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BUN § 166 Val av justerare 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Till justerare av dagens protokoll väljs Peter Vestlund (L). 

__________  
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BUN § 167 Godkännande av ärendelista 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Ärendelistan godkänns. 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2017-12-19  6 (39) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

BUN § 168 Central Samverkan 11 december 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar om Central Samverkan den 11 

december. De fackliga organisationerna har inget att erinra. 

__________  
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BUN § 169 Redovisning TILLSYN - enheten 
förskola 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Catrin Eriksson redovisar för TILLSYN i enheten förskola. De 

fristående verksamheter som har granskats är: 

a. Tössebobarna (pedagogisk omsorg) 

b. Förskolan Myran 

c. Förskolan Pärlan 

d. Förskolan Barnhagen 

e. Förskolan Lyckan 

f. Förskolan Regnbågen - Edsleskogs friskola 

På ett flertal av förskolorna fanns inget att anmärka på vid besök. Det som fanns 

att anmärka på att vid en av förskolorna saknades kunskap om vilka regler som 

finns gällande tystnadsplikt och anmälningsplikt bland personal. På den aktuella 

förskolan ska personalen informeras om dessa bestämmelser. Vid två av 

förskolorna fanns det personal som inte lämnat in ett utdrag ur polisregistret, men 

det har sedan dess blivit åtgärdat. På en av förskolorna använder man inte 

”Bornholmsmodellen”, men det planeras för att den modellen ska implementeras. 

Samtliga fristående förskolor har minst en behörig förskolelärare. 

__________  
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BUN § 170 Redovisning INSYN - enheten 
grundskola 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschef enheten grundskola Kent Jönsson redovisar för INSYN gällande 

enheten grundskola. De fristående skolor som redovisningen gäller är: 

a. Föreningen Edsleskogs Friskola 

b. Natur- och miljöskolan AB 

Då barn- och utbildningsnämnden har rätt att ha insyn i de fristående 

grundskolornas verksamhet, besöker man dessa verksamheter en gång om året. 

Vid besöken får inte representanten för den kommunala verksamheten lämna 

anmärkningar på den fristående skolans verksamhet. Den fristående skolan har 

rätt att lämna ut så mycket, eller så lite, information som de anser lämpligt. 

Edsleskogs friskola har en fungerande ekonomi, och rektor är nöjd med hur 

elevantalet ser ut. Skolan arbetar aktivt med normer och värden, med särskilt 

fokus på språkbruk och hur man talar till varandra. Under hösten har skolan 

fokuserat på läsning. Edsleskogs friskola dokumenterar samtliga elevers 

utveckling och lärande, och målen i Lgr 11 följs upp för de enskilda eleverna.  

Natur- och miljöskolan har ett större antal barn inskrivna än vad Edsleskogs 

friskola har, varav 8 barn på Natur- och miljöskolan har ett annat modersmål än 

svenska. Skolan har ett stort fokus på natur och miljö, och en del av 

undervisningen bedrivs med utomhuspedagogik. Skolan arbetar med normer och 

värden enligt 5 prioriterade mål i likabehandlingsplanen. Alla elevers lärande 

dokumenteras. Ur ett ekonomiskt perspektiv fungerar Natur- och miljöskolan bra. 

__________
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Dnr BUN 2016/164 

BUN § 171 Uppföljning av internkontrollplan 
2017 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden överlämnar rapporten till kommunstyrelsen samt 

till kommunens revisorer. 

Sammanfattning av ärendet 

I internkontrollplanen för 2017 beslutade barn- och utbildningsnämnden om att 

granska fyra processer/rutiner: 

1. Barn- och utbildningsförvaltningens jour för verksamheter före och efter 

kontorstid. 

