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 Utdragsbestyrkande 

  

 
 

Plats och tid Kommunfullmäktigesalen, Stadshuset kl. 13:30 – 15:45  

Beslutande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olof Eriksson (S), ordförande 

Fredrik Bengtsson (S)  

Linda Strand (S) 

Lisa Malm (MP)  

Klas Häggström (L)  

Peter Vestlund (L) ersätter Peter Håkansson (C)    

  

 

 

 

 

Övriga deltagande Förvaltningschef Catrin Eriksson  

Nämndsekreterare Sumali Skott 

Personalrepresentanter Eva Erhard §§ 169-185, § 189, ej beslut 

Enhetschef Enheten Grundskola Kent Jönsson §§ 169-173 

Processledare PRIO Staffan Sindsjö § 169 

Enhetschef Enheten Gymnasium Roger Engström §§ 169-173 

  

 

Justeringens  
plats och tid 

 

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer 166-189 
Sumali Skott  

Ordförande 
  

Olof Eriksson 

Justerande 
 

Peter Vestlund 

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

Nämnd Barn- och 

utbildningsnämnden 

Organ  

  

Sammanträdesdatum 2016-11-22 

Datum för 

anslags uppsättande  
Datum för 

anslags nedtagande  

Förvaringsplats 

för protokollet 
Kanslienheten 

Underskrift 

……………………………………………………. 
Sumali Skott 
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BUN § 166 

 

Val av justerare 

 

Peter Vestlund (L) väljs att justera dagens protokoll.  

___________________ 
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BUN § 167 

 

Fastställande av föredragningslista  

 

Föredragningslistan fastställs. 

___________________ 
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BUN § 168 

 

Central samverkan 

 

Central samverkan för barn- och utbildningsnämndens ärenden är genomförd den 18 november 2016. 

___________________ 
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BUN § 169 

 

Redovisning PRIO – genomförande, resultat/nuläge 

 

Enhetschef Enheten Grundskola Kent Jönsson och processledare PRIO Staffan Sindsjö redovisar 

kring PRIO:s (Sveriges kommuners och landstings skolutvecklingsprojekt inklusive arbetsmiljö) 

genomförande, resultat och nuläge. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisningen. 

___________________ 
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BUN § 170 

 

Redovisning Öppna jämförelser grundskola 2016 SKL 

 

Enhetschef Enheten Grundskola Kent Jönsson redovisar resultat av SKL:s (Sveriges kommuner och 

landsting) Öppna Jämförelser inom grundskolan.  

 

Syftet med Öppna Jämförelser är att analysera verksamheten, lära av varandra, förbättra kvaliteten 

och effektivisera verksamheten.  

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisningen. 

___________________ 
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BUN § 171 

 

Redovisning Öppna jämförelser gymnasium 2016 SKL 

 

Enhetschef Enheten Gymnasium Roger Engström redovisar resultat av SKL:s (Sveriges kommuner 

och landsting) Öppna Jämförelser inom gymnasieskolan.  

 

Syftet med Öppna Jämförelser är att analysera verksamheten, lära av varandra, förbättra kvaliteten 

och effektivisera verksamheten.  

 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisningen. 

___________________ 
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BUN § 172 

 

Redovisning arbete med enhetsmål, Enheten Grundskola och Enheten Gymnasium – 

Entreprenöriell skolutveckling 

 

Enhetschef Enheten Grundskola Kent Jönsson och Enhetschef Enheten Gymnasium Roger Engström 

redovisar redovisar arbetet med enhetsmål inom Enheten Grundskola och Enheten Gymnasium med 

utgångspunkt i Skolverkets projekt Entreprenöriell skolutveckling. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisningen. 

___________________ 
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BUN § 173    BUN 2016/162 

 

Redovisning kommunblad 2015 

  

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 9 november 2016 behandlas. 

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson redovisar kommunblad 2015 för nämnden.  

 

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 även med andra liknande kommuner och med riket som helhet.  

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen och lägger den till handlingarna. 

___________________ 
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BUN § 174    dnr BUN 2016/152 

 

Systematiskt kvalitetsarbete – rapport 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 31 oktober 2016 behandlas. 

 

Enligt Skollag 2010:800 4 kap. Kvalitet och inflytande § 3 ska varje huvudman inom skolväsendet på 

huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. 

