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 Utdragsbestyrkande 

  

 
 

Plats och tid Kommunstyrelsesalen kl. 13:30-17:15 

Beslutande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ersättare 

Olof Eriksson (S), ordförande 

Cajsa Branchetti Hallberg (S) ersätter Fredrik Bengtsson (S) §§ 102-113, 120 exkl. 

beslut 

Sofia Karlsson (S) ersätter Fredrik Bengtsson (S) §§ 114-119 inkl. beslut 

Robbin Larsson (V) ersätter Per-Arne Andersson (V) 

Linda Strand (S) 

Lisa Malm (MP)  

Klas Häggström (FP) 

Håkan Sandberg (FP) ersätter Thomas Fridlund (C) 

Cecilia Sandén (C) §§ 102-114, 120 exkl. beslut 

Charles MacWange (KD) ersätter Cecilia Sandén (C) §§ 115-119 inkl. beslut 

Ann Ottosson (M) 

  

Sofia Karlsson (S) §§ 102-113 exkl. beslut, 120 

Christoffer Karlsson (MP) 

Charles MacWange (KD) §§ 102-120 

Övriga deltagande Förvaltningschef Catrin Eriksson 

Nämndsekreterare Sumali Skott 

Personalrepresentanter Eva Erhart §§ 102- 114, 120 exkl. beslut 

Personalrepresentanter Rune Johansson §§ 102-107 exkl. beslut 

Rektor Kerstin Persson och lärare Marika Bonde Dahlström från Natur- och 

Miljöskolan § 104 

Enhetschef Kent Jönsson §§ 104-106 

Justeringens  
plats och tid 

 

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer 102-120 
Sumali Skott  

Ordförande 
  

Olof Eriksson 

Justerande 
 

Ann Ottosson 

 Anslag/bevis  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Nämnd Barn- och 

utbildningsnämnden 

Organ  

  

Sammanträdesdatum 2015-05-21 

Datum för 

anslags uppsättande 2015-05- 
Datum för 

anslags nedtagande 2015- 

Förvaringsplats 

för protokollet 
Kanslienheten 

Underskrift 

……………………………………………………. 
Sumali Skott 
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BUN § 102 

 

Fastställande av föredragningslista  

 

Föredragningslistan fastställs. 

___________________ 
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BUN § 103 

 

Central samverkan 

 

Central samverkan för barn- och utbildningsnämndens ärenden är genomförd 13 maj 2015. 

___________________ 
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BUN § 104 

 

Besök av Natur- och miljöskolan 

 

Kerstin Persson, rektor och Marika Bonde Dahlström informerar barn- och utbildningsnämnden om 

Natur- och miljöskolans pågående utbyggnad och framtidsplaner. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

___________________ 
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BUN § 105 

 

Redovisning av SKL:s öppna jämförelser 

 

Kent Jönsson, enhetschef/rektor Enheten Grundskola redovisar och informerar om SKL:s öppna 

jämförelser för grundskoleverksamhet. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

___________________ 
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BUN § 106 

 

Skolskjutsreglemente 

 

Kent Jönsson, enhetschef/rektor Enheten Grundskola redovisar och informerar om det 

skolskjutsreglemente som gäller för Enheten Grundskola i Åmåls kommun (BUN § 86, 2014-06-16 

och KF § 157, 2014-09-24).  

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

___________________ 
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BUN § 107   dnr BUN 2015/77 

AU § 32 

 

Barn- och ungdomsplan i samverken med vård- och omsorgsnämnden 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 23 april 2015 behandlas. 

 

Inom ramen för samverkansprojektet Inga barn ska falla mellan stolarna i Åmåls kommun – 

samverkan skola, socialtjänst och externa intressenter, upprättades en Samverkansplan skola, 

socialtjänst och externat intressenter (BUN § 119 dnr 2011/104 och VON § 124 dnr 2011/214).  

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade även att anta Elevhälsoplan Enheten Grundskola (BUN § 

159 dnr 2012/7).  

