
 Sammanträdesprotokoll  
Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 

 2016-11-07 1(10) 
 

 
 

 Utdragsbestyrkande 

  

 
 

Plats och tid Päronsalen, Stadshuset kl. 14:00-14:20 

Beslutande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olof Eriksson (S), ordförande 

Fredrik Bengtsson (S)  

Cajsa Branchetti Hallberg (S) ersätter Per Arne Andersson (V)  

Linda Strand (S) 

Lisa Malm (MP)  

Klas Häggström (L)  

Peter Vestlund (L) ersätter Peter Håkansson (C) 

Charles MacWange (KD) ersätter Cecilia Sandén (C)  

Ann Ottosson (M) 

 

 

Övriga deltagande Förvaltningschef Catrin Eriksson  

Nämndsekreterare Sumali Skott 

Personalrepresentant Eva Erhart, Rune Johansson §§ 160-164, ej beslut 

  

Justeringens  
plats och tid 

 

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer 160-165 
Sumali Skott  

Ordförande 
  

Olof Eriksson 

Justerande 
 

Ann Ottosson 

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

Nämnd Barn- och 

utbildningsnämnden 

Organ  

  

Sammanträdesdatum 2016-11-07 

Datum för 

anslags uppsättande 2016-11-07 
Datum för 

anslags nedtagande 2016-11-29 

Förvaringsplats 

för protokollet 
 

Underskrift 

……………………………………………………. 
Sumali Skott 
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BUN § 160 

 

Val av justerare 

 

Ann Ottosson (M) väljs att justera dagens protokoll.  

___________________ 
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BUN § 161 

 

Fastställande av föredragningslista  

 

Föredragningslistan fastställs. 

___________________ 
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BUN § 162 

BUN AU § 71     

 

MBL § 19 och § 11 och central samverkan 

 

MBL § 19 och § 11 är genomförd 31 oktober 2016 för ärende 5 och central samverkan är genomförd 

19 oktober för ärende 6.  

___________________ 
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BUN § 163    dnr BUN 2016/141 

BUN AU § 72 

   

Beslut kring förskoleklass – årskurs 6 skola inkl. fritidshem och särskola i centralorten 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 31 oktober 2016 behandlas. 

 

Sedan det uppdagades att Rösparksskolan var mögelskadad vintern/våren 2014 har barn- och 

utbildningsförvaltningen, enheten grundskola, område B, hanterat följande stora åtgärder och insatser 

efter beslut av berörda politiska instanser: 

  

 Utrymning i etapper till provisoriska lokaler under våren 2014 (cafeterian på Ishallen, 

församlingshemmet, Vikenborg m fl) 

 i samverkan med ÅKAB uppfört en modulskola vid Rösvallen sommaren 2014 

 inflyttning, anpassningar av lokaler (slöjdsalar, expedition, skolhälsovårdsmottagning, 

arbetsrum/platser för personal mm) och arbete med schemaläggning och organisation för att 

anpassa verksamheten efter förändrade förutsättningar under hösten 2014 

 

Processen kring alternativ för Rösparksskolan startade i november 2014, fortsatte under vintern och 

våren 2015 med medborgardialogen Tyck till om skolan där Åmåls kommun bjöd in till en serie 

dialogmöten. I mars 2015 tillsattes en politisk styrgrupp av kommunstyrelsens arbetsutskott bestående 

av barn- och utbildningsnämndens presidium och kommunstyrelsens arbetsutskott.  

 

Styrgruppen för skolan utveckling har haft följande utredningsuppdrag: markundersökning, markyta, 

trafikutredning, storkök, gymnastiksal/idrottshall och eventuellt användande av moduler. Styrgruppen 

har tagit hänsyn till hållbarhetsperspektiv, miljöperspektiv och flexibilitet i lokalutnyttjandet. 

 

Redovisningar av utredningsuppdragen har genomförts den 1 oktober 2015 till styrgruppen, den 20 

oktober 2015 till allmänhet och skolpersonal och den 28 oktober 2015 till kommunfullmäktige (se 

bilaga 2 och bilaga 9). 

