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BUN § 46 Val av justerare 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Till justerare av dagens protokoll väljs Peter Vestlund (L). 

__________  
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BUN § 47 Godkännande av ärendelista 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Ärendelistan godkänns. 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2018-03-22  5 (20) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

BUN § 48 Central Samverkan 12 mars 2018 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Catrin Eriksson redogör för Central Samverkan den 12 mars 

2018. De fackliga organisationerna hade inget att erinra gällande förslag till 

beslut. 

__________
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Dnr BUN 2018/55 

BUN § 49 Revidering timplan enheten 
grundskola 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om reviderad timplan för enheten 

grundskola från och med läsåret 2018/2019 utifrån Skollag 2010:800. 

Sammanfattning av ärendet 

Revidering av timplan innebär att från och med läsåret 2018/2019 får alla elever 

samma garanterade undervisningstid i varje ämne på varje stadie (lågstadiet, 

mellanstadiet och högstadiet). Detta innebär alltså att samtliga elever i hela landet 

på lågstadiet, mellanstadiet och högstadiet kommer att ha samma antal 

undervisningstimmar i de ämnen som ingår i timplanen. Det kommer inte längre 

att vara möjligt att ha fler undervisningstimmar i exempelvis matematik i årskurs 

tre för att sedan ha ett minskat antal undervisningstimmar i ämnet i årskurs fyra. 

Från och med höstterminen 2018 ska också alla elever i årskurs sex få 

undervisning i moderna språk. Elever i årskurs sex kommer även att få 

undervisning i hemkunskap. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Kent Jönsson daterad den 9 mars 2018 

- Timplan för läsåret 2018/2019 

- Protokollsutdrag BUN AU § 26 den 15 mars 2018 

Beslutet skickas till 

Enheten grundskola område A 

Enheten grundskola område B 

Enheten grundskola område C 

__________
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Dnr BUN 2018/57 

BUN § 50 Budgetuppföljning för perioden 1 
januari - 28 februari 2018 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger rapporten till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Driftbudgeten följs upp åtta gånger per år varvid prognos upprättas, det vill säga 

eventuell avvikelse mellan beräknat utfall för helåret och årsbudgeten. Underskott 

jämfört med budget redovisas med minustecken. 

I bilaga Ekonomisk prognos februari 2018 redovisas utfallet för perioden 1 januari 

 - 28 februari 2018 beräknad prognos (avvikelse) per 28 februari 2018 samt 

årsbudget och beräknat utfall för år 2018. 

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett underskott om – 6 100 tkr efter 

februari månad. 

Samtal förs om prognosen och nämnden konstaterar att inga åtgärder behöver 

vidtas i nuläget. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad den 12 mars 2018 

- Ekonomisk prognos februari 2018 för barn- och utbildningsnämnden 

- Protokollsutdrag BUN AU § 29 den 15 mars 2018 

  

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

__________
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Dnr BUN 2018/54 

BUN § 51 Remiss- samverkansavtal för 
naturbruksutbildningar, Fyrbodals 
kommunalförbund 

Barn- och utbildningsnämndens förslag till nästa instans 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att Åmåls 

kommun ej antar det nya samverkansavtalet gällande naturbruksutbildningar i 

Västra Götalandsregionen, då de ekonomiska konsekvenserna är svåra att förutse. 

Anne Sörqvist (C) deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Västra Götalandsregionen (VGR) har sedan det första samverkansavtalet 

upprättades 1999 med de 49 kommunerna varit huvudman för 

naturbruksutbildningarna i Västra Götaland. De tidigare avtalen och det aktuella 

samverkansavtalet grundas på Skollagens (2010:800) bestämmelser om att ett 

landsting/region får anordna utbildningar inom naturbruk. VGR har därmed stöd i 

samma lagrum för sin verksamhet som en kommun. 

Förslaget till det nya samverkansavtalet innebär att kommunen uppdrar till VGR 

att vara skolhuvudman i Skollagens mening med ansvar för 

naturbruksprogrammet inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och kommunal 

vuxenutbildning. Avtalet avser elever som är folkbokförda i kommunen. 

Samverkansavtalet omfattar naturbruksprogram inom gymnasieskola, 

gymnasiesärskola och kommunal vuxenutbildning inom naturbruksområdet. Inom 

gymnasieskolan omfattar avtalet även programinriktat individuellt val, 

yrkesintroduktion samt lärlingsutbildning inom naturbruk. 

Kommunen förbinder sig att till VGR samt till den gemensamma 

samverkansorganisationen redovisa om man kommer att anordna 

naturbruksutbildning i egen regi eller teckna samverkansavtal om sådan 

utbildning med annan kommun eller landsting/region. 