 

Hösten 2014 konstaterades att Samverkansplanen och Elevhälsoplanen var i behov av en revidering 

utifrån förändrad lagstiftning och förändrade förutsättningar varför en utredning/revidering tillsattes 

av förvaltningschefen för barn- och utbildningsförvaltningen respektive vård- och 

omsorgsförvaltningen.  

 

Arbetet resulterade i ett förslag till en digitaliserad plan för barn- och ungdomar i Åmåls kommun, 

vilken vänder sig såväl till personal, politiker som vårdnadshavare, barn/ungdomar och övriga 

intresserade. 

 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta barn- och ungdomsplan att gälla barn- och 

utbildningsförvaltningen i Åmåls kommun. 

 

Detta beslut ersätter tidigare beslut kring Samverkansplan skola, socialtjänst och externat intressenter 

(BUN § 119 dnr 2011/104 och VON § 124 dnr 2011/214) samt beslut kring Elevhälsoplan Enheten 

Grundskola (BUN § 159 dnr 2012/7). 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans med vård- och omsorgsförvaltningen får i uppdrag att 

vid behov/kontinuerligt uppdatera barn- och ungdomsplanen. 

 

http://www.amal.se/barn-utbildning/barn-och-ungdomsplan/ 

___________________ 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Ordföranden Olof Eriksson (S) yrkar att ärendet hanteras vid nästa sammanträde så att ledamöterna 

får möjlighet att bekanta sig med det interaktiva underlaget.  

 

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och yrkandet och finner att barn- och 

utbildningsnämnden beslutar att hantera ärendet vid nästa sammansträde.  
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Forts. BUN § 107 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Ärendet hanteras vid barn- och utbildningsnämndens ordinarie sammanträde i juni 2015. 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Vård- och omsorgsförvaltningen 
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BUN § 108   dnr BUN 2015/73 

AU § 33 

 

Motion – plan för att bygga en ny grundskola, Ulf Hanstål (M) 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 15 april 2015 behandlas. 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen har mottagit en remiss från kommunstyrelsen gällande en motion 

från Ulf Hanstål (M). I motionen framför Ulf Hanstål (M) en önskan om att en plan ska tas fram för 

att bygga en ny skola. Skolan bör omfatta förskoleklass till mellanstadiet. Vidare föreslås det att 

arbetet med planen ska vara klar senast vårterminen 2015.  

 

Vid mätning i Rösparksskolan under 2014 konstaterades höga värden av mögelsporer och delar av 

skolan stängdes under vårterminen. Från och med höstterminen 2014 bedrivs viss verksamhet i 

tillfälliga moduler. En permanent lösning på den uppkomna situationen behöver tas fram. Det kan 

röra sig om tillbyggnation eller nybyggnation, antingen i samma område där dagens skola finns eller i 

ett annat område. 

 

Kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden har tagit fram en processplan för beslut 

angående Rösparksskolan och grundskola förskoleklass – årskurs 6 centralorten i Åmåls kommun. 

Arbete enligt processplanen inleddes i februari 2015 och avslutas med beslut i kommunfullmäktige i 

november, senast december 2015. Med detta anses motionen vara besvarad. 

 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lämna följande yttrande kring Motion – plan för att bygga 

en ny grundskola: 

 

Kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden har tagit fram en processplan för beslut 

angående Rösparksskolan och grundskola Förskoleklass – årskurs 6 i centralorten, Åmåls kommun. 

Arbete enligt processplanen inleddes i februari 2015 och kommer att avslutas med beslut i 

kommunfullmäktige i november, senast december 2015. Med detta anses motionen vara besvarad. 

 

Bilaga 1: processplan 

___________________ 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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BUN § 109   dnr BUN 2015/74 

AU § 34 

 

Resurser för särskilt stöd inom grundskolan 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 24 april 2015. 

2. Rapport från KPMG, Resurser för särskilt stöd inom grundskolan inkommen 16 april 215 till 

Åmåls kommun 

 

Åmåls kommuns revisorer har beställt en Granskning av resurser för särskilt stöd inom grundskolan 

av KPMG AB. Syftet med granskningen är att bedöma om kommunens resurser för det särskilda 

stödet är tillräckliga för att tillgodose elevernas rätt till en likvärdig skolgång. 

