
ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum Sida 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2007-12-12 1 
   

 Utdragsbestyrkande 

  

 

  
Plats och Tid Norrtull, kl 08.00 – 12.00, 13.20 – 17.00 
Beslutande Kjell Kaså (c), ordförande 

Ann-Louise Svensson (c) till kl 14.45 
Gun-Britt Larsson (fp) 
Michael Karlsson (s), v ordf till kl 15.15 
Laila Andrén (s) till kl 14.30 
Anders Hansson (c) ers f Laila Andrén (s) fr kl 14.30 
Linn Johansson (c) §  fr kl 13.30 - ers f Ann-Louise Svensson (c) fr kl 14.45 

Övriga deltagande Svante Melander, tf förvaltningschef 
Berith Fahlén, sekr 
Inger Bergh, ekonom §§ 186-192 
Catrin Eriksson, enhetschef Resurscentrum § 187 
Personalföreträd: Marie Malmén Lärarförbundet, Barbro Axelsson 
Kommunal, Anders Larsson LR §§ 186-201   Praktikant Erik Lindstedt §§ 186-201 
Britt Svarfvar tf rektor gymn, Björn Lindeberg bitr rektor gymn, Kerstin Lundin 
rektor Rösparksskol, Barbro Ekman o Lars-Erik Fransson rektorer Förskoleenh, 
Thomas Nilsson o Gunnar Bergman rektorer Kristinebergsskolan, Maria Lundh 
rektor Södra skolan § 206                                          

Utses att justera Laila Andrén 
Justeringens  
plats och tid BU-kontoret, 2007-12-19 
Under- 
Skrifter Sekreterare 

 
Paragrafer 186-206 

Berith Fahlén  

Ordförande 
  

Kjell Kaså 

Justerande 
 

Laila Andrén 
 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 
Sammanträdesdatum 2007-12-12 
Datum för 
anslags uppsättande 2007-12-20 

Datum för 
anslags nedtagande 2008-01-11 

Förvaringsplats 
för protokollet 

BU-kontoret 

Underskrift 
……………………………………………………. 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

   
    

 

BUN § 186 
 
Föredragningslistan 
 
Föredragningslistan gicks igenom. Följande ärende tillkom: 
 
- Skolplikt i hemmet 
 
---------- 
 
 
--------- 
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BUN § 187 
BUN BG § 30 
 
Projekt – Samverkan skola och socialtjänst 
 
Nämnden har inbjudit Catrin Eriksson, enhetschef Resurscentrum till mötet 
12 december –07. 
 
BEREDNINGSGRUPPENS BESLUT 
 
Ärendet behandlas 12 december –07. 
 
---------- 
 
Enhetschef Resurscentrum redovisade projektet Samverkan skola och 
socialtjänst samt Västbus.  
 
En styrgrupp bildades tillsammans med vård- och omsorgsförvaltningen. 
Gruppen har arbetet i drygt ett år och tagit fram en handlingsplan. I 
planeringen ligger ett brett förebyggande arbete där samtliga skolor med 
elever, föräldrar och personal innefattas och där andra aktörer som 
socialtjänst, fritidsverksamhet, BUP är viktiga samarbetspartners. Tidsplanen 
för att bygga upp hållbara strukturer beräknas till 3 år med en heltidsanställd 
projektledare. 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden beslutar att 
- godkänna handlingsplanen 
- utse barn- och utbildningsförvaltningen till projektägare 
 
Nämnden kommer att inbjuda vård- och omsorg till gemensamt möte. 
 
---------- 
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BUN § 188 
BUN BG § 31 
 
Budget 2007 
 
BEREDNINGSGRUPPENS BESLUT 
 
Uppföljning av budget 2007 presenteras på nämndens möte 12 december –07. 
 
--------- 
 
Månadsrapport per 30 november –07 föreligger, dat. 071211. 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Lägges till handlingarna. 
 
-------- 
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BUN § 189 
BUN BG § 32 
 
Resursanalys hösten 2007 
 
BEREDNINGSGRUPPENS BESLUT 
 
Resursanalys hösten –07 presenteras på nämndens möte 12 december –07. 
 
