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 BUN § 118 
 
Budget 2010 
 
Barn- och utbildningsnämndens budgetram för år 2010 har fastställts till 
238 098 tkr. 
 
I budgetförslaget har helårseffekter av 2009 års anpassningar/besparingar 
beräknats samt ytterligare hänsyn tagits till volymförändringar pga. minskat 
antal barn/elever. Ökade kostnader för elevpeng, barnomsorgspeng, 
interkommunal ersättning och vårdnadsbidrag har budgeterats. Löneuppräkning 
med 2% har beräknats från 2010-04-01.  
 
Tjänsteskrivelse föreligger, dat. 2009-11-27. 
 
Förhandling enligt MBL § 11 och § 19 om Budget 2010 ägde rum 2009-12-01 
och 2009-12-07. Konstateras att de fackliga organisationerna inte har några 
invändningar mot förslag till Budget 2010. 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden fastställer budget för år 2010 uppgående till 238 098 tkr med 
anpassning motsvarande -4 569 tkr. 
 
Protokollsanteckning: (S)-gruppen vill framhålla att besparing inom 
grundskolan kommer att få större konsekvenser än vad som framgår av 
materialet. 
 
----------- 
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BUN § 119  
 
Meddelanden/information 
 
Rektor Björn Lindeberg informerar: 
- Produktionsbolaget STO-CPN (Stockholm-Köpenhamn) har sedan ett år 

haft kontakt med skolledningen vid Karlbergsgymnasiet om möjligheten att 
göra en TV-produktion med utgångspunkt från gymnasieskolan. 
Produktionsbolaget har haft möten med SVT som är intresserade av idén att 
göra en dokumentärserie om unga människor på väg ut i vuxenlivet i en 
liten stad. 

 
Förvaltningschefen informerar: 
- friförskolan Lyckan säger upp sitt avtal med kommunen och antar 

kommunens allmänna regler för barnomsorg 
- samtliga skolor och förskolor i Sverige erbjuds att delta i Skolverkets studie 

om värdegrunden 
- Arbetsmiljöverket genomförde en inspektion 4 november -09 vid barn- och 

utbildningsförvaltningen avseende rektorernas arbetsmiljö. Inga krav på 
åtgärder ställdes vid inspektionen. Arbetsmiljöverket avslutar ärendet. 

 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
---------- 
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BUN § 120  
 
Läsårstider 2010/11 
 
Förslag till läsårstider 2010/11 föreligger. Förslaget är framtaget för Åmåls 
kommuns samtliga skolor, F-klass t.o.m. gymnasium. 
 
Samordning sker med Säffle och Bengtsfors kommun. 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden antar förslag till läsårstider för läsåret 2010/2011. 
 
----------- 
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BUN § 121  
 
Baggium Utbildning AB 
 
Rektor Birgitta Ivansson informerar om verksamheten inom frigymnasieskolan 
Baggium Utbildning AB. 
 
Under år 2009 startade Åmåls Praktiska Gymnasium – skolan mitt i arbetslivet. 
 
Uppdraget är att få ett bra nätverk mellan skola och företag. 
 
Ordföranden tackar för informationen. 

 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Läggs till handlingarna. 
 
---------- 
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BUN §  122 BUN 2009/74 
AU § 14 
 
Ansökan om tidsbegränsad skolledarresurs för gymnasiet 
 
Karlbergsgymnasiet ansöker om extra skolledarresurs 100%. 
 
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL NÄMNDEN 
 
Nämnden beviljar att en extra skolledarresurs, 100 %, tillsätts på 
gymnasieskolan inom befintlig budget under läsåret 2010/11. 
 
------------- 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden beviljar att en extra skolledarresurs, 100 %, tillsätts på 
gymnasieskolan inom befintlig budget under läsåret 2010/11. 
 
------------- 
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BUN § 123 
AU § 16  BUN 2009/68 
 
Remiss – Friskola på Västermalm – Thomas Olson (FP) 
 
Kommunstyrelsen har till nämnden remitterat rubricerat ärende för yttrande. 
 
Thomas Olson (FP) föreslår i sin motion att Västermalmsskolan senast 
höstterminen 2010 ska överlåtas i annan driftform än kommunal. 
 
