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Dnr 11720

BUN § 202 Mötets öppnande och närvaro
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Ordförande förklarar mötet öppnat och upprop genomfört.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 11603

BUN § 203 Val av justerare
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Till justerare av dagens protokoll väljs Martin Nylander (M).
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

4(38)

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2021-12-16
Barn- och utbildningsnämnden

Dnr 11604

BUN § 204 Godkännande av ärendelista
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Ärendelistan godkänns.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

5(38)

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Dnr 11728

BUN § 205 MBL § 11 - driftbudget,
investeringsbudget och verksamhetsplan 2022
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Catrin Eriksson förvaltningschef/skolchef rapporterar från MBL § 11 förhandlingar
gällande driftbudget, investeringsbudget 2022 och verksamhetsplan 2022 samt
budgetanpassningar för 2022. De fackliga organisationerna lämnade synpunkter
kring den klimatanpassade budgeten då det finns en oro för hur detta ska påverka
förvaltningens arbete med kärnverksamheten.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2020-00228

BUN § 206 Uppföljning av internkontrollplan
2021
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden lämnar rapporten till kommunstyrelsen samt till
kommunens revisorer.

Sammanfattning av 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 genomförda riskanalyser.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 3 december 2021
- Rapport: Uppföljning av internkontrollplan
- Protokollsutdrag BUN AU § 97 den 10 december 2021

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunens revisorer
_________
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2021-00148

BUN § 207 Internkontrollplan 2022
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslutar att anta internkontrollplan 2022. Följande
processer/rutiner ska följas upp:
-

Skolfrånvaro verksamhet grundskola och verksamhet gymnasium

-

Åtgärder mot kränkande behandling

-

Skolpliktskontroll verksamhet grundskola

-

SBEHA- systematiskt barn- och elevhälsoarbete

Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen rapporteras till barn- och
utbildningsnämnden senast i december 2022. 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
- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 3 december 2021
- Interkontrollplan 2022
- Protokollsutdrag BUNAU § 93 den 9 november 2021
- Protokollsutdrag BUN AU § 98 den 10 december 2021

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunens revisorer
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

8(38)

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2021-12-16
Barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2021-00031

BUN § 208 Ekonomisk prognos november 2021
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporten och lägger den till
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Driftbudgeten följs upp åtta gånger per år varvid prognos upprättas, det vill säga
eventuell avvikelse mellan beräknat utfall för helåret och årsbudgeten. Underskott
jämfört med budget redovisas med minustecken.
I bilaga Ekonomisk prognos november 2021 redovisas utfallet för perioden 1
januari - 30 november 2021, beräknad prognos (avvikelse) för helåret 2021 samt
årsbudget.
Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett underskott mot budget med -4 500 tkr
mot driftbudget (årsprognos) efter november månads utgång.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag BUN AU § 99 den 10 december 2021
- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad den 10 december 2021
- Ekonomisk prognos efter november

Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Kommunstyrelsen
_________
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2021-00047

BUN § 209 Driftbudget 2022
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämndens godkänner driftbudget för år 2022, uppgående till
289 825 tusen kronor (tkr), vilket motsvarar den av kommunfullmäktige beslutade
budgetramen inklusive 2021 års lönerevision samt kompensation till teknik- och
fritidsnämnden för ökad hyra för Rösparksskolans nya idrottshall med 930 tkr.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar i tillägg att Barn- och
utbildningsförvaltningen återkommer med en redogörelse från kommunkoncernen
med en förtydligande tolkning av vad det så kallade klimatanpassade budgeten
innebär.
Barn- och utbildningsnämnden önskar en sammantagen bild av hela kommunen.
Barn- och utbildningsnämnden kan inte se en koppling till Agenda 2030 eller
klimatkris. På grund av Barn- och utbildningsnämndens önskan om budget i balans
och ekonomisk följsamhet godkänner barn- och utbildningsnämnden budget.
Ove Kaye (SD) Deltar ej i beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har tagit fram budget för år 2022 i enlighet med
kommunfullmäktiges beslutade budgetram.
Budget för 2022 har tagit hänsyn till förändrade volymer, verksamheternas behov
och förändrade statsbidrag.
Förändringarna beskrivs i bilaga: ”Driftbudget barn- och utbildningsnämnden”.

