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Övriga deltagare Catrin Eriksson, förvaltningschef/skolchef, barn- och 

utbildningsförvaltningen 

Ingela Sörqvist, controller, ekonomienheten 

Erika Sörqvist, nämndsekreterare 

Mats Aronsson, verksamhetschef, verksamhet gymnasium, §§ 168-172, 

174-175 

Kent Jönsson, verksamhetschef, verksamhet grundskola, § 173 

Joakim Axelsson, rektor, verksamhet gymnasium, §§ 168-172, 174-175 

Magnus Skoglund, rektor, verksamhet gymnasium, §§ 168-174, 176 

Anette Gabrielsson, personalrepresentant, §§ 168-202, ej beslut 

Niklas Lindstrand, personalrepresentant, §§ 168-202, ej beslut 
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Innehåll 

Ärende Sida 

BUN § 168 Val av justerare 5 

BUN § 169 Godkännande av ärendelista 6 

BUN § 170 Central Samverkan 11 december 7 

BUN § 171 MBL § 11 8 

BUN § 172 Lägesrapport fjärr-/distansundervisning verksamhet gymnasium 9 

BUN § 173 Lägesrapport fjärr-/distansundervisning, verksamhet grundskola 10 

BUN § 174 Information om Skolverkets beslut att ställa in de nationella proven 

vårterminen 2021 11 

BUN § 175 Fjärrundervisning vid verksamhet gymnasium 12 

BUN § 176 Uppföljning internkontrollplan 2020 13 

BUN § 177 Internkontrollplan 2021 15 

BUN § 178 Budgetuppföljning per den 30 november 2020 16 

BUN § 179 Driftbudget 2021 17 

BUN § 180 Investeringsbudget 2021 18 

BUN § 181 Investeringskalkyler 2021 20 

BUN § 182 Fastställande av taxor och avgifter för barn- och utbildningsnämndens 

verksamheter för 2021 21 

BUN § 183 Verksamhetsplan 2021 22 

BUN § 184 Interkommunal ersättning 2021 förskole- och grundskoleverksamhet 23 

BUN § 185 Interkommunal ersättning 2021 gymnasieskolor 24 

BUN § 186 Grundbelopp 2021 till fristående verksamheter i andra kommuner, 

grundskola och fritidshem 26 

BUN § 187 Grundbelopp 2021 till fristående gymnasieskolor 27 

BUN § 188 Grundbelopp år 2021 till fristående förskola, ekonomisk förening 

föräldrakooperativet Barnhagen 29 

BUN § 189 Grundbelopp år 2021 till fristående förskola, förskola Lyckan 30 

BUN § 190 Grundbelopp år 2021 till fristående förskola, förskolan Myran ekonomisk 

förening 31 

BUN § 191 Grundbelopp år 2021 till fristående förskola, förskolan Pärlan ekonomisk 

förening 32 

BUN § 192 Grundbelopp år 2021 till pedagogisk omsorg, Tössebobarna ekonomisk 

förening 33 
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BUN § 193 Grundbelopp år 2021 till fristående förskoleklass och grundskola, 

Föreningen Edsleskogs friskola 34 

BUN § 194 Grundbelopp år 2021 till fristående förskoleklass och grundskola, Natur  

Miljöskolan i Åmål AB 35 

BUN § 195 Läsårstider 2021/2022 36 

BUN § 196 Revidering av delegeringsreglemente - uppskjuten skolplikt 37 

BUN § 197 Timplan verksamhet grundskola 38 

BUN § 198 Information/meddelande 39 

BUN § 199 Rapportering till huvudman kring delegeringsärende 40 

BUN § 200 Rapportering till huvudman kring åtgärder mot kränkande behandling 41 

BUN § 201 Rapportering till huvudman kring klagomålshantering enligt Skollagen 

2010:800 42 

BUN § 202 Rapportering av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 43 
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BUN § 168 Val av justerare 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Till justerare av dagens protokolls väljs Klas Häggström (L). 

__________  
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BUN § 169 Godkännande av ärendelista 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Ärendelistan godkänns. 

__________  
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BUN § 170 Central Samverkan 11 december 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Catrin Eriksson, förvaltningschef/skolchef, rapporterar från Central Samverkan 

den 11 december. De fackliga organisationerna har tagit del av förslag till beslut 

avseende de ärenden som nämnden idag behandlar. De fackliga organisationerna 

hade inget att erinra. 

