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BUN § 18 Val av justerare 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Till justerare av dagens protokoll väljs Anne Sörqvist (C). 

__________  
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BUN § 19 Godkännande av ärendelista 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Ärendelistan godkänns. 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2018-02-22  5 (29) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

BUN § 20 Central Samverkan 12 februari 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar om Central Samverkan den 12 

februari 2018. 

__________  
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BUN § 21 Information om PlugInnan - nuläge 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Projektledare Sara Hansen och enhetschef, enheten grundskola, Kent Jönsson 

informerar om arbetet med PlugInnan, ett projekt som syftar till att minska 

skolfrånvaron i grundskola och därigenom öka antalet elever med behörighet till 

gymnasiet. Sedan början av 2000-talet har antalet elever med behörighet till 

gymnasiet minskat i Västra Götaland. Idag saknar en av åtta elever behörighet till 

gymnasiet. 

Syftet med projektet är att fler elever ska bli behöriga till gymnasiet genom att 

skolornas hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande arbete utvecklas och 

långsiktigt stärks. Målet är att alla elever i Åmåls kommun ska nå betyg som ger 

behörighet till gymnasiet i nionde klass.  

I projektet ingår bland annat att utveckla rutiner och system för att fånga 

riskindikationer, skolintern samverkan och samverkan med familjer, andra 

nyckelaktörer och lokalsamhället, och att utveckla tillgängligheten och 

flexibiliteten. 

__________  
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BUN § 22 Information om sökbild höstterminen 
2018 enheten gymnasium 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschef/rektor på enheten gymnasium, Mats Aronsson, informerar om hur 

sökbilden till program på enheten gymnasium ser ut inför läsåret 2018/2019. 

__________
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Dnr BUN 2017/134 

BUN § 23 Revidering av programutbud, 
enheten gymnasium läsåret 201872019 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om följande programutbud för enheten 

gymnasium läsåret 2018/2019: 

Program Inriktning Antal 

platser 

Barn- och fritidsprogrammet 

PRIV 

 24 

4 

 1) Pedagogiskt arbete 24 

 2) Socialt arbete 24 

Handels- och 

administrationsprogrammet 

PRIV 

 16 

 

4 

 1) Handel och service 16 

   

Ekonomiprogrammet  64 

 1)Ekonomi 64 

 2) Juridik 64 

   

Estetiska programmet  0 

 1) Musik 0 

 2) Bild 0 

        

Program Inriktning Antal 

platser 

Naturvetenskapsprogrammet  64 

 1) Naturvetenskap 64 

 2) Naturvetenskap och 

samhälle 

64 

   

Samhällsvetenskapsprogrammet  75 

 1) Samhällsvetenskap 75 

 2) Beteendevetenskap 75 

 3) Medier, information och 

kommunikation 

75 

 

Program Inriktning Antal 

platser 

El- och energiprogrammet 

PRIV 

 24 

4 

 1) Elteknik 16 
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 2) Automation 16 

Industritekniska programmet 

PRIV 

 24 

4 

 1) Svetsteknik 16 

 2) Produkt- och maskinteknik 16 

   

 
 

Program Inriktning Antal 

platser 

Vård- och 

omsorgsprogram 

PRIV 

 20 

 

4 

   

 

 

 

 

Program Inriktning Antal 

platser 

Introduktionsprogram PRIV 20 

 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 

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. 

Program Inriktning Antal platser 

Teknikprogram  32 

 1)  Teknikvetenskap 24 

 2)  Produktionsteknik 24 

 3) Informations- och medieteknik 24 
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Åmåls kommun, barn- och utbildningsnämnden, ska besluta om plan för 

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

utbildningsförvaltningen, enheten gymnasium läsåret 2018/2019. 

