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 Utdragsbestyrkande 

  

 
 

Plats och tid Päronsalen kl. 13:30-17:00 

Beslutande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olof Eriksson (S) ordförande 

Fredrik Bengtsson (S) 

Per Arne Andersson (V) 

Linda Strand (S) 

Lisa Malm (MP)  

Klas Häggström (L) 

Charles MacWange (KD) ersätter Thomas Fridlund (C)  

Cajsa Branchetti Hallberg (S) ersätter Cecilia Sandén (C) 

Ann Ottosson (M) 

 

 

 

 

Övriga deltagande 
 

Förvaltningschef Catrin Eriksson  

Nämndsekreterare Sumali Skott 

Rektor Enheten Gymnasium Charlotte Bring, rektor Enheten Grundskola Område C 

Fredrik Eriksson, rektor Enheten Grundskola Område A Malin Brunzell §§ 213-218 

Tillförordnad enhetschef Enheten Förskola Carina Lavén §§ 213-222 

Enhetschef Resursenheten Lena Forsell Bergling §§ 213-222 

Enhetschef/rektor Enheten Gymnasium Roger Engström §§ 213-222 

Rektor Enheten Grundskola Område A Renato Radic §§ 213-222 

Enhetsassistent Enheten Förskola Lisbeth Gustawsson och specialpedagog Enheten 

Förskola Gunilla Lundell §§ 219-221 

Enhetschef/rektor Kent Jönsson §§ 213-225 

Personalrepresentanter Rune Johansson §§ 213-218, 222-240, 246, ej beslut 

 
Justeringens  
plats och tid 

 

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer 213-246 
Sumali Skott  

Ordförande 
  

Olof Eriksson 

Justerande 
 

Klas Häggström 

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

Nämnd Barn- och utbildningsnämnd Organ  

  

Sammanträdesdatum 2015-12-15 

Datum för 

anslags uppsättande 2015-12- 
Datum för 

anslags nedtagande 2016-01- 

Förvaringsplats 

för protokollet 
 

Underskrift 

……………………………………………………. 
Sumali Skott 
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BUN § 213 

 

Fastställande av föredragningslista  

 

Ärendet redovisning av kommunbladet 2015 stryks. Information från förvaltningschef Catrin Eriksson 

kommer att hållas istället. 

 

Därmed fastställs föredragningslistan. 

___________________ 
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BUN § 214 

 

Central samverkan 

 

Central samverkan för barn- och utbildningsnämndens ärenden är genomförd den 9 december 2015. 

___________________ 
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BUN § 215 

 

Information om förslag till organisation inom Enheten Grundskola läsåret 2016/2017 

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar och presenterar förslag på organisation inom Enheten 

Grundskola Förskoleklass – årskurs 6 i centralorten inför läsåret 2016/2017 med anledning av det 

ökande antalet elever. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

___________________ 
 

 

BUN § 216 

 

Redovisning – elevhälsa, Resursenheten och barnhälsa, Enheten Förskola 

 

Enhetschef Lena Forsell Bergling informerar om arbetet med elevhälsa inom Resursenheten. 

 

Specialpedagog Enheten Förskola Gunilla Lundell informerar om arbetet med barnhälsa inom 

Enheten Förskolan. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

___________________ 

 

 

BUN § 217 

 

Redovisning – Förskolan 40 år 

 

Tillförordnad enhetschef Enheten Förskola Carina Lavén informerar om förskolans 40:års jubileum 

på regeringskansliet i Stockholm den 18 november där hon deltog och lämnar över en jubileumsbok 

som gåva till barn- och utbildningsnämnden. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

___________________ 
 

 

BUN § 218 

 

Rektorsexamen 

 

Rektor Fredrik Eriksson, Enheten Grundskola Område C och Enhetschef/rektor Roger Engström, 

Enheten Gymnasium uppvaktas av nämnden då de har tagit rektorsexamen vid Karlstad universitet, 

rektorsutbildningen. 

___________________ 
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BUN § 219 

 

Rapportering till huvudman kring klagomålshantering enligt Skollag 2010:800 

 

Rektor Renato Radic informerar om ett klagomål vid Enheten Grundskola Område A och hur 

hanteringen kring detta har genomförts. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av rapporteringen. 

___________________ 
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BUN § 220 

 

Redovisning – Insyn, Enheten Grundskola 

 

Enhetschef/rektor Enheten Grundskola Kent Jönsson, redogör för den årliga insynen av enskilda 

verksamheter grundskola och fritidshem. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisningen. 