2. Inkomstuppgifter - barnomsorgsavgifter 

3. Inskrivning i särskola 

4. Utdrag ur belastningsregistret enligt Skollag 2010:800 

Förvaltningschef och controller går igenom hur kontrollen av de valda rutinerna 

har utförts. Resultatet av granskningen av internkontrollplanen för 2017 visar att 

samtliga rutiner/processer som granskats fungerar i allt väsentligt. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad den 1 december 2017 

- Uppföljning av internkontrollplan 2017 daterad den 30 november 2017 

- Rapport internkontrollarbete daterad den 30 november 2017  

- Protokollsutdrag BUNAU §73 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Kommunens revisorer 

__________
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Dnr BUN 2017/178 

BUN § 172 Internkontrollplan 2018 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta internkontrollplan 2018. Följande 

processer/rutiner ska följas upp: 

- Ansökan medel Skolverket 

- Ansökan medel Migrationsverket 

- Klagomålshantering enligt Skollag 2010:800 

- Riskanalys vid schemabrytande aktiviteter 

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

utbildningsnämnden i november 2018. Förvaltningschefen är ansvarig. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska styrelsen/nämnden varje år 

anta en särskild plan för uppföljning av intern kontroll (internkontrollplan). 

Nämnden har en skyldighet att styra och löpande följa upp den interna kontrollen, 

men även en möjlighet att utöva tillsyn och utvärdera det interna 

kontrollsystemet. 

De processer/rutiner som ska granskas under 2018 är: 

- Ansökan medel Skolverket 

- Ansökan medel Migrationsverket 

- Klagomålshantering enligt Skollag 2010:800 

- Riskanalys vid schemabrytande aktiviteter 

Intern kontroll är ett verktyg för att styra verksamhet och ekonomi - att säkerställa 

att lagar och regler efterföljs samt att fastställda mål uppfylls. Regler för intern 

kontroll finns i kommunallagen samt i kommunens reglemente för intern kontroll. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 20 november 2017 

- Protokollsutdrag BUNAU §74 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Kommunens revisorer 

__________
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Dnr BUN 2017/4 

BUN § 173 Budgetuppföljning per den 30 
november 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden för ett samtal om prognosen och konstaterar att 

inga åtgärder behöver vidtas i nuläget, därmed lägger nämnden rapporten till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Driftbudgeten följs upp åtta gånger per år varvid prognos upprättas, det vill säga 

eventuell avvikelse mellan beräknat utfall för helåret och årsbudgeten. Underskott 

jämfört med budget redovisas med minustecken. 

I bilaga Ekonomisk prognos november 2017 redovisas utfallet för perioden 1 

januari - 30 november 2017, beräknad prognos (avvikelse) per 30 

november 2017 samt årsbudget och beräknat utfall för år 2017. 

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett överskott på + 150 tusen kronor efter 

november månad. 

Barn- och utbildningsnämndens prognos för 2017 innehåller fortfarande 

osäkerhetsfaktorer bland annat beroende på sökta statsbidrag från Skolverket och 

ersättningar från Migrationsverket. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad den 6 december 2017 

- Ekonomisk prognos november 2017 för barn- och utbildningsnämnden daterad 

den 7 december 2017 

- Protokollsutdrag BUNAU §75 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

__________
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Dnr BUN 2017/175 

BUN § 174 Läsårstider 2018/2019 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer läsårstider för läsåret 2018/2019 enligt 

barn- och utbildningsförvaltningens förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på läsårstiden 

2018/2019 enligt nedan. 

Elever  

Läsår  2018-08-21 --2019-06-14 

    

Hösttermin 2018-08-21 (tis) – 2018-12-21 (fre)             (83 dagar)  

Lov   
2018-09-28 (fre)                                            (1 dag) 
2018-10-29 - 2018-11-02 (v. 44)                 (5 dagar) 

 

Vårtermin 2019-01-09 (ons) --2019-06-14 (fre)           (95 dagar) 

Lov 
2019-02-25 --2019-03-01 (v. 9)                    (5 dagar)  
2019-02-06                                                   (1 dag) 
2019-03-18                                                   (1 dag) 
2019-04-23 --2019-04-26 (v. 17)                  (4 dagar) 
2019-05-31                                                   (1 dag) 
2018-06-07                                                   (1 dag)                                                                                                  

    

Antal skoldagar Hösttermin 83 dagar + vårtermin 95 dagar = 178 dagar 

  

  

Personal   

Arbetsår 2018-08-14 --2019-06-19  
194 lärardagar varav 16 K-dagar 

 

Hösttermin 2018-08-21 (tis) --2018-12-21 (fre)                         (83 dagar) 

Lov 2018-11-01 – 2018-11-02                                          (2 dagar) 

Vårtermin 2019-01-09 (ons) --2019-06-14 (fre)                        (95 dagar) 