__________  
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BUN § 171 MBL § 11 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Catrin Eriksson, förvaltningschef/skolchef, rapporterar från MBL § 11-

förhandling gällande driftbudget 2021, investeringsbudget 2021 och 

verksamhetsplan 2021. De fackliga organisationerna lämnade synpunkter kring 

den minskade budgetramen, då det finns en oro för att detta ska leda till 

neddragningar på personalresurser och minskad kvalitet i verksamheterna. 

__________  
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Dnr BUN 2020/227 

BUN § 172 Lägesrapport fjärr-
/distansundervisning verksamhet gymnasium 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Mats Aronsson, verksamhetschef verksamhet gymnasium, och Joakim Axelsson, 

rektor, informerar kring fjärrundervisning med inslag av distansundervisning vid 

verksamhet gymnasium. Studier gjorda av till exempel Skolinspektionen visar att 

den snabba övergången till fjärrundervisning har tvingat fram en utveckling av 

undervisningen. Studierna visar också att de faktorer som är framgångsrika vid 

ordinarie studier även är framgångsrika vid fjärrundervisning. 

Joakim Axelsson berättar att det sedan fjärrundervisning infördes den 13 

november är det cirka 75 elever på plats på Karlbergsgymnasiet per vecka. Det är 

dock inte fler än 25 elever som är på plats under en enskild skoldag. De elever 

som arbetar på skolan gör detta eftersom verksamhet gymnasium i samarbete med 

elevhälsopersonal har gjort bedömningen att dessa elever behöver arbeta på 

skolan, från en till alla dagar i skolveckan. Arbetslagen på verksamhet 

gymnasium har ansvar för att utforma undervisningen så att den anpassas efter 

elevernas individuella behov. Verksamhet gymnasium har genomfört en 

elevenkät, där eleverna har fått svara på frågor angående fjärrundervisningen. 

Mats Aronsson informerar nämnden om att verksamhet gymnasium har haft tur 

gällande sjukskrivningar av personal, då det är väldigt få sjukskrivningar. Detta 

har underlättat för verksamhet gymnasium att kunna bedriva en god undervisning. 

__________  
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BUN § 173 Lägesrapport fjärr-
/distansundervisning, verksamhet grundskola 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kent Jönsson, verksamhetschef verksamhet grundskola, informerar kring 

fjärrundervisning inom verksamhet grundskola. En stor majoritet av eleverna på 

Kristinebergskolan har under innevarande vecka deltagit i fjärrundervisning, 

undantaget är de elever som av olika skäl har behov av att få undervisning på 

plats i skolan. Verksamhet grundskola upplever att fjärrundervisningen har 

fungerat bra. 

Under veckan har eleverna fått besvara en enkät med frågor gällande 

fjärrundervisningen. Denna enkät ska nu sammanställas i en rapport. 

I nuläget planeras det inte för fortsatt fjärrundervisning. 

__________  
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BUN § 174 Information om Skolverkets beslut 
att ställa in de nationella proven vårterminen 
2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Catrin Eriksson, förvaltningschef/skolchef, Mats Aronsson, verksamhetschef 

verksamhet gymnasium och Joakim Axelsson, rektor verksamhet gymnasium, 

informerar kring Skolverkets beslut att ställa in de nationella proven. Aronsson 

påpekar att beslutet var väntat, med tanke på den rådande situationen. För 

verksamhet gymnasiums del har det varit viktigt att informera elever och 

vårdnadshavare om att prov är ett sätt att mäta kunskap på, men inte det enda. 

Verksamhet gymnasium arbetar mycket med alternativa sätt att mäta kunskap på, 

för att kunna betygssätta på ett bra sätt. 

Catrin Eriksson berättar att situationen för verksamhet grundskola är bra och att 

barn- och utbildningsförvaltningen känner sig trygg med att lärarna i 

verksamheten kan sätta betyg på ett bra sätt. För verksamhet grundskolas del är de 

nationella proven inställda i årskurs 6 och 9, men kommer att genomföras i 

årskurs 3, enligt Skolverkets beslut.   

__________  
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Dnr BUN 2020/224 

BUN § 175 Fjärrundervisning vid verksamhet 
gymnasium 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fjärrundervisning och undervisning på 

plats på verksamhet gymnasium ska bedrivas enligt den bifogade bilagan.   