___________________ 

 

 

BUN § 221 

 

Redovisning – Tillsyn, Enheten Förskola 

 

Enhetsassistent Enheten Förskola Lisbeth Gustawsson redogör för den årliga tillsynen av enskilda 

förskoleverksamheter. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisningen. 

___________________ 

 

 

BUN § 222 

 

Redovisning – Krisarbete, krisberedskap, förebyggande arbete mot våld och hot 

 

Enhetschef/rektor för respektive enhet (Enheten Förskola, Enheten Grundskola och Enheten 

Gymnasium) redogör för det arbete som pågår gällande krishantering, krisberedskap och 

förebyggande arbeta mot våld och hot.  

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisningen. 

___________________ 
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BUN § 223    dnr BUN 2015/193 

 

Läsårstider 2016/2017 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 11 december 2015 behandlas. 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på läsårstider för läsåret 2016/2017 enligt 

följande: 

 

Elever  

Läsår  2016-08-23 -- 2017-06-16 

    

Hösttermin 2016-08-23 (tis) -- 2016-12-22 (tors)           (82 dagar)  

Lov   2016-09-23 (fre)                                         (1 dag) 
2016-10-31 -- 2016-11-04 (v. 44)                 (5 dagar) 

 

Vårtermin 2017-01-10 (tis) -- 2017-06-16 (fre)           (97 dagar) 

Lov 2017-02-27 -- 2017-03-03 (v. 9)                    (5 dagar)  

2017-03-15                                                   (1 dag)                                                  
2017-04-18 -- 2016-04-21 (v. 16)                  (4 dagar) 
2017-05-26                                                   (1 dag)                                                  

2017-06-05                                                   (1 dag)                                                  

    

Antal skoldagar Hösttermin 82 dagar + vårtermin 97 dagar = 179 dagar 

  

Personal   

Arbetsår 2016-08-15 -- 2017-06-21  
194 lärardagar varav 15 K-dagar 

 

Hösttermin 2016-08-23 (tis) -- 2016-12-22 (tors)                         (83 dagar) 

Lov 2016-11-03 – 2016-11-04                                          (2 dagar) 
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Forts. BUN § 223 

 

Vårtermin 2017-01-10 (tis) -- 2017-06-16 (fre)                        (96 dagar) 

Lov 2017-02-27 -- 2017-03-03 (v. 9)                                  (5 dagar) 
2017-04-18 -- 2017-04-21 (v. 16)                                (4 dagar) 
2017-05-26                                                                 ( 1 dag ) 
2017-06-05                                                                 ( 1 dag ) 
 

K-dagar 2016-08-15 -- 2016-08-22                                           (6 dagar)  
2016-09-23                                                                 (1 dag) 
2016-10-31 -- 2016-11-02                                           (3 dagar)  
2017-01-09                                                                 (1 dag) 

2017-03-15                                                                 (1 dag) 
2017-06-19 -- 2017-06-21                                          (3 dagar) 

Semester 2017-06-22 --2017-08-01                                          (45 dagar) 

Ferie 2017-08-02 till nästa arbetsår börjar 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa läsårstider för läsåret 2016/2017 enligt barn- och 

utbildningsförvaltningens förslag. 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp 
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BUN § 224    dnr BUN 2014/60 

AU § 95 

 

Motion från Ulf Hanstål (M) angående läxhjälp 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 24 november 2015. 

2. Motion från Ulf Hanstål (M) daterad 25 mars 2014. 

 

Skolverket säger (www.skolverket.se/regelverk/mer-om-skolans-ansvar/laxor-laxhjalp-1.225166) 

Det finns inga lagar eller regler som gäller läxor. En del skolor har läxor och andra inte. Oavsett 

vilket ska skolan se till att eleverna når kunskapskraven, att undervisningen är likvärdig och att varje 

elev utvecklas så långt som möjligt. 

 

Eftersom det inte finns något skrivet i Skollagen eller andra regler kan skolorna välja att ge läxor, 

men det är inte obligatoriskt. I avsaknad av reglering runt användningen av läxor är det upp till 

lärare och rektorer att utifrån sina respektive uppdrag avgöra om och i sådana fall hur de vill arbeta 

med läxor som en del av den pedagogiska verksamheten. 

 

Barn- och utbildningsnämnden gav Kent Jönsson i uppdrag att utreda läxornas betydelse i 

grundskolan (15 december 2014, BUN § 199) vilken redovisades för barn- och utbildningsnämnden i 

juni 2015 (BUN § 126).  

