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BUN § 158 Val av justerare 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Till justerare av dagens protokoll väljs Ann-Charlotte Örtegren (S). 

__________  
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BUN § 159 Godkännande av ärendelista 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Ärendelistan godkänns. 

__________  
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BUN § 160 Central Samverkan 18 nov 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef/skolchef Catrin Eriksson redogör för det senaste mötet med 

Central Samverkan den 18 november, när de fackliga organisationerna fick ta del 

av de ärenden som nämnden idag behandlar. De fackliga organisationerna hade 

inget att erinra vad gäller förslag till beslut. 

__________  
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BUN § 161 Redovisning KAA - kommunens 
aktivitetsansvar 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Stefan Björkman, intendent verksamhet gymnasium, och David Bergström, 

aktivitetssamordnare verksamhet gymnasium, informerar om kommunalt 

aktivitetsansvar (KAA). I nuläget finns det 33 ungdomar som faller in under 

kommunens aktivitetsansvar. Av dessa är 7 personer i arbete, och ingår i KAA 

eftersom de inte har en fullständig gymnasieexamen. Utöver dessa sju personer, 

så: 

 deltar 7 personer i Drivhusets verksamhet, 

 har intendenten eller aktivitetssamordnaren inte kunnat få kontakt med 3 

av ungdomarna, 

 går 2 personer på folkhögskola, 

 har 5 personer ingen sysselsättning, 

 deltar 2 personer i andra studier (till exempel vid vuxenutbildningen), 

 deltar 2 personer i någon form av åtgärd, 

 har 1 person praktik, och 

 4 personer är nyinflyttade. 

__________  
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Dnr BUN 2019/261 

BUN § 162 Redovisning Kommunblad 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef/skolchef Catrin Eriksson informerar om Kommunblad 2018, 

som tas fram av Skolverket. Kommunbladet ger en sammanfattande bild av 

kommunens förskola, grundskola, fritidshem, gymnasieskola och 

vuxenutbildningen utifrån ett urval av ett antal statistikuppgifter. En jämförelse 

görs även med andra kommuner i kommungruppen och med riket som helhet. 

Uppgifter om barn/elever och pedagogisk personal avser förhållanden den 15 

oktober 2018 (om inget annat anges). Uppgifterna för förskola, pedagogisk 

omsorg och fritidshem avser både kommunala och fristående verksamheter i 

kommunen. 

Beslutsunderlag 

- Kommunblad 2018 

__________  
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Dnr BUN 2019/249 

BUN § 163 Redovisning måluppfyllelse per den 
31 oktober 2019 - verksamhet grundskola 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kent Jönsson, verksamhetschef verksamhet gymnasium, redovisar måluppfyllelse 

i verksamhet grundskola per den 31 oktober 2019. 

Samtliga skolenheter inom verksamhet grundskola rapporterar angående 

måluppfyllelse till barn- och utbildningsnämnden fyra gånger per år. I rapporten 

anges hur många elever som riskerar att inte nå målen i ett eller flera ämnen, samt 

hur skolenheterna arbetar för att samtliga elever ska nå målen. 

__________  
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BUN § 164 Redovisning Lärarförbundets 
rankning - Årets skolkommun 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kent Jönsson, verksamhetschef verksamhet grundskola, informerar om 

Lärarförbundets ranking av Årets skolkommun. Då Lärarförbundet har valt att 

från och med 2019 basera rankingen på ett indexbaserat underlag kan inte årets 

resultat jämföras med tidigare års resultat. 

Kent Jönsson redogör för de kriterier som ingår i rankingen och hur Åmåls 

kommun har placerat sig i respektive kriterium. I den totala rankingen placerar sig 

Åmåls kommun på 28:e plats av landets 290 kommuner.  

__________  
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Dnr BUN 2019/82 

BUN § 165 Budgetuppföljning per den 31 
oktober 2019 

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, men uppmanar verksamheterna till allmän återhållsamhet för att nå 

en budget i balans vid årets slut. 

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 oktober 2019 redovisas utfallet för perioden 1 januari 

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

årsbudget och beräknat utfall för år 2019. 