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhet gymnasium har under hela höstterminen helt eller delvis bedrivit 

fjärrundervisning för sina elever. Från och med den 13 november 2020 har all 

undervisning bedrivits som fjärrundervisning, undantaget för de elever som av 

någon anledning har behov av undervisning på plats. För att verksamhet 

gymnasium ska ha möjlighet att planera sin undervisning under början av 

vårterminen 2021 bör barn- och utbildningsnämnden besluta kring hur 

undervisningen ska bedrivas fram till och med vecka 9. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag BUNAU § 89 daterad den 10 december 2020 

- Bilaga: Förslag till upplägg för fjärrundervisning samt undervisning på plats för 

vårterminen 2021, fram till och med vecka 9, för verksamhet gymnasium 

Beslutet skickas till 

Verksamhet gymnasium 

__________  
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Dnr BUN 2019/268 

BUN § 176 Uppföljning internkontrollplan 2020 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lämnar rapporten till kommunstyrelsen samt till 

kommunens revisorer. 

Sammanfattning av ärendet 

Catrin Eriksson, förvaltningschef/skolchef, föredrar ärendet. En god intern 

kontroll bidrar till att verksamheten bedrivs effektivt och säkert, med 

medborgarnas bästa för ögonen. Syftet är att säkra en effektiv förvaltning och att 

undvika allvarliga fel. I praktiken handlar det om att ha ordning och reda! 

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för att det ska finnas god intern 

kontroll. 

Nämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt 

verksamhetsområde. 

Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska nämnden varje år anta en 

särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen (internkontrollplan). 

Styrelsen/nämnden har en skyldighet att styra och löpande följa den interna 

kontrollen, men även möjlighet att utöva tillsyn och utvärdera det interna 

kontrollsystemet. 

De processer/rutiner som ska följas upp har valts utifrån genomförd riskanalyser. 

Då de tre punkter som barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan för 2020 

rör digitalisering, deltar Magnus Skoglund, rektor verksamhet gymnasium, 

och redovisar kring verksamhet gymnasiums process med digitaliseringsarbetet. 

Digitaliseringsarbetet görs utifrån läroplaner, ämnesplaner, SKR:s Skoldigiplan, 

Skolverkets mål och de mål och styrdokument som barn- och utbildningsnämnden 

har beslutat om. Verksamhet gymnasium har börjat med att definiera 

verksamhetens nuläge och utifrån detta definierat tre områden som man arbetar 

med: 

 digital kompetens för alla i skolväsendet 

 likvärdig tillgång och användning 

 forskning och uppföljning 

Nu arbetar verksamhet gymnasium med att ta fram en handlingsplan. 

Verksamheten har ett nära samarbete med IT-enheten och tre av verksamhetens 

förstelärare har digitalisering med i sina uppdrag. En viktig faktor för att kunna nå 

målen är det kollegiala lärandet, vilket verksamheten arbetar hårt med. För en 

fortsatt utveckling har man identifierat tre områden att arbeta vidare med: 

infrastruktur, användning och ledarskap. 
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Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag BUNAU § 90 den 10 december 2020 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 30 november 2020 

- Uppföljning interkontrollplan 2020 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Kommunens revisorer 

__________  
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Dnr BUN 2020/228 

BUN § 177 Internkontrollplan 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta internkontrollplan 2021. Följande 

processer/rutiner ska följas upp: 

- Handlingsplan covid- 2019 

- Registerförteckningar enligt GDPR 

- Rutin för appar i verksamhet förskola 

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

utbildningsnämnden senast i december 2021. Förvaltningschefen är ansvarig för 

detta. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska nämnden varje år anta en 

särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. 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. 

Enligt barn- och utbildningsnämndens delegeringsreglemente punkt 3.15 är det 

nämndens arbetsutskott som har delegation på att vara representanter för 

internkontroll. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag BUNAU § 91 den 10 december 2020 

- Internkontrollplan 2021 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 30 november 2020 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Kommunens revisorer 

__________  
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Dnr BUN 2020/80 

BUN § 178 Budgetuppföljning per den 30 
november 2020 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden för ett samtal om den ekonomiska prognosen och 

konstaterar att inga åtgärder behöver vidtas i nuläget. Därmed lägger nämnden 

rapporten till handlingar. 

