktlinjer för aktiviteter i och vid vatten för Enheten Förskola, Enheten Grundskola och 

Enheten Gymnasium 
 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 26 maj 2015. 

2. Riktlinjer för aktiviteter i och vid vatten för Enheten Förskola, Enheten Grundskola och 

Enheten Gymnasium 

 

Bad och vattenlek, aktiviteter i och vid vatten är en viktig del i det svenska samhället vad gäller såväl 

rekreation som fysisk aktivitet. För att säkerställa säkerheten vid genomförandet av sådana aktiviteter 

har barn- och utbildningsförvaltningen tagit fram förslag på riktlinjer som gäller för aktiviteter som 

organiseras av Enheten Förskola, Enheten Grundskola inklusive förskoleklass, fritidshem, 

grundsärskola och Enheten Gymnasium inklusive gymnasiesärskola.  

 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 

Barn-och utbildningsnämnden beslutar att anta riktlinjer för aktiviteter i och vid vatten för Enheten 

Förskola, Enheten Grundskola och Enheten Gymnasium. 

___________________ 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn-och utbildningsnämnden beslutar att anta riktlinjer för aktiviteter i och vid vatten för Enheten 

Förskola, Enheten Grundskola och Enheten Gymnasium. 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Enheten Förskola 

Enheten Grundskola 

Enheten Gymnasium 



 Sammanträdesprotokoll  
Barn- och utbildningsnämnden  Sammanträdesdatum Sida 

 2015-06-17 22(30) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

BUN § 139    dnr BUN 2010/57 

AU § 54 

 

Gymnasieavtal Säffle-Åmål 
 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 2 juni 2015 behandlas. 

 

Säffle-Åmål har sedan 2010 (27 oktober 2010, KF § 157) ett avtal kring gymnasieskola med 

målsättning att gemensamt stärka och utveckla ett attraktivt gymnasieområde där den enskilde eleven 

fritt kan välja ur ett brett utbud av utbildningar av hög kvalitet i elevens närområde, samt utveckla en 

god grund för eventuell framtida ny regionsbildning. 

 

Det antagna gymnasieavtalet har sedan antagning till läsåret 2013 spelat ut sin roll då Åmål gick med 

i gymnasiesamverkan Värmland där samtliga 16 kommuner i Värmlands län samt Åmåls kommun har 

beslutat att samverka på gymnasieskolans område. Målsättningen är att stärka och utveckla hela 

området till en attraktiv gymnasieregion där den enskilde eleven fritt kan välja bland ett brett utbud av 

utbildningar med hög kvalitet. Detta avtal ersätter tidigare ingånget avtal mellan de 16 kommunerna i 

Värmland. 

 

Samverkan sker genom Region Värmlands styrgrupp för gymnasiesamverkan i Värmland. 

Ledamöterna består av en ordinarie politiker samt en ersättare från respektive avtalspart. 

 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden  

 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att för Åmåls kommuns räkning besluta 

att gymnasieavtal gällande samverkan kring gymnasieskola Säffle-Åmål upphör att gälla från och 

med 1 juli 2015. 

___________________ 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att för Åmåls kommuns räkning besluta 

att gymnasieavtal gällande samverkan kring gymnasieskola Säffle-Åmål upphör att gälla från och 

med 1 juli 2015. 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Säffle kommun 

Åmåls kommun 



 Sammanträdesprotokoll  
Barn- och utbildningsnämnden  Sammanträdesdatum Sida 

 2015-06-17 23(30) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

BUN § 140   dnr BUN 2015/27 

 

Budgetuppföljning för perioden 1 januari – 31 maj 2015 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 9 juni 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 prognos på minus 279 000 kronor per 31 maj 2015. I 

föregående prognos beräknades en avvikelse på minus 343 000 kronor. 

Underskott redovisas för bidrag till fristående verksamhet (minus 1 590 000 kronor), lärverktyg 

(minus 970 000 kronor) och personalkostnader (minus 540 000 kronor). Överskott redovisas för 

köp/försäljning av skolplatser (plus 2,1 miljoner kronor) och lokalkostnader (plus 1 570 000 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 145 302 0 302 

Barn- och utbildningsförvaltning 11 043 23 492 -1 638 25 130 

Enheten förskola 16 527 36 716 -823 37 539 

Enheten grundskola 47 416 111 147 1 206 109 941 

Resursenheten 2 368 6 724 215 6 509 

Enheten gymnasium 24 246 53 853 761 53 092 

Summa 101 745 232 234 -279 232 513 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden lägger rapporten till handlingarna. 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Ekonomienheten 

 



 Sammanträdesprotokoll  
Barn- och utbildningsnämnden  Sammanträdesdatum Sida 

 2015-06-17 24(30) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

BUN § 141   dnr BUN 2015/77 

AU § 32, BUN § 107 

 

Barn- och ungdomsplan i samverkan med vård- och omsorgsnämnden 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 23 april 2015 behandlas. 

