
 Sammanträdesprotokoll  
Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 

  2014-11-19 1(23) 
 

 
 

 Utdragsbestyrkande 

  

 
 

Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 13.30-15:45 

Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande 

Linda Strand (S), vice ordförande  

Cajsa Branchetti Hallberg (S) ersätter Laila Andrén (S) 

Klas Häggström (FP)  

Sven Callenberg (C) 

Övriga deltagande Förvaltningschef Catrin Eriksson  

Nämndsekreterare Sumali Skott 

Nämndsekreterare Maria Kumm 

Controller Inger Bergh §§ 162-175 

Barbro Ekman, enhetschef förskola §§ 162-164 

Lisbeth Gustawsson, enhetsassistent enheten förskola §§ 162-164 

Personalrepresentant Eva Erhard §§ del av 167, 168-176, 183 

Personalrepresentant Björn Odot Andersson §§ 162-163, 165, del av 166 

Justeringens  
plats och tid 

 

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer 162-183 
Sumali Skott  

Ordförande 
  

Olof Eriksson 

Justerande 
 

Klas Häggström 

 Anslag/bevis  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Nämnd Barn- och 

utbildningsförvaltningen 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 

  

Sammanträdesdatum 2014-11-19 

Datum för 

anslags uppsättande 2014-11- 
Datum för 

anslags nedtagande 2014-12- 

Förvaringsplats 

för protokollet 
Kanslienheten 

Underskrift 

……………………………………………………. 
Sumali Skott 

 



 Sammanträdesprotokoll  
Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 

 2014-11-19 2(23) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

 

BUN § 162  

 

Fastställande av föredragningslista  

 

Följande ändringar görs: 

 

1. Översyn gymnasiesamverkan – översyn av regional samverkan i Värmland, fortsatt 

utredning, flyttas till information/meddelanden 

2. Sammanträden 2015 ersätter ovanstående ärende i dagordningen 

 

Föredragningslistan är därmed fastställd. 

 

___________________ 
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BUN § 163  

 

Central samverkan; BUN 13 november 2014 

 

Central samverkan för barn- och utbildningsnämndens ärenden är genomförd 13 november.  

 

___________________ 
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BUN § 164  

 

Redovisning av tillsyn enskilda verksamheter 
 

Barbro Ekman, enhetschef Enheten förskola och Lisbeth Gustawsson, enhetsassistent Enheten 

förskola redovisar hur tillsynen av enskilda verksamheter gått tillväga. 

 

___________________ 
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BUN § 165   dnr BUN 2014/16 

     

 

Ekonomisk prognos per 31 oktober 2014 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 10 oktober 2014 behandlas.  

Budgeten följs upp nio-tio gånger per år varvid prognos upprättas och avvikelse mellan beräknat 

utfall och årsbudget beräknas. Barn och utbildningsförvaltningen redovisar en prognos per 31 oktober 

2014 på 74 000 kronor. Detta är en förändring med 955 000 kronor som framförallt beror på ny 

prognos vad gäller personalkostnader och skolskjutskostnader.  

 

Antalet barn/elever i barn- och utbildningsförvaltningens samtliga verksamheter har blivit större än 

budgeterat. Kostnader för förberedelseverksamhet och barn i behov av särskilt stöd har ökat. Då fler 

elever har valt gymnasieutbildning på Karlbergsgymnasiet kan underskotten täckas. 

 

Prognosen samt redovisade och budgeterade kostnader/ intäkter för perioden sammanställs i följande 

Prognosrapport: 

Prognosrapport, tkr 
Redovisat för 

perioden 
Årsbudget Årsprognos 

Beräknat 
utfall 

Barn- och utbildningsnämnd   244 302 0 302 

Barn- och utbildningsförvaltning   17 900 19 145 -3 300 22 445 

Enheten förskola 29 566 36 567 -656 37 223 

Enheten grundskola 86 596 108 358 -611 108 969 

Resursenheten 4 131 6 479 911 5 568 

Enheten gymnasium 43 552 57 933 3 730 54 203 

Summa 181 989 228 784 74 228 710 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden lägger rapporten till handlingarna. 

 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Ekonomienheten 
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BUN § 166  

AU § 55   dnr BUN 2014/130 

 

Edsleskogs friskola – Ansökan om bidrag 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 27 oktober 2014 

2. Ansökan om godkännande och rätt till bidrag inkommen 2 oktober 2014 till kanslienheten 

3. Komplettering och 13 bilagor till ansökan 

 

Edsleskogs friskola har ansökt om bidrag för fristående förskola med start 1 juli 2015. 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att bevilja Edsleskogs friskola bidrag för fristående förskola 

från och med den 1 juli 2015.  

