
ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum Sida 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 

   

 Utdragsbestyrkande 

  

 

  
Plats och Tid Stadshuset, kl. 08:00-12:00 

Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande 

Linda Strand (S) 

Torbjörn Norén (S), ers f Laila Andrén (S) 

Tina Carlson (V), 1:e v ordf 

Ulf Hanstål (M), 2:e v ordf 

Roger Magnusson (C) 

Klas Häggström (FP) 

Övriga deltagande Catrin Eriksson, förvaltningschef 

Berith Fahlén, nämndsekreterare 

Hans Andersen (S) 

Lisa Malm (MP), Harald Hårdstedt (KD) 

Inger Bergh, ekonom §§ 29-34 

Personalrepr: Marie Malmén Lärarförbundet, Malin Brunzell LR, 

Barbro Axelsson Kommunal §§ 29-39 

Rektor, specialpedagog, skolkurator § 41 

Enhetschef, rektorer Enheten grundskola § 42 

 
Utses att justera Ulf Hanstål 

Justeringens  
plats och tid 

Stadshuset, 2011-03-17 

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer 29-42 
Berith Fahlén  

Ordförande 
  

Olof Eriksson 

Justerande 
 

Ulf Hanstål 

 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 2011-03-16 

Datum för 

anslags uppsättande 2011-03-17 
Datum för 

anslags nedtagande 2011-04-07 

Förvaringsplats 

för protokollet 
Stadshuset 

Underskrift 
……………………………………………………. 
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BUN § 29 

 

Ekonomisk rapport 2011 

 

Ekonomisk rapport behandlas. 

 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 

 

Läggs till handlingarna. 

 

________ 
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BUN § 30  2011/1 

 

Bidragsbelopp till enskild verksamhet, ansluten till kommunal kö och 

administration – förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg (familjedaghem) 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Erikssons behandlas,  

dat. 2011-02-23. 

 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta om nya uppdaterade 

bidrag till enskild verksamhet avseende år 2011, med hänvisning till 2a 

kap. 17a§ skollagen (1985:1100). Kommunens bidrag ska beräknas efter 

samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till 

den egna verksamheten av motsvarande slag.  

 

Grundbeloppet avser ersättning för följande kostnadsslag: 

 omsorg och pedagogisk verksamhet 

 pedagogiskt material och utrustning 

 måltider 

 administration (3 % för förskola och fritidshem, 1 % för pedagogisk 

omsorg) 

 mervärdesskatt (enligt sexprocentsregeln) 

 lokalkostnader 
 

Bidraget baseras på reviderad budget för år 2011 och träder i kraft efter 

det att kommunfullmäktige beslutat om ombudgeteringen. 

 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 

 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer, under förutsättning av att 

kommunfullmäktige tar beslut om nya ekonomiska ramar för nämnden, 

reviderade bidragsbelopp för år 2011 till enskilda huvudmän anslutna 

till kommunal kö- och avgiftsadministration samt barnförsäkring: 

 

Kronor per barn och år fr.o.m. kommunfullmäktiges beslut om 

ombudgetering: 

Förskola 1-<3 år 137 485 

Förskola 3-5 år 100 261 

Fritidshem 40 312 

Pedagogisk omsorg (familjedaghem) 1-5 år 95 500 

Pedagogisk omsorg (familjedaghem) 6-12 år 38 501 

 

Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningschefen delegation på 

delgivning av beslut till respektive huvudman. 

 

___________ 
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BUN 31  2011/2 

 

Bidragsbelopp till enskild verksamhet, med egen kö- och 

avgiftsadministration – förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 

(familjedaghem) 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson behandlas,  

dat. 2011-02-23. 

 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta om nya uppdaterade bidrag till 

enskild verksamhet avseende år 2011, med hänvisning till 2a kap. 17a§ skol-

lagen (1985:1100). Kommunens bidrag ska beräknas efter samma grunder 

som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna 

verksamheten av motsvarande slag.  
 

Grundbeloppet avser ersättning för följande kostnadsslag: 

 omsorg och pedagogisk verksamhet 

 pedagogiskt material och utrustning 

 måltider 

 administration (3 % för förskola och fritidshem, 1 % för pedagogisk 

omsorg) 

 mervärdesskatt (enligt sexprocentsregeln) 

 lokalkostnader 
 

Bidraget baseras på reviderad budget för år 2011och träder i kraft efter det att 

kommunfullmäktige beslutat om ombudgeteringen. 

 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 

 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer, under förutsättning av att 

kommunfullmäktige tar beslut om nya ekonomiska ramar för nämnden, 

reviderade bidragsbelopp för år 2011 till enskilda med egen kö- och 

avgiftsadministration, men anslutna till kommunens barnförsäkring. 

 

Kronor per barn och år: 

Förskola 1-<3 år 127 291 

Förskola 3-5 år 92 725 

Fritidshem 34 652 

Pedagogisk omsorg (familjedaghem) 1-5 år 86 811 

Pedagogisk omsorg (familjedaghem) 6-12 år 32 834 

 

Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningschefen delegation på 

delgivning av beslut till respektive huvudman. 

