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BUN § 1 
 
Föredragningslistan 
 
Föredragningslistan gicks igenom. Följande ärenden tillkom: 
 
- Läsårstider 2006/07 
- Internkontrollplan 
- Översyn utbud gymnasieskola 
- Grundskolans upptagningsområde 
 
---------- 
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BUN § 2 
AU § 26 
 
Övertid 

 
Enligt nämndens beslut den 2005-12-14 skall grundskoleenhetens och 
Karlbergsgymnasiets enhetschefer inbjudas för att redogöra för hur gällande 
avtal om övertid har tolkats och tillämpats. 
 
ARBETSUTSKOTTETS BESLUT 
 
Ärendet tas upp vid nämndens möte 25 januari –06. 
 
---------- 
 
Thomas Nilsson och Svante Melander redogjorde för hur gällande avtal om 
övertid har tolkats och tillämpats.  
 
Ordföranden tackade för informationen. 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Lägges till handlingarna. 
 
---------- 
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BUN § 3 
AU § 4 
BUN § 228/2005 
AU § 230/2005 094/05 
 
Budget 2006
 
Information om skolbarnsomsorg och antal förskolebarn i Edsleskog gavs av 
Karin Karlström och Klas Häggström. 
 
Föreslogs att  
- fritidsbarnen går på fritidshem i Fengersfors 
- skjuts ordnas 2 ggr per dag efter lågstadiets resp. mellanstadiets slut 
- 50 % fritidspedagog tillförs i Fengersfors 
- förskolebarnen erbjuds plats i första hand i centrum eller i Fengersfors 
 
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL NÄMNDEN 
 
Nämnden beslutar om fritids- och förskolebarn i Edsleskog enligt följande: 
- fritidsbarnen går på fritidshem i Fengersfors 
- skjuts ordnas 2 ggr per dag efter lågstadiets resp. mellanstadiets slut 
- 50 % fritidspedagog tillförs i Fengersfors 
- förskolebarnen erbjuds plats i första hand i centrum eller i Fengersfors 
 
---------- 

 
Nya och reviderade handlingar gällande barnomsorg i Edsleskog föreligger. 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Ärendet barnomsorg i Edsleskog återremitteras till arbetsutskottet för vidare 
beredning. 
 
---------- 
 
Följande handlingar föreligger: 
 
1. Organisationsbudget 2006, d v s budget per ansvarsenhet 
2. Attestpliktiga år 2006 
3. Utlagt effektiviseringskrav 
4. Fritidshem i Edsleskogs skola 
5. Förslag gällande Nolbyforts. § 3 
 
Utlagt effektiviseringskrav uppgår till 614 tkr. Som besparing i budget 2006 
föreslås interkommunal ersättning (kostnad) avs. gymnasieskola. 
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forts. § 3 
 
Förvaltningschefen föredrog ärendet som gäller barnomsorg i Edsleskog och 
hänvisade även till tidigare handlingar i ärendet. 
 
Föreslogs att 
- fritidshem anordnas i Edsleskogs skola 
- 75 % fritidspedagog tillförs i Edsleskog, beräknad årlig kostnad 210 tkr 
- kostnader för kost, städ mm tillkommer motsvarande 120 tkr per år 
- förskolebarnen erbjuds plats i centrum eller i Fengersfors 
 
Förvaltningschefen föredrog ärendet som gäller Nolby. Nolby består av två 
byggnader, Nolbylängan och paviljongen. 
 
Föreslogs att 
- fritidshemmet Björken flyttar till Rösparksskolan ht -06 
- fritidshemmet Kometen blir kvar i paviljongen 
- en förskoleavdelning startas och förläggs till Nolby 
 
Förslaget diskuterades. 
 
Bibbi Moberg (s) föreslog att ny förskoleavdelning startas på Klövervägen. 

 
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL NÄMNDEN 
 
Nämnden godkänner föreliggande organisationsbudget 2006. 
 
Nämnden utser attestpliktiga inom barn- och utbildningsnämnden 2006 enligt 
förslag. 
 
Nämnden beslutar om utlagt effektiviseringskrav enligt förslag. 
 