 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lämna följande svar till Åmåls kommuns revisorer i 

ärendet Granskning av resurser för särskilt stöd inom grundskolan: 

 

Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på 

en kompetensförsörjningsplan att presenteras vid barn- och utbildningsnämndens ordinarie 

sammanträde i november 2015. 

 

Barn- och utbildningsnämnden anser att en socioekonomisk analys görs för Enheten Grundskola då 

respektive område framställer sina behov utifrån en helhetsbedömning av varje områdes behov 

(Område A Södra skolan, Tösse skola, Fengersfors skola, Område B Rösparksskolan och Område C 

Kristinebergskolan) på organisationsnivå, gruppnivå och individnivå enligt Skolverkets 

rekommendationer för kartläggning/utredning av behov av särskilt stöd. 

___________________ 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Åmåls kommuns revisorer 
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BUN § 110   dnr BUN 2015/27 

 

Budgetuppföljning för perioden 1 januari – 30 april 2015 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 18 maj 2015 behandlas. 

 

Budgeten följs upp tio gånger per år, varvid prognos upprättas och avvikelse mellan beräknat utfall 

och årsbudget beräknas. Barn- och utbildningsförvaltningen beräknar en prognos på minus 343 000  

kronor per 30 april 2015.  

 

Underskott redovisas för bidrag till fristående verksamhet (minus 1 300 000 kronor), lärverktyg 

(minus 800 000 kronor) och personalkostnader (minus 1 000 000 kronor).  

 

Överskott redovisas för köp/försäljning av skolplatser (plus 2 300 000 kronor) och lokalkostnader 

(plus 500 000 kronor). 

 

Prognosen samt redovisade och budgeterade kostnader/ intäkter för perioden sammanställs i följande 

Prognosrapport: 

Prognosrapport, tkr Redovisat för perioden Årsbudget Årsprognos Beräknat utfall 

Barn- och utbildningsnämnd 116 302 0 302 

Barn- och utbildningsförvaltning 8 155 23 140 -1 308 24 448 

Enheten förskola 13 205 36 716 -849 37 565 

Enheten grundskola 37 866 111 499 990 110 509 

Resursenheten 1 805 6 724 -7 6 731 

Enheten gymnasium 19 146 53 853 831 53 022 

Summa 80 293 232 234 -343 232 577 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden lägger rapporten till handlingarna. 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Ekonomienheten 
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BUN § 111   dnr BUN 2015/36 

AU § 35 

 

Grundbelopp Edsleskogs friskola från och med 1 juli 2015 
 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 21 april 2015 behandlas. 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 19 november 2014 om att bevilja Föreningen 

Edsleskogs friskola bidrag för fristående förskola från och med 1 juli 2015 (dnr BUN 2014/130). 

 

Skolinspektionen beslutade den 27 juni 2014 (dnr 31–2014:936) att bevilja Edsleskogs friskola 

tillstånd att bedriva fritidshemsverksamhet.  

 

Grundbelopp till fristående huvudman beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid 

fördelning av resurser till de egna verksamheterna av motsvarande slag. Bidraget baseras på budget 

och helår och varierar dels beroende på om den fristående huvudmannen är ansluten till kommunens 

kö och avgiftshantering eller administrerar detta själv samt dels beroende på val av så kallade fria 

nyttigheter. 

 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 

 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer grundbelopp från och med 1 juli 2015 till Föreningen 

Edsleskogs friskola, ansluten till kommunens kö och avgiftsadministration, efter avdrag för fria 

nyttigheter enligt avtal, med hänvisning till 8 kap. 21 § (förskola) och 14 kap. 15 § (fritidshem) 

Skollagen (2010:800). Grundbeloppet är beräknat per barn och år.  

 

Förskola 1-<3 år 140 460 

Förskola 3-5 år 99 990 

Fritidshem 40 430 
 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås ge förvaltningschefen delegation på delgivning av beslut till 

fristående huvudman. 

___________________ 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Föreningen Edsleskogs friskola  
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BUN § 112   dnr BUN 2015/78 

AU § 36 

 

Skolbiblioteksplan  

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 28 april 2015. 