 

Med anledning av den stora flyktingströmmen till Sverige under hösten 2015 genomfördes en 

omorganisation inom skolan i Åmåls kommun. Från och med läsåret 2016/2017 har enheten 

grundskola en organisation som innebär att fr.o.m. läsåret 2018/2019 är Rösparksskolan en F - åk 3 

skola och Södra skolan en åk 4 - 6 skola inkl. särskola. På båda skolorna finns fritidshem. Det visade 

sig vara den bästa genomförbara lösningen med hänsyn till lokaler och tillgång till behörig personal 

samt övriga för- och nackdelar, vilka vägts mot varandra.  Den nya organisationen är fullt utbyggd 

hösten 2018 och utgör underlag för arbetet med att ta fram en kostnadskalkyl för alternativet med två 

skolor i centralorten. 

 

Kommunfullmäktige fattade den 23 mars 2016 ett beslut att inrikta det fortsatta arbetet mot en (1) F - 

åk 6 skola inkl. fritidshem och särskola i centralorten. PEAB upphandlades som partneringentreprenör 

i maj 2016. Utifrån inriktningsbeslutet i kommunfullmäktige samt styrgruppens inriktningsbeslut, 

som presenteras nedan, har ÅKAB tillsammans med PEAB arbetat med att ta fram ekonomiska 

underlag. 

 

  



 Sammanträdesprotokoll  
Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 

 2016-11-07 6(10) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

Forts. BUN § 163 

 

Följande inriktningsbeslut (se bilaga 4 och 5) har fattats av styrgruppen: 

 Åmåls kommun ska bygga en skola från förskoleklass till årskurs 6 inklusive fritidshem och 

särskola. 

 Skolbyggnadens stomme ska vara i betong och stål. 

 Skolan ska byggas utifrån en prognos på 800 elever. 

 Antal kvadratmeter per elev ska vara 11 m2, exklusive lokaler för idrott, musikskola samt 

storkök. 

 Miljöcertifieringen ska vara mot nivån Silver. Certifiering ska inte göras. Inriktningen ska 

vara mot en giftfri skola. 

 Lokalyta för musikskolan, på cirka 90 kvm, ska finnas utöver behov för skolans verksamhet. 

 Uppvärmning ska ske genom bergvärme inklusive tillgång till frikyla (aircondition). 

Eventuellt användande av solenergi för att driva bergvärmen får utredas vid senare tidpunkt. 

 Till skolan ska en idrottshall med läktare samt en gymnastiksal byggas. 

 Flytt av Björkens förskola ska ske till en platsbyggd lokal, till skogsområdet vid Kristinebergs 

förskola. 

 Skolans storkök ska byggas för att tillgodose både skolans behov och Åmålsgårdens behov. 

 Skolan ska byggas för att kunna tillgodose Åmåls kommuns behov av särskola 

(träningsskola). 

 Idrottshallen ska byggas med 7 meter fri höjd till taket. 

 

Information till barn- och utbildningsnämnden i ärendet har getts löpande i processen med särskild 

information vid följande tillfällen: 

 

17 juni 2015 

25 augusti 2015 

22 oktober 2015 

15 december 2015 

27 januari 2016 

21 juni 2016 

29 september 2016 

27 oktober 2016 

 
Information till kommunfullmäktige i ärendet har getts vid följande tillfällen: 

 

28 januari 2015 

28 oktober 2015 

16 december 2015 

27 januari 2016 

28 september 2016 

26 oktober 2016 
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Forts. BUN § 163 

 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden  

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott överlåter ärendet till barn- och utbildningsnämnden för 

beslut. 

___________________ 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Olof Eriksson (S) yrkar bifall till alternativ ett ” EN Förskoleklass – åk 6 skola, inkl. särskola och 

fritidshem i centralorten”. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att ta beslut om fortsatt arbete 

med EN Förskoleklass – åk 6 skola, inkl. särskola och fritidshem i centralorten. 