Nämnden beslutar om barnomsorg i Edsleskog enligt följande: 
 
- fritidshem anordnas i Edsleskogs skola 
- 75 % fritidspedagog tillförs i Edsleskog, beräknad årlig kostnad 210 tkr 
- kostnader för kost, städ mm tillkommer motsvarande 120 tkr per år 
- förskolebarnen erbjuds plats i centrum eller i Fengersfors 
 
ARBETSUTSKOTTETS BESLUT 
 
Förvaltningen uppdras utreda de alternativa förslagen om ny förskole-
avdelning på Nolby alternativt Klövervägen. 
 
---------- 
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forts. § 3 
 
Följande ärenden föreligger: 

 
1. Organisationsbudget 2006, d v s budget per ansvarsenhet 
2. Attestpliktiga år 2006 
3. Utlagt effektiviseringskrav 
4. Fritidshem i Edsleskogs skola 
5. Utredning ny förskoleavdelning  
6. Fritidshem Rösparksskolan 
 
Förvaltningschefen redogjorde för ärendet som gäller fritidshem i Edsleskogs 
skola. Förslaget innebär att 75 % fritidspedagog tillförs i Edsleskog samt att 
kostnad för kost och städ mm tillkommer. Förslaget jämfördes med alternat-
ivet att fritidsbarnen går på fritidshem i Fengersfors.  
 
Frågan gällande förskoleverksamhet i Edsleskog föreslås bli behandlad i sam-
band med ärendet Rapport – Behov av barnomsorgsplats.  
 
Skrivelse från Karin Karlström föreligger, dat 06-01-17, gällande köenkät och 
ny förskoleavdelning. Frågan föreslås bli behandlad i samband med ärendet 
Rapport – Behov av barnomsorgsplats.  

 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden godkänner föreliggande organisationsbudget 2006. 
 
Nämnden utser attestpliktiga inom barn- och utbildningsnämnden 2006 enligt 
förslag. 
 
Nämnden beslutar om utlagt effektiviseringskrav enligt förslag. 
 
Nämnden beslutar om fritidshem i Edsleskog, med undantag från 
sommarloven då plats erbjudes i andra fritidshem i kommunen. 
 
Nämnden beslutar att frågan gällande förskoleverksamhet i Edsleskog och ny 
förskoleavdelning behandlas i samband med ärendet Rapport – Behov av 
barnomsorgsplats.  
 
Ärendet fritidshem Rösparksskolan bordlägges. 
 
---------- 

 
 

 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum Sida 
Barn- och utbildningsnämnden 2006-01-25 7 
  
 

 
 
Justerare   
   

Utdragsbestyrkande 

    

 

BUN § 4 
AU § 5 
 
Budget 2007-09 
 
Förvaltningschefen informerade om budgetarbetet som inletts både på 
kommunnivå och inom barn- och utbildningsförvaltningen. 
 
Föreslogs att diskussion kring mål och budgetdirektiv tas upp i nämnden. 
 
ARBETSUTSKOTTETS BESLUT 
 
Nämnden föreslås utarbeta budgetdirektiv inför 2007-09 samt direktiv rörande 
mål och verksamhetsplan 2007. 
 
---------- 
 
Förvaltningschefen föredrog ärendet. Förvaltningen efterfrågar budgetdirektiv 
inför budgetarbetet 2007-09. Ärendet diskuterades. Emil Radanov (c) föreslog 
att nämnden utifrån underlag från förvaltningen fortsätter diskussionen på 
nästkommande sammanträden och avsätter mer tid för att diskutera budget-
direktiv. 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden beslutar att på nästa nämndsammanträde diskutera förutsättningarna 
för budgetdirektiv utifrån underlag från förvaltningen och på sammanträdet i 
mars avsätta mer tid för att diskutera budgetdirektiv. 
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BUN § 5 
AU § 6 
 
Rapport – Behov av barnomsorgsplats
 
Följande handlingar föreligger: 
 
1. Platsbehov i förhållande till 4 månaders handläggningstid 2006 i 

centralorten, dat. 2005-12-19 
2. Uppföljning, behov av barnomsorgsplatser, jan –06, dat. 2006-01-02 
3. Statsbidrag till personalförstärkningar i förskola, dat. 2006-01-02 
 
Förvaltningschefen föredrog ärendet. Antal placerade barn utgår antingen från 
utfall eller prognos utifrån kända fakta.  
 

