
ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum Sida 
Barn- och utbildningsnämnden 2008-03-19 1 
   

 Utdragsbestyrkande 

  

 

  
Plats och Tid Norrtull, kl. 08.00 – 12.30 
Beslutande Kjell Kaså (c), ordförande 

Ann-Louise Svensson (s) 
Linn Johansson (c), ers f Gun-Britt Larsson (fp) kl 08.00-08.15 
Gun-Britt Larsson (fp) fr kl 08.15 
Michael Karlsson (s), v ordf 
Linda Strand (s), ers f Laila Andrén (s) 

Övriga deltagande Svante Melander, förvaltningschef 
Berith Fahlén, förv.ass. 
Inger Bergh, ekonom  
Anders Hansson (c) fr 08.10 
Karin Karlström, Lars-Erik Fransson rektorer Förskoleenheten § 37 
Personalrepr: Marie Malmén Lärarförbundet, Barbro Axelsson Kommunal, 
Anders Larsson LR §§ 37-47 
Magnus Dalsbo, ÅKAB, § 46 
 

Utses att justera Michael Karlsson 
Justeringens  
plats och tid BU-kontoret, 2008-03-26 
Under- 
Skrifter Sekreterare 

 
Paragrafer 37-51 

Berith Fahlén  

Ordförande 
  

Kjell Kaså 

Justerande 
 

Michael Karlsson 
 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 2008-03-19 
Datum för 
anslags uppsättande 2008-03-27 

Datum för 
anslags nedtagande 2008-04-17 

Förvaringsplats 
för protokollet 

BU-kontoret 

Underskrift 
……………………………………………………. 
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BUN § 37 
 
Föredragningslistan 
 
Föredragningslistan gicks igenom. Följande ärende tillkom: 
- Missionshuset Berga 
 
--------- 
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BUN § 38  
 
Politisk ambitionsnivå inom barnomsorgen 
 
Rektorerna Lars-Erik Fransson och Karin Karlström, Förskoleenheten, 
presenterade en beräkning av gruppstorlek per avdelning i tätorten. 

 
Michael Karlsson (s) lyfte olika frågeställningar såsom 15-timmars barn, 
nattöppet, utökat öppethållande och menar att det krävs en bred politisk 
förankring innan beslut tas om den politiska ambitionsnivån. 
 
Michael Karlsson (s) föreslog att beslut ej tas vid dagens möte och föreslog att 
nämnden fattar beslut vid ett extra sammanträde onsdagen den 26 mars –08. 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden beslutar att ärendet behandlas vid ett extra nämndmöte som hålls 
onsdagen den 26 mars –08, kl. 17.00. 
 
---------- 
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BUN § 39  
 
Budget 2008  
 
Ekonomen informerade om att prognosen är oförändrad jämfört med februari 
månad –08. 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Lägges till handlingarna. 
 
-------- 
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BUN § 40  
 
Verksamhetsplan 2008 
 
Förslag till Verksamhetsplan för år 2008 föreligger. 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden antar förslag till Verksamhetsplan 2008 samt inger densamma till 
kommunstyrelsen. 

Expedieras: 
Kommunstyrelsen 
                                ---------- 
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BUN § 41 
BUN § 7 
BUN BG § 7 
 
Riktlinjer för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 
 
Förslag till Riktlinjer för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg föreligger, 
dat. 071219. 
 
BEREDNINGSGRUPPENS BESLUT 
 
Förslaget lämnas till nämnden 23 januari –08. 
 
-------- 
 
Föreslogs revidering i avsnittet Arbetssökande/föräldraledighet enl. följande: 
Barnen har rätt till 15 tim/vecka. Förläggningen av vistelsetiden bestäms av 
rektor utifrån verksamheten efter samråd med vårdnadshavare. 
 
Föreslogs att Riktlinjerna remitteras till grundskolans rektorer. 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden beslutar att revidera Riktlinjer för förskoleverksamhet och 
skolbarnsomsorg enligt förslag. Under avsnittet 
Arbetssökande/föräldraledighet revideras texten till: Barnen har rätt till 15 
tim/vecka. Förläggning av vistelsetiden bestäms av rektor utifrån 
verksamheten efter samråd med vårdnadshavare. 
 
Nämnden beslutar remittera Riktlinjer för förskoleverksamhet och 
skolbarnsomsorg till grundskolans rektorer för synpunkter. 
 
Ärendet behandlas åter av nämnden 19 mars –08. 
 
-------- 
 
Konstaterades att synpunkter från grundskolans rektorer ej inkommit. 