Yrkande
Peter Olsson (V) yrkar på att Barn- och utbildningsnämnden i tillägg beslutar att
Barn- och utbildningsförvaltningen återkommer med en redogörelse från
kommunkoncernen med en förtydligande tolkning av vad det så kallade
klimatanpassade budgeten innebär.
Barn- och utbildningsnämnden önskar en sammantagen bild av hela kommunen.
Barn- och utbildningsnämnden kan inte se en koppling till Agenda 2030 eller
klimatkris. På grund av Barn- och utbildningsnämndens önskan om budget i balans
och ekonomisk följsamhet godkänner barn- och utbildningsnämnden budget.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut från arbetsutskotten samt ett
tilläggsyrkande från Peter Olsson (V).

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden

Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt barn- och
utbildningsnämndens arbetsutskottsförslag och finner att nämnden beslutar så.
Ordförande frågar därefter om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt
Peter Olssons (V) yrkande och finner att nämnden beslutar så.

Protokollsanteckning
Ove Kaye (SD) lämnar följande protokollsanteckning:
"Under punkten 8 "driftbudget 2022" väljer vi att inte delta i beslutet med
hänvisning till vårat budgetförslag i kommunfullmäktige. Vi anser att vi inte kan stå
bakom förslag till beslut med dom negativa förändringarna av driftbudgeten 2022
gentemot utfallet av budgeten 2021"

Beslutsunderlag
- Reviderad tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad den 10 december 2021
- Reviderad slutgiltig version driftbudget 2022
- Protokollsutdrag BUN AU § 100 den 10 december 2021

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2021-00180

BUN § 210 Kompensation för ökad hyreskostnad
nya Rösparksskolans idrottshall
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner den föreslagna fördelningen av den
ökade hyreskostnaden och att det utifrån den fördelningen skall föras över 930 000
kronor till teknik och fritidsnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden fick i samband med budget 2022 ett tillskott i ramen
för ökad hyra för Rösparksskolans nya idrottshall med 1 750 000 kronor.
Detta beroende på att ekonomienheten till KF-beslutet 2021-11-23 inte hann med
att slutföra beräkningarna för fördelningen av kostnaden mellan Barn- och
utbildningsnämnden (BUN) och Teknik- och fritidsnämnden (TFN) och därför
lades hela beloppet till BUNs ram.
Ekonomienheten har tagit fram en beräkning av fördelningen av hyran för
idrottshallen mellan Barn- och utbildningsnämnden och Teknik och fritidsnämnden.
Utifrån den fördelningen skall 930 000 kronor föras över till TFN för den nya hyran
och 820 000 skall behållas av BUN.

Beslutsunderlag
-Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist 9 december 2021
- Protokollsutdrag BUN AU § 115 den 10 december 2021

Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Teknik- och fritidsnämnden
_________

Justerare

Utdragsbestyrkande

12(38)

Sida

Sammanträdesprotokoll

13(38)

Sammanträdesdatum

2021-12-16
Barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2021-00127

BUN § 211 Investeringsbudget 2022
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämndens godkänner investeringsbudget på 8 150 tusen
kronor (tkr) för år 2022 och investeringsplan för åren 2023-2025.

Sammanfattning av ärendet
Förslag till investeringsbudget/-plan för år 2022-2025, se bilaga.
2022 års investeringsbehov uppgår till 8 150 tkr. I investeringsplan för åren 20232025 har investeringsbehoven beräknats till 2 700 tkr per år 2023 till och med 2025.
Beräkningar av investeringar för nya Rösparksskolan lagts in med 4 000 tkr år
2022.
Enligt kommunens investeringspolicy ska investeringskalkyl upprättas om
investeringsbelopp överstiger tio basbelopp. Uppföljning/slutredovisning ska ske
året efter då investeringen genomförts. Fyra investeringskalkyler har upprättats för
nedanstående projekt:
Ansvarsenhet

