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 Sammanträdesdatum Sida 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2008-09-03 1 
   

 Utdragsbestyrkande 

  

 

  
Plats och Tid Norrtull, kl 08.00 – 11.50 
Beslutande Kjell Kaså (c), ordförande 

Ann-Louise Svensson (c) 
Gun-Britt Larsson (fp) 
Michael Karlsson (s), v ordf 
Laila Andrén (s) 

Övriga deltagande Svante Melander, förvaltningschef 
Berith Fahlén, nämndsekreterare 
Anders Hansson (c), Linn Johansson (c) 
Personalrepr: Marie Malmén Lärarförbundet, Barbro Axelsson Kommunal 
§§ 106-115 
Mats Johansson, säkerhetsskyddschef § 106 

Utses att justera Michael Karlsson 
Justeringens  
plats och tid BU-kontoret, 2008-09-11 
Under- 
Skrifter Sekreterare 

 
Paragrafer 106-121 

Berith Fahlén  

Ordförande 
  

Kjell Kaså 

Justerande 
 

Michael Karlsson 
 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 2008-09-03 
Datum för 
anslags uppsättande 2008-09-11 

Datum för 
anslags nedtagande 2008-10-02 

Förvaringsplats 
för protokollet 

BU-kontoret 

Underskrift 
……………………………………………………. 
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BUN § 106  
 
Föredragningslistan 
 
Föredragningslistan gicks igenom och följande ärenden tillkom: 
 
- Ansökan om busskort (skolskjuts), dnr 055/08 
- Ansökan om busskort (skolskjuts) vid växelvis boende, dnr 056/08 
- Tösse skola – paviljong 
- Rapport – Elevdemokrati på Karlbergsgymnasiet 
 
---------- 
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BUN § 107 
BUN BG § 75 

 
Nämndens reglemente – revidering 
 
Kommunstyrelsen (KS § 132) rekommenderar nämnden att inkomma till 
fullmäktige med reglemente kompletterat med följande formulering: 
”Nämnden är ansvarig för att inom sitt eget verksamhetsområde identifiera 
och analysera risker som kan leda till ohälsa, olycksfall, skada på egendom, 
räddningstjänstinsats eller extraordinär händelse samt att fastställa en plan för 
hur dessa risker ska hanteras.  Nämnden ska vidta åtgärder för att förhindra 
eller lindra konsekvenserna vid eventuella händelser till följd av ovanstående 
risker.” 
 
Föreslogs att reglementet kompletteras enligt ovan. 
 
Med anledning av omorganisation inom förskola och grundskola föreslogs att 
vissa ändringar i texten görs i 20 §: 
- Grundskoleenheten F-9 ändras till 

Enheten Förskola och Grundskola 
- Förskoleenheten – Assistenter tas bort 
- Resurscentrum ändras till 

Resursenheten 
- Utvecklingsledare ändras till 

Utvecklingschef 
 

BEREDNINGSGRUPPENS BESLUT 
 
Säkerhetsskyddschefen inbjudes till nämndens möte 3 september –08.  
--------- 
 
Säkerhetsskyddschef Mats Johansson informerade om riskhanteringsgruppens 
arbete i kommunen. Föreslagen komplettering i nämndens reglemente 
diskuterades. 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 

Expedieras: 
Kommunfullmäktige      Nämnden föreslår kommunfullmäktige att ändra texten i 20 § enligt förslag. 

 
Expedieras:                    Vad gäller kommunstyrelsens rekommendation om komplettering i 
Kommunstyrelsen          reglementet återsänder nämnden ärendet till kommunstyrelsen. Nämnden                   

                                     anser att texten bör beskriva risker inom rimliga gränser. 
 

----------- 
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BUN § 108  
BUN BG § 76 
 
Riktlinjer för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 
 
Förslag till Riktlinjer för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg föreligger, 
dat. 080814. 
 
BEREDNINGSGRUPPENS BESLUT 
 
Förslaget behandlas vid nämndens möte 3 september –08. 
 
