
ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum Sida 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-04-21 1 

   

 Utdragsbestyrkande 

  

 

  
Plats och Tid Stadshuset, kl. 09:00 – 11:00 

Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande 

Sven Callenberg (C) 

Gun-Britt Larsson (FP), ers f Ann-Louise Svensson (C) 

Anders Hansson (C) 

Holger Jonasson (KD) 

Michael Karlsson (S), v. ordförande 

Katarina Sandvall (C), ers f Laila Andrén (S) 

Linda Strand (S) 

Ulf Hanstål (M) 

Övriga deltagande Catrin Eriksson, förvaltningschef 

Berith Fahlén, nämndsekreterare 

Inger Bergh, ekonom § 28 

Kent Jönsson, rektor § 38 

Harald Hårdstedt (KD) 

Personalrepresentanter: Marie Malmén Lärarförbundet, §§ 27-37 

Utses att justera Michael Karlsson 

Justeringens  
plats och tid 

Stadshuset, 2010-04-28 

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer 27-42 
Berith Fahlén  

Ordförande 
  

Kjell Kaså 

Justerande 
 

Michael Karlsson 

 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN  §§ 27-42 

Sammanträdesdatum 2010-04-21 

Datum för 

anslags uppsättande 2010-04-28 
Datum för 

anslags nedtagande 2010-05-19 

Förvaringsplats 

för protokollet 
Stadshuset 

Underskrift 
……………………………………………………. 
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BUN § 27 

 

Meddelanden/information 

 

Holger Jonasson informerar om att elev- och lärargruppen från Uganda ej 

kunde komma som inplanerat. Besöket kommer att äga rum vid ett annat 

tillfälle. 

 

----------- 
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BUN § 28 

 

Budget 2010  

 

Ekonomen informerar om att uppföljningen visar på nollresultat. 

 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 

 

Informationen läggs till handlingarna. 

 

-------- 
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BUN § 29  2010/19 

 

Remiss – Ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan 

 

Kommunstyrelsen har till nämnden remitterat rubricerat ärende för yttrande. 

 

Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2010-04-28. 

 

Regeringen har i budgetpropositionen för 2009 (prop. 2008/09:1, utg. omr. 

16) aviserat att den avser utreda behovet av att inrätta ett fjärde tekniskt år i 

gymnasieskolan. 

 

Remissyttrande föreligger, dat. 2010-04-09. 

 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 

 

Nämnden inger till kommunstyrelsen följande yttrande: 

 

Åmåls kommun ser mycket positivt på förslaget om ett fjärde tekniskt år i 

gymnasieskolan. Kommunen anser att distinktionen mellan ett fjärde tekniskt 

år och yrkeshögskola är viktig. Dessutom bör tiden för ikraftträdande 

senareläggas för att verksamheter med kvalitet ska kunna byggas upp och 

presumtiva elever ska kunna informeras korrekt. 

 

Lokalisering 

 

Åmåls kommun vill förorda att Säffle kommuns gymnasium får möjlighet att 

bedriva det fjärde tekniska året för att tillgodose regionens utbildningsbehov. 

 

6.3.6  Behörighet och urval 

Regler för behörighet och urval bör följa förslaget, då distinktionen mellan ett 

fjärde tekniskt år och yrkeshögskola är viktig. Detta borgar för att det fjärde 

tekniska året fokuserar på fördjupning inom det kompetensområde de 

studerande valt under gymnasieutbildningens första tre år. 

 

6.3.14 Ikraftträdande 

Åmåls kommun anser att tiden för ikraftträdande bör senareläggas för att 

verksamheter av kvalitet ska hinna byggas upp och presumtiva elever ska 

kunna informeras korrekt inför ansökan till ett fjärde tekniskt år. Vid ett 

senarelagt första intag kan studentkullen från våren 2011 tillföras 

urvalsgruppen enligt 6.3.6. 

 

Beslutsexpediering 

Kommunstyrelsen 

---------- 
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BUN § 30 

AU § 37  2010/18 

 

Remiss – Ny förskolebyggnad i Fengersfors – skrivelse från Växthuset Ideell 

Förening 

 

Kommunstyrelsen har till nämnden remitterat rubricerat ärende för yttrande. 

 

Förvaltningschefen informerar om att samråd i frågan sker kontinuerligt. 

 

ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL NÄMNDEN 

 

Nämnden kan ej lämna yttrande i frågan förrän slutrapport inkommit. 

 

--------- 

 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 

 

Nämnden kan ej lämna yttrande i frågan förrän slutrapport från Växthus Ideell 

Förening har inkommit. 

 

Beslutsexpediering 

Kommunstyrelsen 

 

--------- 
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BUN § 31 

AU § 39 

 

Hantering av skolhälsovårdsjournaler 

 

När barnet börjar förskoleklass rekvireras barnhälsovårdsjournalen (original) 

med målsmans godkännande från Barnhälsovården. Skolhälsovårdsjournaler 

upprättas i skolan. 