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 2020 redovisas utfallet för perioden 1 

januari - 30 november 2020 beräknad prognos (avvikelse) per 30 november 2020 

samt årsbudget och beräknat utfall för år 2020. 

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett överskott om 1 000 tusen kronor (tkr) 

mot driftbudget (årsprognos) efter november månads utgång. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag BUNAU § 92 den 10 december 2020 

- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad den 10 december  2020 

- Ekonomisk prognos per den 30 november 2020 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

__________  
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Dnr BUN 2020/100 

BUN § 179 Driftbudget 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner driftbudget för år 2021, uppgående till 

278 049 tusen kronor (tkr), vilket motsvarar den av kommunfullmäktige beslutade 

budgetramen. 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit fram budget för år 2021 i enlighet med 

kommunfullmäktiges beslutade budgetram. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag BUNAU § 93 den 10 december 2020 

- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad den 3 december 2020 

- Driftbudget 2021 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

__________  
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Dnr BUN 2020/166 

BUN § 180 Investeringsbudget 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner investeringsbudget på 6 195 000 

kronor för år 2021 och investeringsplan för åren 2022-2024. 

Sammanfattning av ärendet 

2021 års investeringsbehov uppgår till 6 195 tusen kronor (tkr). I investeringsplan 

för åren 2022-2024 har investeringsbehoven beräknats till 7 650 tkr för år 2022, 

10 600 tkr för år 2023 och 5 600 tkr för 2024. 

Beräkningar av investeringar för nya Rösparksskolans idrottshall har lagts in med 

495 tkr år 2021. 

Beräkningar av investeringar för nya Rösparksskolan har lagts in med 5 000 tkr år 

2023. 

It-investeringar uppgår till 3 850 tkr och kommer ej att föras över till IT-enhetens 

investeringsbudget för 2021. 

Enligt kommunens investeringspolicy ska investeringskalkyl upprättas om 

investeringsbelopp överstiger tio basbelopp. Uppföljning/slutredovisning ska ske 

året efter då investeringen genomförts. Sju investeringskalkyler har upprättats för 

nedanstående projekt: 

Ansvarsenhet Investering Belopp 

(tkr) 

Verksamhet 

grundskola 

IT-investeringar, undervisning ”en till 

en” 

1 100 

 IT-investeringar - återinvestering 1 000 

 IT/digitalisering utbyte smarta skärmar 550 

 Rösparksskolans idrottshall 495 

Verksamhet 

gymnasium 

Inrymningslarm Karlberg                    500 

 IT-investeringar  700 

 Undervisningsinvesteringar  700 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag BUNAU § 94 den 10 december 2020 

- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad den 2 december 2020 

- Investeringsbudget 2021 
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Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

__________  
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Dnr BUN 2020/167 

BUN § 181 Investeringskalkyler 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande investeringskalkyler för år 

2021: 

Ansvarsenhet Investering Belopp 

(tkr) 

Verksamhet 

grundskola 

IT-investeringar, undervisning ”en till 

en” 

1 100 

 IT-investeringar - återinvestering 1 000 

 IT/digitalisering utbyte smarta skärmar 550 

 Rösparksskolans idrottshall 495 

Verksamhet 

gymnasium 

Inrymningslarm Karlberg *                    500 

 IT-investeringar  700 

 Undervisningsinvesteringar 700 

*Totalt uppgår investeringen till 2 250 tkr fördelat på 250 tkr 2020,  500 tkr 2021 

och 1 000 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 2021. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag BUNAU § 95 den 10 december 2020 

- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad 1 december 2020 

- Bilagor: Investeringskalkyler 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

__________  
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Dnr BUN 2020/168 

BUN § 182 Fastställande av taxor och avgifter 
för barn- och utbildningsnämndens 
verksamheter för 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer taxor för barn- och 

utbildningsnämndens verksamheter 2021, enligt fullmäktiges beslut: 

Taxa för särskild prövning vid grundskola och gymnasium: en avgift på 500 

kronor ska tas ut av den som vill gå igenom särskild anordnad prövning i 

grundskolan och gymnasiet enligt förordning 1991:1124 om avgifter för prövning 

inom skolväsendet. 

Taxor för plats inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i enlighet 

med det statliga maxtaxesystemet. 

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. 

