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Justeringens plats och tid  
  
  
Sekreterare  Paragrafer 73–76 
 Erika Sörqvist 
  
  
Ordförande  
 Jerry Saxin 
  
  
Justerare  
 Maria Bertilsson Sandin 
  
 

Anslag/bevis 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Barn- och utbildningsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2021-05-11 
  
Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  
  
Protokollets förvaringsplats Kansli- och utredningsenheten 
  
  
Underskrift  
 Erika Sörqvist 

 

Plats och tid Södra Långgatan 12, samt via Teams kl. 13:30–14:25 
  
Ledamöter Jerry Saxin (S), ordförande 

Mikaëla Thorén (C), 2:e vice ordförande 

Maria Bertilsson Sandin (S) 

Karin Dahl (MP) 

Klas Häggström (L) 

Ove Kaye (SD) 
 

  
Tjänstgörande ersättare Ann-Charlotte Örtegren (S), ersätter Peter Olsson (V) 

Monica Lindstrand (S), ersätter Cajsa Branchetti Hallberg (S) 

Holger Danielsson (SD), ersätter Sandra Nilsson (M) 

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

utbildningsförvaltningen 

Ingela Sörqvist, controller 

Erika Sörqvist, nämndsekreterare 
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BUN § 73 Val av justerare 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Till justerare av dagens protokoll väljs Maria Bertilsson Sandin (S). 

__________  
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BUN § 74 Godkännande av ärendelista 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Ärendelistan godkänns. 

__________  
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Dnr BUN 2020/191 

BUN § 75 Förskoleklass - årskurs 6-skola 
inklusive i förskola och fritidshem i Tösse 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att besluta att 

uppdra åt ÅKAB att upphandla och genomföra ombyggnation, renovering och 

nybyggnation av Tösse skola inklusive förskola och fritidshem. Barn- och 

utbildningsnämndens ökade hyreskostnader, kostnader för ersättningslokaler samt 

för ökade bidrag till fristående verksamheter ska behandlas i den kommande 

budgetprocessen. 

Barn- och utbildningsnämnden önskar en redogörelse för förslag till tillfälliga 

lokaler under renovering/ombyggnation/nybyggnation för skola och fritidshem 

samt hur kostnaden för dessa lokaler ska hanteras. 

Barn- och utbildningsnämnden önskar även en återrapport av totalkostnaden för 

renovering, ombyggnation och nybyggnation av Tösse skola. 

Barn- och utbildningsnämnden är enig i att miljön i Tösse skola måste förbättras, 

såväl inomhus- som utomhusmiljö. 

Sammanfattning av ärendet 

Catrin Eriksson, förvaltningschef/skolchef, redogör för ärendet. Catrin Eriksson 

redogör även för de fackliga organisationernas synpunkter som framkommit 

under den genomförda MBL-förhandlingen. De fackliga organisationerna vill 

särskilt poängtera oron för de ökade lokalkostnaderna och hur dessa kommer att 

kompenseras, så att de ökade lokalkostnaderna inte leder till nedskärningar vad 

gäller personal. De fackliga organisationerna uttrycker också en oro för att det 

inte planerats för hur undervisningen ska bedrivas under renoveringen, 

ombyggnationen och nybyggnationen av Tösse skola. 

Åmåls kommun har idag fyra kommunala grundskolor varav tre skolor i 

centralorten och en i Tösse. Det finns även två fristående skolor i kommunen, 

Natur- och miljöskolan i centralorten och Edsleskogs friskola belägen i 

Edsleskog. Upptagningsområdet för Tösse skola går från den södra gränsen mot 

Melleruds kommun och upp till Bredvik norr om Tösse. Västerut går gränsen för 

tillhörighet till Tösse skola eller centralorten vid Fjällbacka.  

Tösse skola byggdes år 1955 för cirka 80 elever. Idag är Tösse skola en 

förskoleklass – årskurs 6 skola med cirka 130 elever. Befolkningsprognosen för 

upptagningsområdet varierar i de olika årskullarna från cirka 10 elever till cirka 

25 elever per årskull, troligt elevunderlag för skolan är cirka 100–150 elever. 

Edsleskogs skola har för närvarande 55 elever i förskoleklass till årskurs sex, men 

där återfinns elever även från centralorten och närliggande kommuner. 

2017 gjorde konsultföretaget SVECO en genomgång av Åmåls kommuns 

grundskolor och förskolor.  
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Den rapporten låg också till grund för planering av kommunens grundskole- och 

förskolelokaler. Barn- och utbildningsnämnden har tidigare tagit ett 

inriktningsbeslut avseende lokaler för grundskola och förskola i kommunen.  

