
ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum Sida 
Barn- och utbildningsnämnden 2006-10-18 1 
   

 Utdragsbestyrkande 

  

 

  
Plats och Tid Norrtull, kl 08.00-13.10 
Beslutande Kjell Kaså (c), ordförande 

Anders Hansson (c) 
Emil Radanov (c) 
Ann-Louise Svensson (c) 
Tage Stahre (fp), ers f Nermin Pismo (c) 
Laila Andrén (s), ers f Maria Pettersson (kd) 
Bibbi Moberg (s) 
Linda Strand (s) 
Michael Karlsson (s) 

Övriga deltagande Thomas Nilsson, stf. förvaltningschef 
Berith Fahlén, förv.ass. 
Inger Bergh, ekon/contr. §§ 182-184 
Hjalmar Fryklind (mp) 09.45-12.00 §§ 185-187 
Niels Elvhammar, Gryning Vård AB § 186 
Klas Häggström rektor Landsbygdsskolorna § 186 
Personalföreträd: Barbro Jonsson, Marie Malmén, Jörgen Westman §§ 182-
185, 187-194 

Utses att justera Linda Strand 
Justeringens  
plats och tid BU-kontoret, 2006-10-25 

 182 – 201 Sekreterare 
Berih Fahlén 

Paragrafer 

 
Ordförande 

Kjell Kaså 
 

Under- 
Skrifter 

Justerande 
Linda Strand 

 
 

 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 2006-10-18 
Datum för 
anslags uppsättande 2006-10-27 

Datum för 
anslags nedtagande 2006-11-17 

Förvaringsplats 
för protokollet 

BU-kontoret 

Underskrift 
……………………………………………………. 
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BUN § 182 
 
Föredragningslistan
 
Föredragningslistan gicks igenom. Följande ärenden tillkom: 
 
- Ang. Kristinebergskolan 
- Ang. presidiemöte 
 
-------- 
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BUN § 183 
AU § 175 
 
Budget 2006
 
Inger Bergh redogjorde för ekonomisk uppföljning år 2006. 
 
Månadsrapport per 31 augusti föreligger, dat. 060921. 
 
ARBETSUTSKOTTETS BESLUT 
 
Informationen lämnas till nämnden. 
 
-------- 
 
Avvikelserna i budgetrapporten diskuterades. 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden ser mycket allvarligt på att ett så stort minus i projektredovisningen 
från Kristinedal kommer till nämndens kännedom i slutet av verksamhetsåret. 
 
I framtiden uppmanas enhetscheferna att till nämnden signalera i god tid om 
eventuella budgetavvikelser. 
 
--------- 
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BUN § 184 
 
Projekt Kristinedals skola
 
Redovisning av projekt Kristinedals skola föreligger, dat. 060927. 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Rektor för Södra skolan inbjudes till nämndens möte 15 november –06, för 
redovisning av projektet. 
 
--------- 
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BUN § 185 
AU § 177 
 
Likabehandlingsplan
 
Förslag till förskolornas/skolornas likabehandlingsplan föreligger, dat. 
060925. 
 
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL NÄMNDEN 
 
Nämnden antar förslaget till Förskolornas/skolornas likabehandlingsplan, 
Åmåls kommun. 
 
--------- 
 
Förslag till mall för förskolornas/skolornas likabehandlingsplaner 
diskuterades. 
 
Vissa tillägg föreslogs. 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Emil Radanov (c) och Anders Hansson (c) inger förslag på revidering av 
planen till nästa sammanträde i november –06. 
 
--------- 
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BUN § 186 
 
Kristinedal/Gryning Vård AB
 
Niels Elvhammar, verksamhetschef/vice vd för Gryning Vård AB, hälsades 
välkommen. 
 
Niels Elvhammar informerade om Grynings verksamhet samt om samarbetet 
mellan Gryning och Kristinedals skola. Informerade även om den planerade 
fortsatta verksamheten. 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden inbjuder Niels Elvhammar för ett avstämningsmöte i februari –07. 
 