 

Det systematiska kvalitetsarbetet ska enligt § 6 dokumenteras. Enligt § 5 ska inriktningen på det 

systematiska kvalitetsarbetet vara de mål som finns för utbildningen i denna lag och i andra 

föreskrifter (nationella mål) och att de uppfylls. 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna upprättade och redovisade rapporter för 

systematiskt kvalitetsarbete för arbetsåret 2015/2016 för Enheten Förskola, Enheten Grundskola och 

Enheten Gymnasium. 

 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Skolinspektionen  

Respektive enhet  
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BUN § 175    dnr BUN 2016/9 

 

Budgetuppföljning per 31 oktober 2016 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson inkommen 11 november 2016 behandlas. 

 

Uppföljningen per 31 oktober 2016 ger ett resultat på plus 3 584 000 kronor. 

Underskott redovisas för bidrag till fristående verksamheter på grund av ökat antal barn/elever, men 

kan begränsas tack vare att överskott beräknas för köp/försäljning skolplatser samt statsbidrag från 

Migrationsverket och Skolverket. 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna. 

 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Ekonomienheten 
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BUN § 176    dnr BUN 2016/155 

 

Sammanträdesdagar 2017 

 

Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Sumali Skott daterad 10 oktober 2016 behandlas. 

 

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

utbildningsnämndens arbetsutskott 2017. Mötesdagar för samtliga är torsdagar med undantag för maj, 

juni och december då barn- och utbildningsnämnden är på en tisdag 2017. 

 

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 9 9 6 11 8 

BUN 26 23 23 27 23 20 

 
      

 Aug      Sept Okt Nov Dec 
 

BUN AU 10 7 5 9 7 
 BUN 24 21 19 23 19  

 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer sammanträdesdagar för barn- och utbildningsnämnden och 

barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017. 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Catrin Eriksson 
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BUN § 177    dnr BUN 2016/142 

 

Grundbelopp år 2017 till fristående förskola Ekonomisk förening föräldrakooperativet 

Barnhagen 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 17 november 2016 behandlas. 

 

Grundbeloppet baseras på budget och helår och varierar dels beroende på om den fristående 

huvudmannen är ansluten till kommunens kö samt avgiftshantering eller administrerar detta själv 

samt dels beroende på val av fria nyttigheter.  

 

Barnhagen har valt att administrera egen kö samt avgiftsdebitering. Bidraget minskas därför med 

kommunens genomsnittliga budgeterade barnomsorgsavgift från vårdnadshavare. I avtal har 

överenskommits att Barnhagen är ansluten till kommunens barnförsäkring. Dessutom erhålles 

specialpedagogiska insatser i kommunal regi i stället för bidrag. 

 

Avdrag ska inte ske för specialpedagogiska insatser, vilket innebär att bidragen blir 2 749 kronor 

högre: 

 

 

 

 

 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer grundbelopp för år 2017 till Ekonomiska föreningen 

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

nyttigheter enligt avtal, med hänvisning till 8 kap. 22 § (förskola) skollagen (2010:800): 

 

Kronor per barn och år: 

Förskola 1-<3 år 124 068 

Förskola 3-5 år 107 403 

 

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

fristående huvudman. 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Ekonomiska föreningen föräldrakooperativet Barnhagen   

 Förskola 1-<3 år Förskola 3-5 år 

Grundbelopp per barn, enligt ovan 121 319 104 654 

+ Specialpedagogiska insatser 2 749 2 749 

Korrekt grundbelopp per barn och år 124 068 107 403 
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BUN § 178    dnr BUN 2016/143 

 

Grundbelopp år 2017 till fristående förskola Förskolan Lyckan 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 17 november 2016 behandlas. 

 

Grundbeloppet baseras på budget och helår och varierar dels beroende på om den fristående 

huvudmannen är ansluten till kommunens kö samt avgiftshantering eller administrerar detta själv 

samt dels beroende på val av fria nyttigheter.  

