
ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum Sida 
GYMNASIENÄMNDEN 2009-04-16 1 
   

 Utdragsbestyrkande 

  

 

  
Plats och Tid Norrtull, kl. 08:00 – 08:40 
Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande 

Sven Callenberg (C) 
Thomas Olsson (FP), ers f Christer Törnell (KD) 
Michael Karlsson (S), v ordf 
 

Övriga deltagande Svante Melander, förvaltningschef 
Berith Fahlén, nämndsekreterare 
Inger Bergh, ekonom  
 
 

Utses att justera Michael Karlsson 
Justeringens  
plats och tid BU-kontoret, 2009-04-17 
Under- 
Skrifter Sekreterare 

 
Paragrafer 20-23 

Berith Fahlén  

Ordförande 
  

Kjell Kaså 

Justerande 
 

Michael Karlsson 
 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ GYMNASIENÄMNDEN 
Sammanträdesdatum 2009-04-16 
Datum för 
anslags uppsättande 2009-04-17 

Datum för 
anslags nedtagande 2009-05-08 

Förvaringsplats 
för protokollet 

BU-kontoret 

Underskrift 
……………………………………………………. 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

   
    

 

GYMN § 20 
 
Budget 2009  
 
Ekonom Inger Bergh redogjorde för uppföljning månadsrapport per februari  
–09. 
 
GYMNASIENÄMNDENS BESLUT 
 
Lägges till handlingarna. 
 
-------- 
 
 
GYMN § 21 
 
Budget 2010 
 
Ekonom Inger Bergh informerade om tidsplanen för budget 2010. 
 
GYMNASIENÄMNDENS BESLUT 
 
Lägges till handlingarna. 
 
--------- 
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GYMN § 22 
 
Meddelanden/information 
 
Protokoll fört vid möte med samverkansgruppen centralt (Cesam buf) delades 
ut. Konstaterades att samverkan skett fredag 13 februari –09 och fredag 13 
mars -09 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. 
 
Information till nämnden: 
 
Omprövningsbeslut från Skolinspektionen angående ansökan från Baggium 
Utbildning AB om rätt till bidrag och därmed statlig tillsyn för utbildningar 
vid den fristående gymnasieskolan Åmåls Praktiska Gymnasium i Åmåls 
kommun. Beslutet gäller Specialutformat program närliggande 
Fordonsprogrammet och Specialutformat program närliggande 
Energiprogrammet. 
 
Svar från Fyrbodal angående medlemskap i Teknikcollege Fyrbodal. 
 
Ordföranden informerade om intagningsstatistiken. 
 
Datorer till gymnasieelever diskuterades. 
 
GYMNASIENÄMNDENS BESLUT 
 
Förvaltningen uppdras göra en utvärdering vad gäller datorer till 
gymnasieelever. 
 
--------- 
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GYMN § 23 
GYMN BG § 19 
 
Hantering av skolhälsovårdsjournaler 
 
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. 
 
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:a stycket. Ett sådan beslut 
gäller endast för i kommunen upprättade journaler och måste fattas årligen. 
 
Tjänsteförslag föreligger, dat. 2009-03-13. 
 
BEREDNINGSGRUPPENS FÖRSLAG TILL NÄMNDEN 
 
Nämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar om tillstånd att få 
överlämna skolhälsovårdsjournal i original till annan myndighet i enlighet 
med 15§ 2:a stycket arkivlagen. 
 
----------- 
 
GYMNASIENÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar om tillstånd att få 
överlämna skolhälsovårdsjournal i original till annan myndighet i enlighet 
med 15§ 2:a stycket arkivlagen. 
 
Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 
 
--------- 
 
 
 


