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Bin § 4 Bin2011/24/07 

Lägesrapport gymnasieskolorna  
 
Gymnasierektor  Margaretha Kvarnström Brobyskolan, gymnasierektor och 
samordnare för gymnasieskolan Ulf Blomqvist Naturbruksgymnasiet Södra 
Viken samt tf rektor Anna Ullenius  Broby Grafiska Utbildning presenterar 
sina verksamheter,  
De utbildningar som finns innevarande läsår, antalet elever på de olika 
utbildningarna samt även  nyheter inför hösten 2011, då den nya 
gymnasiereformen träder i kraft. 
______ 
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Bin § 5 Bin2010/35/08 

Ianspråktagande av investeringsmedel för ishallen 
Helmia Arena 

Bildningsnämndens beslut 
Anvisade medel, 4 Mkr, tas i anspråk för energieffektiviseringsåtgärder,  
 inklusive utbyte av kylkompressorer, i ishallen Helmia Arena. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Sammanfattning 
Energianvändning, effektivitet och logistik i ishallen Helmia Arena har utretts 
av Grontmij AB, Karlstad. I rapporten konstateras att elanvändningen är 
mycket hög och kan minskas med upp till 30-40%. Värdet av besparingarna är  
350-500 tkr/år. Detta fordrar omlokalisering av maskinrum, byte av 
kylkompressorer och förbättrad energiåtervinning från aggregaten. 

Behandling på dagens sammanträde 
En upphandling – utbyte av kylutrustning, värmeåtervinningssystem och 
varmvattenberedning inom Sunne ishall – har genomförts och utvärderats. 
Vinnande anbud kräver en investeringsvolym om 2,71 Mkr. Omlokalisering av 
maskinrum samt utbyte av belysning tillkommer. 
Förvaltningschef Ulf S Olsson föreslår att anvisade medel, 4 Mkr, tas i anspråk 
för energieffektiviseringsåtgärder, inklusive utbyte av kylkompressorer, i 
ishallen Helmia Arena. 

Underlag/beredning 
Förvaltningschefens förslag 2011-01-11 
Arbetsutskottet 2011-01-17 § 4 
______ 
Utdrag till: 
Anita Magnusson
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Bin § 6 Bin2010/188/07 

Arbetsgrupp för långsiktig plan för 
förskoleverksamheten i kommunen 

Bildningsnämndens beslut 
Ordförande Lena Gynnemo (C) och 2:e v.ordförande Lars Jonsson (S) 
utses att ingå i arbetsgruppen för långsiktig planering för förskoleverksamheten 
i kommunen. 

Sammanfattning 
Bildningsnämnden uppdrog, 2010-11-01 § 91, till förvaltningen att utse en 
arbetsgrupp för att upprätta en långsiktig plan för förskoleverksamheten i 
tätorten. 
Bildningsnämnden beslöt, 2010-12-06 § 106, att följande personer skulle ingå i 
en arbetsgrupp för att upprätta en långsiktig plan för förskoleverksamheten i 
hela kommunen: 
Birgitta Friberg utbildningschef, Lars Olsson rektor, Anita Collin rektor, 
Rolf Johnson byggnadsingenjör och Kristina Rebane miljöstrateg. 
 
Bildningsnämnden beslöt vidare att någon eller några politiker skulle ingå i 
arbetsgruppen, och att dessa skulle utses på bildningsnämndens sammanträde i 
januari 2011. 

Underlag/beredning 
Bildningsnämnden 2010-11-01 § 91 
Förvaltningschefens förslag 2010-11-29 
Bildningsnämnden 2010-12-06 § 106 
______ 
Utdrag till: 
R Johnson 
K Rebane 
L Olsson 
A Collin 
B Friberg
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Bin § 7  Bin2011/25/02 
 
Bildningsnämndens representanter i  
- Intagningsdelegationen för gymnasie- och komvux 
- Kommunala handikapprådet 
för mandatperioden 2011-2014 

Bildningsnämndens beslut 
Nedanstående representanter utses för mandatperioden 2011-2014: 
 
Intagningsdelegationen för gymnasie- och komvuxutbildning 
Ordinarie ledamöter  Ersättare
Lena Gynnemo (C)  Ida Nilsson (C) 
Lars Jonsson (S)  Morgan Skoog (S) 
Kerstin Sundén Bergqvist (M) Artur Hulu (M) 
 
Kommunala handikapprådet 
Ordinarie ledamot  Ersättare 
Ulf Björkudd Egegren (C)  Anna-Greta O Berggren (C) 
Magnus Bergqvist (S)  Morgan Skoog (S) 
______ 
Utdrag till: 
Intagningsdelegationen 
Kommunkansliet 
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Bin § 8  Bin2010/59/01 
 
Skolinspektionens tillsyn av Sunne kommuns förskole- 
och skolverksamhet 

Behandling på dagens sammanträde 
Skolinspektionen har genomfört tillsyn i Sunne kommun av 
förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen, barn- och ungdomsutbildningen 
samt vuxnas lärande. Skolinspektionen har besökt kommunens skolor och 
andra verksamheter under perioden 8 juni till den 16 november 2010. 
Skolinspektionens tillsyn fokuseras på sådana faktorer som har betydelse för en 
god lärandemiljö och för elevernas möjligheter att uppnå kunskapsmålen.  
Granskningen avser inte att ge en heltäckande bild av tillståndet i kommunens 
verksamheter. Istället har en bedömning gjorts av i vilken utsträckning 
kommunen avviker från de krav och förväntningar som uttrycks i skollag, 
läroplaner och övriga författningar inom de granskade områdena. 
 
