
ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum Sida 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2008-06-11 1 
   

 Utdragsbestyrkande 

  

 

  
Plats och Tid Norrtull, kl 09.00-13.00 
Beslutande Kjell Kaså (c), ordförande 

Anders Hansson (c), ers f Ann-Louise Svensson (c) 
Gun-Britt Larsson (fp) 
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Berith Fahlén, nämndsekreterare 
Inger Bergh, ekonom 
Personalrepr: Barbro Axelsson Kommunal, Anders Larsson LR §§ 83-93 
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Justeringens  
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BUN § 83 
 
Ombudgetering 2008 
 
Med anledning av förändrad organisation inom barn- och utbildning 
omfördelas medel till nya ansvarsenheter. 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden godkänner att per den 1 augusti –08 omfördela 65 108 tkr från 
ansvar 510, 515, 517, 5171-5175, 518 och 519 till ansvarsenheterna 
Förvaltningen, Enheten för förskola och grundskola samt Resursenheten. 
 
--------- 
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BUN § 84 
 
Attestpliktiga 
 
Med anledning av förändrad organisation inom barn- och utbildning sker en 
uppdatering av attestpliktiga för år 2008. 
 
Lista över attestpliktiga föreligger. 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden utser attestpliktiga för år 2008 enligt föreliggande lista. 
 
------------ 
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BUN § 85 
 
Taxor inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde 
 
Förslag till taxor avseende barnomsorgsavgifter för år 2009 föreligger, dat. 
080611. Förslaget innebär oförändrade taxor jämfört med föregående år. 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden beslutar om oförändrade taxor under år 2009 tills vidare. 

Expedieras: 
Budgetberedningen 
                                ----------- 
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BUN § 86 
 
Budget 2009 
 
Preliminär ram för år 2009 uppgår till 186 272 tkr. 
 
Preliminär sammanställning över äskanden utöver ram föreligger, dat. 
080602. 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden inger till budgetberedningen en preliminär sammanställning över 
äskanden utöver ram. 

Expedieras: 
Budgetberedningen 

---------- 
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BUN § 87  
 
Investeringsrutin 
 
Förslag till Investeringsrutin föreligger, dat. 080602. Denna investeringsrutin 
gäller verksamheter inom barn- och utbildningsförvaltningen förutsatt att 
rutinerna inte kommer i konflikt med de centrala kommunala direktiven. 
 
Med investeringar (anläggningstillgångar) avses anskaffningar som förväntas 
ge ekonomiska fördelar eller servicepotential i framtiden. De ska bidra till att 
skapa intäkter/kostnadsbesparingar eller till att de mål som beslutas kan 
uppnås. 
 
Som investering räknas anskaffningar som överstiger 20 000 kr och har en 
livslängd om minst tre år. 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden godkänner föreslagen Investeringsrutin. 
 
--------- 
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BUN § 88  
 
Investeringsbehov 2009-11 
 
Investeringsbudget 2009-11 föreligger, dat. 080602. 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden godkänner samt inger Investeringsbudget 2009-11 till 
budgetberedningen. 

Expedieras: 
Budgetberedningen 

--------- 
 
 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum Sida 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2008-06-11 8 
  
 

 
 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   
    

 

BUN § 89  025/08  
 
Remiss – Friskola i Edsleskog 
 
Kommunstyrelsen har till nämnden remitterat rubricerat ärende för yttrande. 
 
Till Skolverket har inkommit ansökan om godkännande av och rätt till bidrag  
för en fristående förskoleklass och fristående grundskola i Åmåls kommun 
fr.o.m. 2009/10. 

 
Kommunen har beslutat att avveckla Edsleskogs skola, bl.a. som en åtgärd för 
att följa lagen om god ekonomisk hushållning. Skolan är ej ekonomiskt 
bärkraftig, med ett litet elevantal och följaktligen en hög personaltäthet, 
eftersom skolan inrymmer årskurserna 1-6.  
 
I omorganisationen, till följd av avvecklingen, beslutades att eleverna 
framöver skulle få sin skolgång i Fengersfors skola, vilken därmed skulle få 
en bättre fyllnadsgrad. Detta skulle stärka Fengersfors möjligheter att ha kvar 
sin skola i framtiden.  
 
