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BUN § 1 Val av justerare 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Till justerare av dagens protokoll väljs Charles MacWange (KD). 

__________  
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BUN § 2 Godkännande av ärendelista 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Ärendelistan godkänns. 

__________  
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BUN § 3 Central Samverkan 15 januari 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar om Central Samverkan genomförd 

den 15 januari 2018. De fackliga organisationerna hade inget att erinra 

gällande förslag till beslut på barn- och utbildningsnämndens möte idag, den 25 

januari 2018. 

__________  
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BUN § 4 Skolverket, granskning av SKA - 
systematiskt kvalitetsarbete 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschef/rektor, enheten gymnasium, Mats Aronsson och enhetschef, enheten 

grundskola, Kent Jönsson informerar om Skolverkets granskning av systematiskt 

kvalitetsarbete, SKA. 

Inom skolan är arbetet långsiktigt, och det tar lång tid att se resultaten av en 

förändring. Det är därför viktigt att ha bakgrunden till de siffror som presenteras i 

en rapport. 

Skolorna i Åmål arbetar bland annat med aktiv uppföljning av elever som 

individer, för att snabbare kunna stödja där det behövs och för att kunna göra de 

anpassningar som krävs för den individuella eleven. I förbättringsarbetet är 

elevhälsans roll mycket viktig, och de ska i första hand arbeta förebyggande och 

hälsofrämjande. 

Elevens eget inflytande på sin utbildning har också en avgörande roll, då det 

påverkar elevens motivation i sitt skolarbete. När det kommer till lärare och 

lärarbehörighet är det viktigt att komma ihåg att en lärare som undervisar i ett 

ämne som den inte är behörig i, även om hen är behörig i ett annat ämne, räknas 

som en obehörig lärare. Även lärare som undervisar på annat stadie än hen är 

behörig för, till exempel en behörig gymnasielärare som undervisar på högstadiet, 

räknas som en obehörig lärare. Det är alltså inte så att alla lärare som hamnar i 

kategorin obehörig saknar pedagogisk utbildning. Antalet behöriga lärare sjunker 

på skolor i hela Sverige, så även i Åmåls kommun. Det är något som barn- och 

utbildningsförvaltningen arbetar aktivt med, och utreder även vad den sjunkande 

behörigheten kan leda till. 

När det gäller elever som inte har svenska som sitt modersmål är det tydligt att 

elevernas resultat förbättras om de får studiehandledning. Det leder i 

förlängningen till att fler elever får möjlighet att söka till ett nationellt 

gymnasieprogram, istället för att vara kvar på introduktionsprogrammet. 

Det är ett stort antal faktorer som spelar in när det gäller förbättrade resultat för 

skolornas elever, och det är viktigt att arbeta med alla dessa faktorer. 

__________
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Dnr BUN 2017/192 

BUN § 5 Yttrande gällande planerad tillfartsväg 
till Tösse arena 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lämnar följande svar på Åmåls 

Kommunfastigheter AB:s (ÅKAB) förfrågan angående förslaget på tillfartsväg till 

den planerade Tösse arena: 

Barn- och utbildningsnämnden anser att tillfartsvägen bör anläggas längre 

söderut, enligt bifogad bilaga. Detta för att bevara så stort skogsområde som 

möjligt, då skogsområdet är en del av skolgårdens lekyta. Det är även viktigt ur 

ett solskyddsperspektiv för Tösse skolas elever under vår- och 

sommarmånaderna, och ur ett vindskyddsperspektiv under höst- och 

vintermånaderna, att skogen bevaras i så hög utsträckning som möjligt. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 14 december 2017 inkom en skrivelse från ÅKAB till barn- och 

utbildningsförvaltningen angående den planerade tillfartsvägen till Tösse arena. I 

enlighet med skrivelsen ges barn- och utbildningsnämnden möjlighet att ge sina 

synpunkter på hur den planerade tillfartsvägen skulle kunna komma att påverka 

Tösse skolas verksamhet. 

Tösse IF inkom den 25 april 2017 med en skrivelse till Åmåls kommun angående 

medfinansiering av bygget av en multiplan bredvid Tösse skola (diarienummer 

KS 2017/236). Kommunstyrelsen beslutade den 25 oktober (KS § 238) att ett 

avtal mellan kommunen och Tösse IF ska upprättas gällande skolans, 

fritidsverksamhetens och allmänhetens rätt att nyttja anläggningen under den tid 

som skolan och fritidsverksamheten bedriver verksamhet. Kommunfullmäktige 

beslutade den 29 november 2017 (KF § 213) att bevilja ett bidrag på maximalt 1,5 

miljoner kronor till Tösse IF för byggnationen av Tösse arena. 