--------- 
 
Resursanalysen ingår som en del i nämndens uppföljning av verksamheterna. 
Resursanalysen genomförs 1-2 ggr per år. Höstens sammanställning omfattar 
samtliga verksamheter. Syftet är att följa upp budget genom att beskriva 
resurser (personal) och prestationer (antal barn och elever), dvs. hur produktiv 
verksamheten varit i förhållande till budget och föregående år. 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Förvaltningen uppdras utföra mätningar under våren –08 ang. barntätheten 
inom förskolan. 
 
---------- 
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BUN § 190 
BUN BG § 33 
 
Intern kontroll – uppföljning 
 
Som ett led i uppföljning av den interna kontrollen har attestrutinerna följts 
upp genom stickprovsvis kontroll av betalda leverantörsfakturor. 
 
Attestreglementet har fastställts av kommunfullmäktige och gäller fr.o.m. 
1990-01-01. 
 
Avvikelser mot rutinbeskrivning har konstaterats vid stickprovskontroll. 
 
Rapport föreligger, dat. 071127. 
 
Föreslås att attestreglementet revideras med avseende på vilka attester som 
ska utföras: 
 
§ 4 
För leverantörsfakturor krävs två attester; mottagningsattest och 
beslutsattest. Attesterna ska utföras av två olika personer. 
Behörighetskontroll ska ske genom att annan person kontrollerar att 
beslutsattest skett av behörig person. 
 
Vidare föreslås att tillämpningsanvisningar upprättas och att blanketten för 
kontering och attest revideras med utgångspunkt från nya anvisningar. 
 
BEREDNINGSGRUPPENS FÖRSLAG TILL NÄMNDEN 
 
Nämnden antar revidering av attestreglementet enligt förslag. Nämnden 
bifaller att tillämpningsanvisningar upprättas och att blanketten för kontering 
och attest revideras med utgångspunkt från nya anvisningar. Nämnden inger 
förslagen till kommunstyrelsen. 
-------- 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden antar revidering av attestreglementet enligt förslag. Nämnden 
bifaller att tillämpningsanvisningar upprättas och att blanketten för kontering 
och attest revideras med utgångspunkt från nya anvisningar. Nämnden inger 
förslagen till kommunfullmäktige. 

Expedieras: 
Kommunfullmäktige 
 

----------
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BUN § 191 
BUN BG § 34 
 
Budget 2008 
 
Informerades om tidsplan för ekonomiska uppföljningar. 
 
BEREDNINGSGRUPPENS BESLUT 
 
Informationen lämnas till nämnden. 
 
-------- 
 
Ekonomen informerade om tidsplanen för ekonomiska uppföljningar. 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Lägges till handlingarna. 
 
--------- 
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BUN § 192 
BUN BG § 38 
 
Förslag till avtal rörande bedrivande av enskild förskola 
 
Förslag till avtal föreligger. 
 
BEREDNINGSGRUPPENS BESLUT 
 
Förvaltningen uppdras revidera avtalet inför nämndens möte 12 december –
07. 
 
-------- 
 
Förslag till avtal rörande personalkooperativ förskolan Myran föreligger, dat. 
071127. 
 
Föreslogs revidering av avtalet under § 7. 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden godkänner förslag till avtal med föreslagen revidering. 

Expedieras: 
----------- 
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BUN § 193 
BUN BG § 35 
 
Sammanträdestider för år 2008 
 
Förslag till nämndens sammanträdestider för år 2008 föreligger. 
 
Beredningsgrupp kl 09.00 BUN    kl 08.00 
    
2008-01-09 2008-01-23 
2008-02-06 2008-02-20 
2008-03-05 2008-03-19 
2008-04-02 2008-04-16 
2008-04-30 2008-05-14 
2008-05-28 2008-06-11 
2008-08-06 2008-08-20 
2008-09-03 2008-09-17 
2008-10-01 2008-10-15 
2008-10-29 2008-11-12 
2008-11-26 2008-12-10 

 
 
BEREDNINGSGRUPPENS FÖRSLAG TILL NÄMNDEN 
 
Nämnden antar förslag till nämndens sammanträdestider för år 2008. 
 