Västkom och det politiska samrådsorganet mellan VästKom och VGR (SRO) har 

tagit beslut om att godkänna förslaget till avtal och att rekommendera 

kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att ställa sig bakom avtalet 

samt att säga upp nuvarande avtal att upphöra från den 1 januari 2019, som då 

ersätts av det nya avtalet. 

Barn- och utbildningsförvaltningen anser att Åmåls kommun inte bör ingå i 

samverkansavtal med VGR. Förvaltningen befarar att kostnaden för de elever som 

väljer att gå på naturbruksgymnasium skulle öka, och det är svårt att förutse hur 

stor kostnadsökning det nya samverkansavtalet skulle innebära. Detta eftersom 

det inte tydligt framkommer i samverkansavtalet vilket självkostnadspris som 

kommer att tas ut av VGR. 
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De administrativa kostnaderna kommer även att öka, då samverkansavtalet anför 

att kommunen betalar interkommunal ersättning till den aktuella skolan för de 

elever som läser naturbruksprogrammet i annat län än Västra Götalandsregionen. 

Kommunen fakturerar sedan VGR det belopp som överstiger den kostnad 

kommunen skulle haft om eleven hade gått på något av VGR:s 

naturbruksgymnasier. Detta medför en ökad belastning gällande administration 

för kommunens del. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av förvaltningschef Catrin Eriksson daterad den 13 mars 2018 

- Protokollsutdrag BUN AU § 27 den 15 mars 2018 

- Samverkansavtal Naturbruksutbildning 

- Bilaga 1 Styrning och ledning 

- Bilaga 2 Finansiering 

- Skrivelse från Fyrbodals kommunalförbund daterad den 26 februari 2018 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Västra Götalandsregionen 

__________
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Dnr BUN 2018/60 

BUN § 52 Samverkan kring 
verksamhetsintegrerat grundlärarprogram 
mellan Åmåls kommun, Karlstads universitet 
och Regionalt utvecklingscentrum Värmland 
(RUC) 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att Åmåls kommun ska samverka kring 

verksamhetsintegrerat grundlärarprogram med Karlstads universitet och Regionalt 

utvecklingscentrum (RUC). 

Barn- och utbildningsnämndens målsättning är att rekrytera 2 studenter per år. 

Sammanfattning av ärendet 

Karlstads universitet startar under hösterminen 2018 Grundlärarprogrammet: 

Verksamhetsintegrerat program 4-6, som är en ny utbildning. Studenterna på 

programmet kommer att studera på 75 procent och arbeta på 50 procent, samtidigt 

som de får lön under studietiden. 

Den nya utbildningen vänder sig till dem som vill arbeta som lärare i grundskolan 

för årskurs 4-6. Tre dagar i veckan kommer studenten att arbeta 

verksamhetsintegrerat i en kommun och två dagar i veckan är avsatta för 

individuella studier och arbete i studiegrupp. Utbildningen omfattar 240 

högskolepoäng, men eftersom studietakten är på 75 procent blir programmet på 

elva terminer. 

Utbildningen genomförs i nära samverkan med flertalet av Värmlands kommuner. 

Som student på programmet tillhör hen en kommun som blir hens arbetsgivare 

under studietiden och där utförs den verksamhetsintegrerade delen av 

utbildningen. Kommunerna tar i sin tur ett arbetsgivaransvar och betalar ut lön till 

studenterna under studietiden. 

En viktig aktör i utvecklingsarbetet har också varit Regionalt utvecklingscentrum 

(RUC), där utbildningen ses som en modell för utbyte, lärande skolor och 

lärarutbildning emellan. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 13 mars 2018 

- Pressmeddelande: Ny lärarutbildning på Karlstads universitet 

- Frågor och svar om Verksamhetsintegrerat grundlärarprogram 

- Protokollsutdrag BUN AU § 28 den 15 mars 2018 
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Beslutet skickas till 

Lärarutbildningsnämnden Karlstads universitet 

Enheten grundskola 

__________  
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BUN § 53 Svar till Skolinspektionen 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Catrin Eriksson rapporterar om den skrivelse från 

Skolinspektion som inkom den 16 februari 2018 till barn- och 

utbildningsförvaltningen. Skrivelsen gällde en anmälan om brister i 

modersmålsundervisning vid Rösparksskolan (dnr BUN 2018/52). Då anmälaren 

inte lämnat uppgifterna till huvudmannen, alltså barn- och utbildningsnämnden i 

Åmåls kommun, skickades anmälan från Skolinspektionen till Åmåls kommun för 

att utredas. 