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

budget efter oktober månads utgång. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad den 7 november 2019 

- Ekonomisk prognos oktober 2019 Barn- och utbildningsnämnden 

- BUN AU § 91 daterad den 7 november 2019 

  

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Kommunstyrelsen 

__________  
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Dnr BUN 2019/196 

BUN § 166 Sammanträdesdagar 2020 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer sammanträdesdagar för barn- och 

utbildningsnämnden och barn-och utbildningsnämndens arbetsutskott för 2020 

enligt nedan: 

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun 

BUN 23 20 19 23 19  17 

BUNAU 9 6 5 2 7 4 

  

  Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

BUN - 27 24 22 19 17 

BUNAU - 13 10 8 5 3 

Sammanfattning av ärendet 

Nedanstående är förslag på sammanträdesdagar för barn- och utbildningsnämnden 

(BUN) och barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott (BUNAU) för 2020. 

Kommunfullmäktige fastställde sina sammanträdesdagar för 2020 vid sitt möte i 

oktober.  

För BUN och BUNAU faller mötena på torsdagar, utom 19 maj som är en tisdag, 

och den 17 juni som är en onsdag. 

Barn- och utbildningsnämndens möten börjar klockan 14.00, med gruppmöten 

från klockan 13.00. Arbetsutskottets möten börjar klockan 15.00.  

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun 

BUN 23 20 19 23 19  17 

BUNAU 9 6 5 2 7 4 

  

  Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

BUN - 27 24 22 19 17 

BUNAU - 13 10 8 5 3 
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Beslutsunderlag 

- BUN AU § 92 daterad den 7 november 2019 

- Tjänsteskrivelse av Erika Sörqvist daterad den 30 oktober 2019 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Kanslienheten 

__________  
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Dnr BUN 2019/255 

BUN § 167 Dokumenthanteringsplan för 
verksamhet stöd och resurs 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer dokumenthanteringsplanen för 

verksamhet Stöd och resurs inom barn- och utbildningsförvaltningen. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar vidare att delegera till arkivredogöraren 

att göra mindre ändringar och justeringar i dokumenthanteringsplanen. 

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls kommun genomför en översyn av kommunens dokumenthanteringsplaner. 

Som en del av detta har nu en dokumenthanteringsplan avseende verksamhet Stöd 

och resurs upprättats av barn- och utbildningsförvaltningen. 

Syftet med dokumenthanteringsplanen är 

 att ge allmänheten insyn i vilka allmänna handlingar som förekommer 

hos verksamheten, 

 att följa de bestämmelser som Arkivlagen 1990:782 anger, 

 att vara ett hjälpmedel för enheten genom att ge anvisningar om bl.a. 

förvaring, hantering och gallring, 

 att tjäna som gallringsbeslut genom de fastställda gallringsfristerna som 

anges i planen. 

Dokumenteringsplanen har tagits fram i samråd med kommunarkivarien och med 

hjälp av SKL:s allmänna råd.  

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 6 november 2019 

- Dokumenthanteringsplan verksamhet Stöd och resurs 

Beslutet skickas till 

Verksamhet Stöd och Resurs 

Kommunarkivarien 

Kanslichefen 

__________  
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Dnr BUN 2019/239 

BUN § 168 Grundbelopp år 2020 till fristående 
gymnasieskolor 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer grundbelopp för år 2020 till fristående 

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

 

Kronor per program, elev och år: 

 
*Under förutsättning att avtal med mottagande gymnasieskola/kommun finns. 
 
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 verksamhetschef verksamhet gymnasium 

delegation på delgivning av beslut till fristående huvudman. Verksamhetschef 

verksamhet gymnasium ges också delegation på att skriva avtal med mottagande 

gymnasieskola gällande elever som går introduktionsprogrammet på en fristående 

gymnasieskola. 

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 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 

Program 2020

Barn- och fritidsprogrammet BF 130 647

Ekonomiprogrammet EK 95 624

El- och energiprogrammet EE 142 310

Estetiska programmet, inriktningen bild ESBIL 134 424

Estetiska programmet, inriktningen musik ESMUS 166 004

Handels- och administrationsprogrammet HA 137 904

Industritekniska programmet IN 179 858

Introduktionsprogram* IM 150 700

Naturvetenskapsprogrammet NA 112 036

Samhällsvetenskapsprogrammet SA 98 284

Teknikprogrammet TE 116 118

Vård- och omsorgsprogrammet VO 125 247
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har beslutats i varje särskilt fall av Skolverket. I andra fall ska elevens 

hemkommun betala bidragsbelopp enligt riksprislistan. 