Efter inkomna önskemål från elever på barn- och fritidsprogrammet beslutade 

barn- och utbildningsnämnden den 19 december 2017 ( BUN § 176) att ytterligare 

en inriktning, socialt arbete, ska läggas till som en ny inriktning. Barn- och 

utbildningsnämnden beslutade dessutom, den 25 januari 2018 (BUN § 6), att de 

elever på barn- och fritidsprogrammet som under läsåret 2018/2019 kommer att 

gå i årskurs 2 ska ha möjlighet att välja inriktningen socialt arbete. Inriktningen 

pedagogiskt arbete kommer, som tidigare, finnas kvar. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Mats Aronsson och Catrin Eriksson daterad den 15 februari 

2018 

- BUN § 176, daterad den 19 december 2017 

- BUN AU § 14, daterad den125 februari 2018 

Beslutet skickas till 

Enheten gymnasium 

Gymnasieantagningen i Värmland 

__________  
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BUN § 24 Redovisning - antal barn/elever och 
lokalbehov för hösten 2018 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Catrin Eriksson redovisar för hur antalet barn/elever och hur 

lokalbehovet ser ut inför höstterminen 2018. Redovisningen gällde samtliga 

enheter: enheten förskola, enheten grundskola, enheten gymnasium och enheten 

särskola. 

__________
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Dnr BUN 2018/1 

BUN § 25 Patientsäkerhetsberättelse 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner patientsäkerhetsberättelsen för 2017. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659), som gäller från 1 januari 2011, ska 

årligen en patientsäkerhetsberättelse upprättas av vårdgivaren före 1 mars varje år. 

Barn- och utbildningsnämnden är vårdgivare för elevhälsan i Åmåls kommun. 

Lagens syfte är att främja hög patientsäkerhet. Patienten har rätt till en god och 

säker vård. Detta gäller inom all verksamhet som regleras av Hälso- och 

sjukvårdslagstiftningen, där elevhälsans medicinska insatser ingår. 

Patientsäkerhetsarbetet syftar till att förebygga vårdskador och minska det 

enskilda lidandet samt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv minska de stora 

kostnader som Sverige har för vårdskador idag. Motsvarande 3 000 patienter dör 

årligen av vårdskador, till exempel genom infektioner och fallolyckor. 

Vårdgivarens ansvar är att: 

- Planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att 

kravet på god vård upprätthålls. 

- Vidta de åtgärder som krävs för att förebygga att patienter (elever) 

drabbas av vårdskador. För åtgärder som inte omedelbart kan vidtas ska 

en tidsplan upprättas. 

- Utreda händelser som har medfört eller kunnat medförvårdskada. 

Utredningen ska klarlägga händelseförloppet och vilka faktorer som 

påverkat händelseförloppet. 

-   Dokumentera hur det organisatoriska ansvaret för 

patientsäkerhetsarbetet är fördelat inom verksamheten, 

Alla medarbetare ska arbeta med riskförebyggande säkerhetsarbete. 

I patientsäkerhetsberättelsen som vårdgivaren ska upprätta senast den 1 mars ska 

det framgå 

- hur arbetet bedrivits 

- vilka åtgärder som vidtagits 

- vilka resultat man uppnått 

Patientsäkerhetsberättelsen skall enligt lagen hållas tillgänglig för den som önskar 

ta del av den. 

Patientsäkerhetarbetet hänger till stor del samman med Ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete (SOFS 2011:9), vilken trädde i kraft 1 januari 2012. 
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Socialstyrelsen har tillsynsansvar vad gäller vårdgivarens följsamhet av 

lagstiftningens intentioner. Socialstyrelsen har till uppgift att granska vårdgivaren, 

ge råd och vägledning, förmedla kunskap och information, samt att ge råd till 

allmänheten. Vidare ska Socialstyrelsen fokusera på att identifiera brister i 

verksamhet och genom sitt arbete se till att vården utvecklar system och rutiner 

som förhindrar att människor utsätts för risker och missförhållande till följd av att 

personalen handlar fel. 

Inom elevhälsans medicinska insats är vårdskador en förhållandevis ovanlig 

händelse. Detta beror på att vård inom elevhälsans medicinska insats inte bedrivs 

med avancerad medicinteknisk utrustning eller läkemedel i någon större 

omfattning. De största kan inträffa i samband med vaccination, till exempel 

feldoseringar, förväxlingar eller att man sticker med använda kanyler. En annan 

risk är fördröjd eller utebliven behandling, till exempel hälsobesök som ej blir 

utförda och leder till att en scolios eller tillväxtstörning inte upptäcks eller 

åtgärdas för sent, eller i värsta fall inte alls. En mindre undersökning har gjorts av 

Nils Lundin, skolläkare i Helsinborg, som visar på att det troligen föreligger en 

stor underrapportering av Lex Maria-ärenden inom elevhälsans medicinska del. 