Västermalmsskolan stängdes fr.o.m. höstterminen 2009 då elevunderlaget 
minskade och de elever som fortfarande var aktuella för att gå på skolan, 
placerades på Södra skolan och Rösparksskolan. Under läsåret 2009/10 har 
Västermalmsskolans lokaler använts av Kristinebergskolan för verksamhet för 
elever i behov av särskilt stöd. 
 
I utredning Skola 2010 föreslås barn- och utbildningsnämnden besluta om att 
flytta Nolbys förskola till Västermalm, vilket innebär att lokalen används av 
kommunal verksamhet.  
 
Tjänsteskrivelse med förslag till remissyttrande föreligger, dat. 2009-11-13. 
 
Nämnden föreslås besluta att behålla Västermalmsskolans lokaler i kommunal 
regi. 
 
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL NÄMNDEN 
 
Nämnden inger följande yttrande till kommunstyrelsen: 
Nämnden beslutar behålla Västermalmsskolans lokaler i kommunal regi så 
länge behov föreligger. 
Nämnden föreslå kommunstyrelsen att avslå motionen. 
---------- 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden beslutar behålla Västermalmsskolans lokaler i kommunal regi så 
länge behov föreligger. 
 
Nämnden föreslår kommunstyrelsen att avslå motionen. 
 
Beslutsexpediering: 
Kommunstyrelsen 
 
------------ 
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BUN § 124 BUN 2009/71 
 
Remiss – Skolinspektionens beslut angående bidrag till 
Edsleskogs friskola 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 39, har till nämnden remitterat rubricerat 
ärende för yttrande. 
 
Skolinspektionen har godkänt Edsleskogs friskola som fristående grundskola 
för F-klass och år 1-6 med rätt till bidrag fr.o.m. 2009-07-01. 
 
Då eleverna som går i Edsleskogs friskola hade kunnat placeras i befintliga 
klasser i Åmål kommuns skolor, främst Fengersfors skola, med tillägget för 
eventuellt ökade skolskjutskostnader så är de ekonomiska konsekvenserna av 
detta beslut stora för Åmåls kommun. 
 
Kostnaden för Åmåls kommuns bidrag till Edsleskogs friskola uppgår hösten 
2009 till 600 tkr. 
 
Friskolor kräver sin del av administration från barn- och 
utbildningsförvaltningen och insatser från Resursenheten varför 
arbetsbelastningen inte minskar i lika hög utsträckning som antalet elever 
minskar i den kommunala skolan. 
 
Tjänsteskrivelse med förslag till yttrande föreligger, dat. 2009-11-13. 
  
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden inger följande yttrande till kommunstyrelsens arbetsutskott: 
 
De ekonomiska konsekvenserna för Åmåls kommun vad gäller 
Skolinspektionens godkännande av Edsleskogs friskola som fristående 
grundskola för F-klass och år 1-6 med rätt till bidrag är stora då eleverna annars 
hade kunnat placeras i befintliga klasser i Åmåls kommuns skolor med tillägget 
för eventuellt ökade skolskjutskostnader. De organisatoriska konsekvenserna 
för Åmåls kommun är däremot ringa. 
 
Beslutsexpediering: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
----------- 
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BUN § 125 BUN 2009/73 
 
Remiss – Skolinspektionens beslut angående bidrag till friskolan 
Natur- och Miljöskolan i Åmål ekonomisk förening 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 41, har till nämnden remitterat rubricerat 
ärende för yttrande. 
 
Skolinspektionen har godkänt friskolan Natur- och Miljöskolan som fristående 
grundskola för F-klass och år 1-6 med rätt till bidrag fr.o.m. 2009-07-01. 
Dessutom har barn- och utbildningsnämnden godkänt fritidshem i Natur- och 
Miljöskolans regi samt rätt till barnomsorgspeng. 
 
De elever som går på friskolan Natur- och Miljöskolan hade kunnat placeras i 
befintliga klasser på Södra skolan i F-klass (7 st.), år 2 (6 st.) och år 4 (6 st.).  
De elever som går i år 1 (18 st.) och år 3 (15 st.) hade däremot inte fått plats i 
befintliga klasser varför de ekonomiska konsekvenserna blir stora men inte lika 
stora som om det hade varit möjligt att placera samtliga elever i befintliga 
klasser. 
 
Kostnaden för Åmåls kommuns bidrag till friskolan Natur- och Miljöskolan 
uppgår hösten 2009 till ca. 2 mkr. 
 