Rösparksskolan F-3 inklusive särskola och fritidshem kommer att stå färdig under 

hösten 2022 för att kunna flyttas in i och kunna börja undervisning i vårterminen 

2023 i de nya lokalerna. Investeringsvolymen för nya Rösparksskolan uppgår till 

cirka 230 miljoner kronor (mnkr) och kommer att belasta barn- och 

utbildningsnämnden med en beräknad ökad hyreskostnad om cirka 8 mnkr. Det är 

en uppskattning då det i dagsläget inte finns någon framräknad hyra på nya 

Rösparksskolan.  

Förslaget är nu att Tösse skola står på tur för en upprustning och ombyggnation, 

vilket gör att den ursprungliga tidsplanen avseende upprustning och tillbyggnation 

av Tösse skola frångås. I den ursprungliga planen var det Kristinebergsskolan 

som stod på tur för ombyggnation och nybyggnation efter att Rösparksskolan stod 

färdig, detta för att kunna utnyttja modulerna vid Rösparksskolan till 

ersättningslokaler även för Kristinebergsskolans elever. När Kristinebergskolan 

var klar var planen att modulerna skulle ersättningslokaler för Tösse skola under 

ombyggnation/renovering. Hur lösning för ersättningslokaler under 

ombyggnationstiden ser ut vet inte förvaltningen i dagsläget och har inte heller 

någon kostnadsberäkning för det. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag BUNAU § 36 den 7 maj 2021 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 30 april 2021 

- Granskningsunderlag 

- Förfrågningsunderlag 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens budgetutskott 

Förvaltningschef/skolchef 

  

__________  
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Dnr BUN 2020/163 

BUN § 76 Reviderat programutbud verksamhet 
gymnasium, läsåret 2021/2022 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om följande programutbud för 

verksamhet gymnasium läsåret 2021/2022: 

Program Inriktning Antal platser** 

Barn- och 

fritidsprogrammet, 

varav Programinriktat val 

(PRIV)* 

  38  

6  

  1) Pedagogiskt  och 

socialt arbete 

38 

Handels- och 

administrationsprogramm

et,  

varav PRIV 

  20 

  

6  

  1) Handel och service 20  

Ekonomiprogrammet,  

varav PRIV 

  84  

6  

  1) Ekonomi 84  

  2) Juridik 84  

Estetiska programmet 

varav PRIV 

  10 

4 

  1) Musik 0 

  2) Bild 10 

  

Naturvetenskapsprogram

met, varav PRIV 

  60 

6  

  1) Naturvetenskap 60 

  2) Naturvetenskap och 

samhälle 

60 

Samhällsvetenskapsprogr

ammet, varav PRIV 

  84  
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4 

  1) Samhällsvetenskap 60 

  2) Beteendevetenskap 60 

  3) Medier, information 

och kommunikation 

18 

El- och 

energiprogrammet, varav 

PRIV 

  32  

6  

  1) Elteknik 16 

  2) Automation 16 

Industritekniska 

programmet, varav PRIV 

  24 

6  

  1) Svets 16 

  2) Produkt- och 

maskinteknik 

16 

Vård- och 

omsorgsprogrammet, 

varav PRIV 

  24  

6  

Teknikprogrammet, 

varav PRIV 

  32  

6  

  1) Teknikvetenskap 32 

  2) Produktionsteknik 16 

  3) Informations- och 

medieteknik 

16 

  4) Design och 

produktutveckling 

32 

  

Introduktionsprogram     

  1) Programinriktat val 

(PRIV) 

56 

  2) Individuellt alternativ   

  3) Språkintroduktion   

  4) Yrkesintroduktion   

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

att bli antagna till ett nationellt gymnasieprogram. 
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** Antal platser anger hur många elever som totalt kan antas på programmet. Till 

exempel har industritekniska programmet plats för, som mest, 24 elever. 

Programmet har två inriktningar, som båda som mest kan väljas av 16 elever. 

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

elever (i exemplet 8 stycken) går den andra inriktningen. 

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 2021/2022.  

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

elevplatser. 

Programutbudet revideras kontinuerligt. Denna revidering innebär att inriktningen 

”Design- och produktutveckling” läggs till på teknikprogrammet. Inriktningen ska 

ge kunskaper om och färdigheter i design och produktutveckling där datorstyrd 

design samt konstruktion är centrala. Den ska också behandla designprocess och 

designmetodik. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag BUNAU § 37 den 7 maj 2021' 

- Tjänsteskrivelse av Mats Aronsson daterad den 6 maj 2021 

Beslutet skickas till 

Verksamhet gymnasium 

Gymnasieantagningen i Värmland 

__________ 