Investering

Belopp (tkr)

Skolmöbler grundskola
Inventarier nya Rösparksskolan

4 000

IT-investering nya Rösparksskolan

1 000

Verksamhet gymnasium Undervisningsinvesteringar

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad den 3 december 2021
- Investeringsbudget 2022
- Protokollsutdrag BUN AU § 101 den 10 december 2021

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
_________
__________

Justerare
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Dnr 2021-00126

BUN § 212 Verksamhetsplan 2022
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämndens antar verksamhetsplan inklusive inriktningsmål för
2022.

Sammanfattning av ärendet
Den 30 september 2021 antog barn- och utbildningsnämnden (BUN § 156) förslag
till verksamhetsplan. Den 23 november 2021 antog kommunfullmäktige (KF § 147)
budget för 2022. Utifrån detta beslut har barn- och utbildningsnämndens
verksamhetsplan reviderats för att överensstämma med den budget som
kommunfullmäktige har antagit.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 3 december 2021
- Reviderad verksamhetsplan 2022
- Protokollsutdrag BUN AU § 102 den 10 december 2021

Beslutet skickas till
Kommunrevisionen, beslut samt bilaga
Kommunstyrelsen
_______

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2021-00158

BUN § 213 Grundbelopp till fristående
verksamheter i andra kommuner 2022,
grundskola, fritidshem och förskola
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden fastställer belopp för fristående verksamhet för år
2022:
Kronor per barn/elev och år:
Förskola 1-<3 år

152 544

Förskola 3-5 år

116 533

Fritidshem

47 300

Förskoleklass

54 450

Grundskola skolår 1-3

86 685

Grundskola skolår 4-6

93 304

Grundskola skolår 7-9

97 997

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 BUN AU § 103 den 10 december 2021
- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad den 9 december 2021

Beslutet skickas till
Ekonomienheten
_________
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2021-00159

BUN § 214 Grundbelopp till fristående
gymnasieskolor 2022
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden fastställer grundbelopp för år 2022 till fristående
gymnasieskolor, med hänvisning till 16 kap. 52 § Skollagen (2010:800):
Program

2022

Barn- och fritidsprogrammet

BF

133 956

Ekonomiprogrammet

EK

103 153

El- och energiprogrammet

EE

148 248

Estetiska programmet, inriktningen bild

ESBIL

144 950

Försälnings- och serviceprogrammet

HA

139 559

Industritekniska programmet

IN

202 645

Introduktionsprogram

IM

169 766

Naturvetenskapsprogrammet

NA

116 696

Samhällsvetenskapsprogrammet

SA

103 999

Teknikprogrammet

TE

138 435

Vård- och omsorgsprogrammet

VO

133 634

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
- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad den 9 december 2021

Justerare

Utdragsbestyrkande

16(38)

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2021-12-16
Barn- och utbildningsnämnden

- Excelblad prislista gymnasiet 2022
- Protokollsutdrag BUN AU § 104 den 10 december 2021

Beslutet skickas till
Verksamhetschef verksamhet gymnasium
Fristående gymnasieskolor med elever folkbokförda i Åmåls kommun
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2021-00160

BUN § 215 Interkommunal ersättning 2022,
gymnasieskola och gymnasiesärskola
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden fastställer belopp för interkommunal ersättning för
2022.
Kronor per program, elev och helår:
Program

2022

Barn- och fritidsprogrammet

BF

126 374

Ekonomiprogrammet

EK

97 314

El- och energiprogrammet

EE

139 856

Estetiska programmet, inriktningen bild

ESBIL

136 745

Försäljnings- och serviceprogrammet

FS

131 660

Industritekniska programmet

IN

191 174

Introduktionsprogram

IM

160 157

Naturvetenskapsprogrammet

NA

110 091

Samhällsvetenskapsprogrammet

SA

98 113

Teknikprogrammet

TE

130 599

Vård- och omsorgsprogrammet

VO

126 070

Individuellt program

IAIND

492 750

Administration, handel och varuhantering

AHADM

275 570

Gymnasiesärskola

*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
- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad den 1 december 2021