Tjänsteskrivelse med förslag till remissyttrande föreligger, dat. 2009-11-13. 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden inger följande yttrande till kommunstyrelsens arbetsutskott: 
 
De ekonomiska konsekvenserna för Åmåls Kommun vad gäller 
Skolinspektionens godkännande av friskolan Natur- och Miljöskolan som 
fristående grundskola för F-klass och år 1 – 6 med rätt till bidrag är stora då 
eleverna i F-klass år 2 och år 4 annars hade kunnat placeras i befintliga klasser i 
Åmåls kommuns skolor samt att lokalkostnaden per elev blir högre pga. lägre 
nyttjandegrad av kommunens lokaler. 
 
De organisatoriska konsekvenserna är mindre men bör beaktas då 
administrationen inte minskar i samma utsträckning som antalet elever. 
 
Beslutsexpediering: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
----------- 
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BUN § 126 BUN 2009/72 
 
Remiss – Skolinspektionens beslut angående bidrag till Åmåls praktiska 
gymnasium – frigymnasieskolan Baggium Utbildning AB 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 40, har till nämnden remitterat rubricerat 
ärende för yttrande. 
 
Skolinspektionen ger Åmåls Praktiska Gymnasium rätt till bidrag för vissa 
gymnasieutbildningar. 
 
Åmåls praktiska gymnasium har 37 st elever från följande kommuner: 
 
Åmål 18 st. varav 5 st. IV-elever 
Säffle 15 st. 
Bengtsfors 1 st. 
Övriga 3 st. 
 
Det är svårt att bedöma om eleverna från Åmål och vårt närområde hade valt att 
gå på Karlbergsgymnasiet om inte Åmåls Praktiska Gymnasium hade funnits 
varför det inte heller går att beräkna vilka ekonomiska konsekvenser det har för 
Åmåls kommun.  
 
Beräkning kan dock göras på de fem IV-elever som har valt att gå på Åmåls 
Praktiska Gymnasium. Kostnaden för dessa elever uppgår hösten 2009 till 39 
tkr /elev =  195 t kr. Den totala kostnaden för Åmåls kommun uppgår för 
hösten 2009 till 770 tkr. 
 
Tjänsteskrivelse med förslag till remissyttrande föreligger, dat. 2009-11-18. 

 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden inger följande yttrande till kommunstyrelsens arbetsutskott: 
 
De ekonomiska konsekvenserna för Åmåls Kommun vad gäller 
Skolinspektionens godkännande av Åmåls Praktiska Gymnasium – 
frigymnasieskolan Baggium Utbildning AB som fristående gymnasieskola är 
svåra att bedöma då eleverna har möjlighet att välja program och gymnasium. 
De kända kostnader vi har är bidrag för fem IV-elever motsvarande 195 tkr för 
höstterminen 2009. 
 
De organisatoriska konsekvenserna för Åmåls kommun är däremot ringa. 
 
Beslutsexpediering: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
----------- 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum Sida 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-12-09 11 
  
 

 
 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   
    

 

BUN § 127  BUN 2009/51 
 
Skolplikt i hemmet 
 
Ansökan om skolplikt har kommit in för två elever, en elev i år 2 och en elev i 
år 8. Barn- och utbildningsnämnden (bun § 100, 091015) beslutade att bevilja 
skolplikt i hemmet t.o.m. 2009-11-20.  
 
Tjänsteskrivelse med förslag till beslut föreligger, dat. 2009-11-18. 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Studieplan i Svenska som andraspråk, skrivet på svenska ska lämnas in för 
båda eleverna senast 2010-01-31. 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Under förutsättning att studieplan i Svenska som andraspråk har lämnats in 
senast 2010-01-31 
 
beviljar nämnden ansökan om skolplikt i hemmet t.o.m. 2010-04-21 dock 
under förutsättning att 
 

• *regelbundet genomföra Skolverkets diagnostiska material i Svenska som 
andraspråk och matematik för elev i år 2 och i Svenska som andraspråk 
engelska och matematik för elev i år 8 med handledning av lärare från område 
B, ansvarig rektor Kent Jönsson  

• elev i år 8 ska även testas i tyska och hem- och konsumentkunskap enligt 
Skolverkets nationella provbank med handledning av lärare från område B, 
ansvarig rektor Kent Jönsson  

