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BUN § 120 Val av justerare 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Till justerare av dagens protokoll väljs Cajsa Branchetti-Hallberg (S). 

__________  
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BUN § 121 Godkännande av ärendelista 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Ärendelistan godkänns. 

__________  
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BUN § 122 Central Samverkan 13 september 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef/skolchef Catrin Eriksson rapporterar från Central Samverkans 

möte den 13 september. De fackliga organisationerna hade inget att erinra vad 

gäller barn- och utbildningsnämndens ärenden, utom ärendet "Driftbudget 2020". 

Synpunkterna från de fackliga organisationerna redovisas för nämnden under 

§123. 

__________  
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BUN § 123 MBL § 11 den 20 september 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef/skolchef Catrin Eriksson informerar barn- och 

utbildningsnämnden om de MBL § 11-förhandlingar som genomfördes den 20 

september. Förhandlingarna gällde driftbudget, investeringsbudget samt 

verksamhetsplan för 2020, respektive förflyttning av förskolan Björken till 

Villebergens förskola. Barn- och utbildningsnämnden informeras om de 

synpunkter som de fackliga organisationerna lämnat. 

__________  
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Dnr BUN 2019/82 

BUN § 124 Budgetuppföljning per den 31 
augusti 2019 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger rapporten till handlingarna, men uppmanar 

verksamheterna till allmän återhållsamhet för att nå en budget i balans vid årets 

slut. 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden redovisar en prognos som visar ett underskott mot 

budget på -500 tkr efter augusti månads utgång. 

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 augusti 2019 redovisas utfallet för perioden 1 januari 

- 31 augusti 2019 beräknad prognos (avvikelse) per 31 augusti 2019 samt 

årsbudget och beräknat utfall för år 2019. 

Beslutsunderlag 

- BUN AU § 75, den 12 september 2019 

- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad den 18 september 2019 

- Ekonomisk prognos augusti 2019 Barn- och utbildningsnämnden 

  

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Kommunstyrelsen 

  

__________  
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Dnr BUN 2019/21 

BUN § 125 Revidering av 
delegeringsreglemente 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att revidera delegeringsreglementet enligt 

följande: 

Följande punkter läggs till: 

1.1.3.1 Besluta om anställning av visstidsanställning inom fastställd budgetram –

 delegat är rektor. 

4.6.3 Besluta att ta emot elev i skola från annan kommun – delegat är 

verksamhetschef verksamhet särskola. Lagrum Skollag 11 kap. 25 §. 

4.6.4 Besluta om placering av elev på skolenhet – delegat är verksamhetschef 

verksamhet särskola. Lagrum är Skollag 11 kap 29 §. 

  

Följande punkter ändras: 

4.7.1 Beslut om behörighet och mottagande av sökande till gymnasieutbildning 

anordnad av Åmåls kommun – delegat ändras från ordförande till verksamhetchef 

verksamhet gymnasium.  

4.8.1 Beslut om mottagande av sökande till gymnasiesärskoleutbildning anordnad 

av Åmåls kommun – delegat ändras från rektor till verksamhetschef verksamhet 

särskola. Lagrum rättas från Skollag 18 kap 5 § till Skollag 19 kap 28-29, 40-41 

§§. 

4.8.2 Beslut om att sökande tillhör målgruppen gymnasiesärskolan – delegat är 

verksamhetschef verksamhet särskola, lagrum är Skollag 18 kap 5 §. 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden antog det aktuella delegeringsreglementet den 23 

januari 2019 (BUN § 8). De förändringar som föreslås är som följande: 

Följande punkter läggs till: 

1.1.3.1 Besluta om anställning av visstidsanställning inom fastställd budgetram –

 delegat är rektor. 

4.6.3 Besluta att ta emot elev i skola från annan kommun – delegat är 

verksamhetschef verksamhet särskola. Lagrum Skollag 11 kap. 25 §. 

4.6.4 Besluta om placering av elev på skolenhet – delegat är verksamhetschef 

verksamhet särskola. Lagrum är Skollag 11 kap 29 §. 
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Följande punkter ändras: 

4.7.1 Beslut om behörighet och mottagande av sökande till gymnasieutbildning 

anordnad av Åmåls kommun – delegat ändras från ordförande till verksamhetchef 

verksamhet gymnasium.  