 

Skolhälsovårdsjournalen följer eleven hela skoltiden t.o.m. gymnasiet. 

När en elev flyttar från en kommun till en annan inhämtas målsmans 

godkännande för att överföra skolhälsovårdsjournalen i original till 

mottagande skolhälsovård. 

 

Undantag: kopior lämnas till Friskolor och vid utflyttning till annat land. 

 

Efter år nio (år tio för berörda elever i särskolan) återsänds 

barnhälsovårdsjournalerna till barnhälsovården och arkiveras hos det 

landsting som senast lånade ut dem. 

 

Fem år efter sista anteckningen i skolhälsovårdsjournalen arkiveras denna i 

kommunarkivet. Kommunen måste ta ställning till vilken information som 

skall överföras när en elev flyttar från en kommun till en annan. 

Om man väljer att överlämna journalen i original till annan myndighet kan 

detta endast göras efter fullmäktigebeslut i den kommun som överlämnar 

journalen. Detta med stöd av Arkivlagen 15§ 2 stycket. Ett sådant beslut 

gäller endast för i kommunen upprättade journaler och måste fattas årligen. 

 

Tjänsteförslag föreligger, dat. 2010-03-13. 

 

ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL NÄMNDEN 

 

Nämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar om tillstånd att få 

överlämna skolhälsovårdsjournal i original till annan myndighet i enlighet 

med 15§ 2 stycket arkivlagen. 

---------- 

 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 

 

Nämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar om tillstånd att få 

överlämna skolhälsovårdsjournal i original till annan myndighet i enlighet 

med 15§ 2 stycket arkivlagen. 

 

Beslutsexpediering 

Kommunfullmäktige 

----------



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum Sida 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-04-21 7 

  

 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

BUN § 32 

AU § 40 

 

Skolhälsovården på gymnasieskolan 

 

Vårdgivare 

 

Med vårdgivare avses fysisk eller juridisk person som bedriver hälso- och 

sjukvård. 

 

I en kommun är det den nämnd som ansvarar för skolverksamheten som är 

vårdgivare för skolhälsovården i kommunen. 

 

I Åmåls kommun är barn och utbildningsnämnden vårdgivare för 

skolhälsovården för gymnasieskolan; Karlberg inklusive gymnasiesärskola.  

 

Verksamhetschef 

 

Det är vårdgivarens ansvar att det utses en verksamhetschef för den hälso- och 

sjukvårdsverksamhet som bedrivs av vårdgivaren. 

 

Tjänsteskrivelse föreligger, dat. 2010-03-23. 

 

ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL NÄMNDEN 

 

Verksamhetschef för skolhälsovården på gymnasieskolan; Karlberg inklusive 

gymnasiesärskolan är enhetschef för gymnasieskolan. 

 

----------- 

 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 

 

Verksamhetschef för skolhälsovården på gymnasieskolan; Karlberg inklusive 

gymnasiesärskolan är enhetschef för gymnasieskolan. 

 

---------- 
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BUN § 33 

AU § 41 

 

Skolhälsovården för förskola, grundskola och särskola 

 

Vårdgivare 

 

Med vårdgivare avses fysisk eller juridisk person som bedriver hälso- och 

sjukvård. 

 

I en kommun är det den nämnd som ansvarar för skolverksamheten som är 

vårdgivare för skolhälsovården i kommunen. 

 

I Åmåls kommun är barn- och utbildningsnämnden vårdgivare för 

skolhälsovården för förskoleklass- och grundskola inklusive särskola. 

 

Verksamhetschef 

 

Det är vårdgivarens ansvar att det utses en verksamhetschef för den hälso- och 

sjukvårdsverksamhet som bedrivs av vårdgivaren. 

 

Tjänsteskrivelse föreligger, dat. 2010-03-23. 

 

ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL NÄMNDEN 

 

Verksamhetschef för skolhälsovården för förskoleklass och grundskola 

inklusive särskola är enhetschef för Resursenheten. 

 

---------- 

 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 

 

Verksamhetschef för skolhälsovården för förskoleklass och grundskola 

inklusive särskola är enhetschef för Resursenheten. 

 

---------- 
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BUN § 34 

 

Skolinspektionen – kvalitetsgranskning 

 

Skolinspektionen genomförde under perioden 3 - 6 mars 2009 en 

kvalitetsgranskning avseende barn- och utbildningsförvaltningens insatser för 

en elev med hörselnedsättning i kommunens högstadieskola, 

Kristinebergskolan. 

 

Resursenheten har till Skolinspektionen redovisat vilka åtgärder som 

vidtagits. Uppföljningen skickades till Skolinspektionen 29 mars 2010. 

 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 

 

Läggs till handlingarna. 