Avvikelser av negativ art är oundvikliga i verksamheter med någon grad av 

komplexitet. Skolhälsovården är inget undantag. Rutiner och åtgärder för att 

förhindra ett upprepande bör integreras i det dagliga arbetet. 

Upprättande av patientsäkerhetsberättelse är ett verktyg för analys och 

uppföljning samt ett sätt att ta tillvara på erfarenheterna från det inträffade som 

härigenom kan återföras till verksamheten. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 3 januari 2018 

- Patientsäkerhetsberättelse daterad den 16 januari 2018 

- BUN AU § 15 den 15 februari 2018 

Beslutet skickas till 

Resursenheten 

__________
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Dnr BUN 2018/2 

BUN § 26 Skolhälsovårdsjournaler 

Barn- och utbildningsnämndens förslag till nästa instans 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om 

tillstånd att få överlämna skolhälsovårdsjournal till annan myndighet i enlighet 

med Arkivlagen 15 §, punkt 2. 

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls kommun måste ta ställning till vilken information som ska överföras när 

en elev flyttar från en kommun till en annan. 

De möjliga alternativen är: 

- Lån av journal 

- Överlämnande av kopior av journal 

- Överlämnande av original 

Om man väljer att överlämna journalen i original till annan myndighet kan detta 

endast göras efter beslut i kommunfullmäktige i den kommun som överlämnar 

journalen. 

Enligt Arkivlagen 15 § får en kommunal myndighet avhända sig allmänna 

handlingar endast genom sådant återlämnande eller överlämnande som sker med 

stöd av 

1. lag, eller 

2. särskilt beslut av kommunfullmäktige eller landstingsmäktige. 

Ett sådant beslut gäller endast för i kommunen upprättade journaler och måste 

fattas årligen. 

Hantering av skolhälsovårdsjournaler 

Nuvarande rutiner 

När eleven börjar förskoleklass rekvireras barnhälsovårdsournalen (original) med 

vårdnadshavares godkännande från barnhälsovården. Skolhälsovårdsjournaler 

upprättas i skolan. 

Skolhälsovårdsjournalen följer eleven hela skoltiden till och med gymnasiet. När 

en elev flyttar från en kommun till en annan inhämtas vårdnadshavares 

godkännande för att överföra skolhälsovårdsjournalen i original till mottagande 

skolhälsovård. 

Undantag: kopior lämnas till friskolor och vid utflyttning till annat land. Efter år 

nio (år tio för berörda elever i särskolan) återsänds barnhälsovårdsjournalerna till 

barnhälsovården och arkiveras hos det landsting som senast lånade ut dem. 

Fem år efter den sista anteckningen i skolhälsovårdsjournalen arkiveras denna i 

kommunarkivet. 
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Information kring överförande av information: 

Den lagstiftning som är tillämplig på barnahälsovårds- och 

skolhälsovårdsjournaler är: 

- Patientjournallagen (1985:562) 

- Arkivlagen (1990:782) 

- Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

- Tryckfrihetsförordningen (2002:908) 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 3 januari 2018 

- BUN AU § 16 den 15 februari 2018 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Resursenheten, samordnande skolsköterska 

Kommunarkivet 

__________
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Dnr BUN 2017/146 

BUN § 27 Verksamhetsberättelse 2017 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna verksamhetsberättelse för 

2017 och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetsberättelse upprättas i samband med årsredovisning och beskriver 

nämndens uppdrag samt verksamhetens mål- och resultatarbete enligt den 

fastställda verksamhetsplanen för 2017. I kommunens årsredovisning ingår 

verksamhetsberättelse för varje styrelse/nämnd som beskriver nämndens uppdrag 

samt verksamhetens mål- och resultatarbete enligt den fastställda 

verksamhetsplanen för 2017. Dessutom görs en uppföljning av övriga 

styrdokument som nämnden ska följa. 