 

Utredningen visade att: 

 

- Forskning på läxor i yngre åldrar ger inte förväntad inlärningseffekt. 

- Forskning på läxor i äldre årskurser visar effekt, framförallt inom matematik och 

naturvetenskap. 

- En läxa ska dock vara av repetetiv art och ska följas upp av pedagog, då har läxa effekt. 

- Läxor ska vara tydligt strukturerade. 

 

I Sverige arbetar man av tradition inte på detta sätt. Läxor nämns inte heller i några styrdokument, det 

vill säga Skollag 2010:800, Skolförordning, Läroplan eller Skolverkets Allmänna råd. 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 25 augusti 2015 (BUN § 158) att föreslå kommunstyrelsen 

att avslå motion om läxhjälp. Barn- och utbildningsnämnden beslutade vidare att ge Enhetschef för 

Enheten Grundskola och Enhetschef för Enheten Gymnasium i uppdrag att utveckla arbetet med läxor 

inom respektive verksamhet utifrån forskning och evidensbaserade metoder. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 28 oktober 2015 Dnr 2014/87 att återremittera motionen till barn- 

och utbildningsnämnden för att komplettera svaret med de planerade åtgärder och tidsplan för 

införandet av dessa, som man anser skall kunna ersätta den fysiska läxhjälp som många saknar. 

 

Norge har haft obligatorisk läxhjälp i motsvarigheten till grundskola. En utvärdering av 

läxhjälpsreformen visar att skillnaderna mellan elevernas resultat ökade istället för att minska, vilket 

var syftet (Svenska Dagbladet 14 oktober 2013 www.svd.se/laxhjalp-ger-okade-klyftor). 

 

Idag erbjuder barn- och utbildningsförvaltningen stöd till elever inom ordinarie 

verksamhet/undervisning (årskurs 1 – 9) samt inom fritidshemsverksamhet för årskurs 1 – 6. 

http://www.skolverket.se/regelverk/mer-om-skolans-ansvar/laxor-laxhjalp-1.225166
http://www.svd.se/laxhjalp-ger-okade-klyftor
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Forts. BUN § 224 

 

I årskurs 1-6 är stödet beroende av elevens alternativt elevgruppens behov och beslutas av rektor i 

samråd med berörd personal och elevhälsoteam.  

 

Stödet i fritidshem som är en egen skolform kan bestå av läxhjälp men kan även bestå av till exempel 

socialt stöd eller fysisk aktivitet. Stödet beslutas av ansvarig rektor i samråd med berörd personal, 

elevhälsoteam och vårdnadshavare. 

 

De barn som går på fritidshem har större möjligheter att få stöd efter skoltid då övriga elever i hög 

utsträckning är beroende av skolskjutsar för att komma till och från skolan. 

 

Om frivillig läxhjälp ska införas för alla elever medför det en ökad skolskjutskostnad eftersom 

läxhjälp ej kan vara obligatorisk. Detta medför i så fall att kommunen måste tillhandahålla dubbla 

skolskjutsar. Barn- och utbildningsförvaltningen, Enheten Grundskola gör bedömningen att detta inte 

är genomförbart att utöka antalet skolskjutsturer då dessa (är reglerade enligt upphandling och) utgör 

en betydande kostnad i budgeten. 

 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden  

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att avslå motion om obligatorisk 

läxhjälp.  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar dock i medborgarförslagets anda men utifrån gällande 

lagstiftning och aktuella styrdokument. 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att avslå motion om obligatorisk 

läxhjälp.  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar dock i medborgarförslagets anda men utifrån gällande 

lagstiftning och aktuella styrdokument. 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Enhetschef Enheten Grundskola 
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BUN § 225    dnr BUN 2015/209 

AU § 97 

 

Organisation barn- och utbildningsförvaltningen – ledningsresurs 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 24 november 2015 behandlas. 

 

Med anledning av det ökade antalet barn och elever inom barn- och utbildningsnämndens 

verksamhetsområden samt utökad verksamhet med fler anställda lärare och övrig personal är barn- 

och utbildningsförvaltningens ledningsresurs hårt belastad. Till bilden hör även att barn- och 

utbildningsförvaltningen är involverad i flera stora bygg- och renoveringsprojekt, vilka är av stor vikt 

att de hanteras professionellt med stor omsorg och noggrannhet. Då verksamheterna har växt och 

behoven av kompetens förändrats krävs ytterligare resurser för att hantera den uppkomna situationen.  