 

--------- 
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BUN § 35  2010/23 

AU § 44 

 

Rösparksskolans idrottshall 

 

Skrivelse har inkommit till nämnden från 5-6:ans elevråd på Rösparksskolan 

om ny idrottshall. 

 

ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL NÄMNDEN 

 

Nämnden besvarar brevet och ordföranden och vice ordföranden gör ett 

studiebesök. 

 

--------- 

 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 

 

Nämnden besvarar brevet och ordföranden och vice ordföranden gör ett 

studiebesök. 

 

--------- 
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BUN § 36 

 

Ansökan om partnerskap i EU-programmet Daphne III och Fundamental 

Rights and Citizenship 

 

Genom Åmåls kommuns EU-kontor har förvaltningen fått kännedom om två 

intressanta EU-program, Daphne III-PROGRAMMET och Fundamental 

Rights and Citizenship.  

 

Båda programmen handlar om att utveckla metoder för att förhindra hot och 

våld i nära relationer, något som vi dagligen arbetar med inom våra respektive 

verksamheter. 

 

Det är nu möjligt att söka medel ur dessa program. Ansökningstiden går ut 29 

respektive 30 april -10. Det krävs ett nämndbeslut för att kunna ansöka. 

 

Tjänsteskrivelse föreligger, dat. 2010-04-20. 

 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 

 

Nämnden tillstyrker ansökan om partnerskap i nämnda projekt. 

 

Paragrafen förklaras för omedelbart justerad. 

 

--------- 
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BUN § 37  2010/22 

 

Skrivelse om barnomsorgen i Ånimskog 

 

Skrivelse har inkommit till nämnden angående barnomsorgen i Ånimskog. 

Skrivelsen är undertecknad Föräldragruppen i Ånimskog. 

 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 

 

Ordföranden och vice ordföranden erbjuder sig att träffa föräldragruppen. 

 

---------- 
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BUN § 38  2009/51 

 

Skolplikt i hemmet 

 

Enligt bun § 127 har ansökan om skolplikt i hemmet inkommit för två elever. 

Nämnden (bun § 100, 091015) beslutade bevilja skolplikt i hemmet t.o.m. 

2009-11-20. 

 

Nämnden beslutade att studieplan i Svenska som andraspråk, skrivet på 

svenska ska lämnas in för båda eleverna senast 2010-01-31. Utifrån att 

studieplanen lämnats in beviljar nämnden ansökan om skolplikt i hemmet 

t.o.m. 2010-04-21 (bun § 127, 2009-12-09). Förutsättningarna för beslut om 

skolplikt i hemmet t.o.m. 2010-04-21 avser fyra saker: 

 

 studieplan i svenska som andraspråk 

 nationella prov ska genomföras när eleverna går i år 3,5 och 9 (år 3, svenska 

som andraspråk och matematik, år 5 svenska som andraspråk, matematik och 

engelska, år 9 svenska som andraspråk, matematik, engelska, biologi, fysik 

och kemi) 

 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 

 elev i år 8 ska även testas i tyska och hem- och konsumentkunskap enligt 

Skolverkets nationella provbank 

 

Tjänsteskrivelse föreligger, dat. 2010-04-08. 

 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 

 

Nämnden beviljar ej fullgörande av skolplikt i hemmet med anledning av att 

nämndens villkor ej har fullföljts. 

 

Beslutsexpediering 

Vårdnadshavare 

 

---------- 
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BUN § 39 

 

Delegeringsbeslut 

 

Föreligger förteckning över delegeringsbeslut tagna i mars månad -10 

 

Gr 10  Inskrivning i särskola 

delegat  Catrin Eriksson 

 

Gr 21  Beslut om anpassad studiegång 

delegat  Kent Jönsson 

 

Gr 23  Ledighet för elev över 10 skoldagar 

delegat  Thomas Nilsson 

 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 

 

Läggs till handlingarna. 

 

--------- 
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BUN § 40 

 

Angående bisysslor 

 

Ulf Hanstål (M) tar upp frågan om bisysslor. 

 

Ordföranden konstaterar att ärendet är en fråga för POU, personal- och 

organisationsutskottet. 

 

--------- 
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BUN § 41 

 

Angående larm i förskolor 

 

Sven Callenberg (C) ställer fråga om kostnader för larm och bevakning av 

förskolor. 

 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 

 

Förvaltningen uppdras undersöka kostnader för larm och bevakning av 

förskolor. 

 

----------- 
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BUN § 42 

 

Skolskjutsning 

 

Ordföranden tar upp frågan om de olika friskolornas skolskjutsning. Nämnden 

är tillsynsansvarig  för kommunala skolor och även friskolor i kommunen. 

 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 

 

Förvaltningen uppdras skicka skrivelse till Natur- och Miljöskolan och 

Edsleskogs friskola angående uppföljning av trafiksäkerhetsutrustning och 

rutiner för dess användning. 

 

---------- 

  

 

 

 