Lov 2019-02-25 --2019-03-01 (v. 9)                                  (5 dagar) 
2018-04-23 --2019-04-26 (v. 17)                                (4 dagar) 



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2017-12-19  13 (39) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

2018-05-31                                                                (1 dag) 

K-dagar 
2018-08-14 --2018-08-20                                           (5 dagar)  
2018-09-28                                                                 (1 dag) 
2018-10-29 -- 2018-10-31                                           (3 dagar)  
2019-01-07 -- 2019-01-08                                           (2 dagar) 
2019-02-06                                                                 (1 dag) 
2019-03-18                                                                 (1 dag) 
2019-06-17 --2018-06-19                                          (3 dagar) 

Semester 2019-06-20 --2019-08-03                                          (45 dagar) 

Ferie 2019-08-04 till nästa arbetsår börjar 

Enligt Skollag 2010:800 kap 7, 17 § får den obligatoriska verksamheten högst 

omfatta 190 dagar per läsår och åtta timmar eller, i de två lägsta årskurserna, sex 

timmar per dag. Sådan verksamhet får inte förläggas till lördagar, söndagar eller 

andra helgdagar. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om läsårstider för varje läsår enligt 

Skollag 2010:800. Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på 

läsårstider för läsåret 2018/2019 i samråd med berörda enhetschefer och rektorer. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 14 november 2017 

- Protokollsutdrag BUNAU §76 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp 

__________
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Dnr BUN 2017/176 

BUN § 175 Enheten gymnasium, 
gymnasiesamverkan Region Värmland 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ansöka om utträde ur 

gymnasiesamverkan Region Värmland från och med 1 november 2018. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge barn- och utbildningsförvaltningen, 

enheten gymnasium i uppdrag att träffa avtal med Karlstad kommun om 

antagning och förstahandsantagning/frisök och avtal med Säffle kommun om 

förstahandsantagning/frisök. 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2011-11-16 BUN § 131 diarienummer 

BUN 2011/117 att ansöka om att medverka i gymnasiesamverkan i Region 

Värmland. Ansökan beviljades och samverkansavtal för gymnasieskola i 

Värmland mellan samtliga kommuner i Värmland och Åmåls kommun 

upprättades med start höstterminen 2013. 

Syftet med beslut om att ansöka om gymnasiesamverkan i Region Värmland var 

att ge möjlighet för Åmåls kommuns gymnasieelever att bli förstahandsantagna 

till gymnasieskolor i Region Värmland, primärt Karlstad och Säffle då störst 

andel elever sökte sig dit utöver den majoritet som valde att gå på 

Karlbergsgymnasiet. 

Gymnasiesamverkan i Region Värmland har som målsättning att gemensamt 

stärka och utveckla hela området till en attraktiv gymnasieregion där den enskilde 

eleven fritt kan välja bland ett brett utbud av utbildningar med hög kvalitet. Sedan 

2015 har gymnasiesamverkan Region Värmland drivit ett utvecklingsprojekt med 

extern konsult med syfte att 

- anpassa antalet gymnasieplatser inom regionen utifrån behov och efterfrågan. 

- kostnadseffektivisera och kvalitetssäkra gymnasiesamverkan och 

gymnasieutbildning ur ett Värmlandsperspektiv. 

Då Åmåls kommun inte ligger i Värmland och inte heller tillhör Region 

Värmland och därmed har ett utökat upptagningsområde vad gäller elevunderlag 

som sträcker sig söderut (Mellerud) och västerut (Bengtsfors och Dals-Ed) har 

barn- och utbildningsförvaltningen, enheten gymnasium inget intresse av att 

samlokalisera utbildning och program inom Region Värmland. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 15 november 2017 

- Protokollsutdrag BUNAU §77 
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Beslutet skickas till 

Region Värmland 

Enheten gymnasium 

__________
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Dnr BUN 2017/134 

BUN § 176 Reviderat programutbud enheten 
gymnasium 2018/2019 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om följande programutbud för enheten 

gymnasium läsåret 2018/2019: 

Program Inriktning Antal 

platser 

Barn- och fritidsprogrammet 

PRIV 

 24 

4 

 1) Pedagogiskt arbete 24 

 2) Socialt arbete 24 

Handels- och 

administrationsprogrammet 

PRIV 

 16 

4 

 1) Handel och service 16 

   

