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Justeringens plats och tid Kanslienheten 

  

  

Sekreterare  Paragrafer 65 - 80 

 Sumali Skott 

  

  

Ordförande  

 Olof Eriksson 

  

  

Justerare  

 Peter Vestlund 

  

 

Anslag/bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Organ Barn- och utbildningsnämnden 

  

Sammanträdesdatum 2017-05-23 

  

Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  

  

Protokollets förvaringsplats Kanslienheten 

  

  

Underskrift  

 Sumali Skott 

 

Plats och tid KF-salen kl. 14:00–16:40 

  

Ledamöter Olof Eriksson (S), Ordförande 

Fredrik Bengtsson (S), 1:e vice ordförande 

Klas Häggström (L), 2:e vice ordförande 

Anne Sörqvist (C) 

Toni Radanov (C) 
  
Tjänstgörande ersättare Cajsa Branchetti Hallberg (S), ersätter Linda Strand (S) 

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

Peter Vestlund (L), ersätter Ann Ottosson (M) 
  
Ersättare Charles Mac Wange (KD) 
  
Övriga deltagare Catrin Eriksson, förvaltningschef 

Sumali Skott, nämndsekreterare 

Henrik Larsson, rektor, §§ 65-69 

Fredrik Eriksson, rektor, §§ 65-69 

Kristina Fransson, biträdande rektor, §§ 65-70 

Ola Bengtsson, fritidsledare, § 70 

Lisa Johansson, fritidsledare, § 70 
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Innehåll 

Ärende Sida 

BUN § 65 Val av justerare 3 

BUN § 66 Fastsällande av föredragningslistan 4 

BUN § 67 Central Samverkan 5 

BUN § 68 Redovisning utredning gymnasiesamverkan Region Värmland 6 

BUN § 69 Redovisning arbete med SKa/systematiskt kvalitetsarbete, Enheten 

Grundskola, Område C Kristinebergskolan 7 

BUN § 70 Redovisning arbete med Verksamhetsplan Huset 8 

BUN § 71 Uppföljning riktlinjer 9 

BUN § 72 Budgetuppföljning per 30 arpil 2017 10 

BUN § 73 Revidering av programutbud Enheten Gymnasium 11 

BUN § 74 Motion om förlängt ägardirektiv till Åmåls kommunfastigheter AB (ÅKAB) 

angående lösning på arbetsmiljöproblem på Rösparksskolan - Jan-Eric Thorin (L) 12 

BUN § 75 Motion om att avbryta pågående partneringuppdrag, konsultuppdrag och 

arbete i politisk styrgrupp inför eventuellt byggande av ny skola i tätorten - Jan-Eric 

Thorin (L) 13 

BUN § 76 Rapportering till huvudman kring delegeringsärenden 15 

BUN § 77 Rapportering till huvudman kring åtgärder mot kränkande behandling 16 

BUN § 78 Rapportering till huvudman kring klagomålshantering enligt Skollagen 

2010:800 17 

BUN § 79 Rapportering till huvudman kring rektorers och förskolechefers arbetstid 18 

BUN § 80 Information/meddelande 19 
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BUN § 65 Val av justerare 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Peter Vestlund (L) utses att justera dagens protokoll. 

__________  
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BUN § 66 Fastsällande av föredragningslistan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Föredragningslistan fastställs. 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2017-05-23  5 (19) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

BUN § 67 Central Samverkan 

Sammanfattning av ärendet 

Central samverkan för barn- och utbildningsnämndens ärenden är genomförd den 

17 maj 2017. 

__________  
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BUN § 68 Redovisning utredning 
gymnasiesamverkan Region Värmland 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande Olof Eriksson (S) och 2:e vice ordförande Klas Häggström (L) 

redovisar kring uppdrag översyn av samverkan, gymnasieskola i Region 

Värmland. 

__________  
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BUN § 69 Redovisning arbete med 
SKa/systematiskt kvalitetsarbete, Enheten 
Grundskola, Område C Kristinebergskolan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Rektor Henrik Larsson, rektor Fredrik Eriksson och biträdande rektor Kristina 

Fransson redovisar hur Enheten Grundskola, Område C Kristinebergskolan 

arbetar med det systematiska kvalitetsarbetet gällande barn- och 

utbildningsnämndens beslut för: 

-          trygghet och studiero, likabehandling 

-          betyg och bedömning 

__________  
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BUN § 70 Redovisning arbete med 
Verksamhetsplan Huset 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Biträdande rektor Kristina Fransson, fritidsledarna Ola Bengtsson och Lisa 

Johansson redovisar hur Huset arbetar med verksamhetsplan för fritidsgården 

Huset 2016/2017. 