 

Under tiden som nya förskole- och skolbyggnader planeras och byggs krävs en kontinuerlig 

förändring och anpassning av organisationen för att möta lagstiftning, krav och behov. 

 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden  

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att bevilja barn- och utbildningsförvaltningen, Enheten 

Förskola, Enheten Grundskola och Enheten Gymnasium att omfördela resurser inom budget till 

utökad ledningsresurs med följande: 

 

Enheten Förskola 

50 % skoladministratör 

50 % förskolechef 

 

Enheten Grundskola 

200 % biträdande rektorer 

 

Enheten Gymnasium 

100 % biträdande rektor 

 

Enheten Särskola/Resursenheten 

25 % assistent 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Enheten Förskola 

Enheten Grundskola  

Enheten Gymnasium 
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BUN § 226    dnr BUN 2015/151 

AU § 98 

 

Uppföljning av intern kontroll 2015 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 20 november 2015 behandlas. 

 

Barn- och utbildningsnämnden har i sin internkontrollplan för 2015 beslutat att följa upp sex 

processer/rutiner. Resultatet från uppföljningen är att följande proceser/rutiner fungerar: 

 Delegeringsreglemente 

 Informations- och uppföljningsansvar upp till 20 år 

 Rutin för uppföljning av elever som riskerar att inte nå målen 

 Skolfrånvaro 

Två processer/rutiner fungerar, men behöver utvecklas: 

 Systematiskt kvalitetsarbete 

 Åtgärder mot kränkande behandling 

 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden  

 

Barn- och utbildningsnämnden lämnar rapporten till kommunstyrelsen samt kommunens revisorer. 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av rapporten och lämnar den till kommunstyrelsen samt 

kommunens revisorer. 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Kommunens revisorer 
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BUN § 227    dnr BUN 2015/203 

AU § 99 

 

Internkontrollplan 2016 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 20 november 2015 behandlas. 

 

Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska styrelsen/nämnden varje år anta en särskild plan 

för uppföljning av intern kontroll (internkontrollplan). 

Som underlag för beslut av internkontrollplan finns förvaltningens sammanställning över det gångna 

årets internkontrollarbete - kartlagda processer/rutiner och dess risker samt beskrivna kontroller och 

resultat från testning. 

Barn- och utbildningsnämnden har till representanter för intern kontroll utsett arbetsutskottets 

ledamöter. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har valt fyra processer/rutiner att ingå i förslag till 

internkontrollplan för 2016. Det är budgetuppföljningar, handlingsplan vid hot och våld, systematiskt 

kvalitetsarbete vid bedömning och betygssättning samt systematiskt kvalitetsarbete vid trygghet och 

studiero. 

 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden  

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta internkontrollplan 2016. Följande processer/rutiner 

ska följas upp: 

 Budgetuppföljningar 

 Handlingsplan vid hot och våld 

 Systematiskt kvalitetsarbete - bedömning och betygssättning 

 Systematiskt kvalitetsarbete - trygghet och studiero 

Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen rapporteras till barn- och utbildningsnämnden i 

november 2016. Ansvarig är förvaltningschefen. 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta internkontrollplan 2016. Följande processer/rutiner 

ska följas upp: 

 Budgetuppföljningar 

 Handlingsplan vid hot och våld 

 Systematiskt kvalitetsarbete - bedömning och betygssättning 

 Systematiskt kvalitetsarbete - trygghet och studiero 

Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen rapporteras till barn- och utbildningsnämnden i 

november 2016. Ansvarig för rapporteringen är förvaltningschefen. 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Kommunens revisorer 
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BUN § 228    dnr BUN 2015/27 

 

Budgetuppföljning per 30 november 2015 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 9 november 2015 behandlas. 

 

Budgeten följs upp tio gånger per år, varvid prognos upprättas och avvikelse mellan beräknat utfall 

och årsbudget beräknas. 

Barn- och utbildningsförvaltningen beräknar i denna sista prognos under 2015 ett underskott på  

583 000 kronor. Föregående prognos uppgick till minus 578 000 kronor. Minus 325 000 kronor 

hänförs till kostnader för lokalutredning.  

Övriga underskott som redovisas; bidrag till fristående verksamhet och lärverktyg. 

Överskott redovisas för köp skolplatser, personalkostnader och skolskjutskostnader. 

Nettounderskottet på 583 000 kronor motsvarar 0,25 % av årsbudgeten. 