Uppgifterna ändras till 
 
Jan 421 
Feb 428 
Mars 435 
April 442 
Maj 445 
 
ARBETSUTSKOTTETS BESLUT 
 
Förvaltningen uppdras genomföra en köenkät samt utreda tidsåtgång för att 
starta och upphöra med ny förskoleavdelning. 
 
---------- 
 
Skrivelse från Karin Karlström föreligger, dat 06-01-17, gällande köenkät och 
ny förskoleavdelning. Yttrande från Kommunal föreligger, dat. 06-01-23.  
 
Ordföranden föredrog ärendet som gäller behov av barnomsorgsplatser, ny 
förskoleavdelning och förskoleverksamhet i Edsleskog. 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Förvaltningen uppdras utreda alternativa förslag till lösningar på kösituation-
en. 
 
---------- 
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BUN § 6 
AU § 7 
 
Verksamhetsplan 2006
 
Förslag till verksamhetsplan 2006 föreligger. 

 
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL NÄMNDEN 
 
Nämnden antar verksamhetsplan 2006. 
 
---------- 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden beslutar att förslag till ändringar lämnas till förvaltningschefen och 
att reviderad verksamhetsplan behandlas och antas av arbetsutskottet. 
 
---------- 
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BUN § 7   
AU § 16     

 
Motion – införande av tvåårig gymnasieskola; återremiss
 
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL NÄMNDEN 
 
Nämnden beslutar avvakta remissyttrande tills uppdrag om bildande av 
gemensam gymnasieskola Säffle/Åmål avslutats. 
 
---------- 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
---------- 
 
 
 
 
 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum Sida 
Barn- och utbildningsnämnden 2006-01-25 11 
  
 

 
 
Justerare   
   

Utdragsbestyrkande 

    

 

BUN § 8 
AU § 17 

 
Ledningsorganisation förskoleverksamhet och grundskola;  
information om verkställighet
 
Förvaltningschefen informerade om att i enlighet med nämndens beslut   
2005-11-17 kommer funktionen samordnande rektor att tas bort fr o m läsåret 
2006/2007. Befattningen som chef för förskoleenheten respektive grundskole-
enheten skall i överensstämmande med kommunala styrdokument benämnas 
enhetschef. 
 
Beslutet diskuterades. 
 
ARBETSUTSKOTTETS BESLUT 
 
Ärendet tas upp vid nämndens möte 25 januari –06. 
 
---------- 
 
Förvaltningschefen informerade om hur beslutet kommer att verkställas. 
Nämnden anser att utfallet inte motsvarar avsikten med beslutet. Ärendet 
diskuterades.  
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Ärendet återremitteras till arbetsutskottet för vidare beredning utifrån 
underlag från förvaltningschefen. 
 
---------- 
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BUN § 9 
AU § 18 
 
Rapport – Elevläget Kristinedal
 
Rapport föreligger. 
 
ARBETSUTSKOTTETS BESLUT 
 
Informationen lämnas till nämnden. 
 
---------- 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Lägges till handlingarna. 
 
---------- 
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BUN § 10 
AU § 19 
 
Skolskjuts från fritidshem
 
Skrivelse från Birgitta Nilsson föreligger. 
 
Ansökan om behov av kostnadsfri skolskjuts från fritidshemmet till hemmet 
på Döbelnsgatan har inkommit. Ansökan gäller ett barn som går i grundsär-
skola på Södra skolan. 
 
Kommunen har erbjudit skolskjuts mellan fritidshemmet och Kristinebergs-
skolan. Personal på grundsärskolan bedömer att barnet klarar att gå sträckan 
mellan Kristinebergsskolan och hemmet själv. Skolskjutsreglementet är inte 
tillämpligt i detta fall då det rör sig om skjuts hem från fritidshem. 
 