__________  
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BUN § 71 Uppföljning riktlinjer 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningschef i uppdrag att se 

över riktlinjerna för revidering och beslut i juni 2017. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Catrin Eriksson redovisar uppföljning av följande riktlinjer: 

- Kostnader i förskola och grundskola      (BUN 2017/105) 

- Skolfotografering                                 (BUN 2017/108) 

- Ledigheter Enheten Grundskola             (BUN 2017/106) 

- Ledigheter Enheten Gymnasium            (BUN 2017/107) 

- Simundervisning och bad                      (BUN 2017/109) 

- Aktiviteter i och vid vatten                    (BUN 2017/110) 

  

Barn- och utbildningsnämnden diskuterar riktlinjerna och ger förvaltningschef i 

uppdrag att se över riktlinjerna för revidering och beslut i juni 2017. 

__________
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Dnr BUN 2017/4 

BUN § 72 Budgetuppföljning per 30 arpil 2017 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporten och lägger den till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar en prognos på +/- 0 kronor. 

Prognosen från föregående period är förbättrad med 1,1 miljoner kronor tack vare 

lägre kapitalkostnader än budgeterat (740 000 kronor) samt ökade intäkter från 

Migrationsverket. Personalkostnader och bidrag till fristående verksamheter visar 

underskott, men intäkterna visar ett överskott tack vare köp/försäljning av 

skolplatser samt bidrag från Migrationsverket.  

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelsen från Catrin Eriksson daterad 16 maj 2017 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

__________
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Dnr BUN 2016/116 

BUN § 73 Revidering av programutbud Enheten 
Gymnasium 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att revidera antalet platser på el- och 

energiprogrammet. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Avtal om samverkan inom gymnasieskolan i Värmland ska gymnasieskolan 

fastställa det utbildningsutbud som ska gälla för den region som 

samverkansavtalet omfattar. Med utbildningsutbud avser här utbildningsort, 

program, inriktning, och antal elevplatser. 

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

utbildningsutbud Åmåls kommun, barn- och utbildningsnämnden, barn- och 

utbildningsförvaltningen, Enheten Gymnasium läsåret 2017/2018. 

Barn- och utbildningsnämnden behandlade ärendet 23 februari (BUN § 20). 

Programutbudet behöver revideras ytterligare och antalet platser på el- och 

energiprogrammet uppdateras. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelsen från förvaltningschef Catrin Eriksson och Enhetschef Enheten 

Gymnasium Roger Engström daterad 16 maj 2017 

Beslutet skickas till 

Enheten Gymnasium 

Gymnasieantagningen i Värmland 

__________
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Dnr BUN 2017/96 

BUN § 74 Motion om förlängt ägardirektiv till 
Åmåls kommunfastigheter AB (ÅKAB) 
angående lösning på arbetsmiljöproblem på 
Rösparksskolan - Jan-Eric Thorin (L) 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå 

motionen, med motiveringen att motionens första yrkande anses inte behövas och  

motionens andra yrkande strider mot tidigare fullmäktigebeslut. 

Sammanfattning av ärendet 

Jan-Eric Thorin (L) har skrivit en motion om situationen på Rösparksskolan. I den 

framgår: 

Kommunfullmäktige har beslutat att ge ägardirektiv till Åmåls 

kommunfastigheter AB att finansiera den merkostnad som uppstår för 

ersättningsskola på grund av arbetsmiljöproblem som uppstatt i Rösparksskolans 

ordinarie lokaler. Undervisning i ersättningsskolan är planerad att ske under två 

år, med start i augusti 2014. Den totala kostnaden beräknas uppgå till 13,2 

miljoner kronor under perioden (17 december 2014 KF § 287). 

Motionären yrkar att fullmäktiges beslut § 287, 2014 förlängs tillsvidare i 

avvaktan på en permanent lösning av arbetsmiljöproblemen i Rösparksskolan 

samt att ÅKAB, som fastighetsägare, ges direktiv att inom ett år lämna 

åtgärdsförslag till hyresgästen, barn- och utbildningsförvaltningen. 

