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§50
Ändring i föredragningslistan
Bildningsutskottets beslut
Föredragningslistan godkänns med tillägg av följande ärende:
Beslut om fjärrundervisning
samt infonnationsärende:

Öppet hus på SG/Broby och SG/Södra viken
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§51
Presentation av arbetsplaner för läsåret 2021/2022 Förskoleklass - åk 9
Dnr KS/2021:540
Bildningsutskottets beslut
Bildningsutskottet tackar för presentationerna

Sammanfattning
Magnus Persson, rektor och Camilla Brandt, biträdande rektor för
Solbacka rektorsområdet presenterar organisation och verksamhet för
förskoleklass till årskurs 6. Verksamheten är uppdelad i två

rektorsområden Solbacka och Sundsvik. För en tillgänglig lärmiljö ska
elevhälsoarbetet utvecklas gällande det främjande och förebyggande
arbetet med arenor för samverkan mellan elevhälsa och lärare. Det språk
och kunskapsutvecklande arbetet fortsätter och nya pedagoger går
grundutbildningen.
Det systematiska kvalitetsarbetet utökas med fler mätpunkter under läsåret
för att på ett tydligare sätt kunna följa elevernas kunskapsutveckling.

För att skapa förutsättningar för kollegialt lärande och utveckling finns
behov att samla personalgrupper. Viktigt att distribuera ledarskapet med
roller, ansvar, mandat och mötesarenor. Utmaningar framåt kommer vara

att kunna rehytera behörig personal särskilt för åk 4-6 där det är
ämneslärare. Ett stort arbete med att ta fram rutiner för verksamheten har

påbörjats, vilket också är viktigt för att få en likvärdighet för hela F-6.
Fryxellska skolans rektor Rikard Martinsson och biträdande rektor AnnCharlotte Rydberg presenterar sin verksamhet och organisation. Förutom
arbetslagen AB, CD, EF har Fryxellska skolan ett elevhälsoteam. Galaxen
som är gmndsärskolan och Bryggan. Bryggan består av Övre, Yttre och

Nedre där man på olika sätt försöker tillgodose behov för att möjliggöra för
elever att nå sina mål. Organisationen jobbar också i olika team för att

främja det kollegiala lärandet och för att stötta det pedagogiska ledarskapet
i klassrummet.

Fryxellska har ett mycket aktivt och engagerat elevråd som kommer med
många bra inspel till verksamheten.
Många förändringar som påbörjades innan pandemin ska nu slutföras det

vill säga från implementering till institutionalisering. För en bra
arbetsmiljö satsar man på "måbra"-tema, och försöker göra små saker för
medarbetarna som ändå gör stor skillnad. Fryxellska ser en stor
tillströmning av elever under pågående läsår från november ifjol har 22
elever tillkommit.
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§52
Inriktningsbeslut gällande gemensam upphandling av
systemstöd för elevhälsa - drifts- och servicenämnden
DnrKS/2021:595
Bildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
l. Sunne kommun såsom samverkande part i den gemensamma drifts-

och sendcenämnden (DSN) befullmäktigar och uppdrar åt
Karlstads kommun att genom DSN:s försorg genomföra
upphandlingsprojekt av system för elevhälsa.
2. Sunne kommun har intresse för samverkan genom DSN i frågor om
drift, service, support och/eller utveckling av system för elevhälsa.

Sammanfattning av ärendet
Drifts- och servicenämnden i Karlstads kommun, som Sunne kommun
ingår i, har beslutat om inriktningsbeslut för gemensamt

upphandlingsprojekt gällande system för elevhälsa, Dnr DSN/2021:10.
Inriktningsbeslutet syftar till att delta i ett gemensamt upphandlingsprojekt
(start under kvartal l, 2022) som utreder nytta och värde med gemensamt
systemstöd och vilka förutsättningar som finns för gemensam upphandling.
Beroende på utfall från arbetet kommer projektgruppen skicka ut en
förfrågan om deltagande i en kommande upphandling, denna förfrågan
skickas då till samtliga parter i nämnden.

Beslutsunderlag
Skolchefens tjänsteskrivelse 2021-11-08

DSN/2021:10§82021-09-17
Beslutet skickas till:
Kommunledningskontoret, Karlstad kommun

Justerare
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§53
Intern kontrollplan för 2022 - internkontroll
DnrKS/2021:551
Förslag till beslut
Intern kontrollplan för 2022 inom lärande och utbildning enlig följande
antas:

Styrdokument

Kontrollmoment

Rutin för mottagande och
överlämnande av elever

Att rutiner följs

Mottagande av elever, i
grund och gymnasiesärskola

Skollagen och delegation

Att beslut följer lag och

Skolpliktsbevakning

Skollagen/rutin for skolplikts-

AU lagen följs

Process

(rutin/system)
Mottagande och Övergångar
av elever

förordning
bevakning

Sammanfattning av ärendet
Enligt av kommunfullmäktige beslutade reglemente för intern kontroll ska
varje nämnd/styrelse årligen upprätta en intern kontrollplan. Syftet med

intern kontroll är att säkerställa att följande mål uppnås:
• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.

• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om
verksamheten.

• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm.
Ärendet är berett i utskotten, där förslag till kommunstyrelsen tagits fram.

Vid beredningen har hänsyn tagits till kontrollkostnad och kontrollnytta, en
bedömning har gjorts av både ekonomiska faktorer samt vikten av att
upprätthålla förtroende för verksamheten hos olika intressenter.

Beslutsunderlag
Ekonomichefens tjänsteskrivelse
Uppföljning intern kontroll 2021
Förslag till intern kontrollplan för 2022
Beslutet skickas till:
Ekonomienheten
Kommunrevisionen

Utdragsbestyrkare
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§54
Budgetuppföljning per 31 oktober för lärande och
utbildning
Dnr KS/2021:72
Bildningsutskottets beslut
Budgetuppföljning per 31 oktober för lärande och utbildning godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Den positiva avvikelsen för perioden beror bland annat på extra statsbidrag

Covid-19. Förskola och fritids har genomfört en avgiftskontroll för 2019
som inneburit intäkter samt att kunderna blivit noggrannare på att ange rätt

inkomst vilket lett till ökade avgiftsintäkter för året.
Interkommunalersättningar för gymnasiet förväntas ge ett plusresultat.
Sammantaget väntas verksamheten gå plus 4 500 tkr.

Beslutsunderlag
Ekonomens sammanställning

Beslutet skickas till:
Ekonomen

'5:ä
Justerare
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§55
Interkommunala ersättningar och bidrag till fristående
verksamheter 2022 - förskola, skola
DnrKS/2021:601
Bildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
l. Interkommunala ersättningsbelopp och bidragsbelopp till fristående
verksamheter fastställas enligt nedan, med komplettering av
riksrekryterande program.

2. Ersättning för elever på Riksidrottsgymnasium (RIG) utgår under
maximalt tre läsår.
3. Ersättning för gymnasieelever i årskurs 4 beslutas i varje enskilt fall
och anpassas till det antal poäng som återstår.
4. Ersättning för grundsärskola, gymnasiesärskola och IM-program är

lägsta pris, beslut fattas i varje enskilt fall.
Interkommunal

Bidrag till

ersättning

fristående

kr/barn/elev

verksamheter
kr/barn/elev

122 754

130755

33 862

36297

Förskoleklass

64955

68852

Grundskola, årsk 1-6

84059

89102

210412

223 037

499 091

529 036

94282

99939

231 723

245 627

533 202

565 194

231 620

245517

145 357

154079

Förskola

Fritidshem
Förskoleklass och grundskola

Grundsärskola, årsk 1-6
Grundsärskola med inriktning
träningsskola, årsk 1-6
Grundskola, årsk 7-9
Grundsärskola, årsk 7-9
Grundsärskola med inriktning
träningsskola, årsk 7-9
Gymnasieskolan
Naturbruksprogrammet
Fordons-, och transportprogrammet, exkl. transport

forts
Justerare
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forts

§55
Fordons-, och transport-

programmet, inkl. transport

185601

196737

Industritekniska programmet

170 627

180865

127 263

134 899

131415

139300

Naturvetenskapliga
programmet
Samhällsvetenskapsprogrammet

Interkommunal ersättning, riksrekryterande
program gymnasieskolan

kr/elev

Industritekniska programmet,

produkt och maskinteknik

159413 uppräknas med skolindex
för 2022 (skolindex brukar
publiceras i början av december).

Interkommunal ersättning, gymnasiesärskola
och IM-program, kr/elev
Gymnasiesärskola, Naturbruk 399 466
IM, Naturbruksprogrammet 267 668