---------- 
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BUN § 187 
 
Ang- Kristinebergskolan
 
Bibi Moberg (s) tog upp frågan om situationen på Kristinebergskolan. 
 
Thomas Nilsson informerade. 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden ger sitt stöd åt rektors åtgärder. 
 
--------- 
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BUN § 188 
AU § 179 
 
Ang. elevers ersättning för förlorat Skolkort (skolskjuts)
 
Elev, som tappat bort eller blivit bestulen på sitt Skolkort till Linjebussen, har 
för att erhålla ett ersättningskort, t.o.m. vårterminen 2006, fått betala den 
avgift (en månadskostnad) som Västtrafik debiterat förvaltningen, i samband 
med beställning av ersättningskort. 
 
Från och med hösten 2006 skall förkomna Skolkort anmälas direkt till NT 
Värdetryck AB, vilket medför att ingen avgift för ersättningskort kommer att 
tas ut av NT Värdetryck AB. 
 
Frågan är: Ska samma regel som tidigare fortfarande gälla, att en 
månadskostnad uttages eller ska, om möjligt, en mindre avgift faktureras elev, 
då ett ersättningskort beställs? 
 
Uttages ingen avgift alls, då Skolkort förkommit, finns risken att eleven inte 
kommer att vara lika aktsam om sitt Skolkort, eftersom det inte kostar något 
vid beställning av ett ersättningskort och därmed kan kortbeställningarna 
komma att öka och belastningen befaras öka både på skolkansli och 
förvaltning. 
 
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL NÄMNDEN 
 
Nämnden beslutar att en avgift uttages om 100 kr för förlorat Skolkort. 
 
----------- 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
---------- 
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BUN § 189 
AU § 180  
 
Behov av barnomsorgsplats
 
Uppföljning, behov av barnomsorgsplatser, oktober –06 föreligger,  
dat. 060927. 
 
Skrivelse från Förskoleenheten föreligger, dat. 060927. Förskoleenheten 
önskar utökning av verksamheten med en avdelning. 
 
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL NÄMNDEN 
 
Nämnden beslutar om utökning av förskoleverksamheten med en avdelning 
för att möta behovet av barnomsorgsplatser samt för att handläggningstiden 
skall kunna hållas inom 4 månader. 
 
ARBETSUTSKOTTETS BESLUT 
 
Uppdras åt Förskoleenheten att lösa behovet av barnomsorg i Ånimskog. 
 
-------- 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden beslutar om utökning av förskoleverksamheten med en avdelning 
för att möta behovet av barnomsorgsplatser samt för att handläggningstiden 
skall kunna hållas inom 4 månader. 
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BUN § 190 
AU § 181 067/06 
 
Remiss – Motion ang. inrättande av sötvattensprogram på 
Karlbergsgymnasiet – Michael Karlsson (s) 
 
Kommunstyrelsen har till nämnden remitterat rubricerat ärende för yttrande. 
 
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL NÄMNDEN 
 
Nämnden konstaterar att inrättande av sötvattensprogram är en fråga som 
tillhör Säffle-Åmål gymnasieförbund och föreslår därför kommunstyrelsen att 
remittera ärendet dit. 
 
-------- 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Förvaltningen uppdras utreda ärendet. 
 
--------- 
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BUN § 191 
AU § 182  020/05 
 
Remiss – skolstarten för eleverna i år 7 – Laila Andrén (s)
 
Kommunstyrelsen har till nämnden remitterat rubricerat ärende för yttrande. 
 
Nämnden behandlade ärendet 2005-06-15, § 129, då nämnden gav rektor för 
Kristinebergskolan i uppdrag att utvärdera nuvarande introduktionsprogram 
och återkomma med information. 
 
ARBETSUTSKOTTETS BESLUT 
 
Ärendet tas upp vid nämndens möte 18 oktober –06. 
 