---------- 
 
Förslag till Riktlinjer gicks igenom. 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna Riktlinjer för 
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. 

Expedieras: 
Kommunfullmäktige 
 
                                     ------------ 
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BUN § 109 
 
Information om belysning i skolorna 
 
Med anledning av fråga från ledamot om belysning i skolorna informeras här 
följande: 
 
Belysningen i Åmåls kommuns skolor består av bords-, golv- och taklampor 
samt lysrör. Övervägande armatur är lysrör. 
 
ÅKAB står för alla fasta belysningsarmaturer inkl. belysning i vitvaror 
(kylskåp, spis m.m.). ÅKAB servar den fasta belysningsarmaturen och 
ombesörjer inköp av glödlampor och lysrör. All övrig belysning (bordslampor 
etc.) är verksamhetens ansvar och ombesörjs av respektive skolas 
vaktmästare. 
 
På låg- och mellanstadieskolorna används vanliga glödlampor och lysrören är 
lysrör utan glimtändare. Inga lågenergilampor används då de är dyra i inköp. 
 
Högstadiet använder lågenergivariant på lysrören. Endast några få armaturer 
har vanliga glödlampor (matsalen). Även personalens arbetsplatser har 
lågenergilampor. 
 
På gymnasieskolan är det ÅKAB som står för installation och underhåll. 
Eltjänst har installerat det nuvarande belysningssystemet.  
 
Skriftlig information från utvecklingschef Annica Larsson föreligger, dat. 
080822. 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Informationen lägges till handlingarna. 
 
-------- 
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BUN § 110 
BUN BG § 82 
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. 
--------- 
 
Ärendet diskuterades. 
 
BEREDNINGSGRUPPENS BESLUT 
 
Förvaltningen uppdras se över kostnadsförslaget. 
---------- 
 
Ett specificerat kostnadsförslag presenterades. 
Behovet av handikappanpassning på Rösparksskolan inför läsåret 2009/10 
kvarstår. 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden beslutar om att föreslagen handikappanpassning genomförs. 
-------- 
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BUN § 111  
 
Kvalitetsredovisning för läsåret 2007/08 
 
Kvalitetsredovisning för läsåret 2007/08 föreligger, dat. 080820. 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Kvalitetsredovisning för läsåret 2007/08 inges till Skolverket. 
 
Vid en presidiekonferens kommer ordföranden och vice ordföranden att ta 
upp frågan om hur utformningen av kvalitetsredovisningen skall se ut i 
fortsättningen. 
 
-------- 
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BUN § 112 022/08 
BUN § 105 
 
Skolverket – Kristinedals skola 
 
Nämnden uppdrog vid ett tidigare beslut (bun § 63, 080416) till 
förvaltningschefen att inlämna yttrande ang. uppgifter om kränkande 
behandling samt brist på utbildning vid Kristinedals skola. 
 
Skolverket har inkommit med begäran om kompletterande yttrande. 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Förvaltningschefen uppdras inlämna kompletterande yttrande till Skolverket. 
Yttrandet ska vara Skolverket tillhanda senast 17 juli –08. 
 
----------- 
 
Kompletterande yttrande föreligger, dat. 080822. 
Yttrandet är inskickat till Skolverket. 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT  
 
Lägges till handlingarna. 
 
---------- 
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BUN § 113  
BUN BG § 80 
 
Verksamhetsplan 2009 

 
BEREDNINGSGRUPPENS BESLUT 
 
Information om tidsplan angående arbetet med Verksamhetsplan 2009 ges vid 
nämndens möte 3 september –08. 
 
-------- 
 
Nämnden informerades om tidsplanen för arbetet med den slutliga 
Verksamhetsplanen 2009. 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Lägges till handlingarna. 
 
--------- 
 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum Sida 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2008-09-03 10 
  
 

 
 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   
    

 

BUN § 114 051/08 
BUN BG § 78 
 
Granskningsrapport för årsredovisning för Åmåls kommun 2007 
 
Kommunstyrelsen har till nämnden skickat revisorernas granskningsrapport 
med uppmaning att ta till sig de synpunkter som framförs i rapporten. 
 