2. Skolbiblioteksplan daterad 24 mars 2015. 

 

Skolbibliotek regleras i Skollag 2010:800 ”Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, 

sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek.” Situationen 

för skolbiblioteken är ny i och med att regleringen för dem har flyttats från bibliotekslagen till 

skollagen. Den nya skollagens bestämmelse om skolbibliotek gäller även skolor som drivs av 

fristående huvudmän. Inom grundskolan gäller lagen från och med förskoleklass. Skollagen innehåller 

ingen precisering av vad ett skolbibliotek är, men skolinspektionen hänvisar till propositionen (Prop. 

2009/10:1645 sid 283) där regeringen menar att skolbibliotek brukar vanligtvis avses en gemensam 

och ordnad resurs av medier och information som ställs till elevernas och lärarnas förfogande och 

som ingår i skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande.  

 

Skolinspektionen skriver i sitt informationsblad att eleverna ska ha tillgång till ett bibliotek som är 

anpassat till och är en del av deras utbildning. I samma informationsblad skriver skolinspektionen 

Lagens val av uttrycket tillgång till, i stället för att reglera att varje skolenhet ska ha ett skolbibliotek, 

öppnar för olika fysiska lösningar, under förutsättning att kraven på hur skolbibliotek ska fungera är 

uppfyllda. Skolinspektionen bedömer att följande krav ska vara uppfyllda för att eleverna ska anses ha 

tillgång till skolbibliotek: 

 

 Eleverna har tillgång till skolbibliotek i den egna skolenhetens lokaler eller på rimligt 

avstånd från skolan som gör det möjligt att kontinuerligt använda biblioteket som en del av 

elevernas utbildning för att bidra till att nå målen för denna. 

 

 Biblioteket omfattar böcker, facklitteratur och skönlitteratur, informationsteknik 

och andra medier. 

 

 Biblioteket är anpassat till elevernas behov för att främja språkutveckling 

och stimulera till läsning. 

 

Myndigheten kommer att utgå från dessa krav i sin tillsyn. 

 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta Skolbiblioteksplan för barn- och utbildningsnämndens 

verksamheter grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. 

___________________ 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 
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Forts. BUN § 112 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta Skolbiblioteksplan för barn- och utbildningsnämndens 

verksamheter grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Kulturutskottet 

Kommunstyrelsen 

Enheten Grundskola 

Enheten Gymnasium 
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BUN § 113   dnr BUN 2014/120 

 

Programutbud Enheten Gymnasium läsåret 2015/2016 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 19 maj 2015 behandlas. 

 

Enligt Avtal om samverkan inom gymnasieskolan i Värmland ska gymnasieskolan fastställa det 

utbildningsutbud som ska gälla för den region som samverkansavtalet omfattar.  

Med utbildningsutbud avser här utbildningsort, program, inriktning, och antal elevplatser. 

 

Åmåls kommun, barn- och utbildningsnämnden ska besluta om plan för utbildningsutbud Åmåls 

kommun, barn- och utbildningsnämnden, barn- och utbildningsförvaltningen, Enheten Gymnasium 

läsåret 2015/2016. Detta beslut upphäver tidigare beslut som togs 2015-03-26, BUN § 67 (dnr BUN 

2014/120) och BUN § 68 (dnr BUN 2015/44), där Barn- och utbildningsnämnden beslutade att starta 

upp Teknikprogram med inriktningarna teknikvetenskap och produktionsteknik vid Enheten 

Gymnasium läsåret 2015/2016 under förutsättning att programmet får åtta sökande eller fler.  

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att revidera programutbud för Enheten Gymnasium läsåret 

2015/2016 inklusive Teknikprogram med inriktningarna teknikvetenskap och produktionsteknik.  

 

Detta upphäver tidigare beslut som togs 2015-03-26, BUN § 67 (dnr BUN 2014/120) och BUN § 68 

(dnr BUN 2015/44).  

