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 Sammanträdesdatum Sida 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2008-10-15 1 
   

 Utdragsbestyrkande 

  

 

  
Plats och Tid Norrtull, kl 08.00 – 11.40 
Beslutande Michael Karlsson (s), ordförande 

Ann-Louise Svensson (c) 
Gun-Britt Larsson (fp) 
Laila Andrén (s) 
Anders Hansson (c), ers f Kjell Kaså (c) 

Övriga deltagande Svante Melander, förvaltningschef 
Berith Fahlén, nämndsekreterare 
Inger Bergh, ekonom 
Catrin Eriksson, enhetschef Resurscentrum, § 125 
Personalföreträdare: Marie Malmén Lärarförbundet, Barbro Axelsson 
Kommunal §§ 124-129 
 

Utses att justera Anders Hansson 
Justeringens  
plats och tid BU-kontoret, 2008-10-22 
Under- 
Skrifter Sekreterare 

 
Paragrafer 124-138 

Berith Fahlén  

Ordförande 
  

Michael Karlsson 

Justerande 
 

Anders Hansson 
 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 
Sammanträdesdatum 2008-10-15 
Datum för 
anslags uppsättande 2008-10-22 

Datum för 
anslags nedtagande 2008-11-12 

Förvaringsplats 
för protokollet 

BU-kontoret 

Underskrift 
……………………………………………………. 
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BUN § 124 
 
Föredragningslistan 
 
Föredragningslistan gicks igenom. Följande ärenden tillkom: 
 
- Ansökan om att få hyra fastigheten Västermalmsskolan 
- Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende 
- Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende 
- Information 
 
----------- 
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BUN § 125 
BUN BG § 86 
 
Utredning kring träningsskola år 7-9 
 
Anledningen till utredningen är att Åmåls kommun för närvarande och de 
senaste åren inte har anordnat någon träningsskola för år 7-10 då behovet 
dels inte har funnits och dels varit av sådan liten omfattning att 
kommunen har löst det på annat sätt. 
 
Nu råder dock en annan situation. Kommunen har dels fyra egna elever 
som hösten 2009 ska börja år 7 samt eventuellt två elever från andra 
kommuner som vill fortsätta i Åmål. 
 
Alt 1: År 7 – 10 på Södra skolan i nuvarande lokaler fr.o.m. ht 2009. 
          Nedläggning av verksamhetsträningen på Karlberg fr.o.m.     
          ht 2011. 
 
För: det finns redan anpassade lokaler och kompetent personal. Efter den 
stora kullen som ska börja år 7 ht -09 minskar elevunderlaget drastiskt 
vilket kommer att påverka hela verksamheten. 
 
Emot: eleverna har redan gått på samma skola, i samma lokaler, med i 
stort sett samma personal i 7 år.  

 
Alt 2: År 7 – 10 på Karlberg, byte, anpassning av lokaler – ej källarplan  
          fr.o.m. ht 2009. Nedläggning av verksamhetsträningen på              
          Karlberg fr.o.m. ht 2011. 
 
För: ny miljö och nya möjligheter för eleverna. 
 
Emot: investeringsbehov i lokaler, ej erfarenhet bland personalen av att 
arbeta med elever i de yngre tonåren. 
 
Alt 3: År 7 – 10 på Kristineberg, anpassning av lokaler – ej barack  
         fr.o.m. ht 2009. Nedläggning av verksamhetsträningen på  
         Karlberg fr.o.m. ht 2011. 
 
För: ny miljö och nya möjligheter för eleverna. 
 
Emot: investeringsbehov i lokaler. 
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forts. § 125 
forts. § 86  
 
Nämnden föreslås besluta  
alt 1, då lokalerna redan är anpassade efter elevernas behov samt att 
elevunderlaget minskar på träningsskolan/Södra skolan efter denna 
årskull. Träningsskolan på Södra skolan har väl anpassade lokaler, 
kompetent och intresserad personal m.a.o. bedrivs en mycket bra 
verksamhet vilket Åmåls Kommun ska värna om. 
 
Utredning föreligger, dat. 080909. 
 
BEREDNINGSGRUPPENS BESLUT 
 
Ärendet presenteras på nämndens möte 15 oktober –08. Enhetschef för 
Resursenheten inbjuds till nämnden möte. 
 
--------- 
 
Catrin Eriksson, enhetschef Resurscentrum, redogjorde för ärendet. 
Enhetschefen informerade om att samtal med berörda föräldrar kommer 
att äga rum. 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Enhetschef för Resurscentrum inbjuds till nästa nämndmöte 12 november 
–08. 
 