--------- 
 
Thomas Nilsson informerade om att utvärdering pågår. 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Förvaltningen uppdras inkomma med information om utvärderingen. 
 
--------- 
 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum Sida 
Barn- och utbildningsnämnden 2006-10-18 12 
  
 

 
 
Justerare   
   

Utdragsbestyrkande 

    

 

BUN § 192 
AU § 183  
 
Revidering av Folkhälsoprogram år 2007-10
 
Förslag till Folkhälsoprogram för år 2007-10 föreligger. 
 
Bibbi Moberg (s) informerade om rubricerat ärende. 
 
ARBETSUTSKOTTETS BESLUT 
 
Ärendet lämnas till nämnden utan eget förslag. 
 
--------- 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden godkänner Folkhälsoprogram för år 2007-10. 
 
--------- 
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BUN § 193 
AU § 184  069/06 
 
Ang. bidragsansökningar
 
Bidragsansökningar från Tösse skola och från Tösse föräldraförening hade 
inkommit till Folkhälsorådet. 
 
Folkhälsorådet vidarebefordrade båda ansökningarna till barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
Ansökningen från Tösse skola gäller Livskunskap och ansökningen från Tösse 
föräldraförening gäller Gemensam rörelseglädje. 
 
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL NÄMNDEN 
 
Nämnden avslår ansökningarna från Tösse skola och Tösse föräldraförening 
med anledning av att de båda ansökningarna gäller verksamhet som ryms 
inom den ordinarie läroplanen och inom ordinarie budget. 
 
----------- 
 
Laila Andrén (s) föreslog att ansökan från Tösse skola skall bifallas. 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden avslår ansökan från Tösse föräldraförening. 
 
Nämnden bifaller ansökan från Tösse skola om bidrag till material. Nämnden 
avslår ansökan om bidrag till handledarutbildning. 

Expedieras: 
Tösse föräldr.för. 
Tösse skola 
                                 ----------- 
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BUN § 194 
 
Rapport – barn i behov av särskilt stöd
 
Rapport för vårterminen 2006 föreligger, dat. 060906. 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Resurscentrums enhetschef inbjudes till nämnden 15 november –06, för 
redovisning av rapporten.  
  
--------- 
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BUN § 195 
AU § 185  064/06 
 
Ansökan om skolskjuts
 
Till nämnden inkom ansökan om skolskjuts för elev med skiftande adresser, 
Gunrabol och Hantverkargatan i Åmål. Eleven är folkbokförd på adressen i 
Gunrabol och hör till Västermalmsskolan. Annan skola än anvisad har valts 
och eleven går i Rösparksskolan. 
 
ARBETSUTSKOTTETS BESLUT 
 
Förvaltningen uppdras utreda frågan till nämndens möte 18 oktober –06. 
 
--------- 
 
Tjänsteskrivelse föreligger, dat. 061011. 
 
Enligt kommunens Skolskjutsreglemente erbjuds elev skolskjuts från 
folkbokföringsadressen och till anvisad skola, i detta fall Västermalmsskolan. 
 
Vid val av annan skola är kommunen ej skyldig att bevilja skolskjuts till 
barn/elev som valt att gå i annan skola än den i närområdet anvisade. Däremot 
finns möjlighet att barnet/eleven mot betalning kan medfölja ordinarie 
skolbuss, enligt för läsåret gällande skolskjutsturer. 
 
För läsåret 2006/07 är skolturerna lagda till Västermalmsskolan, 
Kristinebergskolan och Södra skolan och utifrån dessa turer är också 
kostnaden för läsåret 2006/07 beräknad. 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden beviljar skolskjuts utan betalning till Kristinebergskolan mot att 
eleven på egen hand tar sig till Rösparksskolan. 

Expedieras: 
 
                                       Besvärshänvisning 
                                ------------ 
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BUN § 196 
AU § 186  065/06 
 
Ansökan om reseersättning för elev med distansutbildning
 
Ansökan har inkommit till Karlbergsgymnasiet och vidarebefordrats till 
nämnden för behandling. 
 