 

Förskolan Lyckan är ansluten till kommunens barnförsäkring samt till kommunal kö och 

avgiftsadministration. 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer grundbelopp för år 2017 till Föreningen för kristen 

barnomsorg i Åmål, Förskolan Lyckan, ansluten till kommunens kö samt avgiftsadministration, efter 

avdrag för fria nyttigheter, med hänvisning till 8 kap. 22 § skollagen (2010:800): 

 

Kronor per barn och år: 

Förskola 1-<3 år 132 105 

Förskola 3-5 år 113 418 

 

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   



 Sammanträdesprotokoll  
Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 

 2016-11-22 15(25) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

BUN § 179    dnr BUN 2016/144 

 

Grundbelopp år 2017 till fristående förskola Förskolan Myran ekonomisk förening 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 17 november 2016 behandlas. 

 

Grundbeloppet baseras på budget och helår och varierar dels beroende på om den fristående 

huvudmannen är ansluten till kommunens kö samt avgiftshantering eller administrerar detta själv 

samt dels beroende på val av fria nyttigheter.  

 

I avtal har överenskommits att Förskolan Myran är ansluten till kommunens barnförsäkring. 

Dessutom erhålles specialpedagogiska insatser i kommunal regi.  

 

Förskolan Myran har valt att vara ansluten till kommunal kö samt avgiftsadministration. 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer grundbelopp för år 2017 till Förskolan Myran i Åmål 

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

nyttigheter enligt avtal, med hänvisning till 8 kap. 22 § skollagen (2010:800): 
 

Kronor per barn och år: 

Förskola 1-<3 år 129 356 

Förskola 3-5 år 110 669 
 

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

fristående huvudman. 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Förskolan Myran i Åmål ekonomisk förening   
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BUN § 180    dnr BUN 2016/145 

 

Grundbelopp år 2017 till fristående förskola Förskolan Pärlan ekonomisk förening 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 17 november 2016 behandlas. 

 

Grundbeloppet baseras på budget och helår och varierar dels beroende på om den fristående 

huvudmannen är ansluten till kommunens kö samt avgiftshantering eller administrerar detta själv 

samt dels beroende på val av fria nyttigheter.  

 

I avtal har överenskommits att Förskolan Pärlan är ansluten till kommunens barnförsäkring.  

 

Förskolan Pärlan har valt att vara ansluten till kommunal kö samt avgiftsadministration. 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer grundbelopp för år 2017 till Förskolan Pärlan ekonomisk 

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

avtal, med hänvisning till 8 kap. 22 § skollagen (2010:800): 
 

Kronor per barn och år: 

Förskola 1-<3 år 132 105 

Förskola 3-5 år 113 418 
 

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

fristående huvudman. 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Förskolan Pärlan ekonomisk förening   
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BUN § 181    dnr BUN 2016/146 

 

Grundbelopp år 2017 till fristående förskola Tössebobarna ekonomisk förening 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 17 november 2016 behandlas. 

 

Kommunen bedriver inte längre verksamheten pedagogisk omsorg. Grundbeloppet har därför 

beräknats utifrån 2016 års bidragsbelopp uppräknat med 2 %. Grundbeloppet varierar dels beroende 

på om den fristående huvudmannen är ansluten till kommunens kö samt avgiftshantering eller 

administrerar detta själv samt dels beroende på val av fria nyttigheter.  

 

I avtal har överenskommits att Tössebobarna är ansluten till kommunens barnförsäkring. 

 

Tössebobarna har valt att vara ansluten till kommunal kö samt avgiftsadministration. 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer grundbelopp för år 2017 till Tössebobarna ekonomisk 

förening ansluten till kommunens kö samt 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 116 696 

Pedagogisk omsorg, 6-12 år 41 154 
 

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

fristående huvudman. 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Tössebobarna ekonomisk förening   
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BUN § 182    dnr BUN 2016/147 

 

Grundbelopp år 2017 till fristående förskoleklass och grundskola – Föreningen Edsleskogs 

friskola 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 17 november 2016 behandlas. 

 

Grundbeloppet baseras på budget och helår och varierar dels beroende på om den fristående 

huvudmannen är ansluten till kommunens kö och avgiftshantering (kopplat till förskola och 

fritidshem) eller administrerar detta själv samt dels beroende på val av fria nyttigheter.  

 

I avtal har överenskommits att Edsleskogs friskola är ansluten till kommunens barn-/elevförsäkring. 

Avdrag för denna fria nyttighet görs på grundbeloppet. 