Kommunens bidrag till fristående verksamhet beräknas efter samma grunder som 

kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till de program och inriktningar 

som kommunen erbjuder. Kommunen ska redovisa hur bidraget har beräknats. 

Beslutsunderlag 

- BUN AU § 91 daterad den 7 november 2019 

- Reviderad tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad den 11 november 2019 

Beslutet skickas till 

Verksamhetschef verksamhet gymnasium 

Anna Johansson, ekonomiassistent verksamhet gymnasium 

__________  
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Dnr BUN 2019/240 

BUN § 169 Interkommunal ersättning 2020, 
gymnasieskola och gymnasiesärskola 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer belopp för interkommunal ersättning för 

2020. 

Kronor per program, elev och helår: 

 
*Under förutsättning att avtal med mottagande gymnasieskola/kommun finns. 

 

Barn- och utbildningsnämnden ger verksamhetschef verksamhet gymnasium 

delegation på delgivning av beslut till fristående huvudman. Verksamhetschef 

verksamhet gymnasium ges också delegation på att skriva avtal med mottagande 

gymnasieskola gällande elever som går introduktionsprogrammet på en 

gymnasieskola i annan kommun. 

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 § Skollagen (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. 

Program 2020

Barn- och fritidsprogrammet BF 123 252

Ekonomiprogrammet EK 90 212

El- och energiprogrammet EE 134 254

Estetiska programmet, inriktningen bild ESBIL 126 815

Estetiska programmet, inriktningen musik ESMUS 156 607

Handels- och administrationsprogrammet HA 130 098

Industritekniska programmet IN 169 677

Introduktionsprogram* IM 142 170

Naturvetenskapsprogrammet NA 105 694

Samhällsvetenskapsprogrammet SA 92 721

Teknikprogrammet TE 109 546

Vård- och omsorgsprogrammet VO 118 157

Gymnasiesärskola

Individuellt program IAIND 482 520

Administration, handel och varuhantering AHADM 270 570
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Beslutsunderlag 

- BUN AU § 94 daterad den 7 november 2019 

- Reviderad tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad den 11 november 2019 

Beslutet skickas till 

Verksamhetschef verksamhet gymnasium 

Anna Johansson, ekonomiassistent verksamhet gymnasium 

__________  
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Dnr BUN 2019/241 

BUN § 170 Grundbelopp år 2020 till fristående 
förskola, Ekonomisk förening 
föräldrakooperativet Barnhagen          

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer grundbelopp för år 2020 till 

Ekonomiska föreningen föräldrakooperativet Barnhagen, med 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-<3 139 577 

Förskola 3-5 år 107 541 

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 samt dels beroende på val av fria nyttigheter.  

Barnhagen har valt att administrera egen kö samt avgiftsdebitering. Bidraget 

minskas därför med kommunens genomsnittliga budgeterade barnomsorgsavgift 

från vårdnadshavare. I avtal har överenskommits att Barnhagen är ansluten till 

kommunens barnförsäkring.  

Beslutsunderlag 

- BUN AU § 95 daterad den 7 november 2019 

- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad den 31 oktober 2019 

- Grundbelopp till fristående verksamheter år 2020 daterad den 31 oktober 2019 

Beslutet skickas till 

Ekonomiska föreningen föräldrakooperativet Barnhagen 

__________  
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Dnr BUN 2019/242 

BUN § 171 Grundbelopp år 2020 till fristående 
förskola, Förskolan Lyckan  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer grundbelopp för år 2020 till Föreningen 

för kristen barnomsorg i Åmål, Förskolan Lyckan, ansluten till kommunens 

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

till 8 kap. 22 § Skollag (2010:800): 

Kronor per barn och år: 

Förskola 1-<3 148 136 

Förskola 3-5 år 112 998 

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 samt dels beroende på val av fria nyttigheter.  

Förskolan Lyckan är ansluten till kommunens barnförsäkring samt till kommunal 

kö och avgiftsadministration.  