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2021-12-16
Barn- och utbildningsnämnden

- Excelblad prislista gymnasiet 2022
- Excelblad prislista gymnasiesärskola 2022
- Protokollsutdrag BUN AU § 105 den 10 december 2021

Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Verksamhetschef verksamhet gymnasium
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2021-12-16
Barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2021-00161

BUN § 216 Interkommunal ersättning 2022,
förskola och grundskola
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden fastställer belopp för interkommunal ersättning för
år 2022:
Kronor per barn/elev och år:
Förskola 1-<3 år

134 493

Förskola 3-5 år

103 757

Fritidshem

39 623

Förskoleklass

51 368

Grundskola skolår 1-3

81 778

Grundskola skolår 4-6

88 023

Grundskola skolår 7-9

92 450

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
- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad den 9 december 2021
- Protokollsutdrag BUN AU § 106 den 10 december 2021

Beslutet skickas till
Ekonomienheten
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2021-12-16
Barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2021-00162

BUN § 217 Grundbelopp till fristående förskola
2022, Ekonomisk förening föräldrakooperativet
Barnhagen
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden fastställer grundbelopp för år 2022 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: 143 047 kronor (142 073 kr)
Förskola 3-5 år: 110 273 kronor (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
- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad den 9 december 2021
- Bilaga: Grundbelopp till fristående verksamheter 2022
- Protokollsutdrag BUN AU § 107 den 10 december 2021

Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Ekonomisk förening föräldrakooperativet Barnhagen
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2021-12-16
Barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2021-00163

BUN § 218 Grundbelopp till fristående förskola
2022, Förskolan Lyckan
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden fastställer grundbelopp för år 2022 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: 151 942 kronor (150795 kr)
Förskola 3-5 år: 115 931 kronor (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
- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad den 9 december 2021
- Bilaga: Grundbelopp till fristående verksamheter 2022
- Protokollsutdrag BUN AU § 108 den 10 december 2021

Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Förskolan Lyckan
_________
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2021-00164

BUN § 219 Grundbelopp till fristående förskola
2022, Förskolan Myran ekonomisk förening
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden fastställer grundbelopp för år 2022 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: 150 306 kronor (149 125 kr)
Förskola 3-5 år: 114 295 kronor (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
- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad den 9 december 2021
- Bilaga: Grundbelopp till fristående verksamheter 2022
- Protokollsutdrag BUN AU § 109 den 10 december 2021

Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Förskolan Myran
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2021-12-16
Barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2021-00165

BUN § 220 Grundbelopp till fristående förskola
2022, Förskolan Pärlan ekonomisk förening
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden fastställer grundbelopp för år 2022 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: 151 942 kronor (150 795 kr)
Förskola 3-5 år: 115 931 kronor (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
- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad den 9 december 2021
- Bilaga: Grundbelopp till fristående verksamheter 2022
- Protokollsutdrag BUN AU § 110 den 10 december 2021

Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Förskolan Pärlan
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2021-12-16
Barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2021-00166

BUN § 221 Grundbelopp till fristående
pedagogisk omsorg 2022, Tössebobarna
ekonomisk förening
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden fastställer grundbelopp för år 2022 till Tössebobarna
ekonomisk 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: 128 837 kronor ( 126 138 kr)
Pedagogisk omsorg, skolbarn: 45 322 kronor (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 2021 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
- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad den 9 december 2021
- Bilaga: Grundbelopp till fristående verksamheter 2022
- Protokollsutdrag BUN AU § 111 den 10 december 2021

Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Tössebobarna, ekonomisk förening
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2021-12-16
Barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2021-00167

BUN § 222 Grundbelopp till fristående
förskoleklass och grundskola 2022, Föreningen
Edsleskogs friskola
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden fastställer grundbelopp för år 2022 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).
Förskola 1-3 år:

151 942 kronor (150 795 kr)

Förskola 3-5 år:

115 931 kronor (115 141 kr)

Fritidshem:

46 778 kronor (47 428 kr)

Förskoleklass:

54 356 kronor (51 330 kr)

Grundskola 1-3:

86 591 kronor (85 168 kr)

Grundskola 4-6:

93 210 kronor (92 514 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
- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad den 9 december 2021
- Bilaga: Grundbelopp till fristående verksamheter 2022
- Protokollsutdrag BUN AU § 112 den 10 december 2021

Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Föreningen Edsleskogs friskola_________

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2021-12-16
Barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2021-00168

BUN § 223 Grundbelopp till fristående
förskoleklass och grundskola 2022, Natur- och
Miljöskolan i Åmål AB
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden fastställer grundbelopp för år 2022 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):
Fritidshem: 46 778 kronor (47 428 kr)
Förskoleklass: 54 450 kronor (51 430 kr)
Grundskola åk 1-3: 86 685 (85 268 kr)
Grundskola åk 4-6: 93 304 kronor (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
- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad den 9 december 2021
- Bilaga: Grundbelopp till fristående verksamheter 2022
- Protokollsutdrag BUN AU § 113 den 10 december 2021

Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Natur- & Miljöskolan i Åmål AB
_________
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2021-00169

BUN § 224 Läsårstider 2022/2023
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa läsårstider för läsåret
2022/2023 enligt bifogade bilagor.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på läsårstider
2022/2023 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.
Verksamhet grundskola, område B, Rösparksskolans läsårstider för 2022/2023 är
anpassade efter plan för inflyttning i Nya Rösparksskolan.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 3 december 2021
- Bilagor: Läsårstider 2022/2023
- Protokollsutdrag BUN AU § 114 den 10 december 2021

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp (bilagor bifogas)
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2021-00131

BUN § 225 Programutbud verksamhet
gymnasium läsåret 2022/2023
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar om följande programutbud för verksamhet
gymnasium läsåret 2022/2023:
Program

Inriktning

Antal
platser**
38
6

1) Pedagogiskt och socialt
arbete

38

Barn- och fritidsprogrammet,
varav Programinriktat val
(PRIV)*

Försäljning- och
serviceprogrammet,
varav PRIV

20

1) Handel och service
Ekonomiprogrammet,
varav PRIV
1) Ekonomi
2) Juridik
Estetiska programmet
varav PRIV
1) Musik
2) Bild

Justerare

Utdragsbestyrkande

6
20
84
6
84
84
30
8
15
15
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Barn- och utbildningsnämnden

Naturvetenskapsprogrammet,

60

varav PRIV

6
1) Naturvetenskap
2) Naturvetenskap och
samhälle

Justerare

60
60

Samhällsvetenskapsprogrammet,

84

varav PRIV

6
1) Samhällsvetenskap

60

2) Beteendevetenskap

60

3) Medier, information och
kommunikation

18

El- och energiprogrammet,

32

varav PRIV

6
1) Elteknik

16

2) Automation

16

Industritekniska programmet,

32

varav PRIV

6
1) Svets

16

2) Produkt- och maskinteknik

16

Vård- och omsorgsprogrammet,

24

varav PRIV

6

Teknikprogrammet,

64

varav PRIV

6
1) Teknikvetenskap

32

2) Produktionsteknik

16

3) Informations- och
medieteknik
4) Design och
produktutveckling

16

Utdragsbestyrkande

16

30(38)
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Barn- och utbildningsnämnden

Introduktionsprogram
1) Programinriktat val (PRIV)

62

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.
** Antal platser anger hur många elever som totalt kan antas på programmet. Till
exempel har industritekniska programmet plats för, som mest, 32 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 16 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 2022/2023.
Med utbildningsutbud avser här utbildningsort, program, inriktning, och antal
elevplatser.
Programutbudet revideras kontinuerligt.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag BUN AU § 116 den 10 december 2021
- Tjänsteskrivelse av Mats Aronsson daterad den 10 december 2021

Beslutet skickas till
Verksamhet gymnasium
Gymnasieantagningen i Värmland
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