Mer detaljerad information finns i tjänsteskrivelsen. 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden lägger rapporten till handlingarna. 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Ekonomienheten  
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BUN § 229    dnr BUN 2015/195 

AU § 100 

 

Grundbelopp år 2016 till fristående förskola Ekonomisk förening föräldrakooperativet 

Barnhagen 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 16 november 2015. 

2. Skrivelsen 2016 års grundbelopp till fristående verksamheter daterad 18 november 2016. 

 

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

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

dels beroende på val av fria nyttigheter.  

 

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

kommunens genomsnittliga budgeterade barnomsorgsavgift från vårdnadshavare. I avtal har överens-

kommits att Barnhagen är ansluten till kommunens barnförsäkring. Dessutom erhålles special-

pedagogiska insatser i kommunal regi i stället för bidrag. 

 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden  

 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer grundbelopp för år 2016 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 130 723 

Förskola 3-5 år 89 005 

 

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

fristående huvudman. 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer grundbelopp för år 2016 till Ekonomiska föreningen 

föräldrakooperativet Barnhagen enligt ovan. 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Ekonomienheten  



 Sammanträdesprotokoll  
Barn- och utbildningsnämnd Sammanträdesdatum Sida 

 2015-12-15 16(34) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

BUN § 230    dnr BUN 2015/196 

AU § 101 

 

Grundbelopp år 2016 till fristående förskola Föreningen för kristen barnomsorg i Åmål, 

Förskolan Lyckan 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 15 november 2015. 

2. Skrivelsen 2016 års grundbelopp till fristående verksamheter daterad 18 november 2016. 

 

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

huvudmannen är ansluten till kommunens kö och 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 avgifts-

administration. 

 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden  

 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer grundbelopp för år 2016 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 143 553 

Förskola 3-5 år 99 425 

 

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

fristående huvudman. 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer grundbelopp för år 2016 till Föreningen för kristen 

barnomsorg i Åmål, Förskolan Lyckan enligt ovan. 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Föreningen för kristen barnomsorg i Åmål, Förskolan Lyckan 
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BUN § 231    dnr BUN 2015/197 

AU § 102 

 

Grundbelopp år 2016 till fristående förskola – Förskolan Myran i Åmål ekonomisk förening 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 16 november 2015. 

2. Skrivelsen 2016 års grundbelopp till fristående verksamheter daterad 18 november 2016. 

 

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

huvudmannen är ansluten till kommunens kö och 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 och avgiftsadministration. 

 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden  

 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer grundbelopp för år 2016 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 141 053 

Förskola 3-5 år 96 925 
 

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

fristående huvudman. 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer grundbelopp för år 2016 till Förskolan Myran enligt ovan. 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Förskolan Myran i Åmål ekonomisk förening  
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BUN § 232    dnr BUN 2015/198 

AU § 103 

 

Grundbelopp år 2016 till fristående förskola – Förskolan Pärlan i Åmål ekonomisk förening 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 16 november 2015. 

2. Skrivelsen 2016 års grundbelopp till fristående verksamheter daterad 18 november 2016. 

 

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

huvudmannen är ansluten till kommunens kö och 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 och avgiftsadministration. 

 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden  

 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer grundbelopp för år 2016 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 143 553 

Förskola 3-5 år 99 425 
 

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

fristående huvudman. 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer grundbelopp för år 2016 till Förskolan Pärlan ekonomisk 

förening enligt ovan. 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Förskolan Pärlan ekonomisk förening 
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BUN § 233    dnr BUN 2015/199 

AU § 104 

 

Grundbelopp år 2016 till enskild pedagogisk omsorg – Tössebobarna ekonomisk förening 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 16 november 2015. 

2. Skrivelsen 2016 års grundbelopp till fristående verksamheter daterad 18 november 2016. 

 

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

huvudmannen är ansluten till kommunens kö och 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 och avgiftsadministration. 

 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden  

 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer grundbelopp för år 2016 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 114 404 

Pedagogisk omsorg, 6-12 år 40 347 
 

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

fristående huvudman. 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer grundbelopp för år 2016 till Tössebobarna ekonomisk 

förening enligt ovan. 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Tössebobarna ekonomisk förening 
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BUN § 234    dnr BUN 2015/200 

AU § 105 

 

Grundbelopp år 2016 till fristående förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem – 

Föreningen Edsleskogs friskola 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 16 november 2015. 