I verksamhetsberättelsen för 2017 beskrivs nämndens uppdrag, hur verksamheten 

är organiserad, viktiga händelser under året samt nyckeltal. De av nämnden 

beslutade inriktningsmålen för 2017 har följts upp: 

Lärande och utveckling 

Varje barn och elev ska utmanas i sitt lärande för att utvecklas och nå sin fulla 

potential. 

Livslång trygghet 

Varje barn och elev ska uppmärksammas och få stöd utifrån sina individuella 

behov och förutsättningar med utgångspunkt i FN:s barnkonvention. 

Företagsamhet och kreativitet 

Varje barn och elev har en tro på och förmåga att ta ansvar för sin framtid. 

Kultur och rekreation 

Varje barn och elev ska aktivt få ta del av regelbundna kulturella upplevelser. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad den 28 januari 2018 

- Verksamhetsberättelse 2017 daterad den 28 januari 2018 

- BUN AU § 17 den 15 februari 2018 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

__________
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Dnr BUN 2017/157 

BUN § 28 Barn- och utbildningsnämndens 
SAM-rapport (systematiskt arbetsmiljöarbete) 
enligt AFS 2001:1/AFS 2015:4 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapport för systematiskt 

arbetsmiljöarbete (SAM) för 2017 och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

I Arbetsmiljölagen 1 kap. 1 § beskrivs lagens ändamål: att förebygga ohälsa och 

olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. 

Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1, gäller för alla 

arbetsgivare och innebär att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten 

för att förebygga olyckor och ohälsa och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet skall ingå som en naturlig del i den dagliga 

verksamheten och omfatta alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden 

som har betydelse för arbetsmiljön och arbetstagare, skyddsombud och 

elevskyddsombud ska ges möjlighet att medverka. 

Arbetsgivaren ska varje år göra en uppföljning av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet. Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om 

arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete 

och vad som behöver förbättras i arbetet. Uppföljningen ska vara skriftlig om det 

finns minst tio arbetstagare i verksamheten (1, 2, 3, 411 §). 

Enheten förskola, enheten grundskola, enheten gymnasium och enheten särskola 

har upprättat rapporter för systematiskt arbetsmiljöarbete för arbetsåret/läsåret 

2016/2017. Detta är en sammanfattande rapport av barn- och 

utbildningsförvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete i samtliga verksamheter. 

Enheten förskola, enheten grundskola, enheten gymnasium och enheten särskolas 

respektive rapporter för systematiskt arbetsmiljöarbete för arbetsåret/läsåret 

2016/2017 godkändes av barn- och utbildningsnämnden den 19 oktober 2017 

(BUN § 137). 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 5 februari 2018 

- SAM-rapport daterad den 29 december 2017 

- BUN § 137 daterad den 19 oktober 2017 

- BUN AU § 18 den 15 februari 2018 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef Catrin Eriksson 
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Dnr BUN 2017/132 

BUN § 29 Barn- och utbildningsnämndens 
SKA-rapport (systematiskt kvalitetsarbete) 
enligt Skollag 2010:800 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapport för systematiskt 

kvalitetsarbete (SKA) för 2017 och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Skollag 2010:800 4 kap. Kvalitet och inflytande § 3 ska varje huvudman 

inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, 

följa upp och utveckla utbildningen. 

Det systematiska kvalitetsarbetet ska enligt § 6 dokumenteras. Enligt § 5 ska 

inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet vara de mål som finns för 

utbildningen i denna lag och i andra föreskrifter (nationella mål) och att de 

uppfylls. 

Enheten förskola, enheten grundskola, enheten gymnasium och enheten särskola 

har upprättat rapporter för systematiskt kvalitetsarbete för arbetsåret/läsåret 

2016/2017. Detta är en sammanfattande rapport av barn- och 

utbildningsförvaltningens systematiska kvalitetsarbete i samtliga verksamheter. 