 
Beredningsgruppen (bun bg § 31, 080305) föreslog nämnden att lyfta frågan 
gällande planerings/studiedagar. Föreslogs att översyn görs när under året 
planerings/studiedagar tas ut.  
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forts. § 41 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Förvaltningen uppdras förtydliga texten i stycket Rätt till förskoleverksamhet 
utöver allmän förskola och i stycket  Planerings/studiedagar samt inkomma 
med konsekvensbeskrivning. 
 
---------- 
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BUN § 42    007/08 
BUN BG § 32 
 
Västermalmsskolan 
 
Skrivelse från personalen på Västermalmsskolan har inkommit till nämnden 
ang. ansökan till Skolverket om att få driva skolan som friskola. 
 
Vidare har följande ansökningar inkommit: 
- Ansökan om hyresavtal 
Personalen ansöker om att få hyra fastigheten Västermalmsskolan för att driva 
friskola. 
 
- Ansökan om köp av tjänster 
Personal ansöker om att få köpa tjänster enligt följande: 
Slöjdlärartjänst och slöjdlokal 
Idrottslärartjänst och idrottslokal 
 
BEREDNINGSGRUPPENS FÖRSLAG TILL NÄMNDEN 
 
Nämnden har inga synpunkter på bedrivande av friskola.  
Nämnden avslår ansökan om hyresavtal med anledning av att kommunen 
kommer att fortsätta driva skola i dessa lokaler i kommunal regi. 
Nämnden ställer sig positiv till ansökan om köp av tjänster under förutsättning 
av att kapacitet finns samt att erforderliga beslut tas av Skolverket. 
 
---------- 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden har inga synpunkter på bedrivande av friskola.  
 
Nämnden avslår ansökan om hyresavtal med anledning av att kommunen 
kommer att fortsätta driva skola i nuvarande lokaler i kommunal regi. 
 
Nämnden ställer sig positiv till ansökan om köp av tjänster under förutsättning 
av att kapacitet finns samt att erforderliga beslut tas av Skolverket. 

Expedieras: 
 
Gun-Britt Larsson (fp) deltar ej i beslutet. 
 
----------- 
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BUN § 43  005/08  
 
Remiss – Införande av avgiftsfri barnomsorg i Åmåls kommun 
- Michael Karlsson (s) 

 
Kommunstyrelsen har till nämnden remitterat rubricerat ärende för yttrande. 
 
Motionären föreslår i sin skrivelse att den kommunala barnomsorgsavgiften 
avskaffas och att barnomsorgen blir avgiftsfri. 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden föreslår kommunstyrelsen att avslå motionen. 
 

Expedieras: 
Kommunstyrelsen 
                                 Linda Strand (s) och Michael Karlsson (s) reserverar sig mot beslutet. 

 
----------- 
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BUN § 44   001/08 
 
Remiss – Ungdomssocialnämnd – Michael Karlsson (s) 
 
Kommunstyrelsen har till nämnden remitterat rubricerat ärende för yttrande. 
 
Motionären föreslår att en ungdomssocialnämnd införs, främst för att samla 
en större målgrupp under en och samma nämnd, i detta fall alla barn och unga 
i Åmåls kommun. 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden föreslår kommunstyrelsen att avslå motionen. 
 

Expedieras: 
Kommunstyrelsen 
                                 Michael Karlsson (s) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget      
                                 förslag. 
        

------------- 
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BUN § 45  012/08 
BUN BG § 35 
 
Entreprenörskap som förhållningssätt i Fyrbodal – en processutvärdering 
 
Informerades om rapport från FBA (Forum for Business Administration). 
 
BEREDNINGSGRUPPENS BESLUT 
 
Information till nämnden. 
 
--------- 
 
Nämnden informerades om rapporten. 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Lägges till handlingarna. 
 
---------- 
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BUN § 46  
BUN BG § 36 
 
Skollokaler – ny- och ombyggnadsbehov 
 
Bakgrund 
Enligt barn- och utbildningsnämndens tidigare beslut, 07-12-12, har ÅKAB 
genomfört projektering för ny- och ombyggnad vid Tösse- respektive 
Fengersfors skola. 
 
Tösse skola: Textilslöjdsal, klassrum för förskoleklass, matsal och kök. 
 
Fengersfors skola: Textil-, trä- och metallslöjdslokaler inkl. materielrum. 
Tillägg: grupprum. 
 
Ritningar samt preliminära kostnadskalkyler kommer att presenteras av 
ÅKAB vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2008-03-19. 
 