Personalkostnaden och hyran för Edsleskogs skola lå 2008/09 är ca 1,4 mkr. 
Den utökade skolskjutsorganisationen, för att transportera eleverna till 
Fengersfors, har beräknats till ca 500 tkr i ökade kostnader, vilket 
sammantaget innebär en besparing på ca 900 tkr/år. 
 
Om friskola startas, med 20 elever från Åmåls kommun, betyder det ca 1,2 
mkr i bidrag från kommunen. 
 
Elevunderlaget i ansökan kopplas till 13 familjer. Under läsåret 2011/12 
kommer mer än hälften av eleverna att gå i år 4-6. 
 
Förslag till remissyttrande föreligger, dat. 080602. 
   
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden antar förslag till remissyttrande samt inger yttrandet till 
kommunstyrelsen. 

Expedieras: 
Kommunstyrelsen 
                                 --------- 
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BUN § 90 026/08  
 
Remiss – Friskola ”Nya Västermalm” 
 
Kommunstyrelsen har till nämnden remitterat rubricerat ärende för yttrande. 
 
Till Skolverket har inkommit ansökan om godkännande av och rätt till bidrag 
för en fristående förskoleklass och fristående grundskola i Åmåls kommun 
fr.o.m. läsåret 2009/10. 
 
Konsekvenser vid startande av fristående förskoleklass och grundskola i 
centralorten enligt nedan 
 
Organisatoriska konsekvenser:  
 Inga. Kommunen kommer att ha oförändrad organisation. 
 
Ekonomiska konsekvenser: 
Eventuellt sämre fyllnadsgrad och därmed försämrad effektivitet på 
kommunens skolor i framförallt tätorten 
 
Förslag till remissyttrande föreligger, dat. 080602. 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden antar förslag till remissyttrande och inger yttrandet till 
kommunstyrelsen. 

Expedieras: 
Kommunstyrelsen 

---------- 
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BUN § 91 
BUN BG § 67 
 
Projekt Konstraketen 
 
Ansökan har inkommit till nämnden om projektet Konstraketen – ett 
konstpedagogiskt projekt 2008-2011. Ansökan är inskickad av Dalslands 
konstmuseum, Halmens hus, Not quite och Lokstallet konsthall i Strömstad. 
 
BEREDNINGSGRUPPENS FÖRSLAG TILL NÄMNDEN 
 
Ansökan överlämnas till kulturnämnden. 
 
---------- 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Ansökan överlämnas till kulturnämnden. 

Expedieras: 
Kulturnämnden  

---------- 
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BUN § 92  
BUN BG § 68 
 
Rösparksskolan – handikappanpassning 
 
Fr.o.m. läsåret 2009/10 kommer en elev med grava handikapp att påbörja sin 
skolgång vid Rösparksskolan. Undersökningar har genomförts för att bedöma 
vilka förutsättningar som råder. 
 
Undersökningar visar att viss ombyggnation blir nödvändig, bl.a. utökning av 
toalettutrymmet, breddning av dörröppning och asfaltgång på skolgården. 
 
ÅKAB har lämnat kostnadsförslag. 
 
BEREDNINGSGRUPPENS BESLUT 
 
Förvaltningen uppdras begära in ett specificerat kostnadsförslag från ÅKAB. 
 
---------- 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Förvaltningen uppdras utreda ärendet vidare samt uppdras se över 
kostnadsförslaget. 
 
Ärendet hänskjuts till beredningsgruppen. 
 
--------- 
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BUN § 93 
BUN BG § 73 
 
Ändring av nämndens mötesdagar 
 
BEREDNINGSGRUPPENS BESLUT 
 
Beredningsgruppens möte, inför nämndmötet i augusti –08, flyttas till 
torsdagen den 14 augusti –08. 
 
BEREDNINGSGRUPPENS FÖRSLAG TILL NÄMNDEN 
 
Nämnden beslutar om ett extra nämndsammanträde torsdagen den 26 juni –
08, med anledning av ärendet Skollokaler ny- och ombyggnadsbehov, 
gällande Tösse skola. 
 
Nämnden beslutar flytta sammanträdet i augusti till onsdagen den 3 september 
–08, med anledning av att ordföranden, vice ordföranden och förvaltningschef 
besöker kommunalekonomisk konferens i Malmö, 20-21 augusti –08. 
 
Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 17 september –08 ställs in. 
 
---------- 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Enligt beredningsgruppens förslag. 
 
Nämndens extra sammanträde torsdagen den 26 juni –08 startar kl. 08.00. 
 
----------- 
 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum Sida 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2008-06-11 13 
  
 

 
 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   
    

 

BUN § 94 
BUN BG § 69  030/08 
 
Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende 
 
Ansökan om skolskjuts, inför hösten 2008, gäller ett barn i förskoleklass och 
ett barn i år 2. Båda barnen är folkbokförda på adressen Klövervägen. 
 
Barnen bor, enligt ett fast schema, måndag – onsdag på Klövervägen. 
Torsdag-fredag bor barnen på adressen Segersbyn. 
 
Upptagningsområdet utifrån barnens folkbokföringsadress tillhör 
Rösparksskolan och ingen skolskjuts utgår, då skolvägen enligt 
Skolskjutsreglementet ej uppgår till två km för barn i förskoleklass och tre km 
för låg- och mellanstadieelever. 
 
På inkommen ansökan har vårdnadshavare valt att barnen ska ha sin skolgång 
på Berga skola. Enligt kommunens Skolskjutsreglemente är kommunen ej 
skyldig att anordna fri skolskjuts till och från den valda skolan. 
 
Om extra skolskjuts ska sättas in från Klövervägen till/från Berga skola 
tillkommer en utökad kostnad med 320,- per dag och tur. 
 
De dagar barnen bor hos pappan i Segersbyn finns skolskjutsturer som barnen 
kan medfölja till/från Berga skola, med befintliga skjutsar.    

 
Kommunens skyldigheter att pröva behovet av skolskjuts förutsätter att det är 
fråga om ett växelvis boende, ett fast arrangemang som är förankrat i 
lagstiftningen eller ett varaktigt boende som är att jämställa med växelvis 
boende, 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. 
--------- 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden beviljar ansökan om skolskjuts. 

Expedieras: 
 
Besvärshänvisning 
------------ 
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BUN § 95 
BUN BG 70   037/08 
 
Ansökan om skolskjuts 
 
Ansökan gäller skolskjuts för elev, där vårdnadshavare har valt att eleven ska 
fortsätta sin skolgång på Rösparksskolan, efter att familjen flyttat ut till 
Nötön.  
 
Enligt beslut från nämnden kan elev i mån av plats, på befintliga turer, 
medfölja till/från vald skola, mot en subventionerad kostnad. 
 
Eleven har under innevarande läsår åkt med befintliga turer, som varit 
upphandlade för skolskjutsberättigade elever boende på Nötön, och målsman 
har betalat den subventionerade kostnaden för elevens skolskjuts. 
 
Eleven kan erbjudas att, i mån av plats, till subventionerad kostnad, medfölja 
ordinarie skolskjuts till/från hållplatsen Kristinebergskolan, enligt de 
skolskjutstider som planeras för skolskjutsberättigade elever, gällande läsåret 
08/09.  
 
Om särskild Taxi, ska insättas för elevens del, innebär detta en merkostnad 
med ca 170,- per dag och tur. 
 
Utifrån folkbokföringsadressen tillhör eleven Södra skolans rektorsområde.  
 
Kommunen är ej skyldig att bevilja skolskjuts till barn/elever som väljer att gå 
i annan förskoleklass/skola än den anvisade i närområdet. 
 
BEREDNINGSGRUPPENS FÖRSLAG TILL NÄMNDEN 
 
Eleven kan erbjudas att, i mån av plats, till subventionerad kostnad, medfölja 
ordinarie skolskjuts till/från hållplatsen Kristinebergskolan, enligt de 
skolskjutstider som planeras för skolskjutsberättigade elever, gällande läsåret 
08/09. 
 
Nämnden avslår ansökan om att sätta in extra tur för elevens del, vilket skulle 
innebära en merkostnad med ca 170:- per dag och tur. 
 
---------- 
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forts § 95 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Eleven erbjuds att, i mån av plats, till subventionerad kostnad, medfölja 
ordinarie skolskjuts till/från hållplatsen Kristinebergskolan, enligt de 
skolskjutstider som planeras för skolskjutsberättigade elever, gällande läsåret 
2008/09. 
 