Förvaltningen föreslår kommunfullmäktige föreslås avslå motionen, med 

motiveringen att motionens första yrkande anses inte behövas och andra yrkande 

strider mot tidigare fullmäktigebeslut. 

Beslutsunderlag 

- Motion från Jan-Eric Thorin (L) 

- Tjänsteskrivelsen från Catrin Eriksson daterad 16 maj 2017 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Förvaltningschef Catrin Eriksson 

__________
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Dnr BUN 2017/97 

BUN § 75 Motion om att avbryta pågående 
partneringuppdrag, konsultuppdrag och arbete 
i politisk styrgrupp inför eventuellt byggande 
av ny skola i tätorten - Jan-Eric Thorin (L) 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå 

motionens punkt 1 och 2 med förvaltningens motivering. Motionens punkter 3 

och 4 föreslås kommunfullmäktige att avslå med motiveringen att barn- och 

utbildningsnämnden anser att ärendet ska hanteras av nuvarande styrgrupp, då den 

fungerar väl. 

  

Sammanfattning av ärendet 

Jan-Eric Thorin (L) yrkar i sin motion: 

- ÅKAB ges i uppdrag att avbryta parteringuppdraget. 

- Kommunchefen ges i uppdrag att avbryta upphandling av extern konsult för 

granskning av ärendet 

- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att lägga ned styrgrupp och referensgrupp. 

- Alla ärendens i den politiska styrgruppen överlämnas till de nämnder där de hör 

hemma. 

Förvaltningen föreslår att punkt 1-2 i motionen avslås. Gällande punkt 3-4 har 

förvaltingen ingen ståndpunkt. 

  

Beslutsunderlag 

Motion från Jan-Eric Thorin (L) 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 16 maj 2017 

  

Yrkande 

Olof Eriksson (S) yrkar följande: 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå 

motionens punkt 1 och 2 med förvaltningens motivering. Motionens punkter 3 och 

4 föreslås kommunfullmäktige att avslå med motiveringen att barn- och 

utbildningsnämnden anser att ärendet ska hanteras av nuvarande styrgrupp, då 

den fungerar väl.  
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Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns två förslag, nämligen barn- och 

utbildningsförvaltningens förslag till beslut och Olof Erikssons (S) yrkande. 

Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att man beslutet enligt Olof 

Eriksson (S) yrkande. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Förvaltningschef Catrin Eriksson 

__________  
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BUN § 76 Rapportering till huvudman kring 
delegeringsärenden 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av rapporteringen. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Catrin Eriksson rapporterar inkomna beslut, delegeringsärenden. 

__________  
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BUN § 77 Rapportering till huvudman kring 
åtgärder mot kränkande behandling 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av rapporteringen. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Catrin Eriksson rapporterar kring åtgärder mot kränkande 

behandling. 

__________  
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BUN § 78 Rapportering till huvudman kring 
klagomålshantering enligt Skollagen 2010:800 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av rapporteringen. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Catrin Eriksson rapporterar inkomna klagomål enligt Skollag 

2010:800. 

__________  
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BUN § 79 Rapportering till huvudman kring 
rektorers och förskolechefers arbetstid 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av rapporteringen. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Catrin Eriksson rapporterar kring förskolechefer och rektorers 

arbetstid. 

__________  
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BUN § 80 Information/meddelande 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Catrin Eriksson informerade om följande: 

- Nuläge rekrytering enhetschef/rektor Enheten Gymnasium 

- Nuläge rekrytering rektor Enheten Gymnasium 

- Information om att nyanlända elever på språkintroduktionsprogrammet har rätt 

att vid flytt fortsätta sina studier. 

- Nuläge gymnasiesamverkan kring besök med åk 9 mellan Bengtsfors, Säffle och 

Åmål 

- Anmälan till BEO (Barn- och elevombudet) 

- Trafiksäkerhet vid Rösparksskolan i form av vägbom, flytt av busshållsplats och 

återvinningscentral samt delvis ny gångväg med staket 

- Regeringens beslut om digitalisering i förskola och grundskola från och med 

hösten 2018 

- Förslag om utökning av idrottstimmar i grundskolan från och med hösten 2018 

- Rektor Fredrik Eriksson redogör också om Skolinspektionens granskning om 

undervisningens organisation i skolor där det finns obehöriga lärare (BUN 

2017/42). Granskningen genomfördes i april 2017. 

__________ 