 

__________ 
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BUN § 32  2011/3 

 

Bidragsbelopp till fristående grundskoleverksamhet – förskoleklass och 

grundskola 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson behandlas,  

dat. 2011-02-23. 

 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta om nya uppdaterade bidrag till 

fristående grundskoleverksamhet avseende år 2011, med hänvisning till 2b 

kap. 10b§ samt 9 kap. 6§ skollagen (1985:1100). Kommunens bidrag ska 

beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av 

resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag.  

 

Grundbeloppet avser ersättning för följande kostnadsslag: 

 undervisning 

 läromedel och utrustning 

 elevvård och hälsovård 

 måltider 

 administration 

 mervärdesskatt (enligt sexprocentsregeln) 

 lokalkostnader 

 

Bidraget baseras på reviderad budget för år 2011och träder i kraft efter det att 

kommunfullmäktige beslutat om ombudgeteringen. 

 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 

 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer, under förutsättning av att 

kommunfullmäktige tar beslut om nya ekonomiska ramar för nämnden, 

reviderade bidragsbelopp för år 2011 till fristående grundskoleverksamheter 

anslutna till kommunens elevförsäkring och elevhälsa. Bidragsbelopp för 

elevförsäkring och elevhälsa är oförändrade. 

 

Kronor per elev och år: 

Grundskola:   

Förskoleklass  40 584       

Skolår 1-3 62 095          

Skolår 4-6 72 650 

Skolår 7-9 81 202 

 

Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningschefen delegation på 

delgivning av beslut till respektive huvudman. 

 

__________ 
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BUN § 33  2011/4 

 

Interkommunal ersättning – förskole- och grundskoleverksamhet 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson behandlas,  

dat. 2011-02-23. 

 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta om nya uppdaterade 

interkommunala ersättningsbelopp avseende år 2011, med hänvisning 

till 2a kap. 12a§, 4 kap. 8, 8a§§  skollagen (1985:1100). 

 

Åmåls kommun är skyldig att ta emot elever från andra kommuner om 

det med hänsyn till elevens personliga förhållande finns särskilda skäl, 

men har då rätt till ersättning från hemkommunen för de kostnader som 

budgeterats. 

 

Ersättningen baseras på reviderad budget för år 2011och träder i kraft 

efter det att kommunfullmäktige beslutat om ombudgeteringen. 

 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 

 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer belopp för interkommunal 

ersättning  för år 2011, under förutsättning av att kommunfullmäktige 

tar beslut om nya ekonomiska ramar för nämnden. 

Kronor per elev och år: 

 

Förskola 1-<3 år 118 620 

Förskola 3-5 år 87 030 

Pedagogisk omsorg, familjedaghem 1-5 år 83 260 

Pedagogisk omsorg, familjedaghem 6-12 år 32 870 

Fritidshem 33 330 

Förskoleklass 39 900 

Grundskola skolår 1-3 60 840 

Grundskola skolår 4-6 70 510 

Grundskola skolår 7-9 78 340 

 

___________ 
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BUN § 34  2011/5 

 

Bidragsbelopp till fristående gymnasieskola 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson behandlas,  

dat. 2011-02-23. 

 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta om nya uppdaterade 

bidrag till fristående gymnasieverksamhet avseende år 2011, med 

hänvisning skollagen 9 kap. 8 a och 8 c §§ skollagen (1985:1100). 

 
 

Bidragen ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar 

vid fördelning av resurser till de program eller inriktningar som 

kommunen erbjuder. 

 

Grundbeloppen avser ersättning för följande kostnadsslag: 

 

 undervisning 

 läromedel och utrustning 

 elevvård och hälsovård 

 måltider 

 administration 

 mervärdesskatt (enligt sexprocentsregeln) 

 lokalkostnader 

 

Grundbelopp (kronor per elev och år) för respektive verksamhet, om 

den enskilda verksamheten är ansluten till kommunal kö- och avgifts-

administration samt barnförsäkring. Ersättning för skolmåltider ska 

särredovisas. 

 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 

 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer, under förutsättning av att 

kommunfullmäktige tar beslut om nya ekonomiska ramar för nämnden, 

reviderade bidragsbelopp för år 2011 till fristående gymnasieskolor för 

nationella program med samma inriktning som kommunen erbjuder: 

 

Kronor per elev och år: 

 

BF   80 413 

EC  102 797 

ES exklusive inriktning musik   92 516 

ES inriktning musik  119 808 

HP  74 949 

IP  120 428 
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forts. § 34 

 

NV    85 035        85 035 

SP  77 382 

TE  92 519 

Gymnasiesärskola, verksamhetsträning 385 722 

   

I övriga fall ska kommunen betala bidragsbelopp enligt riksprislistan. 

 

Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningschefen delegation på 

delgivning av beslut till respektive fristående huvudman. 

 

_________ 
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BUN § 35  2011/12 

 

Remiss – Vi behöver fler unga företagare – Ulf Hanstål (M) 

 

Kommunstyrelsen har till barn- och utbildningsnämnden remitterat rubricerat 

ärende för yttrande. 