 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Edsleskogs friskola 

Enheten Förskola 
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BUN § 167 

AU § 64   dnr BUN 2014/153 

 

Kommunblad 2013 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 17 oktober 2014 

2. Kommunblad från Skolverket september 2014 

 

I kommunbladet ges en sammanfattande bild av kommunens förskola, pedagogisk omsorg, 

fritidshem, skola och vuxenutbildning utifrån ett urval av den senast publicerade statistiken. En 

jämförelse görs med andra liknande kommuner och med riket som helhet. Uppgifterna från 

kommunbladet har analyserats, kommenterats och jämförts med uppgifter för Åmåls kommun 2012. 

 

Kommunbladen publiceras i två steg. Under våren publiceras uppgifter om barn/elever, pedagogisk 

personal samt utbildningsresultat. Under hösten kompletteras kommunbladen med information om 

kostnader.  

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Ekonomienheten 
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BUN § 168 

AU § 56  dnr BUN 2014/143 

 

Grundbelopp år 2015 – ekonomiska föreningen föräldrakooperativet Barnhagen 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 24 oktober 2014 behandlas. 

 

Grundbelopp till fristående huvudman beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid 

fördelning av resurser till de egna verksamheterna av motsvarande slag. Kommunen ska redovisa hur 

bidraget har beräknats. Bidraget är baserat på budget och helår. Detta bidrag kan variera beroende på 

huruvida den fristående huvudmannen är ansluten till kommunens kö och avgiftshantering, eller 

administrerar detta själv, samt beroende på val av fria nyttigheter. 3 % administration samt 6 % 

momskompensation har beräknats. 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer grundbelopp för år 2015 till ekonomiska föreningen 

föräldrakooperativet Barnhagen, med egen kö och avgiftsadministration, efter avdrag för fria 

nyttigheter enligt avtal, med hänvisning till 8 kap. 21 § (förskola) Skollagen (2010:800): 

 

Kronor per barn och år: 

Förskola 1-<3 år 127 490 

Förskola 3-5 år 89 150 

 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås ge förvaltningschefen delegation på delgivning av beslut till 

fristående huvudman. 

 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Ekonomiska föreningen föräldrakooperativet Barnhagen 

Ekonomienheten 
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BUN § 169 

AU § 57  dnr BUN 2014/144 

 

Grundbelopp år 2015 – föreningen för kristen barnomsorg i Åmål, förskolan Lyckan 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 24 oktober 2014 behandlas. 

 

Grundbelopp till fristående huvudman beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid 

fördelning av resurser till de egna verksamheterna av motsvarande slag. Kommunen ska redovisa hur 

bidraget har beräknats. Bidraget är baserat på budget och helår. Detta bidrag kan variera beroende på 

huruvida den fristående huvudmannen är ansluten till kommunens kö och avgiftshantering, eller 

administrerar detta själv, samt beroende på val av fria nyttigheter. 3 % administration samt 6 % 

momskompensation har beräknats. 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer grundbelopp för år 2014 till föreningen för kristen 

barnomsorg i Åmål, förskolan Lyckan, ansluten till kommunens kö och avgiftsadministration, efter 

avdrag för fria nyttigheter, med hänvisning till 8 kap. 21 § Skollagen (2010:800): 

 

Kronor per barn och år: 

Förskola 1-<3 år 140 460 

Förskola 3-5 år 99 990 

 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås ge förvaltningschefen delegation på delgivning av beslut till 

fristående huvudman. 

 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Föreningen för kristen barnomsorg i Åmål Förskolan Lyckan 

Ekonomienheten 
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BUN § 170 

AU § 58  dnr BUN 2014/145 

 

Grundbelopp år 2015 – förskolan Myran i Åmål ekonomisk förening 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 24 oktober 2014 behandlas. 

 

Grundbelopp till fristående huvudman beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid 

fördelning av resurser till de egna verksamheterna av motsvarande slag. Kommunen ska redovisa hur 

bidraget har beräknats. Bidraget är baserat på budget och helår. Detta bidrag kan variera beroende på 

huruvida den fristående huvudmannen är ansluten till kommunens kö och avgiftshantering, eller 

administrerar detta själv, samt beroende på val av fria nyttigheter. 3 % administration samt 6 % 

momskompensation har beräknats. 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer grundbelopp för år 2015 till förskolan Myran i Åmål 

ekonomisk förening ansluten till kommunens kö och avgiftsadministration, efter avdrag för fria 

nyttigheter enligt avtal, med hänvisning till 8 kap. 21 § Skollagen (2010:800): 
 

Kronor per barn och år: 

Förskola 1-<3 år 137 900 

Förskola 3-5 år 97 430 
 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås ge förvaltningschefen delegation på delgivning av beslut till 

fristående huvudman. 