BEREDNINGSGRUPPENS BESLUT 
 
Granskningsrapporten presenteras vid nämndens möte 3 september –08. 
 
-------- 
 
Rapporten diskuterades. 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Lägges till handlingarna. 
 
--------- 
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GYMN § 115 
 
Tösse skola – paviljong 
 
Nämnden tog tidigare beslut om att flytta paviljongen vid Karlbergsgymnasiet 
till Tösse skola. 
 
Placering av paviljongen diskuterades. 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Förvaltningschefen uppdras kontakta rektor som i samråd med ÅKAB ska 
undersöka bästa placering av paviljongen. 
 
--------- 
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BUN § 116 
 
Meddelanden/information 
 
Protokoll fört vid möte med samverkansgruppen centralt (Cesam buf) delades 
ut. Konstaterades att samverkan skett den 29 augusti –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. 
 
Förvaltningschefen informerade om: 
- att en översyn ska göras över fritidshemmens organisation samt 

högstadiets organisation 
- försöksverksamhet inom grundskolan gällande elevens 

kunskapsutveckling 
- terminsplanering 
 
Lisbeth Gustawsson, assistent, informerade om antalet ansökningar om 
vårdnadsbidrag. 
 
Ordföranden, vice ordföranden och förvaltningschefen informerade om 
Kommekmässan i Malmö. 
 
Kommunens revisorer kommer att ha ett möte med nämndens ordförande, v 
ordförande och förvaltningschefen torsdagen den 18 september –08. 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Informationen lägges till handlingarna.   
 
----------- 
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BUN § 117  044/08 
BUN BG § 81  044/08 
 
Ansökan om skolskjuts 
 
Ansökan har inkommit med begäran om skolskjuts för barn boende vid 
Forsbacka. 
 
BEREDNINGSGRUPPENS BESLUT 
 
Ärendet behandlas vid nämndens möte 3 september -08. 
 
Förvaltningen uppdras se över upptagningsområdena. 
 
-------- 
 
Med anledning av ev. förändring av skolsituationen gällande Edsleskogs skola 
kan aktuellt upptagningsområde, för vissa elever, behöva justeras. 
 
För elever, år F-6, som bor inom området mellan vägkorsningen länsväg 
164/Forsbacka och upp till vägkorsningen länsväg 164/Hollstensvägen, 
uppmäts vägsträckan till ca 10 km till Södra skolan, enkel väg, och till 
Fengersfors skola uppgår vägsträckan till ca 16 km, enkel väg. 
 
Föreslås att fr.o.m. läsåret 2009/10 ändras upptagningsområdet, så att eleverna 
boende inom ovan nämnda områden kommer att tillhöra Södra skolan och 
elever boende utefter Hollstensvägen och mot Edsleskog kommer att tillhöra 
upptagningsområdet för Fengersfors skola. 
 
I dagens läge finns inte några skjutsar planerade till Södra skolan för elever 
som bor inom aktuellt område och som valt att ha sin skolgång på Södra 
skolan. Om skolskjuts ska sättas in fr.o.m. ht –09, måste en extra skolskjuts 
sättas in, vilket medför en utökad kostnad med ca 680:- per dag. Denna 
kostnad är beräknad på två turer per dag, utifrån de elever som i dag går på 
Södra skolan. 
 
Tjänsteskrivelse föreligger, dat. 080825. 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 

Expedieras: 
Nämnden avslår ansökan om skolskjuts med anledning av att kommunen ej är 
skyldig att bevilja skolskjuts till elever som väljer att gå i annan skola än den 
anvisade. 
 
Besvärshänvisning 
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forts. § 117 
 
Nämnden beslutar att fr.o.m. läsåret 2009/10 ändra upptagningsområdet enligt 
tjänsteskrivelsens förslag dat. 080825. 
 