Enheten förskola, enheten grundskola, enheten gymnasium och enheten särskolas 

respektive rapporter för systematiskt kvalitetsarbete för arbetsåret/läsåret 

2016/2017 godkändes av barn- och utbildningsnämnden den 19 oktober 2017 

(BUN § 136). 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 5 februari 2017 

- SKA-rapport daterad den 5 februari 2018 

- BUN § 135 den 19 oktober 2017 

- BUN AU § 19 den 15 februari 2018  

Beslutet skickas till 

 Förvaltningschef Catrin Eriksson 

  

__________
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Dnr BUN 2017/4 

BUN § 30 Ekonomisk årsrapport 2017 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna ekonomisk årsrapport för 

2017 och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

I verksamhetsberättelsen för 2017 beskrivs barn- och utbildningsnämndens 

uppdrag, viktiga händelser under året samt mål- och resultatuppföljning utifrån 

strategiska utvecklingsområden, strategiska mål och barn- och 

utbildningsnämndens inriktningsmål. En beskrivning över det preliminära 

ekonomiska utfallet sammanställs i barn- och utbildningsnämndens ekonomiska 

årsrapport 2017. 

Budget 2017 för barn- och utbildningsnämnden uppgick till 265 060 tusen kronor 

(tkr). I den sista prognosen per 2017-11-30 beräknades en avvikelse på 150 tkr 

jämfört med budget. Det verkliga utfallet slutar på en avvikelse på 970 tkr. 

Redovisade nettokostnader för 2017 uppgår till 264,1 miljoner kronor (mkr) att 

jämföras med årsbudget på 265,1 mkr. Avvikelse mot budget blev 970 tkr. 

Investeringar uppgår till 1 956 tkr att jämföras med en investeringsbudget på 

3 222 tkr. 

Skillnad mellan den slutliga avvikelse jämfört med budget och prognosen hänförs 

till lägre personalkostnader än beräknat samt högre intäkter från Skolverket och 

Migrationsverket. 

De största negativa avvikelserna visar barn- och utbildningsförvaltningen 

beroende på högre kostnader för bidrag till fristående verksamheter än budgeterat 

-4,2 mkr och enheten förskola - 0,5 mkr beroende på att Kungsbergets förskola ej 

hade budgeterats för 2017. 

Största positiva avvikelserna visar enheten grundskola gemensamt + 1,7 mkr, 

enheten särskola +0,9 mkr samt enheten gymnasium + 2,7 mkr beroende på lägre 

personalkostnader än budgeterat samt högre intäkter från Migrationsverket och 

Skolverket än budgeterat. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist och Catrin Eriksson daterad den 5 februari 

2018 

- Ekonomisk årsrapport 2017, daterad den 30 januari 2018 

- BUN AU § 20 den 15 februari 2018 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

__________
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Dnr BUN 2018/40 

BUN § 31 Slutredovisning investeringar 2017 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner slutredovisning av 2017 års 

investeringar överstigande fem basbelopp avseende investeringsprojekten 

Skolmöbler och Arbetsplatsmöbler. 

Sammanfattning av ärendet 

För en budgeterad investering över fem basbelopp ska, enligt kommunens tidigare 

investeringspolicy
1
, en redogörelse upprättas över investeringsförtjänsten 

(kvalitet, säkerhet, effektivitet och/eller efterfrågan). Uppföljning/slutredovisning 

ska ske året efter då investeringen genomförts. 

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter hade under 2017 två 

investeringsprojekt som uppfyllde detta krav. 

Enhet Investering Beskrivning Budget, tkr 

Enheten 

grundskola 

(EG) 

Skolmöbler Bänkar och stolar till klassrum årskurs F-

6 

500 

Enheten 

grundskola 

(EG) 

Arbetsplatsmöbler Arbetsplatsmöbler till personal inom 

grundskolan 

500 

I bilagor beskrivs slutredovisning för 2017 års investering överstigande fem 

basbelopp – investeringsprojekten Skolmöbler och Arbetsplatsmöbler. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad den 2 februari 2018 

- Slutredovisning investeringar 2017 9701 

- Slutredovisning investeringar 2017 9702 

- BUN AU § 21 den 15 februari 2018 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Kommunstyrelsen 

__________

                                                      
1
 Nya regler och riktlinjer antogs av kommunfullmäktige 2015-11-25, § 244 
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Dnr BUN 2017/63 

BUN § 32 Remiss - lärande hållbara måltider, 
medborgarförslag av Lisbeth Vestlund 

Barn- och utbildningsnämndens förslag till nästa instans 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 

- avslå medborgarförslaget vad gäller skolträdgård för odling för tillagning av 

måltider vid byggnation av en förskoleklass – årskurs 3 skola då en sådan skola 

inte kommer att innehålla någon undervisningssal/kök för hem- och 

konsumentkunskap. 