Beslutsunderlag 

- Skrivelse från ÅKAB daterad den 13 december 2017 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 4 januari 2018 

- Bilaga med karta på föreslagen ändring 

- BUN AU § 3 den 11 januari 2018 

Beslutet skickas till 

ÅKAB (beslut och bilaga med karta) 

__________
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Dnr BUN 2018/4 

BUN § 6 Barn- och fritidsprogrammet åk 2 
läsåret 2018/2019 - inriktning socialt arbete 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om att utöka antalet inriktningar för 

elever i årskurs 2 läsåret 2018/2019 vid barn- och fritidsprogrammet, enheten 

gymnasium, till två: 

- Pedagogiskt arbete 

- Socialt arbete 

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. 

Elever vid barn- och fritidsprogrammet har framfört önskemål om Socialt arbete 

som inriktning inför årskurs 2 läsåret 2018/2019 vid barn- och fritidsprogrammet.  

Enheten gymnasium föreslår med anledning av detta barn- och 

utbildningsnämnden att ta beslut om inriktning Socialt arbete inför valperiod för 

årskurs 1 vad gäller inriktning i årskurs 2 läsåret 2018/2019. Socialt arbete 

innebär ytterligare möjligheter att efter avslutad gymnasieutbildning gå vidare till 

högre studier bland annat med inriktning mot polis och räddningstjänst. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Mats Aronsson och Catrin Eriksson daterad den 4 januari 

2018 

- BUN AU § 4 den 11 januari 2018 

Beslutet skickas till 

Enheten gymnasium 

Gymnasieantagningen i Värmland 

__________
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Dnr BUN 2018/5 

BUN § 7 Kompetensutveckling, planeringstid 
vid enheten grundskola, fritidshem och 
enheten förskola 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge enheten grundskola, fritidshem och 

enheten förskola möjlighet att stänga verksamheten vid tre tillfällen under ett 

arbetsår med start arbetsåret/läsåret 2018/2019. 

Stängningsdagarna beslutas av enhetschef för enheten grundskola och enhetschef 

för enheten förskola i samråd med förvaltningschef och berörda 

rektorer/förskolechefer. Fritidshemsplats och förskoleplats ska erbjudas de barn 

vars vårdnadshavare inte har möjlighet att ta hand om sitt/sina barn vid 

stängningstillfällena. 

Sammanfattning av ärendet 

Enheten grundskola omfattar grundskoleverksamhet och fritidshemsverksamhet. 

Fritidshem är en skolform med eget uppdrag, mål och läroplan och ska i 

samverkan med grundskolans tidigare år (upp till och med årskurs 6) verka för att 

utveckla verksamheternas kvalitet enligt Skollag 2010:800. För att detta ska vara 

möjligt behöver ansvarig enhetschef och rektorer tillsammans med skolans 

pedagoger/personal och fritidshemmens pedagoger/personal ges förutsättningar 

till detta i form av tid för gemensam kompetensutveckling och planering.  

Enheten förskola har sedan lång tid tillbaka getts möjlighet att stänga 

verksamheten vid två tillfällen per år för planering. Då förskolan får en ny 

läroplan våren 2018 med ett förtydligat uppdrag vad gäller pedagogisk 

verksamhet/inriktning krävs mer tid för kompetensutveckling och planering, 

varför det är rimligt att pedagoger/personal i förskola och på fritidshem ges lika 

förutsättningar. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Kent Jönsson, Carina Lavén och Catrin Eriksson daterad den 

4 januari 2018 

- BUN AU § 5 den 11 januari 2018 

Beslutet skickas till 

Enheten grundskola 

Enheten förskola 

__________
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Dnr BUN 2018/3 

BUN § 8 Asylsökande ungdomars rätt att söka 
till gymnasieskola till och med det år de fyller 
19 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att bevilja asylsökande ungdomar att få 

söka ett nationellt program eller introduktionsprogram på gymnasieskolan till och 

med det år de fyller 19 år. 