--------- 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Enligt beredningsgruppens förslag. 
 
--------- 
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BUN § 194 
BUN BG § 36 
 
Läsårstider 2008/09 
 
BEREDNINGSGRUPPENS BESLUT 
 
Förslag till läsårstider 2008/09 presenteras på nämndens möte 12 december  
–07. 
 
---------- 
 
Förslag till läsårstider 2008/09 föreligger.  
 
Höstterminen 2008: torsdag 21 aug – 19 dec 
Vårterminen 2009: torsdag 8 jan – 12 juni 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden godkänner förslag till läsårstider 2008/09. 
 
---------- 
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BUN § 195 
BUN § 175  
 
Behov av barnomsorg 

 
Uppföljning föreligger, dat. 071105. 
 
Rektor Karin Karlström informerade och återkommer med en rapport om 
Fengersfors. 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Förskoleenheten uppdras att redogöra för situationen i Fengersfors förskola 
vad gäller barn och närvarotid. 
 
Uppdras åt Förskoleenheten att omarbeta blanketten som används för 
köuppföljning. 
 
--------- 
 
Samtliga barn som anmält behov av barnomsorg t.o.m. mars –08 har erbjudits 
plats. För närvarande har två förskolor i centrum och en förskola på 
landsbygden utökat öppethållande från kl 06.00. En av de förskolor i centrum 
som öppnar 06.00 har, fr.o.m. 071201, utökat sitt öppethållande till kl 05.30 
några dagar per månad. 
 
En redogörelse för vistelsetider och antal barn i Fengersfors föreligger. 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden uppdrar åt förvaltningen att omarbeta blanketten för köuppföljning 
på så sätt att fyllnadsgraden framgår. 
 
--------- 
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BUN § 196 
BUN BG § 39 
 
Elevdemokratiplan – utvärdering/uppföljning 
 
BEREDNINGSGRUPPENS BESLUT 
 
Ärendet tas upp på nämndens möte 12 december –07. 
 
-------- 
 
Enligt beslut (bun 070822 § 121) är Elevdemokratiplanen för grundskolan i 
Åmåls kommun läsåret 2007/08 antagen. Förslag till utvärderingsmodell 
föreligger, enligt tjänsteförslag dat. 071127. 
 
Nämnden föreslås besluta att: 
- en utvärderings- och uppföljningsplan upprättas 
- Elevdemokratiplanen införs i verksamheten under vårterminen år 2008 
- Elevdemokratiplanen används i ”skarpt läge” fr.o.m. läsåret 2008/09 
- halvårsutvärdering genomförs i december –08 och helårsutvärdering i  

juni –09 
- Elevdemokratiplanen revideras juni månad årligen 
- utvecklingsledaren tar över ansvaret för implementering av 

Elevdemokratiplanen, då funktionen elevombudsman upphör 2008-01-31 
- rektor ansvarar för att planen är ett levande dokument 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden beslutar att 
 
- en utvärderings- och uppföljningsplan upprättas 
- Elevdemokratiplanen införs i verksamheten under vårterminen år 2008 
- Elevdemokratiplanen används i ”skarpt läge” fr.o.m. läsåret 2008/09 
- halvårsutvärdering genomförs i december –08 och helårsutvärdering i  

juni –09 
- Elevdemokratiplanen revideras juni månad årligen 
- utvecklingsledaren tar över ansvaret för implementering av 

Elevdemokratiplanen, då funktionen elevombudsman upphör 2008-01-31 
- rektor ansvarar för att planen är ett levande dokument 
 
------------ 
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BUN § 197 
BUN BG § 40 
 
Skollokaler – ny- och ombyggnadsbehov 
 
Enligt tidigare beslut, bun §§ 157 och 159, har besluts tagits om projektering 
för Rösparksskolan samt Tösse och Fengersfors skolor. 
 
Tjänsteförslag, dat. 071119, föreligger om samordning av projektering. 
 