Huvudmannen för utbildningen har rätt att ta ut en avgift av den som vill gå 

igenom särskild anordnad prövning i grundskolan och särskilt anordnad prövning 

i gymnasiet enligt förordning 1991:1124 om avgifter för prövning inom 

skolväsendet. Avgiften får uppgå till högst 500 kronor. 

Enligt Förordning om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom 

förskolan 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 2020 uppgår inkomsttaket till 49 280 kronor per månad). 

Den 24 november 2020 beslutade kommunfullmäktige (KF § 171) om taxor och 

avgifter för barn- och utbildningsnämndens verksamheter 2021. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag BUNAU § 96 den 10 december 2020 

- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad den 10 december 2020 

- Protokollsutdrag kommunfullmäktige den 24 november 2020 § 171 

Beslutet skickas till 

Verksamhet förskola 

Verksamhet grundskola 

Verksamhet gymnasium 

__________  
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Dnr BUN 2020/143 

BUN § 183 Verksamhetsplan 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar verksamhetsplan inklusive inriktningsmål 

för 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 24 september 2020 antog barn- och utbildningsnämnden (BUN § 117) 

förslag till verksamhetsplan. Den 24 november 2020 antog kommunfullmäktige 

(KF § 182) budget för 2021. Utifrån detta beslut har barn- och 

utbildningsnämndens verksamhetsplan reviderats för att överensstämma med den 

budget som kommunfullmäktige har antagit. Verksamhetsplanen har också 

reviderats för att återspegla det korrekta utbildningsutbudet på verksamhet 

gymnasium. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag BUNAU § 97 den 10 december 2020 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 30 november 2020 

- Reviderad verksamhetsplan 2021 

Beslutet skickas till 

Kommunrevisionen, beslut samt bilaga 

Kommunstyrelsen 

__________  
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Dnr BUN 2020/231 

BUN § 184 Interkommunal ersättning 2021 
förskole- och grundskoleverksamhet 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer belopp för interkommunal ersättning för 

år 2021: 

Kronor per barn/elev och år: 

Förskola 1-<3 år 134 120   

Förskola 3-5 år 104 345   

Fritidshem 39 955   

Förskoleklass 48 519   

Grundskola skolår 1-3 80 441   

Grundskola skolår 4-6  87 372   

Grundskola skolår 7-9 90 550   

Sammanfattning av ärendet 

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

kommuner om det med hänsyn till barnet/elevens personliga förhållande finns 

särskilda skäl och ska då ersättas för sina kostnader av elevens hemkommun. 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. 

Ersättningen har beräknats utifrån budgeterade belopp för respektive verksamhet. 

Beräkningen kan ändras vid ändrade budgetbeslut. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag BUNAU § 101 den 10 december 2020 

- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad den 1 december 2020 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

__________  
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Dnr BUN 2020/230 

BUN § 185 Interkommunal ersättning 2021 
gymnasieskolor 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer belopp för interkommunal ersättning för 

2020. 

Kronor per program, elev och helår: 

Program 2021

Barn- och fritidsprogrammet BF 118 363

Ekonomiprogrammet EK 91 008

El- och energiprogrammet EE 131 334

Estetiska programmet, inriktningen bild ESBIL 126 144

Handels- och administrationsprogrammet HA 125 077

Industritekniska programmet IN 168 942

Introduktionsprogram* IM 146 034

Naturvetenskapsprogrammet NA 106 719

Samhällsvetenskapsprogrammet SA 93 597

Teknikprogrammet TE 110 666

Vård- och omsorgsprogrammet VO 118 710

Gymnasiesärskola

Individuellt program IAIND 482 900

Administration, handel och varuhantering AHADM 270 100

 
*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)). 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag BUNAU § 99 den 10 december 2020 

- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad den 1 december 2020 
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Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Verksamhetschef verksamhet gymnasium 

__________  
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Dnr BUN 2020/232 

BUN § 186 Grundbelopp 2021 till fristående 
verksamheter i andra kommuner, grundskola 
och fritidshem 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer belopp för fristående verksamhet för år 

2020: 

Kronor per barn/elev och år: 

Förskola 1-<3 år 151 397   

Förskola 3-5 år 115 743   

Fritidshem 47 930   

Förskoleklass 51 430   

Grundskola skolår 1-3 85 268   

Grundskola skolår 4-6  92 614   

Grundskola skolår 7-9 94 270   

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Skollag (2010:800) ska hemkommunen lämna bidrag till fristående 

huvudman för varje barn vid enhet (vars huvudman har rätt till bidrag), vilket 

innebär att Åmåls kommun ska lämna bidrag för de barn/elever som är 

folkbokförda i Åmåls kommun. 