Varje skola har efter besöket fått ett beslut där iakttagelser och bedömningar 
som rör den granskade skolan redovisats.   
Skolinspektionens iakttagelser och bedömningar som rör helhetsbilden av 
skolorna samt verksamheterna och huvudmannens ansvar för skolväsendet i 
kommunens redovisas i ett slutligt beslut.  
Övriga verksamheter, dvs förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen, 
redovisas i var sin rapport och sammanfattas i beslutet. 
 
Utbildningschef Birgitta Friberg redogör, på dagens sammanträde, för 
Skolinspektionens bedömningar och motiveringar. 

Underlag/beredning 
Skolverkets rapport 2010-12-15 
______ 
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Bin § 9  Bin2010/218/07 
 
Placering av gymnasieskolans estetiska program, 
inriktning teater 

Bildningsnämndens beslut 
Estetiska programmet inriktning estetik, media, bild, formgivning samt teater 
förläggs initialt till Broby Grafiska Utbildning. 

Sammanfattning 
Från och med läsåret 2011/2012  kommer  Sunne gymnasieskola att erbjuda 
estetiska programmet inriktningar estetik och media samt bild och 
formgivning. 
Bildningsnämnden beslöt, 2010-12-06 § 104, att estetiska programmet skulle 
utökas med inriktningen teater för 8 elever. 
Placering av utbildningen skulle beslutas vid senare tillfälle. 

Behandling på dagens sammanträde 
Förvaltningschef Ulf S Olsson meddelar att man kommer att använda de 
lokalresurser som finns utan någon om- eller utbyggnad för det estetiska 
programmet med inriktningarna estetik, media, bild, formgivning och teater. 
Utbildningen förläggs initialt till Broby Grafiska Utbildning.  

Underlag/beredning 
Bildningsnämnden 2010-12-06 § 104 
______ 
Beslut till: 
Broby Grafiska utbildning 
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Bin § 10  Bin2010/21/03 
 
Budgetuppföljning år 2010 tom månad 13 

Behandling på dagens sammanträde 
Totalt utfall år 2010: 
 
Ansvarsområde % av  

årsbudget 
2010 

Kvar av 
årsbudget 

Central administration   89  4 706 520 
Område kultur 104    -518 094 
Område fritid   98     263 658 
Sundsviks ro 103 -1 926 042 
Västra ro   99     389 267 
Östra ro 102   -759 588 
Sunne rektorsområde 102 -2 296 363 
Fryxellska skolan  98     949 233 
Broby Grafiska   98   -580 539 
Södra Viken 100     265 941 
Brobyskolan 101   -182 216 
Gymnasieskolorna och 
vuxenutbildning 

101   -496 813 

Bildningsnämnden  99  2 608 140 
 
Under ansvar central administration finns vid årsskiftet  
följande plusposter: 
- Skolskjutsar 1,5 mkr 
- Interkommunal ersättning gymnasiet 1,6 mkr 
- Särskolan 1,0 mkr 
 
All redovisning är nu klar, och resultatet för budgetåret 2010 visar  
på plus 2 608 140 kr för bildningsnämnden. 
______ 
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Bin § 11 
 
Nulägesrapport / Förvaltningschef 
 
Östra förskolan Fryxellska skolan (2011/14/07) 
Föräldrarna har, vid föräldramöte i förskolan, varit mycket positiva till skolan 
och ser gärna att det inte är någon tillfällig lokallösning utan att verksamheten 
får fortsätta. 
Utbildningschef Birgitta Friberg meddelar att barnkön växer och ytterligare 
lokaler behövs i avvaktan på eventuell förskola på Brårud.  
 
Förskolemodul Svanen i Svensby (2010/193/07) 
Man har börjat ta emot barn till den nya avdelningen. 
 
Arbetsmiljöverket angående förskolan Hasselbol Brårud (2010/12/07) 
Detaljplanen för nya förskolan Hasselbol på Brårud har åter överklagats av 
grannarna. 
Arbetsmiljöverket har, efter information om förskolans nuvarande situation -
minskat antal barn, ingen utökning av barnantalet, mer verksamhet utomhus 
och utökning av personal - beslutat avskriva ärendet tillsvidare. Detta under 
förutsättning att Sunne kommun arbetar vidare för ersättningslokaler till 
förskolan Hasselbol. 
 