Beslutsunderlag 

- BUN AU § 96 daterad den 7 november 2019 

- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad den 31 oktober 2019 

- Grundbelopp till fristående verksamheter år 2020 daterad den 31 oktober 2019 

Beslutet skickas till 

Föreningen för kristen barnomsorg i Åmål, Förskolan Lyckan 

  

__________  
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Sammanträdesprotokoll  
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Dnr BUN 2019/243 

BUN § 172 Grundbelopp år 2020 till fristående 
förskola, Förskolan Myran ekonomisk förening 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer grundbelopp för år 2020 till Förskolan 

Myran i Åmål ekonomisk förening ansluten till kommunens 

kö samt avgiftsadministration, efter avdrag för fria nyttigheter enligt avtal, med 

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

Kronor per barn och år: 

Förskola 1-<3 146 485 

Förskola 3-5 år 111 347 

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 samt dels beroende på val av fria nyttigheter.  

I avtal har överenskommits att Förskolan Myran är ansluten till kommunens 

barnförsäkring. Dessutom erhålles specialpedagogiska insatser i kommunal regi.  

Förskolan Myran har valt att vara ansluten till kommunal kö 

samt avgiftsadministration. 

Beslutsunderlag 

- BUN AU § 97 daterad den 7 november 2019 

- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad den 31 oktober 2019 

- Grundbelopp till fristående verksamheter år 2020 daterad den 31 oktober 2019 

Beslutet skickas till 

Förskolan Myran i Åmål ekonomisk förening  

  

__________  
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Sammanträdesprotokoll  
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr BUN 2019/244 

BUN § 173 Grundbelopp år 2020 till fristående 
förskola, Förskolan Pärlan ekonomisk förening 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer grundbelopp för år 2020 till Förskolan 

Pärlan ekonomisk förening 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-<3 148 136 

Förskola 3-5 år 112 998 

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 samt dels beroende på val av fria nyttigheter.  

I avtal har överenskommits att Förskolan Pärlan är ansluten till kommunens 

barnförsäkring.  

Förskolan Pärlan har valt att vara ansluten till kommunal kö samt 

avgiftsadministration. 

Beslutsunderlag 

- BUN AU § 98 daterad den 7 november 2019 

- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad den 31 oktober 2019 

- Grundbelopp till fristående verksamheter år 2020 daterad den 31 oktober 2019 

Beslutet skickas till 

Förskolan Pärlan ekonomisk förening 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2019-11-21  22 (30) 
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Dnr BUN 2019/245 

BUN § 174 Grundbelopp år 2020 till fristående 
pedagogisk omsorg, Tössebobarna ekonomisk 
förening 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer grundbelopp för år 2020 till 

Tössebobarna ekonomisk förening 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 123 866 

Pedagogisk omsorg,6-12 år 43 665 

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.  

Kommunen bedriver inte längre verksamheten pedagogisk omsorg. 

Grundbeloppet har därför beräknats utifrån 2019 års bidragsbelopp uppräknat 

med 2 %. Grundbeloppet varierar dels beroende på om den fristående 

huvudmannen är ansluten till kommunens kö samt avgiftshantering eller 

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

I avtal har överenskommits att Tössebobarna är ansluten till kommunens 

barnförsäkring. 

Tössebobarna har valt att vara ansluten till kommunal kö samt 

avgiftsadministration. 

Beslutsunderlag 

- BUN AU § 98 daterad den 7 november 2019 

- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad den 1 november 2019 

- Grundbelopp till fristående verksamheter år 2020 daterad den 31 oktober 2019 

Beslutet skickas till 

Tössebobarna ekonomisk förening 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 
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Dnr BUN 2019/246 

BUN § 175 Grundbelopp år 2020 till fristående 
förskola, fritidshem, förskoleklass och 
grundskola, Föreningen Edsleskogs friskola 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer grundbelopp för år 2020 till Föreningen 

Edsleskogs friskola efter avdrag för fria nyttigheter enligt avtal, med hänvisning 

till 8 kap. 22 §, 9 kap. 20 §, 10 kap. 38 §, samt 14 kap. 16 § Skollag (2010:800). 