4.8.1 Beslut om mottagande av sökande till gymnasiesärskoleutbildning anordnad 

av Åmåls kommun – delegat ändras från rektor till verksamhetschef verksamhet 

särskola. Lagrum rättas från Skollag 18 kap 5 § till Skollag 19 kap 28-29, 40-41 

§§. 

4.8.2 Beslut om att sökande tillhör målgruppen gymnasiesärskolan – delegat är 

verksamhetschef verksamhet särskola, lagrum är Skollag 18 kap 5 §. 

  

Revideringarna krävs för att delegeringsreglemente ska överensstämma med 

gällande lagstiftning, samt för att underlätta för verksamheternas dagliga arbete.  

Beslutsunderlag 

- BUN AU § 63, den 12 september 2019 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 5 september 2019 

- Delegeringsreglemente, antaget den 23 januari 2019 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp 

Revisorerna 

__________  
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Dnr BUN 2019/213 

BUN § 126 Feriepraktik och lovskola läsåret 
2019/2020 och sommaren 2020 för elever 
folkbokförda i Åmåls kommun i åk 8 och 9 i 
grundskolan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att elever i åk 8 och 9 i grundskolan som 

riskerar att ej nå behörighet för studier vid gymnasieskolan ska få delta i särskild 

lovskola som feriepraktik under sommaren 2020, under förutsättning att de har 

deltagit i 80% av  verksamhet grundskolas obligatoriskt anordnade lovskola under 

läsåret 2019/2020. 

Beslutet gäller under förutsättning att  

- feriepraktik erbjuds i Åmåls kommun sommaren 2020. 

- feriepraktik erbjuds för åk 8 och/eller åk 9 sommaren 2020.  

Sammanfattning av ärendet 

Möjligheten att delta i särskild lovskola som feriepraktik erbjöds sommaren 2019, 

även då under förutsättning att eleven deltagit i 80 procent av verksamhet 

grundskolas obligatoriskt anordnade lovskola under läsåret 2018/2019.  Det är 

enheten arbete och försörjning, som hör till välfärds- och 

arbetsmarknadsförvaltningen, som anordnar feriepraktik.  

En utvärdering av utfallet för läsåret 2018/2019 och sommaren 2019 har tagits 

fram enligt följande:  

 6 elever kvalificerade sig för sommarlovskola som feriepraktik genom 

deltagande i 80% av ordinarie lovskola.  

 Samtliga 6 elever deltog i sommarlovskola som feriepraktik. 

 Ingen av eleverna uppnådde gymnasiebehörighet.  

 Samtliga elever förbättrade dock sina möjligheter till gymnasiebehörighet 

inför studier på introduktionsprogrammet läsåret 2019/2020 då målen för 

enstaka ämnen nåddes och är därmed fullföljda.  

Övrigt: 

Inför sommaren 2020 ska samtliga dagar vad gäller ordinarie lovskola erbjudas 

innan sommarlovet påbörjas för att underlätta planering för sommarlovskola för 

såväl verksamhet grundskola, område C som elever och deras vårdnadshavare.  
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Beslutsunderlag 

- BUN AU § 64, den 12 september 2019 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 3 september 2019 

Beslutet skickas till 

Verksamhet grundskola 

Per Lundin, enheten för arbete och försörjning 

__________  
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Dnr BUN 2019/225 

BUN § 127 Riktlinjer för förskola- växelvis 
boende i olika kommuner 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta Riktlinje förskola – växelvis 

boende i olika kommuner. 

Sammanfattning av ärendet 

Skollag (2010:800) 8 kap. 13 § anger följande: 

Ett barn har rätt att bli mottaget i förskola med offentlig huvudman i en annan 

kommun än i hemkommunen, om barnet med hänsyn till sina personliga 

förhållanden har särskilda skäl att få gå i den kommunens förskola. 

Denna formulering innebär dock inte att ett barn har rätt att växelvis gå i två 

kommuners förskolor, på grund av växelvis boende hos vårdnadshavare i olika 

kommuner. Detta är upp till varje kommun att besluta om.  