 

Vidare föreslås att kommunstyrelsen beslutar att ge styrgruppen för skolans utveckling i uppdrag att 

ta fram 

- hyreskostnad 

- tidsplan för besluts- och genomförandeprocess 

samt vid beslut om fortsatte arbete med En Förskoleklass – åk 6 skola, inkl. särskola och 

fritidshem  

- underlag för nyttjande av Södra skolans fastighet samt kostnad för detta. 

 

Reservation 

 

Klas Häggström (L), Ann Ottosson (M), Peter Vestlund (L) och Charles MacWange (KD) reserverar 

sig mot beslutet enligt följande: 

 

Vi reserverar oss mot beslutet att ta alternativ 1, då ingen kostnadskonsekvens för kommunen finns 

med. Hur påverkar en 400 milj:s investering plus nedanstående projekt kommunens ekonomi? 

 

1. Ersättningskostnader för Rösvallen ? miljoner 

2. Gatu och VVs-arbeten runt Rösparken ? miljoner 

3. Den långt gångna planeringen och projekteringen (?) av ny förskola och till och ombyggnad av 

skolan i Tösse? 

4. De sedan länge påtalade behoven av renovering och ombyggnad på Kristinebergsskolan? 

5. Den redan beslutade ombyggnaden av lekhall på Kristinebergs förskola 1,2 milj? 

6. Den planerade utbyggnaden och utökningen med två förskoleavdelningar ? milj? 

 

Till grund för Barn- och utbildningsnämndens beslut måste finnas underlag som innehåller kostnader 

på lång sikt. Bland annat för ovanstående och även inventarier och läromedel i en ny stor skola. Hur 

kommer det att påverka nämndens egen budget? Kommer den att tillföras utökade anslag eller 

kommer neddragningar att krävas i befintlig verksamhet? 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Kommunstyrelsen   
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BUN § 164     dnr BUN 2016/133 

BUN AU § 73     

    

Utökning av förskoleverksamhet, centralorten 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson och Förskolechef Enheten Förskola Barbro 

Ekman daterad 20 oktober 2016 behandlas. 

 

Enligt beräkning av volym av behov av barnomsorg har det framkommit ett behov av utökning av 

antalet platser i centralorten med start våren 2017. Enheten Förskola är i behov av fler 

barnomsorgplatser inom förskola i centralorten för att kunna erbjuda en plats inom stipulerade 4 

månader enligt Skollag 2010:800 8 kap § 14. 

 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden  

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att från och med 1 januari 2017 utöka förskoleverksamheten i 

centralorten med lokalyta och personalresurs med två avdelningar med anledning av det ökade antalet 

barn. 

 

Beräknade kostnader för 2016 

 

Hyra     50 000 kr 

Drift     20 000 kr 

Inventarier  100 000 kr/engångskostnad 

Staket   150 000 kr/engångskostnad 

Lekutrustning  100 000 kr/engångskostnad 

Brandskydd    50 000 kr/engångskostnad 

Personal 2,0 tjänster  85 000 kr (för iordningställande av verksamheten) 

Summa:  555 000 kr    

 

Kostnaderna för 2016 tas inom Barn- och utbildningsförvaltningens budget för Enheten Förskola. 

 

Beräknade kostnader för 2017 

 

Personal 4,0 tjänster 1 850 000 kr 

Hyra       250 000 kr 

Drift      200 000 kr inkl. el 

Kost      150 000 kr 

Städ      150 000 kr 

Summa:   2 600 000 kr 

 

Kostnaderna för 2017 tas inom Barn- och utbildningsförvaltningens budget för Enheten Förskola. 

___________________ 
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Forts. BUN § 164 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Kommunstyrelsen   
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BUN § 165 

 

Rapportering till huvudman kring åtgärder mot kränkande behandling 

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar kring ett pågående ärende kring kränkande behandling. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen. 

___________________ 

 