Enhetschef för enheten grundskola, Kent Jönsson, skickade den 5 mars 2018 in ett 

svar till Skolinspektion, inklusive bilagor med information om hur rutinerna för 

ansökan om modermålsundervisning ser ut. I svaret till Skolinspektion anger 

enhetschef Kent Jönsson hur Åmåls kommun har reviderat sina rutiner för att 

underlätta för vårdnadshavare att hitta den information de behöver gällande 

modersmålsundervisning. Den 19 mars 2018 inkom Skolinspektionens beslut i 

ärendet till barn- och utbildningsförvaltningen. Skolinspektionen anser att Åmåls 

kommun har utrett klagomålet och vidtagit de åtgärder som krävs, varför ärendet 

avslutas. 

__________
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Dnr BUN 2018/59 

BUN § 54 Information om deltagande i 
Värmlandsprojektet: Arbetsmarknadskunskap i 
skolan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Region Värmland har tillsammans med arbetsgivare från både privat och offentlig 

sektor genomfört en förstudie gällande konceptet Arbetsmarknadskunskap, JIV. 

Idag är JIV verksamt i fem regioner och nu väljer även Region Värmland att satsa 

på projektet. Detta utifrån att förstudien gett mycket gott resultat. 

Arbetsmarknadskunskap i skolan syftar till att ge eleverna kunskap om sina 

framtida arbetsliv, med förhoppningen om att det ska leda till väl planerade val av 

gymnasieutbildning samt till ökad studiemotivation. Då kommunen är en stor 

arbetsgivare är det viktigt att kommunen är delaktig. 

Projektet finansieras genom att privata arbetsgivare, kommuner och landsting går 

in med en lika stor summa, respektive, varje år. Resterande del av 

projektbudgeten, 51,8%, finansieras av Region Värmland. Projektet planeras att 

löpa från 2018-06-01 till 2021-05-31. Handelskammaren i Värmland är 

projektägare. 

Arbetsförmedlingen kommer också att vara knuten till projektet och bidra till 

arbetskraftsprognoser som kommer att fungera som arbetsmaterial för elever, 

studie- och yrkesvägledare och lärare. 

Projektet innebär också att skolorna, efter överenskommelse, kommer att få besök 

av utbildare som möter elever i klassrumsmiljö, föräldrar på föräldramöten och 

personal på skolorna. 

Beslutsunderlag 

- Avsiktsförklaring om samverkan - Arbetsmarknadskunskap i skolan daterad den 

17 januari 2018 

__________  
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BUN § 55 Återkoppling från barn- och 
utbildningsnämndens utbildningsdag den 15 
mars 2018 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar nämnden om barn- och 

utbildningsnämndens utbildningsdag den 15 mars 2018, och arbetet med 

nämndens inriktningsmål. Under utbildningsdagen gick nämnden bland annat 

igenom var nämnden befinner sig och var nämnden vill nå. Nämnden ska arbeta 

tillsammans med Skolverket och ta gemensamma krafttag för att nå så långt som 

möjligt. Under utbildningsdagen gick nämnden igenom vilka styrkor nämnden 

har. De långsiktiga målen är kopplade till trygghet och studiero, och betyg och 

bedömning. Målbilden stämmer väl överens med Skollag 2010:800. 

__________  
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BUN § 56 Information/meddelande 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar om: 

- Skolverket kommer att besöka barn- och utbildningsförvaltningen i Åmåls 

kommun den 17 april 2018 för att ta del av hur arbetet ser ut gällande styrning 

och ledning. 

- nuläge: systematiskt kvalitetsarbete, arbete med elever inom ramarna för 

PlugInnan-projektet 

- rektorer samt matematikansvariga har fått erbjudande om att delta i att utveckla 

och konstruera ämnesprov i matematik för årskurs sex. Detta görs av PRIM-

gruppen vid Stockholmsuniversitet på uppdrag av Skolverket, och är en del i att ta 

fram nya nationella prov. 

- planering av sommarlovsaktiviteter för sommaren 2018 och 2019. 

- Migrationsverket har informerat Åmåls kommun att de säger upp samtliga 

lägenheter som de i dagsläget hyr. Det är svårt att förutse hur det kommer att 

påverka barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet och budget. 

__________  
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BUN § 57 Rapportering till huvudman kring 
delegeringsärende 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Catrin Eriksson rapporter kring delegeringsärenden. 

__________  
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BUN § 58 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 kring åtgärder mot kränkande 

behandling. 

__________  
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BUN § 59 Rapportering till huvudman kring 
skolpliktsbevakning/skolfrånvaro för perioden 
1 januari - 28 februari vid enheten grundskola 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Catrin Eriksson rapporterar kring 

skolpliktsbevakning/skolfrånvaro för perioden 1 januari - 28 februari 2018 vid 

enheten grundskola. 

__________  
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BUN § 60 Rapportering till huvudman kring 
klagomålshantering enligt Skollagen 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 § 61 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. 

__________ 


