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 Utdragsbestyrkande 

  

 
 

Plats och tid Päronsalen, Stadshuset kl. 14:00 – 15:10 

Beslutande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ersättare 

 

 

 

Olof Eriksson (S), ordförande 

Fredrik Bengtsson (S) 

Per-Arne Andersson (V) § 35-45 

Linda Strand (S) 

Lisa Malm (MP)  

Klas Häggström (L)  

Anne Sörqvist (C)  

Toni Radanov (C) 

Peter Vestlund (L) ersätter Ann Ottosson (M)  

 

Ann-Charlotte Örtegren (S)  

Charles MacWange (KD) 

 

 

Övriga deltagande 
 

Förvaltningschef Catrin Eriksson  

Nämndsekreterare Sumali Skott 

Förskolechef Barbro Ekman § 45 

 

Justeringens  
plats och tid 

Kanslienheten 

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer 32-45 
Sumali Skott  

Ordförande 
  

Olof Eriksson 

Justerande 
 

Toni Radanov 

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

Nämnd Barn- och 

utbildningsnämnden 

Organ  

  

Sammanträdesdatum 2017-03-23 

Datum för 

anslags uppsättande  
Datum för 

anslags nedtagande  

Förvaringsplats 

för protokollet 
Kanslienheten 

Underskrift 

……………………………………………………. 
Sumali Skott 
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BUN § 32 

 

Val av justerare 

 

Toni Radanov (C) väljs att justera dagens protokoll.  

___________________ 

 

 

 

 

BUN § 33 

 

Fastställande av föredragningslista  

 

Föredragningslistan fastställs. 

___________________ 

 

 

 

 

BUN § 34 

 

Central samverkan 

 

Central samverkan för barn- och utbildningsnämndens ärenden är genomförd den 22 mars 2017. 

 

Lärarförbundet poängterar att den utökade timplanen ej ska påverka enskild lärares arbetsuppgifter i 

förhållande till arbetstid det vill säga, ingen utökning av arbetsuppgifter ska förekomma. 

___________________ 
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BUN § 35          

 

Redovisning – sammanställning för 2016 av tillbud och olycksfall 

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson redovisar sammanställning för 2016 av följande: 

 

- Tillbud barn/elever 

- Tillbud personal 

- Olycksfall barn/elever 

- Olycksfall personal 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisningen av sammanställning för 2016 av tillbud 

barn/elever, tillbud personal, olycksfall barn/elever och olycksfall personal och lägger den till 

handlingarna. 

___________________ 
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BUN §  36   dnr BUN 2017/53 

BUN AU § 13 

    

Riktlinjer vid skadegörelse, Enheten grundskola Område C och Enheten Gymnasium 

 

Tjänsteskrivelsen från Catrin Eriksson daterad 22 februari 2017 behandlas.  

 

I Åmåls kommuns grundskola och gymnasieskola förekommer skadegörelse av olika de slag. För att 

säkerställa att detta hanteras på ett likvärdigt sätt gentemot elever och vårdnadshavare bör barn- och 

utbildningsnämnden som huvudman ha riktlinjer för hur skadegörelse ska hanteras. 

 

Förslag på riktlinjer vid skadegörelse, Enheten Grundskola. Område C och Enheten Gymnasium: 

 

- Skolans uppgift är att i samarbete med vårdnadshavarna fostra eleverna till morgondagens 

samhällsmedborgare. Därför är det viktigt att en elev som själv vållar en skada får ta ansvar 

för konsekvenserna av det inträffade. 

- Riktlinjer vid skadegörelse gäller för alla elever som går på Enheten Grundskola Område C, 

Kristinebergskolan och Enheten Gymnasium, Karlbergsgymnasiet. Riktlinjerna träder i kraft 

när eleven med flit eller av vårdslöshet vållar en skada som drabbar skolan ekonomiskt och 

detta är känt och utrett. 

- Riktlinjerna gäller inte skada som uppkommit genom olyckshändelse. 

- Eleven bör i första hand, om så är möjligt, återställa det som förstörts genom egen 

arbetsinsats i samarbete med personal. För omyndig elev kan även vårdnadshavaren 

involveras i arbetet. Om detta inte är möjligt skall skolan kräva ersättning för de kostnader 

som uppstått. 

- Omyndig elevs vårdnadshavare ska underrättas om skadan samt att skolan kommer att kräva 

ersättning. Mentor ansvarar för rapportering till vårdnadshavarna. 

- I de fall man inte vet vem som orsakat skadegörelsen och/eller den är av allvarlig art gör 

skolan en polisanmälan.  

 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden  

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta riktlinjer vid skadegörelse, Enheten Grundskola och 

Enheten Gymnasium. 