Sammanfattning av ärendet 

Inför läsåret 2017/2018 har gymnasiesamverkan Värmland tagit beslut om 

hantering av asylsökande elever som fyllt 18 år. Enligt LMA 1 § har Skolverket 

gjort en tolkning som innebär att asylsökande ungdomar inte har rätt att påbörja 

ett nationellt program från och med fyllda 18 år. Däremot kan kommunen ändå 

erbjuda dessa ungdomar möjlighet att påbörja studier på exempelvis ett nationellt 

program om de fyllt 18 år. Det vill säga att de ska ges samma möjligheter som 

andra elever när det gäller att söka gymnasieutbildning till och med det år de 

fyller 19 år. Då ärendet återigen blivit aktuellt på grund av att eleverna skrivs upp 

i ålder, har bedömningen gjorts att respektive kommun bör fatta beslut om fortsatt 

hantering. 

Nedanstående lagändring gäller från och med den 1 november 2017. 

 

Om en elev som går på ett introduktionsprogram i gymnasiet flyttar till en annan 

kommun ska eleven har rätt att fortsätta utbildningen i den nya kommunen. Syftet 

med introduktionsprogrammet är att de ska ge obehöriga elever möjlighet att 

komma in på ett nationellt program eller leda till arbete. 

Rätten att fullfölja utbildningen gäller antingen det påbörjade 

introduktionsprogrammet eller ett annat introduktionsprogram som finns hos den 

nya hemkommunen. I vissa fall kan utbildningen också fullföljas vid en fristående 

gymnasieskola. Lagändringen innebär ett förtydligande av skollagen. 

En elev som flyttar ska alltså fortsätta på introduktionsprogrammet i den nya 

hemkommunen. 

Om det finns särskilda skäl kan eleven gå kvar i den gamla hemkommunen, men 

då ska det godkännas av både den nya hemkommunen (interkommunal ersättning 

och eventuell skolskjuts/inackordering) och den nya mottagande kommunen att 

plats kan beredas. 

Ett yttrande ska utfärdas om att elev ska gå i annan kommun än hemkommunen. 

Nationella program 

Om eleven är antagen på ett nationellt program kan eleven själv välja om den vill 

gå kvar där eleven är antagen. Om eleven väljer att gå kvar så är den nya 

hemkommunen skyldig att betala skolskjuts alternativt inackorderingstillägg. 
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Interkommunal ersättning med mera. 

Inom gymnasiesamverkan Värmland gäller att hemkommunen söker bidrag hos 

Migrationsverket samt betalar interkommunal ersättning om eleven går på annan 

ort. I detta ingår också busskort alternativt inackorderingstillägg.  

Då det handlar om få elever som blir behöriga till ett nationellt program är 

förslaget att även asylsökande elever som fyllt 18 år, alternativt blivit uppskrivna i 

ålder får söka ett gymnasieprogram till och med det år de fyller 19. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Mats Aronsson och Catrin Eriksson daterad den 4 januari 

2018 

- BUN AU § 6 den 11 januari 2018 

Beslutet skickas till 

Enheten gymnasium 

Gymnasieantagningen i Värmland 

  

Paragrafen justeras omedelbart. 

__________
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Dnr BUN 2018/6 

BUN § 9 Medborgarförslag angående 
uppehållsrum på Kristinebergsskolan 

Barn- och utbildningsnämndens förslag till nästa instans 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 

- bevilja motionen då uppehållsytor/elevytor i dagsläget inte finns i tillräckligt 

hög utsträckning och är något som ska ses över inför kommande ombyggnation, 

renovering av enheten grundskola, område C Kristinebergskolan. 

Barn- och utbildningsnämnden är medveten om behovet av att tillföra/skapa 

uppehållsytor/elevytor integrerade i lokalerna och verksamheten med möjlighet 

till avkoppling och fritidsaktiviteter för elever utifrån olika intressen och behov. 

Sammanfattning av ärendet 

Klass 9 D:1 på Kristinebergsskolan, genom Yasmin Cheikh Khalil, har den 31 

oktober 2017 inkommit med ett medborgarförslag angående behovet av 

uppehållsrum på Kristinebergsskolan. I medborgarförslaget skriver man att ett bra 

uppehållsrum på Kristinebergsskolan skulle kunna bidra till att minska den stress 

och press som skolans elever känner. Det skulle leda till ett bättre mående bland 

eleverna och förhoppningen är att det i sin tur skulle leda till större 

studiemotivation, högre betyg och i slutändan fler kommuninvånare med högre 

utbildning. I förslaget framgår också att skolor med goda uppehållsytor har bättre 

betygsresultat än skolor som saknar sådana ytor. Elevernas önskemål om vad som 

skulle kunna finnas i ett uppehållsrum är bland annat att det finns tillgång till 

bekväma sittplatser och möjlighet till olika aktiviteter, som till exempel ett 

biljardbord. 