 

Edsleskogs friskola har valt att vara ansluten till kommunal kö samt avgiftsadministration vad gäller 

förskola och fritidshem och avdrag sker därmed för en administrativ kostnad. 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer grundbelopp för år 2017 till Föreningen Edsleskogs friskola 

efter avdrag för fria nyttigheter enligt avtal, med hänvisning till 8 kap. 22 § (förskola), 9 kap. 20 § 

(förskoleklass), 10 kap. 38 § (grundskola) samt 14 kap. 16 § (fritidshem) skollagen (2010:800). 
 

Kronor per elev och år: 

Förskola 1-<3 år 132 105 

Förskola 3-5 år 113 418 

Förskoleklass 43 309 

Grundskola skolår 1-3 år 79 347 

Grundskola skolår 4-6 år 84 058 

Fritidshem 43 632 
 

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

fristående huvudman. 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Föreningen Edsleskogs friskola   
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BUN § 183    dnr BUN 2016/148 

 

Grundbelopp år 2017 till fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem – Natur & 

Miljöskolan i Åmål AB 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 17 november 2016 behandlas. 

 

Grundbeloppet baseras på budget och helår och varierar beroende på om den fristående huvudmannen 

är ansluten till kommunens kö samt avgiftshantering (kopplat till fritidshem) eller administrerar detta 

själv. 

 

Natur- & Miljöskolan har valt att vara ansluten till kommunal kö samt avgiftsadministration vad 

gäller förskola och fritidshem och avdrag sker därmed för en administrativ kostnad. 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer grundbelopp för år 2017 till Natur- & Miljöskolan i Åmål 

aktiebolag, med hänvisning till 9 kap. 20 § (förskoleklass), 10 kap. 38 § (grundskola) samt 14 kap. 16 

§ (fritidshem) skollagen (2010:800): 
 

Kronor per elev och år: 

Fritidshem 43 632 

Förskoleklass 43 418 

Grundskola skolår 1-3 79 456 

Grundskola skolår 4-6 84 167 

 

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

fristående huvudman. 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Natur- & Miljöskolan i Åmål aktiebolag   
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BUN § 184    dnr BUN 2016/149 

 

Interkommunal ersättning 2017 förskole- och grundskoleverksamhet 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 17 november 2016 behandlas. 

 

Enligt skollagen (2010:800) ska Åmåls kommun ta emot barn/elever från andra kommuner om det 

med hänsyn till barnet/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 2016: 

Kronor per barn/elev och år: 

Förskola 1-<3 år 117 390  

Förskola 3-5 år 102 120  

Fritidshem 36 270  

Förskoleklass 40 650  

Grundskola skolår 1-3 74 960  

Grundskola skolår 4-6 77 090  

Grundskola skolår 7-9 76 490  

___________________ 

Beslut skickas till: 

Ledningsgruppen, skolassistenter   
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BUN § 185 

 

Rapportering till huvudman kring delegeringsärenden 

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson rapporterar inkomna beslut, delegeringsärenden. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av rapporteringen. 

_________________ 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

BUN § 186 

 

Rapportering till huvudman kring åtgärder mot kränkande behandling 

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson rapporterar kring åtgärder mot kränkande behandling.  

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av rapporten. 

_________________ 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

BUN § 187 

 

Rapportering till huvudman kring klagomålshantering enligt Skollagen 2010:800 

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson rapporterar kring klagomålshantering enligt Skollagen 2010:800. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av rapporteringen. 

_________________ 
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 

 2016-11-22 24(25) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

BUN § 188 

 

Rapportering till huvudman kring rektorers och förskolechefers arbetstid 

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson rapporterar kring förskolechefer och rektorers arbetstid. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av rapporteringen. 

_________________ 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

BUN § 189     

 

Information/meddelande  

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson informerade om följande:  

 

- Skolverket- statsbidrag för ökad undervisningstid i svenska eller svenska som andra språk för 

nyanlända elever i grundskolan, HT 2016 

- Politisk information i skolan ett led i demokratiuppdraget (SOU 2016:4) 

- Regional översyn av familjecentraler i Västra Götaland 

- Redovisning av statsbidrag för kvalitetssäkrade åtgärder inom förskola, fritidshemmet och 

annan pedagogisk verksamhet 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

_________________ 

 

 