Riktlinjen ska ses över vartannat år (ojämna år) samt revideras vid behov. 

Beslutsunderlag 

- BUN AU § 65, den 12 september 2019 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 4 september 2019 

- Riktlinje förskola – växelvis boende i olika kommuner  

Beslutet skickas till 

Verksamhet förskola (antagen riktlinje bifogas) 

__________  
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Dnr BUN 2019/198 

BUN § 128 Riktlinjer för tilläggsbelopp 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta Riktlinjer för tilläggsbelopp. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Skollag (2010:800) har skolan har ett långtgående ansvar för att erbjuda 

barn/elever med behov av särskilt stöd, anpassningar och särskilt stöd inom ramen 

för grundbeloppet/grundtilldelningen. 

När en elev har omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas 

modersmålsundervisning ska hemkommunen betala ett tilläggsbelopp för eleven. 

Det gäller även för elever som deltar i obligatorisk lovskola. Beloppet för elever i 

behov av särskilt stöd ska bestämmas individuellt utifrån elevens behov.  

Tilläggsbelopp är ersättning för elever som: 

1. har ett omfattande behov av särskilt stöd och att de tänkta åtgärderna är 

extraordinära, 

2. ska erbjudas modersmålsundervisning, eller 

3. deltar i obligatorisk lovskola. 

Riktlinjen ska ses över vartannat år (ojämna år) samt revideras vid behov. 

Beslutsunderlag 

- BUN AU § 66, den 12 september 2019 

- Tjänsteskrivelse av Kent Jönsson och Lena Forsell-Bergling daterad den 4 

september 2019 

- Riktlinje för tilläggsbelopp 

Beslutet skickas till 

Verksamhet stöd och resurs (antagen riktlinje bifogas) 

Verksamhet grundskola (antagen riktlinje bifogas) 

  

__________  
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Dnr BUN 2019/226 

BUN § 129 Riktlinjer för förskoleverksamhet 
och skolbarnomsorg 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta Riktlinjer för förskoleverksamhet 

och skolbarnomsorg. 

Sammanfattning av ärendet 

Riktlinjer för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg gäller 

verksamhetsformerna: 

 Förskola 

 Pedagogisk omsorg 

 Allmän förskola 

 Förskoleklass 

 Fritidshem 

Riktlinjerna innehåller bestämmelser kring: 

 Rätt till förskoleverksamhet utöver allmän förskola 

 Rätt till fritidshem 

 Anmälan om platsbehov 

 Placering 

 Vistelsetid/schema 

 Arbetssökande/föräldraledighet 

 Pedagogisk utvecklingsdag 

 Uppsägning 

 Avstängning 

Riktlinjen ska ses över vartannat år (ojämna år) samt revideras vid behov. 

Beslutsunderlag 

- BUN AU § 67, den 12 september 2019 

- Tjänsteskrivelse av Carina Lavén daterad den 4 september 2019 

- Riktlinjer för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg 

Beslutet skickas till 

Verksamhet förskola (antagen riktlinje bifogas) 

Verksamhet grundskola (antagen riktlinje bifogas) 

__________  
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Dnr BUN 2019/214 

BUN § 130 Programutbud för verksamhet 
gymnasium läsåret 2020/2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om följande programutbud för 

verksamhet gymnasium läsåret 2020/2021: 

Program Inriktning Antal 

platser** 

Barn- och fritidsprogrammet, 

varav Programinriktat val 

(PRIV)* 

  36 

4 

  1) Pedagogiskt arbete 26 

  2) Socialt arbete 26 

Handels- och 

administrationsprogrammet,  

varav PRIV 

  18 

  

4 

  1) Handel och service 18 

Ekonomiprogrammet,  

varav PRIV 

  60 

4 

  1) Ekonomi 60 

  2) Juridik 60 

Estetiska programmet   8 

  1) Musik 8 

  2) Bild 8 

Naturvetenskapsprogrammet, 

varav PRIV 

  60 

4 

  1) Naturvetenskap 60 

  2) Naturvetenskap och 

samhälle 

60 

Samhällsvetenskapsprogrammet, 

varav PRIV 

  60 

4 

  1) Samhällsvetenskap 60 
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  2) Beteendevetenskap 60 