Beslutsunderlag 

- Medborgarförslag av klass 9 D:1 på Kristinebergsskolan, daterat den 31 oktober 

2017 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 5 januari 2017 

- BUN AU § 7 

- KF § 224 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Förslagsställarna 

__________
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Dnr BUN 2017/66 

BUN § 10 Äskande av ytterligare medel 
avseende 2018 års budget 

Barn- och utbildningsnämndens förslag till nästa instans 

Barn- och utbildningsnämnden begär 6,1 miljoner kronor (mkr) från 

kommunstyrelsen för ökade kostnader med anledning av ökat antal barn och 

elever i verksamheterna, och ökade behov av stödresurser i form av 

studiehandledning på modersmål, modersmålsundervisning, studie- och 

yrkesvägledning, tolk med anledning av fler elever med annat modersmål än 

svenska i samtliga verksamheter. 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden saknar för närvarande 6,1 mkr i budgetram för 

2018 i förhållande till befintlig verksamhet och behov. Det ökade behovet består 

främst av kostnader för 

- bidrag till fristående verksamheter (förskola, grundskola, fritidshem)       3,5 mkr 

- förskoleverksamhet (Kungsbergets förskola, ny avdelning,                    

Kristinebergs förskola från och med 1 april)    1,6 mkr 

- ökat antal elever på nationella program med behov av och rätt till                     

studiehandledning och undervisning i modersmål på enheten gymnasium 1,0 mkr 

Barn- och utbildningsnämnden och barn- och utbildningsförvaltningen söker 

samtliga riktade statsbidrag från Skolverket, bland annat för mindre barngrupper i 

förskolan, lågstadiesatsning och fritidshemssatsning, varför dessa verksamheter 

måste undantas eventuella nedskärningar om Åmåls kommun inte ska bli 

återbetalningsskyldiga för statsbidrag. 

Kommunfullmäktige fastställde den 21 juni 2017 (KF § 134) budgetramarna för 

barn- och utbildningsnämnden till 261 700 tusen kronor (tkr). Ramen omfattar en 

utökning om 675 tkr för IKT-pedagog samt 500 tkr för digitaliseringsreformen 

från och med 1 juli 2018. 

Barn- och utbildningsförvaltningens behov för 2018 sammanställdes under våren 

2017 och presenterades i en tjänsteskrivelse för barn- och utbildningsnämnden i 

april 2017 (BUN § 55). Behovet uppgick till 268 158 tkr, vilket var ett ökat behov 

jämfört med den föreslagna ramen på 7 633 tkr. 

Det ökade behovet för 2018 bestod i april 2017 främst av ökad budget till 

fristående enheter 3,2 mkr, ökade kostnader för modersmålsundervisning och 

studiehandledning 2,7 mkr och ökade kostnader för elevassistenter och 

resurslärare 1,7 mkr. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 9 januari 2018 
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- BUN AU § 9 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Förvaltningschef Catrin Eriksson 

__________
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Dnr BUN 2018/13 

BUN § 11 Tilläggsbudget avseende 2017 års 
investeringar 

Barn- och utbildningsnämndens förslag till nästa instans 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

tilläggsbudget avseende investeringar från 2017 års budget överförd till 2018 

motsvarande 1 265 000. 

Sammanfattning av ärendet 

2017 års investeringsmedel som inte har förbrukats ska behovsprövas och 

kommunfullmäktige beslutar om överföring av investeringsmedel till 2018.  Barn- 

och utbildningsförvaltningen föreslår att investeringar omfattande totalt 1 265 000 

kronor överförs till 2018 års investeringsbudget. 

400 000 kronor inrymningslarm på Karlbergsgymnasiet 

200 000 kronor inrymningslarm på Kristinebergskolan 

384 000 kronor arbetsmöbler grundskolan får användas för inrymningslarm 

Kristinebergskolan och Karlbergsgymnasiet och möbler gymnasiet. 

28 000 kronor trafiksäkerhetsåtgärder Rösparksskolan får användas till 

möbler/utrustning grundskola/fritidshem. 

46 000 kronor skolmöbler grundskola 

126 000 kronor uteförråd förskolan får användas till utrustning/möbler förskolor 

70 000 kronor pelarborrmaskin gymnasiet får användas till utrustning/möbler 

gymnasiet 

11 000 kronor utrustning för DNA-analys får användas till utrustning/möbler 

gymnasiet. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har påbörjat ett arbete kring hot och våld, 

säkerhet utifrån andra aspekter än enbart utrymning varför investeringar behöver 

göras vad gäller inrymning och inrymningslarm.  