Ekonomiprogrammet  64 

 1)Ekonomi 64 

 2) Juridik 64 

   

Estetiska programmet  16 

 1) Musik 8 

 2) Bild 8 

        

Program Inriktning Antal 

platser 

Naturvetenskapsprogrammet  64 

 1) Naturvetenskap 64 

 2) Naturvetenskap och 

samhälle 

64 

   

Samhällsvetenskapsprogrammet  82 

 1) Samhällsvetenskap 82 

 2) Beteendevetenskap 82 

 3) Medier, information och 

kommunikation 

82 

 

Program Inriktning Antal 

platser 

El- och energiprogrammet 

PRIV 

 28 

4 

 1) Elteknik 16 
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 2) Automation 16 

Industritekniska programmet 

PRIV 

 28 

4 

 1) Svetsteknik 16 

 2) Produkt- och maskinteknik 16 

   

 
 

Program Inriktning Antal 

platser 

Vård- och 

omsorgsprogram 

PRIV 

 28 

4 

   

 

 

 

 

Program Inriktning Antal 

platser 

Introduktionsprogram PRIV 20 

 Preparand  

 Individuellt alternativ  

 Språkintroduktion  

 Yrkesintroduktion  

       

PRIV avser sökbara alternativ för de elever som saknar full behörighet. 

Antal platser på inriktningarna kan vara fler än sammanlagda platsantalet för 

programmet. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Avtal om samverkan inom gymnasieskolan i Värmland ska gymnasieskolan 

fastställa det utbildningsutbud som ska gälla för den region som 

samverkansavtalet omfattar. Med utbildningsutbud avser här utbildningsort, 

program, inriktning, och antal elevplatser. 

Åmåls kommun, barn- och utbildningsnämnden ska besluta om plan för 

utbildningsutbud Åmåls kommun, barn- och utbildningsnämnden, barn- och 

utbildningsförvaltningen, enheten gymnasium läsåret 2018/2019. 

Program Inriktning Antal platser 

Teknikprogram  32 

 1) Teknikvetenskap 24 

 2) Produktionsteknik 24 

 3) Informations- och medieteknik 24 
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Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Mats Aronsson daterad den 14 december 2017 

Beslutet skickas till 

Enheten gymnasium 

Gymnasieantagningen i Värmland 

__________
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Dnr BUN 2017/181 

BUN § 177 Grundbelopp 2018 till fristående 
gymnasieskolor 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer grundbelopp för år 2018 till fristående 

gymnasieskolor, med hänvisning till 16 kap. 52 § Skollag 2010:800: 

 

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. 

Sammanfattning av ärendet 

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. Det kan komma att 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. 

Grundbeloppet avser ersättning för följande kostnadsslag: undervisning, 

lärverktyg, elevhälsa, lokalkostnader, skolmåltider, administration och 

mervärdesskatt. 

Barn- och fritidsprogrammet BF 126 947

Ekonomiprogrammet EK 87 616

El- och energiprogrammet EE 121 749

Estetiska programmet, inriktningen bild ESBIL 120 391

Estetiska programmet, inriktningen musik ESMUS 145 865

Handels- och administrationsprogrammet HA 135 140

Industritekniska programmet IN 173 248

Introduktionsprogram IM 124 293

Naturvetenskapsprogrammet NA 105 723

Samhällsvetenskapsprogrammet SA 92 837

Teknikprogrammet TE 103 613

Vård- och omsorgsprogrammet VO 113 161



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2017-12-19  20 (39) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Bidraget har beräknats efter samma grunder som kommunen tillämpar vid 

fördelning av resurser till de program och inriktningar som kommunen erbjuder. 

Beslutsunderlaget uppfyller kravet på redovisning av bidragsbeloppen. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad den 30 november 2017 

- Protokollsutdrag BUNAU §78 

Beslutet skickas till 

Enhetschef enheten gymnasium 

Fristående gymnasieskolor med elever folkbokförda i Åmåls kommun 

Ekonomienheten 

__________
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Dnr BUN 2017/182 

BUN § 178 Interkommunal ersättning 
gymnasium 2018 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer belopp för interkommunal ersättning för 

gymnasium 2018. 