Ansökan gäller ersättning för bilresa mellan Åmål och Torsås tur och retur för 
distanselev på Korrespondensgymnasiet i Torsås. 
 
Lagen 1999:1110 som åberopas i skrivelsen reglerar hemkommunens 
skyldighet att ansvara för elevens kostnader för dagliga resor mellan 
bostaden och skolan. Kan ej dagspendling ske har eleven rätt till 
inackorderingstillägg. 
 
Resebidrag utgår ej samtidigt med inackorderingstillägg. 
 
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL NÄMNDEN 
 
Nämnden beviljar inackorderingsbidrag för den tid eleven är i skolan.  
Nämnden avslår ansökan om resebidrag. 
 
--------- 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 

Expedieras: 
 
                                       Besvärshänvisning 

---------- 
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BUN § 197 
AU § 187   
AU § 168  053/06 
 
Skolplikt i hemmet
 
Anmälan har inkommit till nämnden angående fullgörande av skolplikt i 
hemmet. 
 
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL NÄMNDEN 
 
Nämnden medger fullgörande av skolplikt på annat sätt, enligt Skollagen 10 
kap 4 §, under förutsättning av att: 
- insyn i verksamheten sker genom uppföljning av skolpersonal 
- eleverna deltar i de nationella prov och nationella diagnostiska prov som 

kommunen beslutat skall genomföras i Åmåls skolor och 
- en särskild beskrivning/studieplan över undervisningen i svenska inlämnas 

till nämnden. 
 

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att inkomma med information angående 
resultaten av de nationella proven. 

 
---------- 
 
ARBETSUTSKOTTETS BESLUT 
 
Ärendet tas upp vid nämnden möte 18 oktober –06. 
 
---------- 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden medger fullgörande av skolplikt på annat sätt, enligt Skollagen 10 
kap 4 §, under förutsättning av att: 
- insyn i verksamheten sker genom uppföljning av skolpersonal 
- eleverna deltar i de nationella prov och nationella diagnostiska prov som 

kommunen beslutat skall genomföras i Åmåls skolor och 
- en särskild beskrivning/studieplan över undervisningen i svenska inlämnas 

till nämnden. 
Expedieras: 
 
                                       Besvärshänvisning 

---------- 
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BUN § 198 
AU § 188 
 
Ang. verksamhetsvaktmästare inom grundskolan
 
Grundskolan har en verksamhetsvaktmästare med anställningsbidrag. 
 
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL NÄMNDEN 
 
Nämnden godkänner att grundskolan behåller tjänsten  
verksamhetsvaktmästare. 
 
--------- 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
--------- 
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BUN § 199 
 
Delegeringsbeslut
 
Föreligger förteckning över delegeringsbeslut tagna under september månad. 
 
GR 23  Ledighet för elever över tio skoldagar per läsår 
 
delegat  Thomas Nilsson 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Lägges till handlingarna. 
 
--------- 
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BUN § 200 
 
Meddelanden/information
 
Ordföranden informerade: 
 
- besparingsåtgärder under år 2006  
- utvärdering av sommarskolan, inlämnad av Kristinbergskolans rektor, dat. 

061010 
- Skolverkets beslut ang. skolans agerande vid Kristinebergskolan 
 
Tage Stahre (fp) tog upp frågan om marken vid förskolan på Nolby. 
 
Nämndens ärenden samverkades fredagen den 13 oktober –06. 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Lägges till handlingarna. 

 
----------- 
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BUN § 201 
 
Ang. presidiemöte
 
Presidiemöte mellan barn- och utbildningsnämnden, kultur- och 
servicenämnden och vård- och omsorgsnämnden ägde rum 061006 ang. 
ungdomsgänget från Kristinebergskolan och Södra skolan. 
 
Ordföranden informerade om beslutet som togs vid presidiemötet. 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden ställer sig bakom presidiemötets beslut. 
 
----------- 
 