2. Skrivelsen 2016 års grundbelopp till fristående verksamheter daterad 18 november 2016. 

 

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 och avgiftsadministration vad gäller 

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

 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden  

 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer grundbelopp för år 2016 till Föreningen Edsleskogs friskola 

efter avdrag för fria nyttigheter enligt avtal, med hänvisning till 8 kap. 21 § (förskola), 9 kap. 19 § 

(förskoleklass), 10 kap. 37 § (grundskola) samt 14 kap. 15 § (fritidshem) Skollagen (2010:800). 
 

Kronor per elev och år: 

Förskola 1-<3 år 143 553 

Förskola 3-5 år 99 425 

Förskoleklass 37 337 

Grundskola skolår 1-3 år 64 892 

Grundskola skolår 4-6 år 65 215 

Fritidshem 42 409 
 

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

fristående huvudman. 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer grundbelopp för år 2016 till Föreningen Edsleskogs friskola 

enligt ovan. 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Föreningen Edsleskogs friskola 
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BUN § 235    dnr BUN 2015/201 

AU § 106 

 

Grundbelopp år 2016 till fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem – Natur & 

Miljöskolan i Åmål aktiebolag 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 16 november 2015. 

2. Skrivelsen 2016 års grundbelopp till fristående verksamheter daterad 18 november 2016. 

 

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 Natur- & Miljöskolan är ansluten till kommunens barn-/elevförsäkring. 

Avdrag för denna fria nyttighet görs på grundbeloppet. 

 

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

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

 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden  

 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer grundbelopp för år 2016 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 42 409 

Förskoleklass 37 337 

Grundskola skolår 1-3 64 892 

Grundskola skolår 4-6 65 215 

 

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

fristående huvudman. 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer grundbelopp för år 2016 till Natur- & Miljöskolan i Åmål 

aktiebolag enligt ovan. 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Natur- & Miljöskolan i Åmål aktiebolag 



 Sammanträdesprotokoll  
Barn- och utbildningsnämnd Sammanträdesdatum Sida 

 2015-12-15 22(34) 
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BUN § 236    dnr BUN 2015/206 

AU § 107 

 

Interkommunal ersättning 2016 till förskole- och grundskoleverksamhet  

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 23 november 2015. 

 

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

med hänsyn till barnets/elevens personliga förhållande finns särskilda skäl och ska då ersättas för sina 

kostnader av elevens hemkommun. 

 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden  

 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer belopp för interkommunal ersättning för år 2016: 

 

Kronor per barn/elev och år: 

Förskola 1-<3 år 124 960  

Förskola 3-5 år 86 740  

Fritidshem 34 620  

Förskoleklass 35 100  

Grundskola skolår 1-3 61 820  

Grundskola skolår 4-6 62 110  

Grundskola skolår 7-9 70 680  

 

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 124 960  

Förskola 3-5 år 86 740  

Fritidshem 34 620  

Förskoleklass 35 100  

Grundskola skolår 1-3 61 820  

Grundskola skolår 4-6 62 110  

Grundskola skolår 7-9 70 680  

___________________ 

Beslut skickas till: 

Ledningsgruppen  

Skolassistenter 
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BUN § 237    dnr BUN 2015/207 

AU § 108 

 

Grundbelopp 2016 till fristående gymnasieskolor  

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 25 november 2015. 

 

Kommunens bidrag till fristående verksamhet beräknas efter samma grunder som 

kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till de program och inriktningar som 

kommunen erbjuder. Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa fall av ett 

tilläggsbelopp. Inför varje nytt år ska grundbelopp per elev fastställas av barn- och 

utbildningsnämnden och kan revideras under året om budgetförutsättningar har ändrats.  

 

För utbildning på särskilda varianter och för riksrekryterande utbildning inom 

gymnasieskolan ska hemkommunen betala det grundbelopp som har beslutats i varje 

särskilt fall av Skolverket. I andra fall ska elevens hemkommun betala bidragsbelopp 

enligt riksprislistan. 

 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden  

 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer grundbelopp för år 2016 till fristående gymnasieskolor, 

med hänvisning till 16 kap. 52 § Skollagen (2010:800): 

 

Kronor per program, elev och år: 

Program 2016

Barn- och fritidsprogrammet BF 106 419

Ekonomiprogrammet EK 86 634

El- och energiprogrammet EE 123 147

Estetiska programmet, inriktningen bild ESBIL 110 509

Estetiska programmet, inriktningen musik ESMUS 175 659

Handels- och administrationsprogrammet HA 129 981

Industritekniska programmet IN 200 453

Introduktionsprogram IM 117 830

Naturvetenskapsprogrammet NA 98 855

Samhällsvetenskapsprogrammet SA 77 407

Teknikprogrammet TE 96 605

Vård- och omsorgsprogrammet VO 97 170  
 

För utbildning på särskilda varianter och för riksrekryterande utbildning inom 

gymnasieskolan ska hemkommunen betala det grundbelopp som har beslutats i varje 

särskilt fall av Skolverket. I andra fall ska elevens hemkommun betala bidragsbelopp 

enligt riksprislistan.  