Kostnader i samband med förändringar av kök och liknande debiteras via 
hyran. Detta i samråd med kostchef Riitta Nikkanen och Åke Andersson, 
ekonom/controller samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
Nämnden föreslås besluta att: 
- upphandling påbörjas 
- ny- och ombyggnation påbörjas 
 
BEREDNINGSGRUPPENS FÖRSLAG TILL NÄMNDEN 
 
Nämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta om att  
- upphandling påbörjas 
- ny- och ombyggnation påbörjas 
 
--------- 
 
Magnus Dalsbo, ÅKAB, presenterade en tidsplan för upphandling ang. ny- 
och ombyggnation för Fengersfors och Tösse skolor. 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta om att upphandling påbörjas. 

Expedieras: 
 
------------ 
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BUN § 47  
 
Meddelanden/information 
 
Skrivelser ang. önskemål om bevarande av dagbarnvårdare har inkommit till 
nämnden. 
 
Protokoll fört vid möte med samverkansgruppen centralt (Cesam buf) delades 
ut. Konstaterades att samverkan skett den 14 mars –08 med de fackliga 
organisationerna  om nämndens personal- och organisationsärenden. Av till 
nämnden lämnat protokoll framgår att de fackliga organisationerna inte har 
några synpunkter/yrkanden avseende presenterat beslutsunderlag. 
 
Protokollsutdrag från Funktionshindrades Samarbetsråd, ang. mopedkörning 
på gågatan, delades ut. 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Informationen lägges till handlingarna. 
 
--------- 
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BUN § 48   009/08 
BUN BG § 38 
 
Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende 
 
Ansökan har inkommit till nämnden om rubricerat ärende. Ansökan gäller 
elev som växelvis kommer att bo jämna veckor i Tösse och udda veckor i 
Åmål. 
 
Upptagningsområdet utifrån elevens folkbokföringsadress är Tösse skola, 
men vårdnadshavare har valt att eleven, efter flyttningen till Tösse, ska ha 
kvar sin skolgång i Södra skolan.  
 
Kostnaden för ett Skolkort uppgår till 309:- per månad, gällande läsåret 
2007/08. 
 
Kommunens skyldighet att pröva behovet av skolskjuts förutsätter att det är 
frågan om ett växelvis boende, ett fast arrangemang förankrat i lagstiftningen, 
inom samma kommun. Med växelvis boende menas vanligtvis att barnet 
vistas ungefär lika mycket, och har ett varaktigt boende, hos båda föräldrarna. 
Barnet kan dock vara folkbokfört hos en förälder. 
 
BEREDNINGSGRUPPENS FÖRSLAG TILL NÄMNDEN 
 
Nämnden beviljar ansökan om skolskjuts vid växelvis boende mellan Åmål 
och Tösse. 
 
---------- 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden beviljar ansökan om skolskjuts vid växelvis boende mellan Åmål 
och Tösse. 
 

Expedieras: 
                                 Besvärshänvisning 

-----------
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BUN § 49    015/08 
 
Skrivelse från vårdnadshavare för elev i år 8 
 
Skrivelse har inkommit till nämnden med begäran om hjälp för elev att kunna 
fortsätta sin skolgång i Bengtsfors kommun. 
 
Från Åmål till Bengtsgården går, på morgonen kl. 07.00, en särskoleskjuts 
med två elever från Åmål som har sin skolgång på Bengtsgården. 
 
På den turen finns möjlighet för elev att eventuellt mot avgift, åka med till 
skolan i Bengtsfors. 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Familjen informeras om att särskoleskjuts går på morgonen kl 07.00 till 
Bengtsgården. På den turen finns möjlighet för elev att mot avgift åka med till 
skolan i Bengtsfors. 

Expedieras: 
 
Besvärshänvisning 
---------- 
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BUN § 50 
 
Delegeringsbeslut 
 
Föreligger förteckning över delegeringsbeslut tagna under februari och mars 
månader –08 
 
G 23  Ledighet för elev över tio skoldagar per läsår 
G 21  Beslut om anpassad studiegång 
 
delegat  Thomas Nilsson 
 
G 21  Beslut om anpassad studiegång 
 
delegat  Kerstin Lundin 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Lägges till handlingarna. 
 
-------- 
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BUN § 51 
 
Missionshuset Berga 
 
Informerades om att Missionshuset i Berga är till salu. 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Förvaltningen uppdras utreda ärendet. 
 
--------- 
  
 


	Bakgrund