___________________ 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta riktlinjer vid skadegörelse, Enheten Grundskola och 

Enheten Gymnasium. 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Enhetschef/rektor Enheten Grundskola 

Rektor Enheten Grundskola Område C  

Biträdande rektor Enheten Grundskola Område C 

Enhetschef/rektor Enheten Gymnasium 

Rektor Enheten Gymnasium 

Biträdande rektor Enheten Gymnasium 
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BUN § 37    dnr BUN 2017/54 

BUN AU § 12 

   

Reviderad timplan – Enheten Grundskola 

 

Tjänsteskrivelse från enhetschef Enheten Grundskola Kent Jönsson daterad 22 februari 2017 

behandlas.  

 

Revidering av timplan innebär att undervisningen i matematik utökas med 1 timme i årskurserna 4, 5 

och 6. För att få plats med den utökade matematikundervisningen i årskurs 4-6 flyttas 15 minuter 

slöjd från årskurserna 3, 4, 5 och 6 ner till årskurs 2.  

 

I årskurs 1 genomförs elevens val med 1 timme och i årskurs 2 och 3 utökas elevens val med 30 

minuter per årskurs.  

 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden  

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om reviderad timplan för Enheten Grundskola från och med 

läsåret 2017/2018 utifrån Skollag 2010:800. 

___________________ 

  

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om reviderad timplan för Enheten Grundskola från och med 

läsåret 2017/2018 utifrån Skollag 2010:800.   

___________________ 

Beslut skickas till: 

Enheten Grundskola Område A 

Enheten Grundskola Område B 

Enheten Grundskola Område C  
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BUN § 38    dnr BUN 2017/4 

   

Ekonomisk uppföljning per 28 februari 2017 

 

Tjänsteskrivelsen från Catrin Eriksson daterad 22 mars 2017 behandlas.  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar en prognos på +/- noll kronor. Prognosen per 28 

februari 2017 har tagits fram till nämndmötet den 23 mars 2017. 

 

Underskott redovisas för bidrag till fristående verksamheter, men kan begränsas tack vare att 

överskott redovisas för köp/försäljning av skolplatser och personalkostnader.  

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

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

___________________ 

Beslut skickas till: 

Ekonomienheten  
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BUN § 39 

 

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 § 40 

 

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 § 41 

 

Rapportering till huvudman kring klagomålshantering enligt Skollag 2010:800 

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson rapporterar inkomna klagomål enligt Skollag 2010:800. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av rapporteringen. 

_________________ 
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BUN § 42 

 

Rapportering till huvudman kring skolpliktsbevakning/skolfrånvaro Enheten Grundskola 

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson rapporterar kring skolpliktsbevakning/skolfrånvaro för perioden  

1 januari – 28 februari vid Enheten Grundskola. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av rapporteringen. 

_________________ 
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BUN § 43 

 

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 § 44     

 

Information/meddelande  

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson informerade om följande:  

 

a. Rekvisition för ersättning för 21 Karriärstjänster för perioden 1 januari – 30 juni 2017 är 

inskickad till Skolverket. 

b. Beslut från Skolverket, bidrag lågstadiesatsningen hösten 2016. 

c. Rekrytering rektor Enheten Grundskola Område B Rösparksskolan är avslutad. 

d. Planering av olika typer av lyft, så som läslyft, matematiklyft etc. sker i samarbete med Karlstad 

universitet. 

e. Rekrytering enhetschef/rektor Enheten Gymnasium är påbörjad. 

f. Rekrytering rektor Enheten Gymnasium är påbörjad. 

g. Extern konsult, (enligt beslut i Kommunstyrelsen) för granskning av underlag kostnader 

skollokaler, byggnation är upphandlad. SWECO vann upphandlingen och påbörjar sitt arbete 

enligt uppdrag den 29 mars 2017. 

h. Lärande hållbara måltider, motion Lisbeth Vestlund 

i. Utelek 

j. Lekfrämjandet 

k. Skolverket, återkoppling av redovisning av utvecklinsmedel för entreprenörskap i skolan. 

l. Kommittédirektiv, Starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med 

hedersmotiv 

m. + 

n. Ungas frågor om alkohol och droger, CAN (Centralförbundet för Alkohol- och 

Narkotikaupplysning) 

o. Inspektionsmeddelande, Örnäs Förskolan, Arbetsmiljöverket 

p. Rapport för Arbetsmiljöverkets nationella tillsyn av skolan 2013-2016 

q. Enkät till vårdnadshavare på fritidshem skickas ut under april 2017. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

_________________ 
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BUN § 45     

 

Avtackning av förskolechef 

 

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Olof Eriksson (S) tackar förskolechef Barbro Ekman för 

de 32 åren som hon har varit anställd inom barn- och utbildningsförvaltningen.  

 

Barn- och utbildningsnämnden framför ett stora tack för ett givande och trevligt samarbete med 

förskolechef Barbro Ekman. 

_________________ 

 