  3) Medier, information och 

kommunikation 

18 

El- och energiprogrammet, 

varav PRIV 

  24 

4 

  1) Elteknik 16 

  2) Automation 16 

Industritekniska programmet, 

varav PRIV 

  20 

4 

  1) Svetsteknik 16 

  2) Produkt- och maskinteknik 16 

Vård- och omsorgsprogrammet, 

varav PRIV 

  20 

4 

Teknikprogrammet, 

varav PRIV 

  28 

4 

  1) Teknikvetenskap 24 

  2) Produktionsteknik 24 

  3) Informations- och 

medieteknik 

24 

Introduktionsprogram     

  1) Programinriktat val (PRIV) 44 

  2) Individuellt alternativ   

  3) Språkintroduktion   

  4) Yrkesintroduktion   

Barn- och utbildningsnämnden beslutar vidare att barn- och 

utbildningsförvaltningen, verksamhet gymnasium, får i uppdrag att utreda 

förutsättningar och kostnader för att starta Hotell- och turismprogrammet och 

Restaurang- och livsmedelsprogrammet hösten 2021 vid Karlbergsgymnasiet. 

* Programinriktat val (PRIV) är till för de elever som saknar full behörighet för 

att bli antagna till ett nationellt gymnasieprogram. 

** Antal platser anger hur många elever som totalt kan antas på programmet. Till 

exempel har barn- och fritidsprogrammet plats för, som mest, 60 elever. 

Programmet har två inriktningar, som båda som mest kan väljas av 26 elever. 

Skulle den ena inriktningen väljas av maxantalet elever, innebär det att övriga 

elever (i exemplet 10 stycken) går den andra inriktningen.  
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Sammanfattning av ärendet 

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

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

utbildningsförvaltningen, verksamhet gymnasium läsåret 2020/2021.  

Med utbildningsutbud avser här utbildningsort, program, inriktning, och antal 

elevplatser. 

Med anledning av elevernas söktryck, som bland annat gjort att yrkesprogrammen 

växer innevarande läsår, pågår det ett arbete vid Karlbergsgymnasiet med att 

grundligare utreda antalet platser som är möjliga att erbjuda. Effekterna av ny 

lagstiftning som gäller från 1 juli 2019 och som innebär att fler snabbare ska 

komma in på nationella program är också under utredning. Programinriktat val 

(PRIV) och preparandutbildning inom introduktionsprogrammen försvinner och 

ersätts med ett nytt Programinriktat val. Detta innebär att elever med endast sex 

grundskolebetyg anses kunna läsa såväl yrkes- som högskoleförberedande 

program genom introduktionsprogrammet.  

Beslutsunderlag 

- BUN AU § 68, den 12 september 2019 

- Tjänsteskrivelse av Mats Aronsson daterad den 5 september 2019 

Beslutet skickas till 

Verksamhet gymnasium 

Gymnasieantagningen i Värmland 

__________  
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Dnr BUN 2019/215 

BUN § 131 Programutbud för verksamhet 
särskola, gymnasium läsåret 2020/2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om följande programutbud för 

Verksamhet Särskola, gymnasiesärskola läsåret 2020/2021: 

Program Inriktning Antal platser 

Administration, handel och 

varuhanteringsprogrammet 

  5 

Individuella programmen   4 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Avtal om samverkan om gymnasiemottagning med antagningskansliet 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, verksamhet särskola, verksamhet gymnasium, 

gymnasiesärskola för läsåret 2020/2021. 

Beslutsunderlag 

- BUN AU § 69, den 12 september 2019 

- Tjänsteskrivelse av Lena Forsell- Bergling daterad den 5 september 2019 

Beslutet skickas till 

Verksamhet särskola 

Magnus Skoglund, rektor 

Gymnasieantagningen i Värmland 

__________  
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Dnr BUN 2019/216 

BUN § 132 Verksamhetsberättelse tertial 2, 
delårsrapport 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner verksamhetsberättelse för tertial 2 

2019. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetsberättelse upprättas i samband med delårsrapport och beskriver 

nämndens uppdrag samt verksamhetens mål- och resultatarbete enligt den 

fastställda verksamhetsplanen för 2019. 