BEREDNINGSGRUPPENS BESLUT 
 
Ärendet presenteras på nämndens möte 12 december –07. 
--------- 
Tjänsteförslag föreligger, dat. 071119. 
 
Tösse skola: Textilslöjdsal saknas samt ett klassrum för förskoleklass. Matsal 
och kök är underdimensionerade.  
 
Fengersfors skola: Textil-, trä- och metallslöjdlokaler inkl. materielrum 
saknas. 
 
Rösparksskolan: Genomförda bullermätningar tyder på en ohälsosam 
arbetsmiljö för såväl barn/elever som för personal. Ett antal åtgärder har 
vidtagits utan nämnvärda förbättringar, bl.a. undervisning i halvklass samt 
akustikplattor i taket. 
 
Föreslås att avtal upprättas mellan BUF och ÅKAB om projektering av om- 
alternativt nybyggnation vid Tösse, Fengersfors och Rösparkens skolor enligt 
beskrivna behov. 
 
Nämnden föreslås besluta att: 
- projektering genomförs för samtliga tre skolor enligt ovan 
- förvaltningen upprättar avtal om projektering med ÅKAB 
- kostnader för projektering godkänns oavsett huruvida om- respektive 

nybyggnation beslutas. 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden beslutar att 
- projektering genomförs för samtliga tre skolor enligt ovan 
- förvaltningen upprättar avtal om projektering med ÅKAB 
- kostnader för projektering godkänns oavsett huruvida om- respektive 

nybyggnation beslutas. 
---------
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BUN § 198 
BUN BG § 41 
 
Ledningsplan – förskola-grundskola 
 
Förslag till revidering av Ledningsplan – vid kris eller extraordinär händelse i 
fred föreligger. 
 
BEREDNINGSGRUPPENS BESLUT 
 
Förslaget presenteras vid nämndens möte 12 december –07. 
 
---------- 
 
Förslag till revidering av Ledningsplan – förskola-grundskola gås igenom. 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden godkänner Ledningsplan – förskola-grundskola. 
 
------------- 
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BUN § 199 091/07 
 
Ev. bildande av friskola i Edsleskog 
 
Kommunstyrelsen har till barn- och utbildningsnämnden remitterat rubricerat 
ärende för yttrande. 
 
Förslag till kriterier för att kommunen ska besluta om att Edsleskogs skola ska 
bedrivas i kommunal regi läsåret 2008/09 presenterades. 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden inger följande yttrande till kommunstyrelsen: 
 
Åmåls kommun bedriver skolverksamhet i Edsleskogs skola läsåret 2008/09 
under förutsättning av att: 
- en korrekt ansökan om att bedriva friskola lämnats in till Skolverket i tid 

för att ta över verksamheten från höstterminen 2009 
 
- en marknadsundersökning genomförs och en namnlista, där minst 20 

barns vårdnadshavare förbinder sig att placera sina barn i ovan nämnd 
friskola, presenteras senast 1 mars 2008. Detta krav ställs pga. att 
Skolverket kräver detta minimiantal barn för att bevilja en ansökan 
 

- Skolverkets i regel tillämpade nivå på ett antal om minst 20 elever ska 
gälla för att drift ska ske läsåret 2008/09, samt ska föräldrar förklara sig 
införstådda med att den kommunala skolan, t. ex. Fengersfors skola, 
kommer att dimensioneras med hänsyn tagen till denna ansökan om 
friskola. Detta kan då innebära att barn som senare vill flytta över till den 
kommunala grundskolan inte garanteras plats i Fengersfors skola utan kan 
anvisas plats i t.ex. Tösse skola eller Södra skolan. 
 

Expedieras: 
Kommunstyrelsen 

----------- 
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BUN § 200 
 
Meddelanden/information 
 
Informerades om Skolverkets beslut om uppföljning av utbildningsinspektion 
i Åmåls kommun. 
 
Protokoll fört vi möte med samverkansgruppen centralt (CESAM BUF)  
7 december –07, delades ut. 
 