Kronor per program, elev och helår: 

  

Sammanfattning av ärendet 

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 § Skollag 2010:800). 

Ersättningen beräknas på samma sätt som grundbelopp till fristående huvudmän, 

med undantag för 6 % momskompensation. I ersättningen ingår inte resurser för 

särskilt stöd. 

Ersättningen har beräknats utifrån budgeterade belopp. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad den 30 november 2017 

- Protokollsutdrag BUNAU §79 

Program 2018

Barn- och fritidsprogrammet BF 119 762

Ekonomiprogrammet EK 82 656

El- och energiprogrammet EE 114 857

Estetiska programmet, inriktningen bild ESBIL 113 576

Estetiska programmet, inriktningen musik ESMUS 137 608

Handels- och administrationsprogrammet HA 127 491

Industritekniska programmet IN 163 441

Introduktionsprogram IM 117 257

Naturvetenskapsprogrammet NA 99 739

Samhällsvetenskapsprogrammet SA 87 583

Teknikprogrammet TE 97 749

Vård- och omsorgsprogrammet VO 106 756

Gymnasiesärskola

Individuellt program IAIND 459 855

Administration, handel och varuhantering AHADM 253 753
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Beslutet skickas till 

Enhetschef, enheten gymnasium 

Ekonomienheten 

  

__________
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Dnr BUN 2017/183 

BUN § 179 Grundbelopp år 2018 till fristående 
förskola - ekonomisk förening 
föräldrakooperativet Barnhagen 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer grundbelopp för år 2018 till ekonomiska 

föreningen föräldrakooperativet Barnhagen som har egen kö och 

avgiftsadministration, efter avdrag för fria nyttigheter enligt avtal, med 

hänvisning till 8 kap. 22 § Skollag 2010:800: 

Kronor per barn och år: 

Förskola 1-<3 år 134 832 

Förskola 3-5 år 103 672 

Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningschefen delegation på delgivning 

av beslut till fristående huvudman. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens bidrag till fristående huvudman beräknas efter samma grunder som 

kommunen tillämpar fördelning av resurser till de egna verksamheterna av 

motsvarande slag. Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa fall av ett 

tilläggsbelopp. 

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, dels beroende på val av fria nyttigheter. Med fria 

nyttigheter menas att kommunen erbjuder den fristående huvudmannen att vara 

ansluten till kommunens barnförsäkring och/eller ta del specialpedagogiska 

insatser i kommunal regi. Dessutom har 3 % administration samt 6 % 

momskompensation beräknats. 

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. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad den 30 november 2017 

- Grundbelopp till fristående verksamheter 2018 daterad den 30 november 2017 

- Protokollsutdrag BUNAU §80 

Beslutet skickas till 

Ekonomiska föreningen föräldrakooperativet Barnhagen 

Ekonomienheten 

__________
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Dnr BUN 2017/184 

BUN § 180 Grundbelopp år 2018 till fristående 
förskola - förskolan Lyckan  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer grundbelopp för år 2018 till Föreningen 

för kristen barnomsorg i Åmål, Förskolan Lyckan, som är ansluten till 

kommunens kö samt avgiftsadministration, efter avdrag för fria nyttigheter, med 

hänvisning till 8 kap. 22 § Skollag (2010:800):  

Kronor per barn och år: 

Förskola 1-<3 år 143 029 

Förskola 3-5 år 109 807 

Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningschefen delegation på delgivning 

av beslut till fristående huvudman.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens bidrag till fristående huvudman beräknas efter samma grunder som 

kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till de egna verksamheterna av 

motsvarande slag. Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa fall av ett 

tilläggsbelopp.  

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

utbildningsnämnden. Kommunen ska redovisa hur bidraget har beräknats.  

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, dels beroende på val av fria nyttigheter. Med fria 

nyttigheter menas att kommunen erbjuder den fristående huvudmannen att vara 

ansluten till kommunens barnförsäkring och/eller ta del av specialpedagogiska 

insatser i kommunal regi. Dessutom har 3 % administration samt 6 % 

momskompensation beräknats. 

Förskolan Lyckan är ansluten till kommunens barnförsäkring samt till kommunal 

kö och avgiftsadministration.  