I kommunens delårsrapport ingår verksamhetsberättelse för varje styrelse/nämnd 

som beskriver nämndens uppdrag samt verksamhetens mål- och resultatarbete 

enligt den fastställda verksamhetsplanen för 2019. Dessutom görs en uppföljning 

av övriga styrdokument som nämnden ska följa. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 16 september 2019 

- Verksamhetsberättelse tertial 2 2019 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Ekonomienheten 

__________  
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Dnr BUN 2019/172 

BUN § 133 Driftbudget 2020 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till driftbudget för år 2020, 

uppgående till 277 992 000 kronor, vilket motsvarar budgetutskottets preliminära 

budgetram inklusive löneuppräkning. 

Reservation 

Ove Kaye (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Även Mikaëla Thorén (C), Klas Häggström (L) och Charles MacWange 

(KD) reserverar sig, med följande motivering: 

"Vi reserverar oss mot föreslagna nedskärningar, som drabbar alla elever, men 

främst elever i behov av stöd. Vi anser också, att i tider av kamp om kompetenta 

lärare kan man inte dra in fortbildningspengar. Budgeten bör återsändas till KS 

med krav om mer pengar (som tillkommit från staten senaste veckorna)." 

Sammanfattning av ärendet 

Budgetutskottet har beslutat om preliminära ramar för driftbudget 2020. 

Barn- och utbildningsnämnden har tilldelats en ram på 270 572 tkr (tusen kronor) 

innan löneuppräkning för 2020. Ramen är en minskning från 2019 med 1,6 % 

eller 4 018 tkr. Efter löneuppräkning uppgår barn-och utbildningsnämndens ram 

till 277 992 tkr jmf med 280 037 tkr 2019. 

Därtill kommer ökade kostnader och minskade intäkter på totalt 9 500 tkr som ska 

finansieras inom barn- och utbildningsnämndens ram: 

 ökat personalomkostnadspålägg 1 %, 1 700 tkr 

 ökade kapitaltjänstkostnader, 1 700 tkr 

 ökade kostnader för köp av skolplatser på gymnasiet 3 000 tkr 

  ytterligare minskade intäkter för migration och asylsökande 3 100 tkr 

Barn- och utbildningsnämnden har redan tidigare anpassat verksamheten utifrån 

minskade intäkter med 3 % hösten 2018 och ytterligare 3 % 2019, vilket påverkar 

budget 2020. 

Anpassningar om 1,6 % eller 4 350 tkr har lagts på respektive verksamhetsområde 

2020 för att få en budget i balans. Verksamheterna har konsekvensbeskrivit 

anpassningarna. 

På verksamhet förskola ligger ett generellt anpassningskrav för 2019 kvar om 2 

miljoner kronor för ej budgeterad utökning av förskoleplatser under 2017/2018, 

vilka hanteras genom minskade personalkostnader under hösten 2019 när 

barnantalet inom förskolan minskar. 
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Beslutsunderlag 

- BUN AU § 70, den 12 september 2019 

- Tjänsteskrivelse från controller Ingela Sörqvist, daterad den 6 september 2019 

- Driftbudget 2020 

  

Protokollsanteckning 

Linda Stenberg (SD) och Ove Kaye (SD) lämnar följande protokollsanteckning: 

"Vid barn och utbildningsnämndens möte den 26 september 2019 under punkten 

14 om driftbudget 2020 reserverade sig Sverigedemokraterna mot förslag till 

beslut och lämnar följande protokollsanteckning. 

Under flera år nu har BUN varit tvingade att anpassa sin budget och sparat ett 

antal miljoner. Vi förstår att kommunens ekonomiska läge är minst sagt oroande 

men att fortsätta att spara på våra barn och ungdomar är inte längre acceptabelt. 

Större grupper i förskolan och större klasser i grundskolan är inget att eftersträva 

och om vi i framtiden vill att fler elever och inte färre ska ges möjlighet att klara 

grundskolan och kunna söka in på gymnasiet måste finansiering för den 

föreslagna minskningen av ram jämfört med 2019 gå att hitta någon annanstans 

enligt oss. 

Därför reserverade vi oss mot beslutet. 