Bidraget 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. Grundbeloppet baseras på budget och helår. Beräkningen 

kan ändras vid ändrade budgetbeslut. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag BUNAU § 100 den 10 december 2020 

- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad den 30 november 2020 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

__________  
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Dnr BUN 2020/229 

BUN § 187 Grundbelopp 2021 till fristående 
gymnasieskolor  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer grundbelopp för år 2021 till fristående 

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

Kronor per program, elev och år: 

Program 2021

Barn- och fritidsprogrammet BF 125 465

Ekonomiprogrammet EK 96 468

El- och energiprogrammet EE 139 214

Estetiska programmet, inriktningen bild ESBIL 133 713

Handels- och administrationsprogrammet HA 132 582

Industritekniska programmet IN 179 078

Introduktionsprogram IM 154 796

Naturvetenskapsprogrammet NA 113 122

Samhällsvetenskapsprogrammet SA 99 213

Teknikprogrammet TE 117 306

Vård- och omsorgsprogrammet VO 125 832

 
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. 

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 

har beslutats i varje särskilt fall av Skolverket. I andra fall ska elevens 

hemkommun betala bidragsbelopp enligt riksprislistan. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag BUNAU § 98 den 10 december 2020 

- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad den 30 november 2020 
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Beslutet skickas till 

Verksamhetschef verksamhet gymnasium 

Fristående gymnasieskolor med elever folkbokförda i Åmåls kommun 

__________  
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Dnr BUN 2020/233 

BUN § 188 Grundbelopp år 2021 till fristående 
förskola, ekonomisk förening 
föräldrakooperativet Barnhagen 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer grundbelopp för år 2021 till 

Ekonomiska föreningen föräldrakooperativet Barnhagen, med egen kö och 

avgiftsadministration, efter avdrag för fria nyttigheter enligt avtal, med 

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

Förskola 1-<3 år   142 073 kr  

Förskola 3-5 år   109 501 kr 

Barn-och utbildningsnämnden föreslås ge förvaltningschefen delegation på 

delgivning av beslut till fristående huvudman. 

Sammanfattning av ärendet 

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 

- Protokollsutdrag BUNAU § 102 den 10 december 2020 

- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad den 1 december 2020 

- Bilaga: Grundbelopp till fristående verksamheter 2021 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Ekonomisk förening föräldrakooperativet Barnhagen 

__________  
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Dnr BUN 2020/234 

BUN § 189 Grundbelopp år 2021 till fristående 
förskola, förskola Lyckan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer grundbelopp för år 2021 till Föreningen 

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

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

till 8 kap. 22 § skollagen (2010:800): 

Förskola 1-<3 år   150 795 kr  

Förskola 3-5 år   115 141 kr  

Barn- och utbildningsnämnden föreslås ge förvaltningschefen delegation på 

delgivning av beslut till fristående huvudman. 

Sammanfattning av ärendet 

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 

- Protokollsutdrag BUNAU § 103 den 10 december 2020 

- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad den 1 december 2020 

- Bilaga: Grundbelopp till fristående verksamheter 2021 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Förskolan Lyckan 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2020-12-17  31 (43) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr BUN 2020/235 

BUN § 190 Grundbelopp år 2021 till fristående 
förskola, förskolan Myran ekonomisk förening 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer grundbelopp för år 2021 till Förskolan 

Myran i Åmål ekonomisk förening ansluten till kommunens 

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

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

Förskola 1-<3 år 149 125 kr  

Förskola 3-5 år   113 383 kr  

Barn- och utbildningsnämnden föreslås ge förvaltningschefen delegation på 

delgivning av beslut till fristående huvudman. 