Konstateras att samverkan har skett den 7 december –07 med de fackliga 
organisationerna om nämndens personal- och organisationsärenden. Av till 
nämnden lämnat protokollsutdrag framgår de synpunkter/yrkanden som har 
lämnats avseende presenterat beslutsunderlag. 
 
Förvaltningschefen informerade om Kristinedals skola. 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Förvaltningschefen uppdras utreda Kristinedals skolas situation samt 
informera beredningsgruppen i januari –08. 
 
--------- 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum Sida 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2007-12-12 17 
  
 

 
 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   
    

 

BUN § 201 
 
Fadderverksamhet 
 
Laila Andrén (s) informerade från verksamhetsrådsmöte inom barnomsorgen. 
 
Anders Hansson informerade från verksamhetsrådsmöte i Rösparksskolan och 
elevrådsmöte på Kristinebergskolan. 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Lägges till handlingarna. 
 
-------- 
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BUN § 202 094/07 
BUN BG § 43 
 
Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende 
 
Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende för elev med 
folkbokföringsadress Lilla Bergavägen i Åmål, har inkommit till nämnden. 
Eleven bor varannan vecka på Bettys gata i Åmål enligt ett fast schema. 
 
Ansökan om skolskjuts till och från Mo skola gäller jämna veckor då eleven 
bor på Bettys gata. 
 
Upptagningsområdet utifrån elevens folkbokföringsadress är Mo skola. 
 
Till och från Mo skola finns möjlighet att med befintlig skolskjuts medfölja, 
till och från Bettys gata, utan att extra kostnad tillkommer. 
 
BEREDNINGSGRUPPENS FÖRSLAG TILL NÄMNDEN 
 
Nämnden bifaller ansökan. 
 
--------- 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden bifaller ansökan. 

Expedieras: 
 
Besvärshänvisning 
 
---------- 
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BUN § 203 
 
Ang. skolskjuts för elever från Nolby till Berga skola 
 
Enligt Barn- och utbildningsnämndens beslut daterat 2007-10-17 
gällande ärende ”Förslag angående ökat öppethållande av förskola” har 
nämnden uppdragit åt Förskoleenheten att lösa öppethållande enligt förslag 
inom budget. 
 
Till förvaltningen har meddelande kommit gällande elev som planeras ha sin 
skolgång ute i Berga skola men är inskriven på Nolby förskola (fritids) med 
start 05.30. För eleven ska skolskjuts anordnas från Nolby och till Berga 
skola.  
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden bifaller att extra skjuts anordnas, för tiden 071201 – 080605, för 
elev som planeras ha sin skolgång i Berga skola men är inskriven på Nolby 
förskola (fritids), då Nolby har ökat öppethållande (kl 05.30). 
 
----------- 
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BUN § 204 
 
Delegeringsbeslut 
 
Föreligger förteckning över delegeringsbeslut tagna under november månad  
–07 
 
Gr 23  Ledighet för elev över tio skoldagar per läsår 

 
Gr 21  Beslut om anpassad studiegång 
 
Gr 19  Beslut om elevers placering i en särskild  
  undervisningsgrupp 
 
Delegat  Thomas Nilsson 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Lägges till handlingarna. 
 
-------- 
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BUN § 205 065/07 
 
Skolplikt i hemmet 
 
Barn- och utbildningsnämnden har tidigare beslutat att en elev får undervisas i 
hemmet under förutsättning av att: 
- insyn i verksamheten sker genom uppföljning av skolpersonal 
- eleven deltar i de nationella prov och nationella diagnostiska prov som 

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

till nämnden. 
 
Enligt information från skolan har nationella prov ej kunnat genomföras. 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Förvaltningen får i uppdrag att skriftligen informera familjen om vilka dagar 
som eleven ska infinna sig vid Tösse skola  för att göra nationella prov. 
 
--------- 
 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

   
    

 

BUN § 206 
 
Det pedagogiska ledarskapet 
 
Rektorer/enhetschefer för grundskola och gymnasium redogjorde för det 
pedagogiska ledarskapet. 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Lägges till handlingarna. 
 
-------- 
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