 

Barn- och utbildningsnämnden ger enhetschef Enheten Gymnasium delegation på 

delgivning av beslut till fristående huvudman. 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 
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Forts. BUN § 237 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer grundbelopp för år 2016 till fristående gymnasieskolor, 

med hänvisning till 16 kap. 52 § Skollagen (2010:800) enligt ovan. 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Enhetschef Enheten Gymnasium 

Fristående gymnasieskolor med elever folkbokförda i Åmåls kommun 
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BUN § 238    dnr BUN 2015/208 

AU § 109 

 

Interkommunal ersättning 2016 till gymnasieskola/gymnasiesärskola  

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 26 november 2015. 

 

Om kommunen antagit en elev som inte är hemmahörande i kommunen ska kommunen ersättas för 

sina kostnader för elevens utbildning av dennes hemkommun (16 kap. 50 § Skollagen (2010:800)). 

 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden  

 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer belopp för interkommunal ersättning för 2016. 

 

Kronor per program, elev och helår: 

Program 2016

Barn- och fritidsprogrammet BF 100 395

Ekonomiprogrammet EK 81 731

El- och energiprogrammet EE 116 177

Estetiska programmet, inriktningen bild ESBIL 104 254

Estetiska programmet, inriktningen musik ESMUS 165 716

Handels- och administrationsprogrammet HA 122 623

Industritekniska programmet IN 189 107

Introduktionsprogram IM 111 161

Naturvetenskapsprogrammet NA 93 260

Samhällsvetenskapsprogrammet SA 73 026

Teknikprogrammet TE 91 137

Vård- och omsorgsprogrammet VO 91 670

Gymnasiesärskola

Individuellt program IAIND 433 928

Administration, handel och varuhantering AHADM 231 085  
 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Enhetschef, Enheten Gymnasieskola 
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BUN § 239    dnr BUN 2015/174 

 

Utökning av förskoleverksamhet i centralorten, Åmål 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 7 december 2015. 

 

Enligt beräkning av volym av behov av barnomsorg har det framkommit ett behov av utökning av 

antalet platser i centralorten med start våren 2016. Enheten Förskola är i behov av fler 

barnomsorgplatser inom förskola i centralorten för att kunna erbjuda en plats inom stipulerade 4 

månader enligt Skollag 2010:800 8 kap § 14. 

 

Karlberg – moduler, 2 avdelningar 

Avdelning 1: 22 barn i åldern 3 – 5 år med en bemanning på 3,0 tjänster. 

Avdelning 2: 13 barn i åldern 1 – 3 år med en bemanning på 3,0 tjänster  

 

4 tjänster täcks av bidrag för förskolesatsningen, 2 tjänster finns ej med i budget för 2016. 

 

Solkatten – Åsgatan, befintliga lokaler/befintlig personal 

Fyrklövern: 15 barn 1 – 5 år med en bemanning på 3 tjänster (f.d. pedagogisk omsorg) 

Solkatten: 18 barn 1 – 5 år med en bemanning på 3 tjänster (f.d. förberedelseförskola) 

 

För att möta behovet av barnomsorgsplats i förskola krävs även en ökning av 1 barn/avdelning utifrån 

nuvarande nyckeltal 

 småbarnsavdelning: 12-13 barn blir 13-14 barn 

 3-5 årsavdelning: 20-21 barn blir 21-22 barn 

Nyckeltalet för 2016 beräknas med föreslagen utökning hamna på 5,6 barn/100 % tjänst. 

 

Om barnen ska placeras på befintliga avdelningar beräknas nyckeltalet hamna på 6,3 barn/100 % 

tjänst. 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att från och med 1 februari 2016 utöka förskoleverksamheten 

i centralorten med lokalyta och personalresurs med två avdelningar med anledning av det ökade 

antalet barn. 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar vidare att äska medel för kostnad för etablering, brandskydd, 

hyra, drift, kost, städ samt den del av personalkostnad som överstiger Skolverkets beviljade medel för 

förskolesatsningen av kommunstyrelsen. 