- bifalla medborgarförslaget vad gäller att tillgodose möjlighet att odla på 

skolgården utifrån de skrivningar som finns i de statliga styrdokumenten; Skollag 

2010:800, läroplan och kursplaner vid projektering av lärmiljöer utomhus vid en 

nybyggnation av skola. 

Jäv 

Peter Vestlund (L) deltar ej i beslutet på grund av jäv. 

Sammanfattning av ärendet 

Lisbeth Vestlund, Låbyn 131 Nolkull, 662 91 Åmål, har inkommit med ett 

medborgarförslag om lärande hållbara måltider där hon föreslår att man tar med i 

planeringen att en skolträdgård ska finnas med i projekteringen till den nya 

skolan. För ökad kunskap om bättre mat och bättre hälsa och ett mer hållbart 

Åmål i framtiden. I förslaget hänvisar förslagsställaren till ett projekt i Göteborg 

Lärande hållbara måltider med syfte att rusta barn och unga med kunskap om 

matens miljöpåverkan. Projektet ska samtidigt bidra till attitydförändringar kring 

miljömåltider hos chefer, pedagoger och måltidspersonal via till exempel 

utbildning och pedagogiskt material om matens miljöpåverkan. En miljömåltid 

ska vara baserad på miljömärkta råvaror, vara säsongsanpassad och så vidare. 

Minst lika viktigt är att mat inte slängs. 

Den 13 december 2017 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott (§ 157) att 

återremittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden för att förtydliga 

innebörden av en skolträdgård och utreda möjligheten att införa sådana på andra 

skolor i kommunen. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 5 februari 2018 

- Utredning skolträdgård 

- KSAU § 157 den 13 december 2018 

- BUN AU § 22 den 15 februari 2018 

- Medborgarförslag av Lisbeth Vestlund daterat den 31 januari 2016 
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Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Förslagsställare Lisbeth Vestlund 

__________
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Dnr BUN 2018/39 

BUN § 33 Driftprojekt Elitträning hos 
fotbollsungdom - enheten gymnasium 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner driftprojektet Elitträning hos 

fotbollsungdom vid enheten gymnasium. 

Sammanfattning av ärendet 

Enheten gymnasium har efter ansökan erhållit medel från Erasmus +. Medlen ska 

användas för studiebesök och skuggning på Topsportschool KTA i Brugge, 

Belgien för pedagoger/instruktörer NIU-fotboll, vid enheten gymnasium. Syftet 

med projektet är att utveckla den förberedande elitverksamheten (NIU fotboll) 

genom ett internationellt samarbete, skapa nätverk samt att få erfarenhetsutbyte 

med en skola som ligger långt fram i utvecklingen när det gäller nationell 

idrottsutbildning.  

Erhållet bidrag om 20 702 kronor kommer att användas till resor och uppehälle 

vid besöket i Brugge. Elke Franckaert, EU-koordinator, är ansvarig för projektet. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 7 februari 2018 

- BUN AU §13 den 15 februari 2018 

Beslutet skickas till 

Enhetschef, enheten gymnasium 

__________  
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BUN § 34 Information/meddelande 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar om följande: 

- Estetiskt ämne 50 poäng föreslås ingå i samtliga gymnasieutbildningar 

- Anmälan till Skolinspektion gällande brister i modersmålsundervisning i Åmåls 

kommun 

- Skolverket: Statsbidrag för lovskola 

- Skolverket: Ändring av fastställda bidragsramar 2018 gällande maxtaxa 

__________  
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BUN § 35 Rapportering till huvudman kring 
delegeringsärende 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Catrin Eriksson rapporterar inkomna delegeringsärenden. 

__________  
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BUN § 36 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 § 37 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 kring klagomålshantering enligt 

Skollag 2010:800. 

__________  
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BUN § 38 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 kring rektorers och förskolechefers 

arbetstid. 

__________  
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BUN § 39 Information: studiebesök på träskolor 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Anne Sörqvist (C) informerar om ett studiebesök i Norge, där bland annat 

ett besök på en skola byggd helt i trä ingick. 

__________ 