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad den 30 november 2017 

- Grundbelopp till fristående verksamheter 2018 daterad den 30 november 2017 

- Protokollsutdrag BUNAU §81 

Beslutet skickas till 

Föreningen för kristen barnomsorg i Åmål, Förskolan Lyckan 

Ekonomienheten 

__________
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Dnr BUN 2017/185 

BUN § 181 Grundbelopp år 2018 till fristående 
förskola - förskolan Myran ekonomisk förening 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer grundbelopp för år 2018 till förskolan 

Myran i Åmål ekonomisk förening, som är ansluten till kommunens kö samt 

avgiftsadministration, efter avdrag för fria nyttigheter enligt avtal, med 

hänvisning till 8 kap. 22 § Skollag (2010:800):  

Kronor per barn och år: 

Förskola 1-<3 år 140 225 

Förskola 3-5 år 107 003 

Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningschefen delegation på delgivning 

av beslut till fristående huvudman. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens bidrag till fristående huvudman beräknas efter samma grunder som 

kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till de egna verksamheterna av 

motsvarande slag. Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa fall av ett 

tilläggsbelopp. 

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

utbildningsnämnden. Kommunen ska redovisa hur bidraget har beräknats. 

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, dels beroende på val av fria nyttigheter. Med fria 

nyttigheter menas att kommunen erbjuder den fristående huvudmannen att vara 

ansluten till kommunens barnförsäkring och/eller ta del av specialpedagogiska 

insatser i kommunal regi. Dessutom har 3 % administration samt 6 % 

momskompensation beräknats. 

I avtal har överenskommits att förskolan Myran är ansluten till kommunens 

barnförsäkring. Dessutom erhålles specialpedagogiska insatser i kommunal 

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

avgiftsadministration. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad den 30 november 2017 

- Grundbelopp till fristående verksamheter 2018 daterad den 30 november 2017 

- Protokollsutdrag BUNAU §82 

Beslutet skickas till 

Förskolan Myran i Åmål ekonomisk förening 

Ekonomienheten
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Dnr BUN 2017/186 

BUN § 182 Grundbelopp år 2018 till fristående 
förskola - förskolan Pärlan ekonomisk förening 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer grundbelopp för år 2018 till förskolan 

Pärlan ekonomisk förening, som är ansluten till kommunens kö samt 

avgiftsadministration, efter avdrag för fria nyttigheter enligt avtal, med 

hänvisning till 8 kap. 22 § Skollag (2010:800):  

Kronor per barn och år: 

Förskola 1-<3 år 143 029 

Förskola 3-5 år 109 807 

Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningschefen delegation på delgivning 

av beslut till fristående huvudman.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens bidrag till fristående huvudman beräknas efter samma grunder som 

kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till de egna verksamheterna av 

motsvarande slag. Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa fall av ett 

tilläggsbelopp. 

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

utbildningsnämnden. Kommunen ska redovisa hur bidraget har beräknats. 

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, dels beroende på val av fria nyttigheter. Med fria 

nyttigheter menas att kommunen erbjuder den fristående huvudmannen att vara 

ansluten till kommunens barnförsäkring och/eller ta del av specialpedagogiska 

insatser i kommunal regi. Dessutom har 3 % administration samt 6 % 

momskompensation beräknats. 

I avtal har överenskommits att förskolan Pärlan är ansluten till kommunens 

barnförsäkring, och förskolan har även valt att vara ansluten till kommunal kö 

samt avgiftsadministration. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad den 30 november 2017 

- Grundbelopp till fristående verksamheter 2018 daterad den 30 november 2017 

- Protokollsutdrag BUNAU §82 

  

Beslutet skickas till 

Förskolan Pärlan ekonomisk förening 

Ekonomienheten
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Dnr BUN 2017/187 

BUN § 183 Grundbelopp år 2018 till fristående 
pedagogisk omsorg - Tössebobarna 
ekonomisk förening 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer grundbelopp för år 2018 till 

Tössebobarna ekonomisk förening, som är ansluten till kommunens kö samt 

avgiftsadministration, efter avdrag för fria nyttigheter enligt avtal, med 

hänvisning till 25 kap. 11 § Skollag (2010:800):  

Kronor per barn och år: 

Pedagogisk omsorg, 1-5 år 119 031 

Pedagogisk omsorg, 6-12 år 41 977 

Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningschefen delegation på delgivning 

av beslut till fristående huvudman.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens bidrag till fristående huvudman beräknas efter samma grunder som 

kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till de egna verksamheterna av 

motsvarande slag. Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa fall av ett 

tilläggsbelopp. 