31(38)

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2021-12-16
Barn- och utbildningsnämnden

Dnr 11640

BUN § 226 Central Samverkan
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn och utbildningsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Catrin Eriksson, förvaltningschef/skolchef, rapporterar från Central Samverkan i
december. De fackliga organisationerna har tagit del av förslag till beslut gällande
de ärenden som idag behandlas av nämnden. Utom ärendena Driftbudget,
Investeringsbudget och Verksamhetsplan 2022 som behandlats enligt MBL § 11.
De fackliga organisationerna hade inget att erinra.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 11641

BUN § 227 Information/meddelanden
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Catrin Eriksson, förvaltningschef/skolchef, informerar om:
- Nuläge covid-19
- Skolverket: Avgiftsnivåer för maxtaxa 2022
- Skolverket: Statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning
- Skolverket: Statsbidrag för fortbildning av lärare
- Skolverket: Statsbidrag för elever från nordiska länder
- Skolverket: Statsbidrag för karriärtjänster
- Skolverket: Statsbidrag för lovskola
- Skolverket: Statsbidrag för gymnasieskolans introduktionsprogram 2020
- Skolverket: Statsbidrag för personalförstärkningar inom elevhälsan 2020
- Skolverket: Statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder
- Skolverket: Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra
personalkategorier för 2021-2022
- Tösse skola: Svar till elever
- Barn- och utbildningsförvaltningen har skrivit avtal med polisen gällande att
polisen får öva med hund på Kristinebergskolan och Karlbergsgymnasium
- Avslutad rektorsutbildning
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 11644

BUN § 228 Rapportering till huvudman kring
klagomålshantering enligt Skollag 2010:800
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Catrin Eriksson, förvaltningschef/skolchef, rapporterar kring följande klagomål
enligt Skollag 2010:800 som inkommit:
- BUN 2021-00175
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 11643

BUN § 229 Rapportering till huvudman kring
åtgärder mot kränkande behandling enligt
Skollag 2010:800
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Catrin Eriksson, förvaltningschef/skolchef, rapporterar om åtgärder mot kränkande
behandling gällande följande ärenden:
Öppnade och avslutade utredningar
- BUF 2021-00077
- BUF 2021-00078
- BUF 2021-00079
- BUF 2021-00080
- BUF 2021-00093
Öppnade utredningar; rapporterade i augusti
- BUF 2021-00041
Öppnade utredningar; rapporterade i september
- BUF 2021-00049
- BUF 2021-00053
- BUF 2021-00056
Öppnade utredningar; rapporterad i november
- BUF 2021-00067
- BUF 2021-00069
- BUF 2021-00070
Öppnade utredningar
- BUF 2021-00076
- BUF 2021-00085
- BUF 2021-00086
- BUF 2021-00087
- BUF 2021-00088

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2021-12-16
Barn- och utbildningsnämnden

- BUF 2021-00089
- BUF 2021-00090
- BUF 2021-00091
- BUF 2021-00092
Avslutade utredningar
- BUF 2021/60
- BUF 2021/66
Öppnade utredningar
- BUF 2021-00081
- BUF 2021-00082
- BUF 2021-00083
- BUF 2021-00084
Öppnade utredningar; rapporterade i oktober
- BUF 2021-00061
- BUF 2021-00064
- BUF 2021-00065
_________________

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2021-12-16
Barn- och utbildningsnämnden

Dnr 11642

BUN § 230 Rapportering till huvudman kring
delegeringsärenden
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Catrin Eriksson, förvaltningschef/skolchef, informerar om följande
delegeringsbeslut som rapporterats mellan den 18 november - 15 december 2021:
Beviljande av skolskjuts (2 ärenden)
Beviljande av tilläggsbelopp (4 ärenden)
Avslag av tilläggsbelopp (1 ärenden)
Beslut om beviljande av modersmålsundervisning (3 ärenden)
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2021-12-16
Barn- och utbildningsnämnden

Dnr 11645

BUN § 231 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 2021
_________
_________

Justerare

Utdragsbestyrkande
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