Kronor per elev och år: 

Förskola 1-<3 148 136 

Förskola 3-5 år 112 998 

Förskoleklass 50 802 

Grundskola skolår 1-3  83 720 

Grundskola skolår 4-6  90 451 

Fritidshem 46 463 

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 och avgiftshantering 

(kopplat till förskola och fritidshem) eller administrerar detta själv samt dels 

beroende på val av fria nyttigheter.  

I avtal har överenskommits att Edsleskogs friskola är ansluten till kommunens 

barn-/elevförsäkring. Avdrag för denna fria nyttighet görs på grundbeloppet. 

Edsleskogs friskola har valt att vara ansluten till kommunal kö samt 

avgiftsadministration vad gäller förskola och fritidshem och avdrag sker därmed 

för en administrativ kostnad.  

  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 
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Beslutsunderlag 

- BUN AU § 100 daterad den 7 november 2019 

- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad den 1 november 2019 

- Grundbelopp till fristående verksamheter år 2020 daterad den 31 oktober 2019 

Beslutet skickas till 

Föreningen Edsleskogs friskola 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 
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Dnr BUN 2019/247 

BUN § 176 Grundbelopp år 2020 till fristående 
förskoleklass, grundskola och fritidshem, Natur  
Miljöskolan i Åmål AB 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer grundbelopp för år 2020 till Natur- & 

Miljöskolan i Åmål aktiebolag, med hänvisning till 9 kap. 20 §,10 kap. 38 § samt 

14 kap. 16 § Skollag (2010:800): 

Kronor per elev och år: 

Fritidshem 46 463 

Förskoleklass 50 902 

Grundskola skolår 1-3 83 820 

Grundskola skolår 4-6 90 551 

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 och avgiftshantering 

(kopplat till förskola och fritidshem) eller administrerar detta själv samt dels 

beroende på val av fria nyttigheter.  

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 

- BUN AU § 101 daterad den 7 november 2019 

- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad den 1 november 2019 

- Grundbelopp till fristående verksamheter år 2020 daterad den 31 oktober 2019 

Beslutet skickas till 

Natur- & Miljöskolan i Åmål AB 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  
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Dnr BUN 2019/248 

BUN § 177 Interkommunal ersättning 2020 
förskole- och grundskoleverksamhet 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer belopp för interkommunal ersättning för 

år 2020: 

Kronor per barn/elev och år: 

Förskola 1-<3 131 750   

Förskola 3-5 år 102 500   

Fritidshem 39 250   

Förskoleklass 48 020   

Grundskola skolår 1-3 79 075   

Grundskola skolår 4-6  85 425   

Grundskola skolår 7-9 88 000   

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. På 

samma sätt betalar Åmåls kommun ersättning när barn/elever folkbokförda i 

Åmåls kommun går i andra kommuners förskole- och grundskoleverksamhet. 

Ersättningen beräknas på samma sätt som grundbelopp till fristående huvudmän, 

med undantag för schablonersättning 6 % momskompensation. Avdrag görs för 

barnomsorgsintäkter. I ersättningen ingår inte resurser för extraordinärt stöd. 

Beslutsunderlag 

- BUN AU § 102 daterad den 7 november 2019 

- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad den 6 november 2019 

__________  
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BUN § 178 Information/meddelande 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef/skolchef Catrin Eriksson informerar om följande: 

- luciafirande i barn- och utbildningsnämndens verksamheter 2019, 

- barn- och utbildningsnämndens avslutande möte den 17 december, 

- beslut om avstängning från de frivilliga skolformerna, 

- revidering av läsårstider för innevarande läsår, 

- en incident på Huset, 

- en personuppgiftsincident avseende e-postmeddelanden, 

- Nya Rösparksskolan, 

- anslutning av PMO till e-arkiv, 

- Kulturrådet: Godkänd redovisning av bidraget Skapande skola, 

- Skolverket: Statsbidrag för barn som vistas i landet utan tillstånd för 2019, 

- Skolverket: Statsbidrag för undervisning under skollov för 2019, och 

- Skolverket: Statsbidrag för fortbildning för specialpedagogik för 2019. 

  

__________  
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BUN § 179 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 § 180 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 § 181 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 Skollag 2010:800. 

__________ 