IM, Industritekniska programmet 186 456

IM

137638

Sammanfattning av ärendet
Inför vaije nytt budgetår ska kommunerna fatta beslut om interkommunal

ersättning (IKE) och bidrag till fristående verksamheter.
Vämilandskommunerna och Åmål har en gemensam beräkningsgrund som

följer bestämmelserna i skollagen (2010:800), och de kompletterande
bestämmelser i Skolförordningen (2011:185) 14 kap,
Gymnasieförordningen (2010:2039) 13 kap, samt underlagen i
propositionerna 2008/09:171 (Offentliga bidrag på lika villkor) och
2009/10:157 (Bidragsvillkor för fristående verksamheter). För att beslut
om bidrag till enskilda huvudmän ska kunna prövas genom

föi-valtningsbesvär, krävs att beslutet är riktat till just den part det berör (42
§ förvaltningslagen [2017:900]. FL).
Utöver ovanstående ersättningsbelopp kan i vissa fall, i samråd med
bamets/elevens hemkommun, ersättning tas ut för extraordinära särskilda

stödåtgärder i form av tilläggsbelopp/extraordinärt särskilt stöd, se
kommunens riktlinjer för tilläggsbelopp/ersättning för extraordinärt särskilt
stöd. Ansökan och bedömning sker i varje enskilt fall.
forts

§55
Justeraj
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Beslutsunderlag
Ekonomens tjänsteskrivelse

Beslutet skickas till:
Skolchef
Ekonom
Rektorer

Skoladministratör SG/Södra Viken

Justerare
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§56
Bidrag för gymnasieelevers resor 2022
Dnr KS/2021:602
Bildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
l. Bidrag till enskild anslutningsresa med buss eller tåg, färdväg mellan
bostad och skola om minst 6 km: 235 kr/månad.
2. Kontant reseersättning ges till elev som inte kan åka med buss eller tåg,
avstånd mellan bostad och skola enkel resa om minst:

6 km

13 km
19 km
27 km
36 km
46 km
56 km
66 km

493 kr/mån
636 kr/mån
793 kr/mån
976 kr/mån
l 154kr/mån
l 326 kr/mån

l 434 kr/mån
l 479 kr/mån

Sammanfattning av ärendet
Enligt Skollagen 15 kap 32§ är elever som inte får inackorderingsbidrag
berättigade till resebidrag till och från hemmet. Bidraget ses som ett stöd
och ska ges kontant eller på annat sätt som ska framgå av beslut om stöd.
Beslut om stöd fattas av skolan i varje enskilt elevärende.
Endast elever som inte får inackorderingsbidrag är berättigade till
resebidrag.
Ersättningen räknas upp med skolindex varje år.

Beslutsunderlag
Skolchef
Beslutet skickas till:
Skolchef
Skoladministratör SG/Broby

Justerare
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§57
Motion om utveckling av industriprogrammet att
innefatta utbildning om konvertering av bilar
DnrKS/2021:568
Bildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Motionen avslås.

Sammanfattning av ärendet
Miljöpartiet de gröna, Eva Hallström, yrkar i en motion 2021-10-08 att
Industritekniska programmet ska utvecklas att innefatta utbildning om

konvertering av bilar till mer milj ovänligt bränsle.
Industritekniska programmet har inte ett programinnehåll eller någon

nationell inriktning som möjliggör ett kursinnehåll i den riktning
motionären föreslår. Det nationella program som bör vara aktuellt är
Fordons- och transportprogrammet. Inriktning Personbil. Denna utbildning
erbjuds inte inom Sunne Gymnasieskola.

Beslutsunderlag
Intendentens tjänsteskrivelse 2021-11-02

Beslutet skickas till:
Eva Hallström (MP)

Justerare
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§58
Granskning samverkan barn/unga psykisk ohälsa
mellan Region Värmland och kommunerna -

Revisorerna Region , Värmland, elevhälsa/socialtjänst
DnrKS/2021:155
Bildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
l. Årlig uppföljning gällande måluppfyllelse i enlighet med interna
samverkansdokument redovisas på kommunstyrelsen med start
2023 i samband med redovisning av ELSA-statistiken.

2. Förslag på följande processindikatorer godkänns:
Andel skickade remisser från socialtjänst, skola och
ungdomsmottagning till Barn- och ungdomspsykiatrin/
Vuxenpsykiatrin som leder till insats.
Antal möten med barn och unga samt vårdnadshavare där både
skolan och socialtjänsten deltar.
Antal bokade och genomförda SIP-möten med barn och unga
samt vårdnadshavare där skolan, socialtjänsten och Barn- och
ungdomspsykiatrin eller Första linjen närvarar.

Andel hänvisningar till Första linjen från skolan och
socialtjänsten som leder till insats från Första linjen.
Antal bokade och genomförda konsultationer/rådgivande
kontakter som skola och socialtjänst har med Första linjen eller
Barn- och ungdomspsykiatrin.