Sammanfattning av ärendet 

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 

- Protokollsutdrag BUNAU § 104 den 10 december 2020 

- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad den 1 december 2020 

- Bilaga: Grundbelopp till fristående verksamheter 2021 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Förskolan Myran 

__________  
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Dnr BUN 2020/236 

BUN § 191 Grundbelopp år 2021 till fristående 
förskola, förskolan Pärlan ekonomisk förening 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer grundbelopp för år 2021 till Förskolan 

Pärlan ekonomisk förening ansluten till kommunens 

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

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

Förskola 1-<3 år   150 795 kr  

Förskola 3-5 år   115 141 kr  

Barn- och utbildningsnämnden föreslås ge förvaltningschefen delegation på 

delgivning av beslut till fristående huvudman. 

Sammanfattning av ärendet 

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 

- Protokollsutdrag BUNAU § 105 den 10 december 2020 

- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad den 1 december 2020 

- Bilaga: Grundbelopp till fristående verksamheter 2021 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Förskolan Pärlan 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2020-12-17  33 (43) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr BUN 2020/237 

BUN § 192 Grundbelopp år 2021 till pedagogisk 
omsorg, Tössebobarna ekonomisk förening 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer grundbelopp för år 2021 till 

Tössebobarnaekonomisk förening ansluten till kommunens kö samt 

avgiftsadministration, efter avdrag för fria nyttigheter enligt avtal, med 

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

Pedagogisk omsorg, 1-5 år 126 138 kr 

Pedagogisk omsorg, 6-12 

år 

44 420 kr 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås ge förvaltningschefen delegation på 

delgivning av beslut till fristående huvudman. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen bedriver inte längre verksamheten pedagogisk omsorg. 

Grundbeloppet har därför beräknats utifrån 2020 års bidragsbelopp uppräknat 

med 1,8 %. 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 

- Protokollsutdrag BUNAU § 106 den 10 december 2020 

- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad den 1 december 2020 

- Bilaga: Grundbelopp till fristående verksamheter 2021 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Tössebobarna, ekonomisk förening 

__________  
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Dnr BUN 2020/238 

BUN § 193 Grundbelopp år 2021 till fristående 
förskoleklass och grundskola, Föreningen 
Edsleskogs friskola 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer grundbelopp för år 2021 till Föreningen 

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

till 8 kap. 22 § (förskola), 9 kap. 20 § (förskoleklass), 10 kap. 38 § (grundskola) 

samt 14 kap. 16 § (fritidshem) skollagen (2010:800). 

Kronor per elev och år: 

Förskola 1- 150 795 kr 

Förskola 3-5 år 115 141 kr 

Förskoleklass 51 330 kr 

Grundskola skolår 1-3 år 85 168 kr 

Grundskola skolår 4-6 år 92 514 kr 

Fritidshem 47 428 kr 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås ge förvaltningschefen delegation på 

delgivning av beslut till fristående huvudman. 

Sammanfattning av ärendet 

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. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag BUNAU § 107 den 10 december 2020 

- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad den 1 december 2020 

- Bilaga: Grundbelopp till fristående verksamheter 2021 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Föreningen Edsleskogs friskola_________  
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Dnr BUN 2020/239 

BUN § 194 Grundbelopp år 2021 till fristående 
förskoleklass och grundskola, Natur  
Miljöskolan i Åmål AB 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer grundbelopp för år 2021 till Natur- & 

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

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

Kronor per elev och år: 

Fritidshem 47 428 kr 

Förskoleklass 51 430 kr 

Grundskola skolår 1-3 85 268 kr 

Grundskola skolår 4-6 92 614 kr 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås ge förvaltningschefen delegation på 

delgivning av beslut till fristående huvudman. 

Sammanfattning av ärendet 

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

fristående huvudmannen är ansluten till kommunens kö samt avgiftshantering 

(kopplat till fritidshem) eller administrerar detta själv. 

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

avgiftsadministration vad gäller förskola och fritidshem och avdrag sker därmed 

för en administrativ kostnad. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag BUNAU § 108 den 10 december 2020 

- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad den 1 december 2020 

- Bilaga: Grundbelopp till fristående verksamheter 2021 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Natur- & Miljöskolan i Åmål AB 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2020-12-17  36 (43) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr BUN 2020/240 

BUN § 195 Läsårstider 2021/2022 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer läsårstider för läsåret 2021/2022 enligt 

bifogade bilagor. 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på läsårstider 

2021/2022 enligt bifogade bilagor. 