 

2,0 tjänster 850 000 kr 

Etablering 750 000 kr 

Brandskydd        75 000 kr (engångskostnad) 

Markarbeten 100 000 kr (engångskostnad vid etablering) 

Elinstallation   40 000 kr (engångskostnad vid etablering) 

Markarbeten 100 000 kr (engångskostnad vid avyttring) 

Elinstallation   40 000 kr (engångskostnad vid avyttring) 
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Forts. BUN § 239 

 

Hyra                    37 000 kr/månad = 444 000 kr/år 

Drift                   200 000 kr/år inkl. el 

Kost  120 000 kr/år   

Städ  100 000 kr/år 

Inventarier 100 000 kr (engångskostnad) 

Staket     75 000 kr (engångskostnad) 

Avyttring           450 000 kr (engångskostnad) 

 

Kostnad 2015: 

Markarbeten 100 000 kr (engångskostnad) 

 

    Summa: 100 000 kr 

 

Kostnad 2016: 

Etablering 750 000 kr (engångskostnad) 

Brandskydd         75 000 kr (engångskostnad vid etablering) 

Elinstallation   40 000 kr (engångskostnad vid etablering) 

Hyra  444 000 kr = 37 000 kr/månad  

Drift  200 000 kr/år inkl. el 

Inventarier 100 000 kr (engångskostnad) 

Staket    75 000 kr (engångskostnad) 

2,0 tjänster 850 000 kr 

Kost  120 000 kr 

Städ  100 000 kr 

    Summa: 2 754 000 kr 

 

Kostnad 2017  

Hyra  444 000 kr = 37 000 kr/månad  

Drift  200 000 kr/år inkl. el 

2,0 tjänster 850 000 kr 

Kost  120 000 kr 

Städ  100 000 kr 

Summa: 1 714 000 kr 

 

Kostnad 2018 

Avyttring 450 000 kr 

Markarbeten 100 000 kr (engångskostnad vid avyttring) 

Elinstallation   40 000 kr (engångskostnad vid avyttring) 

     

Summa: 590 000 kr 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Enhetschef, Enheten Gymnasieskola 

Kommunstyrelsen 
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BUN § 240    dnr BUN 2015/183 

 

Sammanträdesdagar 2016 

 

Skrivelse från nämndsekreterare Sumali Skott daterad 12 mars 2015 behandlas. 

 

En revidering av sammanträdesdagar för barn- och utbildningsnämnden och barn- och 

utbildningsnämndens arbetsutskott 2016 är gjord.  

 

Mötesdagar för samtliga är torsdagar under 2016 med undantag den 8 mars, 21 juni, 8 november och 

22 november som är en tisdag och 27 januari, 24 februari och 16 mars som är en onsdag.  

 

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 14 11 08 14 12 9 

BUN 27 24 16 28 26 21 

 
      

 Aug      Sept Okt Nov Dec 
 

BUN AU 11 8 6 8 1 
 BUN 25 29 27 22 15 
 

 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

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

barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016 enligt ovan. 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp
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BUN § 241 

 

Rapportering till huvudman kring delegeringsärenden 

 

Catrin Eriksson, förvaltningschef informerar kring delegeringsärenden. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

_________________ 
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BUN § 242 

 

Rapportering till huvudman kring åtgärder mot kränkande behandling 

 

Catrin Eriksson, förvaltningschef informerar kring åtgärder mot kränkande behandling.  

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

_________________ 
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BUN § 243 

 

Rapportering till huvudman kring klagomålshantering enligt Skollagen 2010:800 

 

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

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

_________________ 
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BUN § 244 

 

Rapportering till huvudman kring skolfrånvaro vid Enheten Grundskola 

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar kring skolfrånvaron vid Enheten Grundskola. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

_________________ 
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BUN § 245 

 

Rapportering till huvudman kring rektorers och förskolechefers arbetstid 

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar kring rektorers och förskolechefers arbetstid. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

_________________ 
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BUN § 246     

 

Information/meddelande  
 

 Protokoll styrgrupp 25 november 2015 

 Kallelse – en skola i centralorten 7-8 januari 

 Uppdrag från kommunstyrelsen att redovisa 13 januari 2016 (powerpointpresentation) 

 Bygglov Fritidsbank 

 Bygglov Karlsberg 

 Bygglov förskola Tösse (Gustavsberg 1:23)    

_________________ 

 

 