Sammanfattning av ärendet
Sunne kommuns revisorer har tillsammans med revisorer i Region
Värmland och kommunrevisorer i de värmländska kommunerna genomfört
en gemensam granskning gällande samverkan mellan regionen och
kommunerna avseende psykisk ohälsa bland barn och unga. På uppdrag av
revisorerna genomfördes granskningen av Helseplan.
Syftet var att bedöma om samverkan mellan kommun och region samt
inom kommun är ändamålsenligt för att möta psykisk ohälsa hos barn och
unga. I granskningen framkommer att samverkan i huvudsak sker i
enlighet med upprättade avtal, överenskommelser och styrdokument.

Dock saknas dokumenterad uppföljning som styrker ändamålsenlig
samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa.

Beslutsunderlag
Verksamhetschefernas tjänsteskrivelse 2021-10-28
Följebrev beträffande länsgemensam granskning av barn och ungas

psykiska hälsa
Helseplans granskningsrapport
Granskning av samverkan mellan region och kommun kring barn och unga
med psykisk ohälsa, sidorna 78-82

forts
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Beslutet skickas till:
Kommunrevisorema

Socialchef
Skolchef
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§59
Plan för god psykisk hälsa i Värmland 2021-2024
Dm-KS/2021:621
Bildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Plan för god psykisk hälsa i Värmland 2021-2024 godkänns.
Sammanfattning av ärendet
I Värmland har ett arbete med revidering av tidigare analys och handlings-

plan, stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016-2020,
pågått under 2020 och första delen av 2021.
Den reviderade planen har ett nytt namn. Plan för god psykisk hälsa i
Värmland. Efter synpunktsrunda i mars på planen till verksamheter i
kommun och regionens olika verksamheter samt till brukar- och
anhörigföreningar och samordningsförbund m fl, har justeringar skett
utifrån inkomna synpunkter.

Plan för god psykisk hälsa i Värmland har godkänts av beredningsgruppen,
Nya perspektiv den 10:e maj 2021.
Beslutsunderlag
Förvaltningssekreterarens tjänsteskrivelse 2021-11-03

Plan för god psykisk hälsa i Värmland 2021-2024

Beslutet skickas till:
Region Värmland

Justerare
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§60
Informationsärenden - Bildningsutskottet 2021
DnrKS/2021:6
KS/202L606 Läsårstider 2022/2023 - Skolchefen informerar om beslutade
läsårstidema.

KS/202U6 Covid-19 - Smitta på Östra skolan och Fryxellska innan
höstlövet, inga nya fall efter lovet. Vaccinationen av barn 12-15 år har

börjat och löper på väl.
Tågolycka Brobygrafiska - Skolchefen informerar kring arbetet inom
organisationen i samband med den tragiska tågolyckan där en elev på
Broby grafiska förolyckades. Bra samarbete med polis och räddningstjänst.

Dialog förs med Trafikverket gällande säkerhetshöjande åtgärder vid den
olycksdrabbade övergången.
Inventering förskole- och skolgårdar - Biträdande skolchefen Anna
Ullenius informerar om den inventering och besiktning som genomförts.
Besiktningen visade på utrustning som inte var godkända ur
säkerhetssynpunkt och har utifrån det tagits bort. Ett funktionsprogram har
tagits fram. En omfördelning av investeringsbudgeten har gett 2 miljoner
ytterligare till upprustningen.
Öppet hus SG/Broby - l l november genomfördes öppet hus med otroligt

många besökare. Ylva Winther och Freddy Kjellström (C) deltog. Bra
stämning och välarrangerat.

Öppet hus SG/Södra Viken - 13 november öppet hus med ca 700 besökare
under dagen.
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§61
Ärenden för kännedom - Bildningsutskottet 2021
DnrKS/2021:8
KS/2021:104 Kränkande behandling per 31 oktober

Justerare
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§62
Beslut om fjärrundervisning enligt 21 kap.9 §
skollagen
Dnr KS/2021:626
Bildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar om fjärrundervisning i modersmål for elever i
grundskolan årskurs l - 6 i Lysvik, Gräsmark, Prästbol och Svensby skolor

samt Klättenskolan. Beslutet gäller för läsåret 2021/22.
Sammanfattning av ärendet
Enligt skollagen 21 kap. 9 § ska huvudmannen fatta beslut om
fjärrundervisning. Fjärrundervisning får, enligt samma lag 21. Kap § 3
användas om elevunderlaget för en viss skola är så begränsat att ordinarie
undervisning inom skolenheten leder till såväl organisatoriska som
ekonomiska svårigheter. Vid kommunens mindre skolenheter är
elevunderlaget för modersmålsundervisning begränsat. Enligt
skolförordningen 5a kap. får fjärrundervisning användas vid undei-visning i
modersmål.

Beslutsunderlag
Skolchefens tjänsteskrivelse 2021-11-09
Beslutet skickas till:
Rektor skolområden Solbacka och Sundsvik
Kvalitetssamordnaren
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