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

utbildningsnämnden. Kommunen ska redovisa hur bidraget har beräknats. 

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, dels beroende på val av fria nyttigheter. Med fria 

nyttigheter menas att kommunen erbjuder den fristående huvudmannen att vara 

ansluten till kommunens barnförsäkring och/eller ta del av specialpedagogiska 

insatser i kommunal regi. Dessutom har 3 % administration samt 6 % 

momskompensation beräknats. 

I avtal har överenskommits att Tössebobarna är ansluten till kommunens 

barnförsäkring och till kommunal kö samt avgiftsadministration. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad den 30 november 2017 

- Grundbelopp till fristående verksamheter 2018 daterad den 30 november 2017 

- Protokollsutdrag BUNAU §84 

Beslutet skickas till 

Tössebobarna ekonomisk förening 

Ekonomienheten 

__________
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Dnr BUN 2017/188 

BUN § 184 Grundbelopp år 2018 till fristående 
förskola, fritidshem, förskoleklass och 
grundskola - föreningen Edsleskogs friskola 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer grundbelopp för år 2018 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) Skollag (2010:800). 

Kronor per elev och år: 

Förskola 1-<3 år 143 029 

Förskola 3-5 år 109 807 

Förskoleklass 45 096 

Grundskola skolår 1-3 år 81 189 

Grundskola skolår 4-6 år 86 913 

Fritidshem 45 701 

Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningschefen delegation på delgivning 

av beslut till fristående huvudman. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens bidrag till fristående huvudman beräknas efter samma grunder som 

kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till de egna verksamheterna av 

motsvarande slag. Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa fall av ett 

tilläggsbelopp. 

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

utbildningsnämnden. Kommunen ska redovisa hur bidraget har beräknats. 

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

fristående huvudmannen är ansluten till kommunens förskole- och fritidshemkö 

och avgiftshantering för dessa verksamheter eller administrerar kö och avgifter 

själv, dels beroende på val av fria nyttigheter. Med fria nyttigheter menas att 

kommunen erbjuder den fristående skolan att vara ansluten till kommunens barn-

/elevförsäkring. Dessutom har 3 % administration samt 6 % momskompensation 

beräknats. 

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. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad den 30 november 2017 
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- Grundbelopp till fristående verksamheter 2018 daterad den 30 november 2017 

- Protokollsutdrag BUNAU §85 

Beslutet skickas till 

Föreningen Edsleskogs friskola 

Ekonomienheten 

__________
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Dnr BUN 2017/189 

BUN § 185 Grundbelopp år 2018 till fristående 
förskoleklass, grundskola och fritidshem - 
Natur & Miljöskolan i Åmål AB 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer grundbelopp för år 2018 till Natur & 

Miljöskolan i Åmål aktiebolag, med hänvisning till 9 kap. 20 § (förskoleklass), 10 

kap. 38 § (grundskola) samt 14 kap. 16 § (fritidshem) Skollag 2010:800:  

Kronor per elev och år: 

Fritidshem 45 701 

Förskoleklass 45 096 

Grundskola skolår 1-3 81 189 

Grundskola skolår 4-6 86 913 

Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningschefen delegation på delgivning 

av beslut till fristående huvudman. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens bidrag till fristående huvudman beräknas efter samma grunder som 

kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till de egna verksamheterna av 

motsvarande slag. Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa fall av ett 

tilläggsbelopp. 

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

utbildningsnämnden. Kommunen ska redovisa hur bidraget har beräknats. 

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. Dessutom har 3 % 

administration samt 6 % momskompensation beräknats. 

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. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad den 30 november 2017 

- Grundbelopp till fristående verksamheter 2018 daterad den 30 november 2017 

- Protokollsutdrag BUNAU §86 

  

Beslutet skickas till 

Natur & Miljöskolan i Åmål Aktiebolag 

Ekonomienheten
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Dnr BUN 2017/190 

BUN § 186 Interkommunal ersättning 2018 
förskola, förskoleklass, grundskola och 
fritidshem 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer belopp för interkommunal ersättning för 

år 2018:  

Kronor per barn/elev och år: 

Förskola 1-<3 år 129 289 

Förskola 3-5 år 100 787 

Fritidshem 39 541 

Förskoleklass 42 353 

Grundskola skolår 1-3 76 521 

Grundskola skolår 4-6 79 704 

Grundskola skolår 7-9 79 170 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Skollag 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. 