• nationella prov ska genomföras när eleverna går i år 3, 5 och 9 (år 3 svenska 
som andra språk och matematik, år 5 svenska som andraspråk matematik och 
engelska, år 9 svenska som andraspråk, matematik, engelska, biologi, fysik och 
kemi) 
 
*regelbundet = 1 gång per månad under perioden augusti t.o.m. juni 
 
Beslutsexpediering: 
Vårdnadshavare 
 
Besvärshänvisning 
 
---------- 
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BUN § 128 
AU § 15 
 
Utredning – Skola 2010 
 
Budgetberedningen gav 7 april 2009 ett uppdrag till kommunchefen att utreda 
hur den kommunala skolan skulle kunna organiseras från höstterminen 2010 
och framåt. Ett uppdrag gavs också om att utreda hur barnomsorgen skulle 
utformas. Kommunchefen gav förvaltningschefen för barn- och utbildning 
uppdraget att genomföra utredningen. 
 
Utredningen omfattar förskola, förskoleklass till och med gymnasieskola och 
utgår från den demografiska utvecklingen, lokaltillgång, pedagogiska och 
kvalitativa krav samt ekonomiska förutsättningar och innefattar ekonomisk 
konsekvensanalys samt en handlings- och tidsplan. Uppdraget 
återrapporterades till kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-10-28 och 
presenterades för barn- och utbildningsnämnden 2009-11-11. 
 
Tjänsteskrivelse föreligger, dat. 2009-11-18. 
 
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL NÄMNDEN 
 
Nämnden antar det förslag som utredning Skola 2010 har resulterat i. 
 
---------- 
 
MBL-förhandling har ägt rum 25 november -09. De fackliga organisationerna 
har inte några synpunkter/yrkanden avseende presenterat beslutsunderlag. 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden antar det förslag som utredning Skola 2010 har resulterat i. 
 
---------- 
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BUN § 129 
AU § 5 
 
Fadderverksamhet 
 
Nämndens ledamöter och ersättare ska utses som faddrar för var sin enhet inom 
skola och barnomsorg. 
 
Föreslås att ersättning för fadderverksamhet utgår enligt tidigare beslut. 
 
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL NÄMNDEN 
 
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår för 4 timmar per termin samt 
ersättning för resekostnader på samma sätt som för övrigt nämndarbete. 
 
Nämnden utser faddrar för de olika enheterna. 

 
---------- 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden utser faddrar till de olika enheterna enligt följande: 
 
Kristinebergskolan   Anders Hansson 
  Michael Karlsson 
 
Rösparksskolan  Harald Hårdstedt 
  Tobias Holmgren 
 
Södra skolan    Michael Karlsson 
  Holger Jonasson 
 
Tösse skola   Linda Strand 
 
Fengersfors skola   Gun-Britt Larsson 
 
Resursenheten   Sven Callenberg 
 
Förskolor i tätorten   Laila Andrén 
   Gun-Britt Larsson 
  Ann-Louise Svensson 
 
Karlbergsgymnasiet   Kjell Kaså 
  Ulf Hanstål 
 
---------------- 
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BUN § 130 
 
Delegeringsbeslut 
 
Föreligger förteckning över delegeringsbeslut tagna i november månad -09 
 
Gr 23  Ledighet för elev över tio skoldagar per läsår 
 
delegat  Thomas Nilsson 
 
Gr 21  Anpassad studiegång 
 
delegat  Anders Eldh 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Läggs till handlingarna. 
 
--------- 
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BUN § 131 
 
Värm/Dal gymnasieregion 
 
Med anledning av att programutbudet i Bengtsfors, Säffle och Åmål har ändrats 
genom överläggningar mellan kommunerna, föreslås att nämnden antar förslag 
till avtal med Värm/Dal gymnasieregion. Enligt förslag förläggs 
Naturvetenskapliga programmet till Åmål, Samhällsvetenskapliga programmet 
till både Åmål och Bengtsfors och Tekniska programmet till Säffle. 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden antar avtal med Värm/Dal gymnasieregion: 
- Naturvetenskapliga programmet förläggs till Åmål 
- Samhällsvetenskapliga programmet förläggs både till Åmål och Bengtsfors 
- Tekniska programmet förläggs till Säffle 
 
------------- 
 
 
 