 

Inom ramen för samverkansprojektet Inga barn ska falla mellan stolarna i Åmåls kommun – 

samverkan skola, socialtjänst och externa intressenter, upprättades en Samverkansplan skola, 

socialtjänst och externat intressenter (BUN § 119 dnr 2011/104 och VON § 124 dnr 2011/214).  

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade även att anta Elevhälsoplan Enheten Grundskola (BUN § 

159 dnr 2012/7).  

 

Hösten 2014 konstaterades att Samverkansplanen och Elevhälsoplanen var i behov av en revidering 

utifrån förändrad lagstiftning och förändrade förutsättningar varför en utredning/revidering tillsattes 

av förvaltningschefen för barn- och utbildningsförvaltningen respektive vård- och 

omsorgsförvaltningen.  

 

Arbetet resulterade i ett förslag till en digitaliserad plan för barn- och ungdomar i Åmåls kommun, 

vilken vänder sig såväl till personal, politiker som vårdnadshavare, barn/ungdomar och övriga 

intresserade. 

 

Vid föregående sammanträde (21 maj 2015, BUN § 107) beslutades att slutgiltigt beslut kring barn- 

och ungdomsplan skulle tas vid nästa sammanträde för att det skulle ges möjlighet till att bekanta sig 

med det interaktiva underlaget.  

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta barn- och ungdomsplan att gälla för barn- och 

utbildningsförvaltningen i Åmåls kommun.  

 

Detta beslut ersätter beslut kring Samverkansplan skola, socialtjänst och externa intressenter (BUN § 

119 dnr 2011/104 och VON § 124 dnr 2011/214 samt beslut kring Elevhälsoplan Enheten Grundskola 

(BUN § 159 dnr 2012/7). 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att vid behov kontinuerligt uppdatera barn- och 

ungdomsplanen. 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

Barn- och utbildningsförvaltningen



 Sammanträdesprotokoll  
Barn- och utbildningsnämnden  Sammanträdesdatum Sida 

 2015-06-17 25(30) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

BUN § 142    dnr BUN 2014/98 

 

Information - årlig övergripande granskning 2014 av nämnder och styrelser 
 

Revisorerna har genomfört sin årliga övergripande granskning med samtliga nämnder och 

kommunstyrelsen. Det bedöms ha varit en bra dialog mellan politiker och rektorer.  

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

___________________ 



 Sammanträdesprotokoll  
Barn- och utbildningsnämnden  Sammanträdesdatum Sida 

 2015-06-17 26(30) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

BUN § 143 

 

Rapportering till huvudman kring delegeringsärenden 

 

Catrin Eriksson, förvaltningschef informerar kring delegeringsärenden. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av rapporteringen. 

_________________ 



 Sammanträdesprotokoll  
Barn- och utbildningsnämnden  Sammanträdesdatum Sida 

 2015-06-17 27(30) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

BUN § 144 

 

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. 

_________________ 



 Sammanträdesprotokoll  
Barn- och utbildningsnämnden  Sammanträdesdatum Sida 

 2015-06-17 28(30) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

BUN § 145 

 

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 

 2015-06-17 29(30) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

BUN § 146 

 

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. 

_________________ 



 Sammanträdesprotokoll  
Barn- och utbildningsnämnden  Sammanträdesdatum Sida 

 2015-06-17 30(30) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

BUN § 147 

 

Information/meddelande    

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar om: 

 Barn- och utbildningsförvaltningen – ny organisation från och med 1 augusti. 

 Rösparksskolan, matsal och gymnastiksal – nuläge  

 Processplan F- 6 skola i centralorten – uppdrag från styrgruppen 

 PRIO – nuläge, Rösparksskolan 

 Avyttring av inventarier 

a) Enheten Förskola 

b) Enheten Grundskola 

c) Enheten Gymnasium 

 Gymnasiesamverkan Region Värmland, Klas Häggström (FP) 

___________________ 

 