Ersättningen beräknas på samma sätt som grundbelopp till fristående huvudmän, 

med undantag för 3 % schablonmässig administration och 6 % 

momskompensation. I ersättningen ingår i stället den faktiska 

administrationskostnaden. Avdrag görs för barnomsorgsintäkter. I ersättningen 

ingår inte resurser för särskilt stöd. 

Ersättningen har beräknats utifrån budgeterade belopp för respektive verksamhet. 

Beräkningen kan ändras vid ändrade budgetbeslut. 

Jämfört med 2017 ökar interkommunal ersättning, kronor per barn/elev, för 

samtliga verksamheter utom för förskola ålder 3-5 år. 

- För förskola 1-<3 år ökar kronor per barn med 10 % eftersom personaltätheten 

ökar från 4,8 barn per personal till 4,6 barn per personal. 

- För förskola 3-5 år minskar kronor per barn med 1,3 % eftersom 

personaltätheten minskar från 6,0 barn per personal till 6,8. 

- För fritidshem ökar kronor per barn med 9 % främst beroende på ett minskat 

antal beräknade barn i fritidshem från 424 barn till 405 barn. 

- För förskoleklass ökar kronor per elev med 4,2 %. 

- För grundskola åk 1-3 ökar kronor per elev med 2,1 %. 

- För grundskola åk 4-6 ökar kronor per elev med 3,4 %. 
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- För grundskola åk 7-9 ökar kronor per elev med 3,5 % 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad den 30 november 2017 

- Protokollsutdrag BUNAU §87 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp 

Skolassistenter 

Ekonomienheten 

__________  
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BUN § 187 Information/meddelande 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar om följande: 

- Uppdaterad rutin gällande Luciafirande 

- Skolverket har godkänt redovisningen gällande mindre barngrupper i förskolan 

för bidragsåret 2016/2017 

- MBL-förhandlingarna gällande lokalfrågorna för skolorna i kommunen 

- Planering för stängningsdagar för kompetensutveckling på enheten förskola 

- Skolinspektions besök på Kristinebergsskolan enhet 2 

- Skolverket har gett avslag på statsbidrag för hälsofrämjande skolutveckling för 

2017/2018 

- Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågors information angående nästa 

års skolval 

- Skolinspektionens inspektion angående undervisningstid på Karlbergsgymnasiet 

- Ledningskonferens inför 2018 

- Åtgärder gällande #metoo och #tystiklassen 

- Uppdrag och ansvar för förstelärare 

- Lokalfrågan för förskolor och skolor i kommunen 

__________  
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BUN § 188 Rapportering till huvudman kring 
delegeringsärende 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av rapporteringen. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Catrin Eriksson rapporterar inkomna beslut, delegeringsärenden. 

__________  
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BUN § 189 Rapportering till huvudman kring 
åtgärder mot kränkande behandling 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av rapporteringen. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Catrin Eriksson rapporterar om åtgärder mot kränkande 

behandling. 

__________  
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BUN § 190 Rapportering till huvudman kring 
systematiskt elevhälsoarbete - 
incidentrapporter 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av rapporteringen. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Catrin Eriksson rapporterar om systematiskt elevhälsoarbete 

incidentrapporter. 

__________  
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BUN § 191 Rapportering till huvudman kring 
klagomålshantering enligt Skollagen 2010:800 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av rapporteringen. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Catrin Eriksson rapporterar inkomna klagomål enligt Skollag 

2010:800. 

__________  
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BUN § 192 Rapportering till huvudman kring 
skolfrånvaro vid enheten grundskola 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av rapporteringen. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Catrin Eriksson rapporter om skolfrånvaro vid enheten 

grundskola. 

__________  
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BUN § 193 Rapportering till huvudman kring 
rektorers och förskolechefers arbetstid 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av rapporteringen. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Catrin Eriksson rapporterar om förskolechefer och rektorers 

arbetstid. 

__________ 