26 september 2019 

Linda Stenberg SD ledamot BUN 

Ove Kaye SD ersättare BUN" 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef Catrin Eriksson 

Ekonomienheten 

Kommunstyrelsen 

__________  
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Dnr BUN 2019/217 

BUN § 134 Investeringsbudget 2020 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till investeringsbudget på  7 

450 000 kronor för år 2020 och investeringsplan för åren 2021-2023. 

Sammanfattning av ärendet 

2020 års investeringsbehov uppgår till 7 450 tusen kronor (tkr). I investeringsplan 

för åren 2021-2023 har beräknats investeringsbehov till 7 650 tkr för år 2021, 

6 650 tkr för år 2022 och 5 600 tkr för 2023. 

Beräkningar av investeringar för nya Rösparksskolan kan inte göras förrän 

tidigast årsskiftet 2019/2020 efter det att projekteringen är klar. 

Enligt kommunens investeringspolicy ska investeringskalkyl upprättas om 

investeringsbelopp överstiger tio basbelopp. Uppföljning/slutredovisning ska ske 

året efter då investeringen genomförts. Sju investeringskalkyler har upprättats. 

Beslutsunderlag 

- BUN AU § 71, den 12 september 2019 

- Tjänsteskrivelse av controller Ingela Sörqvist daterad den 6 september 2019 

- Investeringsbudget 2020 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Kommunstyrelsen 

__________  
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Dnr BUN 2019/218 

BUN § 135 Investeringskalkyler 2020 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande investeringskalkyler för år 

2020 enligt bilagor: 

Ansvarsenhet Investering Belopp (tkr) 

Verksamhet grundskola IT-investeringar, undervisning ”en 

till en” 

1 800 

  IT-investeringar - återinvestering 1 500 

  IT/digitalisering utbyte smarta 

skärmar 

550 

  Skolmöbler 700 

Verksamhet gymnasium Inrymningslarm Karlberg 

*                    

500 

  IT-investeringar  700 

  Elevmöbler och skåp 500 

*Totalt uppgår investeringen till 2 000 tkr fördelat på 500 tkr 2020, 1 000 tkr 

2021 och 500 tkr 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunens investeringspolicy ska investeringskalkyl upprättas om 

investeringsbelopp överstiger tio basbelopp. Av investeringskalkylen ska, förutom 

investeringsutgiften, även framgå vilka ekonomiska konsekvenser investeringen 

får i den löpande verksamheten och motivering/behov av investeringen. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram sju investeringskalkyler för 

investeringar överstigande tio prisbasbelopp 2020. 

Beslutsunderlag 

- BUN AU § 72, den 12 september 2019 

- Tjänsteskrivelse av controller Ingela Sörqvist daterad den 6 september 2019 

- Investeringskalkyl IT-investeringar, undervisning (en till en) verksamhet 

grundskola 

- Investeringskalkyl IT-investeringar undervisning, återinvestering verksamhet 

grundskola 

- Investeringskalkyl IT/digitalisering utbyte smarta skärmar 

- Investeringskalkyl Skolmöbler verksamhet grundskola 

- Investeringskalkyl Inrymningslarm Karlberg 

- Investeringskalkyl IT-investeringar verksamhet gymnasium 
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Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Kommunstyrelsen 

__________  
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Dnr BUN 2019/219 

BUN § 136 Verksamhetsplan 2020 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar verksamhetsplan inklusive inriktningsmål 

för 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till verksamhetsplan 2020 har sin utgångspunkt i visionen för Åmåls 

kommun – Sveriges mest gästvänliga stad och de reviderade strategiska 

utvecklingsområden och strategiska mål som kommunfullmäktige tog beslut om 

i februari 2016. Dessa utvecklingsområden och mål är: 

Lärande och utveckling 

I Åmål ska alla ha möjlighet till utbildning och bildning genom hela livet 

Livslång trygghet 

I Åmål ska alla kunna leva under trygga och goda förhållanden 

Företagsamhet och kreativitet 

Åmål ska aktivt bidra till ökad sysselsättning, egen försörjning och företagsamhet 

genom att skapa goda förutsättningar och stimulera kreativa idéer. 

Kultur och rekreation 

Åmål ska vara det självklara turistmålet med kultur och rekreation i fokus. 