 

Information om GY-11 (Gymnasiereformen GY 11) 

Syftet med GY11 är att få nationell struktur och likvärdighet vad gäller 

program varför man inom GY-11 inte har möjlighet att skapa program och 

inriktningar på samma sätt som man hitintills har kunnat göra. 

 

Inom ramen för GY-11 kan man däremot, inom utrymmet för 

programfördjupning, profilera sig med kurser vilket skulle kunna vara en 

entreprenörsprofil med lämpliga programfördjupningar. 

 

Entreprenörskap är ett av ledorden i GY-11 och ska genomsyra 

undervisningen. Med entreprenörskap menas "förmågan att lösa problem, 

tänka nytt, planera sitt arbete, ta ansvar och samarbeta med andra".  

 

Entreprenörskap finns också i GY-11 som särskilt ämne bland 

programfördjupningar på Ekonomiprogrammet, Handels- och 

administrationsprogrammet, Industritekniska programmet, Naturvetenskapliga 

och Samhällsvetenskapliga programmen bland Karlbergsgymnasiets 

programutbud. Ämnet är uppdelat i två kurser: Entreprenörskap och 

Entreprenörskap och företagande. Man kan också läsa det som individuellt 

val på samtliga program från och med hösten 2012 då Karlbergsgymnasiet har 

för avsikt att erbjuda ovanstående kurser.  

 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 

 

Barn- och utbildningsnämnden inlämnar följande yttrande till 

kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen föreslås upprätta samarbete inom ramen för 

gymnasiesamverkan Säffle/Åmål kring hur vi utvecklar entreprenörskapet 

inom ramen för GY 11 på respektive skola – uppdrag till samverkansgrupp 

gymnasiesamverkan Säffle/Åmål. 

 

Kommunstyrelsen föreslås ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att 

fortsätta arbetet med WEPA-ansökan kring förslag vad gäller 

entreprenörskap. 

 

Beslutsexpediering: 

Kommunstyrelsen 

__________ 
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BUN § 36  2011/13 

 

Remiss – Resor till och från fritidsgårdar – Martin Odalgård (MP), 

Pia Ingemarsson (MP) 

 

Miljöpartiet de Gröna, Åmål, har till kommunstyrelsen lämnat in en 

motion om resor till och från fritidsgårdar där de av tidsmässiga, 

ekonomiska och miljömässiga skäl föreslår att Åmåls kommun ska 

ombesörja resor med taxi/minibuss för ungdomar i Edsleskog, 

Ånimskog, Mo och andra orter till och från aktiviteter på Huset och 

fritidsgårdar i Fengersfors, Tösse och Åmål. 

 

Kommunstyrelsen har till barn- och utbildningsnämnden remitterat ärendet 

för yttrande. 

 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 

 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att om kommunen 

ska ge denna service bör transporterna upphandlas samt att medel måste 

avsättas till denna icke lagstadgade verksamhet. 

 

Beslutsexpediering: 

Kommunstyrelsen 

__________ 
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BUN § 37  2011/18 

 

Förfrågan om fortsatt medverkan i projektet Vatten och Samhälle 

 

Styrgruppen för projektet Hållbar utveckling, Vatten och Samhälle, 

beslutade vid möte i januari att vända sig till deltagande gymnasienämnder i 

syfte att få förtydligt fortsatt medverkan i projektet. 

 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om  medverkan i projektet och 

samverkansarbetet. Utbildningsprofilen Hållbar framtid kan inte erbjudas i 

dagsläget. Nämnden tillsätter en resursperson i samverkansgruppen som aktivt 

kommer att medverka i arbetet. 

 

__________ 
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BUN § 38  

 

Meddelanden/information 

 

Protokoll från centrala samverkansgruppen (CESAM), 2011-02-07 och  

2011-03-07 föreligger för kännedom. 

 

Med anledning av skolinspektionens tillsyn i Åmåls skolor har barn- och 

utbildningsförvaltningen skickat in svar till skolinspektionen. 

 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 

 

Informationen läggs till handlingarna. 

 

________ 
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BUN § 39 

 

Förskola Fengersfors 

 

Med anledning av barn- och utbildningsnämnden beslut § 129, kring 

enskild verksamhet förskola Växthuset i Fengersfors, måste barn- 

och utbildningsnämnden ta ställning till fortsatt kommunal 

verksamhet i Fengersfors. 

 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar fortsätta bedriva kommunal 

verksamhet, Enheten Förskola, i Fengersfors befintliga lokaler fram 

till det datum enskild verksamhet Förskola Växthuset startar sin 

verksamhet. 

 

___________ 
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BUN § 40 

 

Meddelanden/information 

 

Förvaltningschefen informerar om skolplikt i hemmet. 

 

___________ 
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BUN § 41 

 

Skolfrånvarorapportering 

 

Rektor, specialpedagog, skolkurator informerar om skolfrånvaro. 

 

___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUN § 42 

 

Utbildning – information  Enheten Grundskola 

 

Enhetschef och rektorer informerar om verksamheten inom Enheten 

Grundskola. 

 

__________ 

 

 