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. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag BUNAU § 109 den 10 december 2020 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 3 december 2020 

- Bilagor: Läsårstider 2021/2022 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp (bilagor bifogas) 

__________  
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Dnr BUN 2020/86 

BUN § 196 Revidering av 
delegeringsreglemente - uppskjuten skolplikt 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att revidera delegeringsreglementet enligt 

följande: 

Följande punkt läggs till: 

4.4.4 Beslut om uppskjuten skolplikt. Delegat är verksamhetschef verksamhet 

grundskola. 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämndens delegeringsreglemente revideras kontinuerligt för 

att återspegla hur förvaltningen arbetar. Barn- och utbildningsnämnden reviderade 

senast sitt delegeringsreglemente den 19 mars 2020 (BUN § 53). 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag BUNAU § 110 den 10 december 2020 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 30 november 2020 

- Delegeringsreglemente 

Beslutet skickas till 

Verksamhet grundskola 

Kommunens revisorer 

__________  
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Dnr BUN 2020/241 

BUN § 197 Timplan verksamhet grundskola 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att revidera timplanen för verksamhet 

grundskola utifrån Skollag 2010:800. Den reviderade timplanen ska gälla från och 

med 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Den nu gällande timplanen för verksamhet grundskola antogs den 8 mars 2018 

(BUN § 49). Denna timplan behöver nu revideras för att öka undervisningstiden i 

matematik och idrott och hälsa. 

Elever som går i grundskolan har rätt till ett minsta antal garanterade 

undervisningstimmar per stadium. Timplanen beskriver hur 

undervisningstimmarna ska fördelas mellan de olika ämnena. Timplanen är 

stadieindelad, vilket betyder att huvudmannen måste garantera viss 

undervisningstid i samtliga ämnen som är kopplade till lågstadiet, mellanstadiet 

och högstadiet. 

I Åmåls kommuns timplan ligger timplanen i samtliga ämnen på eller över den 

timplan som innebär den minsta möjliga garanterade timplanen. Vid skolans val 

får antalet timmar i timplanen per stadium för ett ämne eller en ämnesgrupp 

minskas med högst 20 procent. Det är däremot inte tillåtet att minska antalet 

timmar för svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik. 

I Åmåls kommuns timplan tas 10 % av timplanen i musik och 12,15 % av 

timplanen i slöjd till de skolans val-timmar som ligger på högstadiet. Skolans val 

används till schemabrytande aktiviteter, KASAM-samtal och mentorssamtal. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag BUNAU § 111 den 10 december 2020 

- Tjänsteskrivelse av Kent Jönsson daterad den 30 november 2020 

- Reviderad timplan 

Beslutet skickas till 

Verksamhet grundskola 

__________  
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BUN § 198 Information/meddelande 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Catrin Eriksson, förvaltningschef/skolchef, informerar barn- och 

utbildningsnämnden om: 

- covid-19 

- Skolverket: Statsbidrag för fortbildning av lärare när det gäller svenska som 

andraspråk och kommunal vuxenutbildningen i svenska för invandrare för 2020 

- Skolverket: Statsbidrag för undervisning under skollov för 2020 

- Skolverket: Statsbidrag för barn som vistas i landet utan tillstånd för 2020 

- Skolverket: Statsbidrag för gymnasieskolans introduktionsprogram för 2019 

- Skolverket: Statsbidrag till kvalitetssäkrande åtgärder för 2020 

- Skolverket: Statsbidrag för anställning av lärarassistenter för 2020 

- Skolverket: Statsbidrag för elever från nordiska länder för 2020 

- Skolverket: Statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare för 

2020/2021 

- Skolverket: Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra 

personalkategorier för 2020/2021 

- Statens kulturråd: Skapande skola 2019 

__________  
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BUN § 199 Rapportering till huvudman kring 
delegeringsärende 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Catrin Eriksson, förvaltningschef/skolchef, rapporterar kring delegeringsärenden. 

__________  
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BUN § 200 Rapportering till huvudman kring 
åtgärder mot kränkande behandling 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Catrin Eriksson, förvaltningschef/skolchef, informerar kring åtgärder mot 

kränkande behandling gällande följande ärenden: 

 BUF 2020/46 

__________  
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BUN § 201 Rapportering till huvudman kring 
klagomålshantering enligt Skollagen 2010:800 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Catrin Eriksson, förvaltningschef/skolchef, rapporterar att inga klagomål har 

inkommit. 

__________  
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BUN § 202 Rapportering av barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 10 december 2020 

__________ 