---------- 
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BUN § 126 
 
Budget 2008 
 
Ekonomisk uppföljning, månadsrapport januari-augusti –08 föreligger, 
dat. 
2008-09-22. 
 
Ordföranden informerade om budgetberedningens arbete. 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Lägges till handlingarna. 
 
-------- 
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BUN § 127  057/08 
BUN BG § 85 
 
Remiss – revisionsrapport avseende granskning av momsrutiner 
 
Kommunstyrelsen har till nämnden remitterat rubricerat ärende för 
yttrande. 
 
BEREDNINGSGRUPPENS FÖRSLAG TILL NÄMNDEN 
 
Nämnden inger till kommunstyrelsen remissyttrande enligt följande: 
 
Adress och telefonnummer till Skatteverket har uppdaterats i den 
skriftliga rutinbeskrivningen. 
 
Den skriftliga rutinbeskrivningen har kompletterats med: I samband med 
bokslutsarbetet görs en kontroll av kontot ”köp av verksamhet” för att 
säkerställa att alla bidragsberättigade fakturor blir återsökta. 
 
Den nya rutinbeskrivningen skickas ut till assistenterna samt tas upp på 
nästa ekonomiträff. 
 
---------- 
  
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 

Expedieras: 
Kommunstyrelsen      Enligt beredningsgruppens förslag. 

 
---------- 
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BUN § 128 
BUN BG § 88  
 
Sommarskolan – utvärdering 
 
Utvärdering av sommarskolan för år 6-9 läsåret 2007/08 föreligger, dat. 
080901. 
 
Eleverna fick vid första lektionstillfället möjlighet att själva berätta vad 
de behövde hjälp med. Förutom kärnämnen ägnades tid till 
samarbetsövningar och aktiviteter. 
 
Överlämnandet av uppgifter och material från ordinarie lärare till 
sommarskolans lärare har fungerat bra. 
 
BEREDNINGSGRUPPENS BESLUT 
 
Informationen lämnas till nämnden. 
 
--------- 
 
Föreslogs att utvärderingen kompletteras med hur många elever som läste 
respektive ämnen. 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Lägges till handlingarna med föreslagen komplettering. 
 
--------
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BUN § 129 
 
Meddelanden/information 
 
Protokoll fört vid möte med samverkansgruppen centralt (Cesam buf) 
delades ut. Konstaterades att samverkan skett den 10 oktober –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 
 
Lägges till handlingarna. 
 
------- 
 
 
 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum Sida 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2008-10-15 9 
  
 

 
 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   
    

 

BUN § 130 
BUN BG § 87 
 
Upphandling särskoleskjutsar 
 
Diskuterades upphandling av särskoleskjutsar. 
 
BEREDNINGSGRUPPENS FÖRSLAG TILL NÄMNDEN 
 
Nämnden beslutar att förvaltningen sköter upphandlingen av 
särskoleskjutsar. 
 
--------- 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden beslutar att upphandling av särskoleskjutsar sker på 
förvaltningsnivå. 
 
-------- 
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BUN § 131 
 
Lyckans förskola – avtal 
 
Förslag till avtal för Lyckans förskola föreligger. 
 
Förskolan Lyckan föreslår att texten i §§ 8, 22 ändras till: 
 
§ 8  Öppethållande 
Förskolan Lyckan har för kommunen normala öppettider. 
Förläggning av planerings- och utbildningsdagar m.m. sker i samråd med 
föräldrarna. 
 
§ 22  Kvalitet – uppföljning och utvärdering 
Förskolan Lyckan skall till barn- och utbildningsnämnden årligen 
inkomma med årsberättelse samt årsbokslut.  
 
Föreslogs att sista meningen i § 10 ändras enligt följande: 
 
§ 10  Barnomsorgsavgifter 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar om eventuell avstängning från 
barnomsorgsplats. 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 

Expedieras: 
Förskolan Lyckan 

Nämnden godkänner avtalet mellan Åmåls kommun, genom dess barn- 
och utbildningsnämnd, och Intresseföreningen för kristen barnomsorg i 
Åmål, förskolan Lyckan, med föreslagna ändringar. 
 
------------ 
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BUN § 132 
 
Delegeringsbeslut 
 
Föreligger förteckning över delegeringsbeslut tagna under september och 
oktober månad –08. 
 
Gr 19  Beslut om elevs placering i en särskild 
  undervisningsgrupp 
 
Gr 21  Beslut om anpassad studiegång 
 
delegat  Anders Eldh 
 
Gr 21  Beslut om anpassad studiegång 
 
delegat Ragnar Ericson 
 
GR 23  Ledighet för elev över tio skoldagar per läsår 
 
delegat  Thomas Nilsson 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Lägges till handlingarna. 
 