------------ 
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BUN § 118  052/08 
 
Ansökan om skolplikt i hemmet 
 
Ansökan har inkommit till nämnden angående fullgörande av skolplikt i 
hemmet. Ansökan inkom 080821. 
 
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 ska genomföras i Åmåls skolor och 
- en särskild beskrivning/studieplan över undervisningen i svenska inlämnas 

till nämnden. 
Expedieras: 

Besvärshänvisning 
 
---------- 
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BUN § 119  055/08 
 
Ansökan om busskort (skolskjuts) 
 
Ansökan om busskort gäller elev som är folkbokförd på Åkervägen i Åmål. 
År 1-3 har eleven varit placerad på Västermalmsskolan. Enligt gällande 
upptagningsområde hör eleven till Rösparksskolan fr.o.m. år 4. 
 
Enligt inkommen skrivelse har vårdnadshavare ansökt om att få sitt barn 
placerat på Rösparksskolan, men fått till svar att det ej finns plats och har 
därför blivit placerad på Södra skolan. 
 
På Rösparksskolan finns i dag två klasser, år 4, med 25 elever i varje klass. 
 
Elever som tillhör Västra/Östra Åsen, som inte kunnat få placering på 
Rösparksskolan, utan har placerats på Södra skolan, har tidigare av nämnden 
beviljats Skolkort (busskort) till Södra skolan. 
 
Kostnaden för ett Skolkort uppgår under lå 2008/09 till 2 923:-. 
 
Tjänsteskrivelse föreligger, dat. 080826. 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden beviljar Skolkort (busskort) mellan Åkervägen och Södra skolan, 
för läsåret 2008/09, med anledning av att familjen ej själv valt annan skola. 

Expedieras: 
 
Besvärshänvisning 
---------- 
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BUN § 120  056/08 
 
Ansökan om busskort (skolskjuts) växelvis boende  
 
Anhållan om busskort till och från Kristinebergskolan, från Säffle, gäller elev 
född 950611, år 7. 

  
Eleven är folkbokförd på Bergängsvägen, Åmål. Enligt gällande 
upptagningsområde hör eleven till Kristinebergskolan.  
 
Enligt inkommen ansökan bor eleven jämna veckor hos pappa i Åmål och 
udda veckor hos mamma i Säffle. Med anledning av detta ansökes om 
busskort till och från Säffle, udda veckor. Kostnad för busskort uppgår till 
325,- per månad. 

 
Med ansökan har, från mamman, bifogats en skrivelse över den rådande 
situationen. 
 
Kommunens skyldigheter att pröva behovet av skolskjuts, enligt 
Skolskjutsreglementet, 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. 

 
 ”Det är nu genom rättspraxis klarlagt att kommunerna inte har någon 
skyldighet att ordna skolskjuts till och från en förälder som bor i en annan 
kommun än elevens hemkommun. Detta gäller oavsett om det växelvisa 
boendet sker mellan två vårdnadshavare eller mellan en vårdnadshavare och 
en icke-vårdnadshavare. Som skäl för detta kan även åberopas den s.k. 
lokaliseringsprincipen i kommunallagen, som säger att en kommun skall vara 
verksam för sina medlemmar och inom sitt område. Av kommunallagen följer 
också att det endast är kommunmedlem i den kommun som fattat 
avslagsbeslutet som kan överklaga.”  
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 

Expedieras: 
Nämnden avslår ansökan med anledning av att kommunen inte har någon 
skyldighet att ordna skolskjuts till och från en förälder som bor i en annan 
kommun än elevens hemkommun. 
 
Besvärshänvisning 
 
Vård- och omsorgsnämnden informeras om ärendet. 
--------- 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum Sida 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2008-09-03 18 
  
 

 
 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   
    

 

BUN § 121 
 
Rapport – elevdemokrati på Karlbergsgymnasiet 
 
Ordföranden informerade om en rapport ang. rubricerat ärende. 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Lägges till handlingarna. 
 
-------- 
 