Nämnden avslår ansökan om att sätta in extra tur för elevens del, vilket skulle 
innebära en merkostnad med ca 170:- per dag och tur. 

Expedieras: 
 
Besvärshänvisning 
 
---------- 
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BUN § 96 
BUN BG § 71  041/08 
 
Ansökan om skolskjuts 
 
Ansökan om skolskjuts, hösten -08, vid växelvis boende, gäller en elev,  
år 6, Södra skolan, och en elev, år 7, Kristinebergskolan. Båda barnen är 
folkbokförda på adressen Stora Bergavägen, 662 91 Åmål, men bor enligt ett fast 
schema växelvis varannan vecka hos respektive vårdnadshavare. 
 
Upptagningsområdet utifrån barnens folkbokföringsadress tillhör Södra skolan, år 
6, och Kristinebergskolan år 7. 

 
De veckor barnen bor på adressen Stora Bergavägen  finns befintlig skolskjuts 
för mellanstadieeleven att åka med till Södra skolan, både morgon och em. 
Högstadieeleven är ej skolskjutsberättigad från Stora Bergavägen till/från 
Kristinebergskolan då km-avståndet, enligt Skolskjutsreglementet, ej uppgår 
till 4 km. 
 
När barnen ska till Mo Stom kan mellanstadieeleven åka med befintlig 
skolskjuts från Södra skolan. För högstadieelevens del måste ett Skolkort 
beställas till Linjebussen, för att användas de veckor hon ska till Mo stom, 
eftersom tiderna med Södra skolan och Kristineberskolan inte stämmer 
överens på eftermiddagarna. Läsårspris för 2008/09 för Skolkortet uppgår till 
2 923.- 

 
BEREDNINGSGRUPPENS FÖRSLAG TILL NÄMNDEN 
 
Nämnden beviljar ansökan om skolskjuts för mellanstadieeleven till/från 
Södra skolan – Mo Stom varannan vecka. 
Nämnden beviljar ansökan om skolskjuts för högstadieeleven enbart till/från 
Kristinebergskolan - Mo Stom med linjebuss varannan vecka. 
 
------------ 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden beviljar ansökan om skolskjuts för mellanstadieeleven till/från 
Södra skolan – Mo Stom varannan vecka. 
 
Nämnden beviljar ansökan om skolskjuts för högstadieeleven enbart till/från 
Kristinebergskolan - Mo Stom med linjebuss varannan vecka. 

Expedieras: 
 

Besvärshänvisning 
--------- 
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BUN § 97 
 
Verksamhetsplan 2009 
 
Preliminär Verksamhetsplan för år 2009 diskuterades. 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Preliminär Verksamhetsplan för år 2009 presenteras på nämndens extra möte 
torsdagen den 26 juni –08. 
 
--------- 
 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum Sida 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2008-06-11 18 
  
 

 
 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   
    

 

BUN § 98 
 
Informationsärende 
 
Förvaltningschefen samt enhetschef/rektor för Kristinebergskolan 
informerade om omorganisationen inom Förskole- och 
Grundskoleverksamheten. 
 
Besiktningsrapporter från Samhällsbyggnadsförvaltningens Miljökontor 
föreligger. 
 
Ordföranden informerade om möte med föräldragrupp gällande barnomsorg. 
 
Protokoll fört vid möte med samverkansgruppen centralt (Cesam buf) delades 
ut. Konstaterades att samverkan skett den 9 juni –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. 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Informationen lägges till handlingarna. 
 
--------- 
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BUN § 99 
 
Delegeringsbeslut 
 
Föreligger förteckning över delegeringsbeslut tagna under maj månad –08. 
 
Gr 23  Ledighet för elever över 10 skoldagar per läsår 
 
delegat  Thomas Nilsson 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Lägges till handlingarna. 
 
---------- 
 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum Sida 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2008-06-11 20 
  
 

 
 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   
    

 

BUN § 100 
 
Övriga frågor 
 
Anders Hansson tog upp ärenden som tidigare beslutats av nämnden såsom 
- nämndens studiebesök i verksamheterna 
- fadderverksamhet 
Anders Hansson ställde fråga om belysning i skolorna. 
 
Förvaltningschefen undersöker vilken typ av belysning som används i 
skolorna. 
 
--------- 
 
 
 
 
 