-------- 
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BUN § 133 
 
Ansökan om att få hyra fastigheten Västermalmsskolan 
 
Personalen på Västermalmsskolan hade till kommunstyrelsen inkommit 
med ansökan ang. rubricerat ärende. 
 
Enligt KSau:s beslut, § 336, 080930, överlämnades ärendet till barn- och 
utbildningsnämnden för beslut. 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 

Expedieras: 
Nämnden avslår ansökan om hyresavtal med anledning av att kommunen 
kommer att fortsätta driva skola i nuvarande lokaler i kommunal regi. 
 
------------ 
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BUN § 134  064/08 
 
Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende 
 
Ansökan om skolskjuts, vid växelvis boende, gäller elev med 
folkbokföringsadress Klövervägen, Åmål. Eleven har sin skolgång på 
Rösparksskolan i år 2. 
  
Enligt inkommen ansökan bor eleven, enligt ett fast schema, udda veckor på 
adressen Klövervägen. Jämna veckor bor eleven på adress Fjällbacka, Åmål. 
 
Ansökan om skolskjuts gäller från Fjällbacka till Rösparksskolan och åter till 
Fjällbacka, jämna veckor. 
 
Upptagningsområdet, utifrån elevens folkbokföringsadress, tillhör 
Rösparksskolan. 
 
Till och från Rösparksskolan från Fjällbacka finns ej befintlig skolskjuts. 
Skolskjuts med Taxi får insättas, vilket medför en kostnad på ca 640,- per dag 
(ca 1 700,- per jämn vecka.)  
   
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. 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 

Expedieras: 
Nämnden tillstyrker skolskjuts från Fjällbacka till Rösparksskolan och 
åter till Fjällbacka, jämna veckor. 
 
Besvärshänvisning 
 
---------- 
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BUN § 135  063/08 
 
Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende 
 
Ansökan om skolskjuts, vid växelvis boende, gäller elev  
med folkbokföringsadress, Hesselbomsvägen, Åmål. Eleven går i år 8B, 
Kristinebergskolan. 
  
Enligt inkommen ansökan bor eleven, enligt ett fast schema, udda veckor på 
adressen Bjäkebol, 662 91 Åmål. Jämna veckor bor eleven på 
Hesselbomsvägen i Åmål. 
 
Ansökan om skolskjuts gäller udda veckor från Bjäkebol till 
Kristinebergskolan och åter till Bjäkebol. 
 
Upptagningsområdet, utifrån elevens folkbokföringsadress, tillhör 
Kristinebergskolan. 
 
Till och från Kristinebergskolan finns möjlighet att med Linjebussen åka   
från hållplatsen Bjäkebol, med ett Skolkort. För lå 2008-2009 uppgår  
kostnaden för ett Skolkort till 325,- per månad. 
 
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. 
 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 

Expedieras: 
Nämnden tillstyrker skolskjuts från Bjäkebol till Kristinebergskolan och 
åter Bjäkebol, udda veckor. 
 
Besvärshänvisning 
 
----------- 
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BUN § 136 
 
Ang. skolskjuts vid växelvis boende 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Förvaltningen uppdras redovisa kostnaden vad gäller skolskjutsar vid 
växelvis boende. 
 
--------- 
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BUN § 137 
 
Information 
 
Förvaltningschefen informerade om förslag till förändrad organisation 
inom skolbarnsomsorgen. 
 
Förslaget om förändrad organisation innebär förändringar i arbetsområde, 
arbetsplats och arbetstid för ett antal anställda, men också en förändrad 
och förbättrad verksamhet för skolungdomarna. 
 
Samverkan med socialtjänsten ger möjlighet att rikta insatser till 
ungdomar med störst behov. 
… 
 
Information från folkhälsosamordnaren om en studie bland barn och 
ungdomar i år 6 – 9. Studien beräknas ske under november och 
december. 
… 
 
Inbjudan till ett seminarium torsdagen den 6 november mellan kl 13.00-
16.30 om barn och ungdomar i Åmål – Hur mår de? Medverkande är 
skolan, polisen, socialtjänsten, BUP ungdomsmottagningen. 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Informationen lägges till handlingarna. 
 
--------- 
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BUN § 138 
 
Övrig fråga 
 
Anders Hansson (c) tog upp Kristinebergskolans situation med anledning 
av en insändare i lokaltidningen. Kort diskussion fördes. 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Lägges till handlingarna. 
 
--------- 
 