 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Förskolan Myran i Åmål ekonomisk förening  

Ekonomienheten 
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BUN § 171 

AU § 59  dnr BUN 2014/146 

 

Grundbelopp år 2015 – förskolan Pärlan ekonomisk förening 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 24 oktober 2014 behandlas. 

 

Grundbelopp till fristående huvudman beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid 

fördelning av resurser till de egna verksamheterna av motsvarande slag. Kommunen ska redovisa hur 

bidraget har beräknats. Bidraget är baserat på budget och helår. Detta bidrag kan variera beroende på 

huruvida den fristående huvudmannen är ansluten till kommunens kö och avgiftshantering, eller 

administrerar detta själv, samt beroende på val av fria nyttigheter. 3 % administration samt 6 % 

momskompensation har beräknats. 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer grundbelopp för år 2015 till förskolan Pärlan ekonomisk 

förening ansluten till kommunens kö och avgiftsadministration, efter avdrag för fria nyttigheter enligt 

avtal, med hänvisning till 8 kap. 21 § Skollagen (2010:800): 
 

Kronor per barn och år: 

Förskola 1-<3 år 140 460 

Förskola 3-5 år 99 990 
 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås ge förvaltningschefen delegation på delgivning av beslut till 

fristående huvudman. 

 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Förskolan Pärlan ekonomisk förening 

Ekonomienheten 
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BUN § 172 

AU § 60  dnr BUN 2014/147 

 

Grundbelopp år 2015 – Tössebobarna ekonomisk förening 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 4 november 2014 behandlas. 

 

Grundbelopp till fristående huvudman beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid 

fördelning av resurser till de egna verksamheterna av motsvarande slag. Kommunen ska redovisa hur 

bidraget har beräknats. Bidraget är baserat på budget och helår. Detta bidrag kan variera beroende på 

huruvida den fristående huvudmannen är ansluten till kommunens kö och avgiftshantering, eller 

administrerar detta själv, samt beroende på val av fria nyttigheter. 1 % administration samt 6 % 

momskompensation har beräknats. 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer grundbelopp för år 2015 till Tössebobarna ekonomisk 

förening ansluten till kommunens kö och avgiftsadministration, efter avdrag för fria nyttigheter enligt 

avtal, med hänvisning till 25 kap. 11 § Skollagen (2010:800): 
 

Kronor per barn och år: 

Pedagogisk omsorg, 1-5 år 112 170 

Pedagogisk omsorg, 6-12 år 39 680 
 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås ge förvaltningschefen delegation på delgivning av beslut till 

fristående huvudman. 

 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Tössebobarna ekonomisk förening 

Ekonomienheten 
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BUN § 173 

AU § 61  dnr BUN 2014/148 

 

Grundbelopp år 2015 – föreningen Edsleskogs friskola 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 24 oktober 2014 behandlas. 

 

Grundbelopp till fristående huvudman beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid 

fördelning av resurser till de egna verksamheterna av motsvarande slag. Kommunen ska redovisa hur 

bidraget har beräknats. Grundbeloppet baseras på budget och helår. Grundbeloppet inkluderar 3 % 

administration samt 6 % momskompensation. 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer grundbelopp för år 2015 till föreningen Edsleskogs friskola 

efter avdrag för fria nyttigheter enligt avtal, med hänvisning till 9 kap. 19 § (förskoleklass) samt 10 

kap. 37 § (grundskola) Skollagen (2010:800): 
 

Kronor per elev och år: 

Förskoleklass 43 260

Grundskola skolår 1-3 74 260

Grundskola skolår 4-6 72 260  
 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås ge förvaltningschefen delegation på delgivning av beslut till 

fristående huvudman. 

 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Föreningen Edsleskogs friskola 

Ekonomienheten 
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BUN § 174 

AU § 62  dnr BUN 2014/149 

 

Grundbelopp år 2015 – Natur & Miljöskolan i Åmål aktiebolag 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 4 november 2014 behandlas. 