 

Program Inriktning Antal platser 

Barn- och fritidsprogrammet 

PRIV 

 16 

4 

 1) Pedagogiskt arbete 16 

   

Handels- och 

administrationsprogrammet 

PRIV 

 16 

4 

 1) Handel och service 16 

   

Ekonomiprogrammet  32 

 1)Ekonomi 32 

 2) Juridik 32 

   

Estetiska programmet  16 

 1) Musik 8 

 2) Bild 8 

        

Program Inriktning Antal platser 

Naturvetenskapsprogrammet  64 

 1) Naturvetenskap 32 

 2) Naturvetenskap och samhälle 32 

   

Samhällsvetenskapsprogrammet  64 
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Forts. BUN § 113   

 1) Samhällsvetenskap 32 

 2) Beteendevetenskap 32 

 3) Medier, information och 

kommunikation 

32 

 

Program Inriktning Antal platser 

El- och energiprogrammet 

PRIV 

 24 

4 

 1) Elteknik 16 

 2) Automation 16 

Industritekniska programmet 

PRIV 

 16 

4 

 1) Svetsteknik 16 

 2) Produkt- och maskinteknik 16 

   

 

Program Inriktning Antal platser 

Vård- och omsorgsprogram 

PRIV 

 16 

2 

   

 

Program Inriktning Antal platser 

Introduktionsprogram PRIV 18 

 Preparand  

 Individuellt alternativ  

 Språkintroduktion  

 Yrkesintroduktion  

       

* Produktionsteknik med arbetsplatsförlagt lärande är en försöksverksamhet, vilken Åmåls kommun, 

Barn- och utbildningsnämnden kan ansöka hos Skolverket om att bedriva från och med läsåret 

2017/2018. 

 

PRIV avser sökbara alternativ för de elever som saknar full behörighet. 

 

Antal platser på inriktningarna kan vara fler än sammanlagda platsantalet för programmet. 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Enheten Gymnasium 

Gymnasieantagningen i Arvika 

Program Inriktning Antal platser 

Teknikprogram  32 

 1)  Teknikvetenskap 24 

 2)  Produktionsteknik 24 

 3) *Produktionsteknik med 

arbetsplatsförlagt lärande fr o m läsåret 

2017/2018 
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BUN § 114    

 

Skolinspektionens beslut 

 

a) Skolinspektionen besöker Åmål den 4 juni för återrapportering av inspektion som är 

genomförd i januari/februari 2015. Barn- och utbildningsnämndens valda representanter och 

barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp deltar vid detta tillfälle. 

b) Förvaltningschef Catrin Eriksson, hade den 12 maj 2015 en genomgång av samtliga beslut 

från Skolinspektionen med barn- och utbildningsnämndens valda representanter. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

_________________ 
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BUN § 115    

 

Barn- och utbildningsnämnden 

 

a) Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar om barn- och utbildningsnämndens Risk- och 

sårbarhetsanalys (RSA), ledningsorganisation och krisledningsgrupp. Detta arbeta ska 

revideras under sommaren/hösten 2015. 

b) Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar om sekretessärende. 

c) Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar om sekretessärende.  

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

_________________ 
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BUN § 116 

 

Rapportering till huvudman kring delegeringsärenden 

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar kring delegeringsärenden. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av rapporteringen. 

_________________ 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

BUN § 117 

 

Rapportering till huvudman kring åtgärder mot kränkande behandling 

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar kring åtgärder mot kränkande behandling.  

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av rapporteringen. 

_________________ 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

BUN § 118 

 

Rapportering till huvudman kring klagomålshantering enligt Skollagen 2010:800 

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar kring klagomålshantering enligt Skollagen 2010:800.  

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av rapporteringen. 

_________________ 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

BUN § 119 

 

Rapportering till huvudman kring rektorers och förskolechefers arbetstid 

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar kring rektorers arbetstid. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av rapporteringen. 

_________________ 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

BUN § 120 

 

Information/meddelande    

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar om: 

 Gymnasieavtal med Säffle 

 Nuläge – processplan kring skola/skolor F-6 i centralorten 

 Nuläge – gymnastiksal/matsal Rösparksskolan 

___________________ 

 