Barn- och utbildningsförvaltningen har tillsammans med 

kommunledningskontoret påbörjat en upphandlingsprocess av inrymningslarm 

och planerar i första skedet installera inrymningslarm på Kristinebergskolan och 

Karlbergsgymnasiet, för att sedan, efter utvärdering, gå vidare med övriga skolor i 

samband med ombyggnation/renovering. Kommunledningskontoret har dock 

konstaterat att investeringsbudget inte kommer att räcka till inrymningslarm både 

till Kristinebergsskolan och till Karlbergsskolan, varför barn- och 

utbildningsnämnden föreslår att 384 000 kronor av ej använda medel för 

arbetsplatsmöbler får föras över till 2018 och användas för inrymningslarm på 

Kristinebergsskolan och Karlbergsgymnasiet. 
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Barn- och utbildningsförvaltningen har fler barn och elever i sina verksamheter 

under 2018, främst inom förskolan och gymnasieskolan. Enheten förskola 

behöver möbler och utrustning till ny förskoleavdelning. Enheten grundskola 

behöver möbler och utrustning till en ny fritidshemsavdelning på Rösparksskolan. 

Enheten gymnasiet behöver utrustning/möbler till fler gymnasieelever på 

Karlbergsgymnasiet. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist och Stig-Arne Olsson daterad den 11 januari 

2018 

- BUN AU § 8 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Ekonomienheten 

__________  
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BUN § 12 Information/meddelande 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar om följande: 

- budget 2018 

- inför budget 2019 

- beslut från Skolverket: kvalitetsgranskning undervisning obehöriga lärare 

Kristinebergsskolan 2 

- beslut från Dalsands Alkohol- och Tobaksenhet angående vite - rökning på 

Karlbergsgymnasiets skolgård 

- dagordning för styrgrupp för gymnasiesamverkan i Värmland den 2 februari 

2018 

- Skolverket: Stadieindelad timplan från höstterminen 2018 

- beställning av en femte avdelning på Kristinebergs förskola från barn- och 

utbildningsnämnden till ÅKAB 

- beslut från Arbetsmiljöverket: Rösparksskolan uppfyller nu de ställda kraven 

- Skolverket: Maxtaxa, fastställda bidragsramar för 2018 

- Skolverket: Maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder m.m 

- Beslut från Skolverket: Statsbidrag för Lågstadiesatsningen 2016/17. 

Kommunens redovisning är godkänd. 

- Åmåls kommuns ansökan om nationellt godkänd idrottsutbildning (fotboll) 

  

__________  
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BUN § 13 Sammanställning för 2017  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Catrin Eriksson redogör för följande sammanställningar för 

2017: 

- Inkomna klagomål hanterade enligt rutin för klagomålshantering utifrån Skollag 

2010:800 

- Inkomna rapporter inkl. åtgärder kring kränkande behandling 

- Incidentrapporter för perioden 1 april - 31 december 

- Delegeringsärenden 

- Ansökta bidrag från Migrationsverket inkl. beviljade medel 

- Ansökta bidrag från Skolverket inkl. beviljade medel 

Beslutsunderlag 

Sammanställning för 2017 av: 

- Inkomna klagomål hanterade enligt rutin för klagomålshantering utifrån Skollag 

2010:800 

- Inkomna rapporter inkl. åtgärder kring kränkande behandling 

- Incidentrapporter för perioden 1 april - 31 december 

- Delegeringsärenden 

- Ansökta bidrag från Migrationsverket inkl. beviljade medel 

- Ansökta bidrag från Skolverket inkl. beviljade medel 

__________  
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BUN § 14 Rapportering till huvudman kring 
delegeringsärende 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar om inkomna delegeringsbeslut. 

__________  
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BUN § 15 Rapportering till huvudman kring 
åtgärder mot kränkande behandling 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Catrin Eriksson rapporterar om åtgärder mot kränkande 

behandling. 

__________  
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BUN § 16 Rapportering till huvudman kring 
klagomålshantering enligt Skollag 2010:800 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Catrin Eriksson rapporterar om klagomålshantering enligt 

Skollag 2010:800. 

__________  
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BUN § 17 Rapportering till huvudman kring 
rektorers och förskolechefers arbetstid 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Catrin Eriksson rapporterar om rektorers och förskolechefers 

arbetstid. 

__________ 