Ungdomssekreterartjänsten (2011/2/02) 
Kristina Wictorin är tjänstledig ett år. 
Under Kristinas ledighet har Linneth Emilsson erbjudits och tackat ja till 
vikariatet 50% med ungdomsfrågor.  
Från 1 februari förordnas hon på halvtid som ungdomssamordnare/sekreterare . 
Andra halvtiden fortsätter Linneth sin anställning på fritidsgården Bubblan. 
 
Tjänsten som förvaltningsekonom på bildningsförvaltningen (2011/29/02) 
Förvaltningsekonom Anna Johnson har fått tjänst som ekonom på kommunens 
ekonomiavdelning. Vikariatet som förvaltningsekonom på bildnings-
förvaltningen är utannonserat. 
 
Idrottshall Prästbol (2010/175/08) 
Det har nu gjorts en översyn av bussangöringen vid Prästbols idrottshall. 
Tekniska enheten har meddelat att idrottshallen kan tänkas vara färdig redan 
till hösten. 
______ 
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Bin § 12 
 
Redovisning delegeringsbeslut 

Bildningsnämndens beslut 
Redovisningen godkännes. 

Redovisning på dagens sammanträde 
Arbetsutskottets protokoll 2011-01-17 
 
Anställningsbeslut;(2010/34/02) 
Rektor Ulf Blomqvist 2011-01-01 – 2015-12-31/ förvaltningschef. 
Kulturchef Tuula Dajén 2011-01-01 – 2015-12-31/ förvaltningschef. 
Brobyskolan november-december/ rektor Margareta Kvarnström. 
Sunne ro F-år 6 – Östra/Västra ro november-december/ rektor Mikael Brandin 
och rektor Anita Collin. 
 
Avtal om interkommunal ersättning grundskola, förskoleklass  
och fritidshem.(2010/89/03) 
Sunne kommun/Hammarö kommun – mottagande skola Bäckalund 
och Södra Borgeby. 
Sunne kommun/Karlstads kom mun – mottagande skola Fryxellska skolan. 
Hammarö kommun/Sunne kommun – mottagande skola Norrstrandsskolan. 
 
Avtal om interkommunal ersättning för förskoleplatser.(2011/5/03) 
Sunne kommun/Hammarö kommun – mottagande förskola Forsnäsgården. 
 
Ordförandebeslut gällande gemensam prislista inom 
gymnasiesamverkansområde Värmland.(2011/10/03) 
 
Inköpsbeslut huggarvagn Naturbruksgymnasiet Södra Viken.(2010/166/01) 
 
Beslut om placering i särskild undervisningsgrupp(2011/20/07) 
- Bäckalunds skola. 
- Skäggebergsskolan. 
 
Uppsägning hyresavtal lägenhet/lokal Brårud 3:2.(2011/6/01) 
 
Avtal mellan Frykmansskolan/Skäggebergsskolan angående idrottshallen vid 
Skäggebergsskolan.(2011/8/01) 
 
Avstängning från barnomsorg vid Skäggebergs fritids.(2010/69/07) 
 
Beslut om anpassad studiegång Fryxellska skolan höst 2010 och vår 
2011.(2010/215/07) 
 
Beslut om avbetalningsplan barnomsorgen.(2010-270/03) 
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Bin  § 13 
 
Informations- och anmälningsärenden 
 
Kf § 14 – Val av revisorer för kommunförvaltningen.(2010/267/01) 
 
Ks § 157 – Mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande. 
(2010/269/01) 
 
Ksau § 252 – Medfinansiering av projektet Vandringsturism i Värmland samt 
medlemskap i föreningen Värmlandsleder.(2010/272/03) 
 
Kf § 20 – Utredning om eventuellt ishockeygymnasium i Sunne.(2010/217/07) 
 
Kf § 22 – Detaljplan för del av Brårud 3:1.(2010/86/04) 
 
Förvaltningsrättens i Karlstad föreläggande.(2010/258/07) 
 
Yh Myndigheten för yrkeshögskolans beslut avseende ansökningar om att ingå 
i yrkeshögskolan med statsbidrag (2011/21/07) 
- Utbildningen Fotograf - avslag 
- Utbildningen Grafisk medieproduktion – avslag 
- Utbildningen Teknik- och marknadsutvecklare, digitaltryck – avslag 
- Utbildningen Fotoförfattare – avslag 
- Utbildningen Förpackningsdesigner – bifall. 
 
Muntlig information; 
På Fryxellska skolan pågår ett projekt med fokus på matvanor. En del i detta är 
att eleverna, på försök, erbjuds frukost. Erbjudandet om frukost kommer att 
pågå vårterminen ut.  
Ordförande Lena Gynmemo (C) och 2:e vice ordförande Lars Jonsson (S) har 
besökt matsalen i samband med frukostserveringen och betonar att det var en 
mycket positiv och harmonisk miljö och rekommenderar övriga 
bildningsnämnden att göra ett besök. 
Förvaltningschefen framhåller att en utvärdering kommer att göras för att se 
om det hela bidragit till bättre studieresultat.  
______ 
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