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL NÄMNDEN 
 
Nämnden avslår ansökan med anledning av att skolskjutsreglementet inte är 
tillämpligt. 
 
---------- 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 

Expedieras: 
 
 
Besvärshänvisning 

---------- 
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BUN § 11 
AU § 20 
 
Ansökan om busskort
 
Ansökan föreligger samt skrivelse från Eva Clarholm. 
 
Ansökan gäller elev i år 7 med skolgång på Kristinebergskolan och växelvis 
boende i Åmål och i Sotebyn. Barnet är folkbokfört på adress i Åmål. 
 
Både adressen i Åmål och Sotebyn har Kristinebergsskolan som upptagnings-
område. 
 
Kostnaden för busskort uppgår till 955 kr för vårterminen 2006. 
 
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL NÄMNDEN 
 
Nämnden bifaller ansökan. 
 
---------- 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
---------- 
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BUN § 12 
AU § 23 
 
BUP 
 
Förvaltningschefen informerade om skrivelse från vård- och omsorgsförvalt-
ningen gällande BUP, barn- och ungdomspsykiatri. 
 
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL NÄMNDEN 
 
Nämnden ställer sig bakom skrivelsen. 
 
---------- 
 
Skrivelse från vård- och omsorgsförvaltningen gällande BUP föreligger, dat. 
05-12-14. Tjänsteutlåtande från Birgitta Nilsson, dat 06-01-24, föreligger. 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
---------- 
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BUN § 13 
AU § 10 
 
Läsårstider 2006/07
 
Förslag till läsårstider föreligger. 
 
Höstterminen 2006-08-17 – 12-21 
Vårterminen  2007-01-09 – 06-08 
 
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL NÄMNDEN 
 
Nämnden fastslår läsårstiderna för 2006/07. 
 
---------- 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
---------- 
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BUN § 14 
AU § 12 
 
Internkontrollplan
 
Inger Bergh redogjorde kortfattat för regler kring intern kontroll. I oktober 
2002 fastställde kommunfullmäktige reglemente för intern kontroll. Syftet är 
att säkerställa en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig 
finansiell rapportering och efterlevnad av tillämpliga lagar samt föreskrifter. 
Nämnderna har det yttersta ansvaret för styrning och uppföljning av det 
interna kontrollsystemet samt att genomföra riskbedömningar. 
 
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL NÄMNDEN 
 
Förvaltningen uppdras ta fram förslag till särskild plan för uppföljning av den 
interna kontrollen – internkontrollplan 2006. 
 
---------- 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
---------- 
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BUN § 15 
AU § 15 
BUN § 238/2005 
 
Översyn utbud gymnasieskola 
 
Emil Radanov (c) föreslog en översyn av utbud på gymnasieskola i 
samverkan med Värm-Dal Gymnasieregion. 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden beslutar att förslaget remitteras till arbetsutskottet. 
 
---------- 
 
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL NÄMNDEN 
 
Nämnden beslutar att översyn av utbud på gymnasieskola görs i samverkan 
med Värm-Dal gymnasieregion. 
 
---------- 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Ärendet bordlägges till nästa nämndsammanträde. 
 
---------- 
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BUN § 16 
 
Grundskolans upptagningsområde 
 
Enligt nämndbeslut 2005-11-17 har grundskolans upptagningsområde 
kompletterats med ett område längs Karlstadsvägen som har både Mo/Berga 
och Rösparken som upptagningsområde. Elever boende inom detta område 
har rätt till skolskjuts till samtliga skolenheter inom området, dvs. Rösparken, 
Mo/Berga skolor.  
 
Fråga har inkommit från och med när beslutet gäller. 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden beslutar att förändring av grundskolans upptagningsområde enligt 
2005-11-17 gäller från läsåret 2006/07. 
 
(s)-gruppen deltog ej i beslutet. 
 
---------- 
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BUN § 17 
 
Meddelande/information 
 
Inga meddelande/information. 

 
---------- 
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BUN § 18 
 
Övriga frågor 
 
- Gymnasieskola 
- Organisation 
- Strategisk plan 
- Skolmat 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Ovanstående frågor bordlägges pga tidsbrist. 
 
---------- 