 

Grundbelopp till fristående huvudman beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid 

fördelning av resurser till de egna verksamheterna av motsvarande slag. Kommunen ska redovisa hur 

bidraget har beräknats. Grundbeloppet baseras på budget och helår. Grundbeloppet inkluderar 3 % 

administration samt 6 % momskompensation. 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer grundbelopp för år 2015 till Natur- & Miljöskolan i Åmål 

aktiebolag efter avdrag för fria nyttigheter, med hänvisning till 9 kap. 19 § (förskoleklass), 10 kap. 37 

§ (grundskola) samt 14 kap. 15 § (fritidshem) Skollagen (2010:800): 
 

Kronor per elev och år: 

Fritidshem 40 430 

Förskoleklass 43 260 

Grundskola skolår 1-3 74 260 

Grundskola skolår 4-6 72 260 

 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås ge förvaltningschefen delegation på delgivning av beslut till 

fristående huvudman. 

 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Natur & Miljöskolan i Åmål aktiebolag 

Ekonomienheten 
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BUN § 175 

AU § 63  dnr BUN 2014/150 

 

Interkommunal ersättning 2015, förskole- och grundskoleverksamhet 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 4 november 2014 behandlas. 

 

Enligt Skollagen (2010:800) ska Åmåls kommun ta emot barn och elever från andra kommuner om 

det med hänsyn till barnet eller elevens personliga förhållande finns särskilda skäl och ska då ersättas 

för sina kostnader av elevens hemkommun. 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer belopp för interkommunal ersättning för år 2015: 

Kronor per barn/elev och år: 

Förskola 1-<3 år 119 320  Förskoleklass 40 560 

Förskola 3-5 år 84 200  Grundskola skolår 1-3 69 850 

Fritidshem 32 030  Grundskola skolår 4-6 68 020 

Pedagogisk omsorg, 1-5 år 96 560  Grundskola skolår 7-9 78 130 

Pedagogisk omsorg, 6-12 år 31 560  

 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Ledningsgruppen 

Skolassistenter 

Ekonomienheten 
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BUN § 176 

   dnr BUN 2014/157 

 

Sammanträdesdatum 2015 

 

Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Sumali Skott daterad 18 november 2014 behandlas. 

 

Nedan lämnas förslag till sammanträdesdagar för barn- och utbildningsnämnden och barn- och 

utbildningsnämndens arbetsutskott 2015. 

 

Mötesdagar för samtliga är torsdagar under 2015 med undantag för barn- och utbildningsnämnden 

den 17 juni och 12 augusti som är en onsdag och den 15 december som är en tisdag.  

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott börjar kl. 13.30. Barn- och utbildningsnämnden startar 

kl. 13.30 med gruppmöten från kl. 13.00. 

 

 

Jan Feb Mars April  Maj  Juni 

BUN AU - 12 12 9 7 4 

BUN 22 26 26 23 21 17 

 
      

 Aug      Sept Okt Nov Dec 
 

BUN AU 12 10 8 5 3 
 BUN 27 24 22 19 15 
 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden antar ovanstående förslag på sammanträdesdatum för barn- och 

utbildningsnämndens arbetsutskott och barn- och utbildningsnämnden under 2015.  

 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Kommunstyrelsen
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BUN § 177 

 

Rapportering till huvudman kring antal barn/elever folkbokförda samt asylsökande i Åmåls 

kommun 

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar kring antal barn/elever folkbokförda samt asylsökande i 

Åmåls kommun. 

 

_________________ 
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BUN § 178 

 

Rapportering till huvudman kring delegeringsärenden 

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar kring delegeringsärenden. 

 
 _________________ 
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BUN § 179 

 

Rapportering till huvudman kring åtgärder mot kränkande behandling 

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar kring åtgärder mot kränkande behandling.  

 
_________________ 
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BUN § 180 

 

Rapportering till huvudman kring klagomålshantering enligt Skollagen 2010:800 

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar kring klagomålshantering enligt Skollagen 

2010:800.  

 
_________________ 
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BUN § 181 

 

Rapportering till huvudman kring skolfrånvaro vid enheten grundskola 

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar kring skolfrånvaro vid enheten grundskola.  

 
_________________ 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

BUN § 182 

 

Rapportering till huvudman kring rektorers arbetstid 

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar kring rektorers arbetstid. 

 
 _________________ 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

BUN § 183   

 

Information/meddelande 

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar om: 

 

 BUN måndag 15 december kl. 09.00 (gruppmöten kl. 08.30) 

 Översynen för gymnasiesamverkan 

 

___________________ 

 

 

 