Utifrån dessa strategiska utvecklingsområden och strategiska mål har barn- och 

utbildningsnämnden inför 2020 arbetat med att fram nya övergripande och 

styrande inriktningsmål. Inriktningsmålen ska vara vägledande för 

förvaltningsmål och enhetsmål inom barn- och utbildningsförvaltningens 

verksamheter. Inriktningsmålen för barn- och utbildningsnämnden framgår i 

bilagan. 

Enligt Skollag (2010:800) ska varje huvudman och varje förskole- och skolenhet 

systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. 

Inriktningen ska vara att de nationella målen för utbildningen uppfylls. 

Beslutsunderlag 

- BUN AU § 73, den 12 september 2019 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 5 september 2019 

- Verksamhetsplan 2020 

Beslutet skickas till 

Kommunrevisionen, beslut samt bilaga 

Kommunstyrelsen 

__________  
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Dnr BUN 2019/220 

BUN § 137 2020 års avgifter för plats inom 
förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 
(kommunfullmäktige) 

Barn- och utbildningsnämndens förslag till nästa instans 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta 2020 års 

avgifter för plats inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i enlighet med 

det statliga maxtaxesystemet och att det följer det inkomsttak som fastställs av 

Skolverket årligen: 

Verksamhet Avgift/taxa 

Förskola Avgift under 12 månader av året i % av hushållets 

avgiftsgrundande inkomst.  

Första barnet 3 %, 

andra barnet 2 % och 

tredje barnet 1 %. 

Avgift för 3-5 åringar reduceras med 25 % (15 tim. per 

vecka är avgiftsfria). 

Fritidshem Avgift under 12 månader av året i % av hushållets 

avgiftsgrundande inkomst.  

Första barnet 2 %, 

andra barnet 1 % och  

tredje barnet 1 %. 

Pedagogisk omsorg Förskolebarn: Se förskola 

Skolbarn: Se fritidshem 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Kommunallagen (2017:725) får kommuner ta ut avgifter för tjänster och 

nyttigheter som de är skyldiga att tillhandahålla om det är särskilt föreskrivet. 

Enligt Förordning om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom 

förskola och fritidshemmet (2001:60) kan en kommun få statsbidrag om en viss 

högsta avgift (maxtaxa) tillämpas för plats i förskola eller fritidshem.  

Avgifterna grundas på inkomsten i hushållet som barnet tillhör, med ett tak för 

hur hög avgiften kan bli. Inkomsttaket indexregleras och fastställs av Skolverket 

inför varje år (för 2019 uppgår inkomsttaket till 47 490 kronor per månad). 
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Beslutsunderlag 

- BUN AU § 74, den 12 september 2019 

- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist och Catrin Eriksson daterad den 29 augusti 

2019 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Verksamhet förskola 

Verksamhet grundskola  

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2019-09-26  28 (31) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

 

BUN § 138 Information/meddelande 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden får information om följande: 

 Ny rutin för driftprojekt 

 Förvaltningsrättens dom gällande överklagande av BUN § 84 Fengersfors 

skola 

 Skolinspektionen: Beslut gällande anmälan mot Södra skolan 

 Skolverket: Välkommen till rektorsprogrammet! 

 Skolverket: Bidragsramar för lärarassistenter 2019 

 Skolverket: Statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan för 2019/2020 

 Skolverket: Statsbidrag för fler anställda i lågstadiet för 2019/2020 

 Skolverket: Statsbidrag för fritidshemssatsningen för 2019 

 Politikerenkät 

 Arvode efter 1 juli 2019 

__________  
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BUN § 139 Rapportering till huvudman kring 
delegeringsärende 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef/skolchef Catrin Eriksson rapporterar kring delegeringsärenden. 

__________  
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BUN § 140 Rapportering till huvudman kring 
åtgärder mot kränkande behandling 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef/skolchef Catrin Eriksson rapporterar kring åtgärder mot 

kränkande behandling. 

__________  
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BUN § 141 Rapportering till huvudman kring 
klagomålshantering enligt Skollagen 2010:800 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef/skolchef Catrin Eriksson rapporterar kring klagomålshantering 

enligt Skollagen 2010:800. Inga inkomna klagomål. 

__________ 


