
ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum Sida 
GYMNASIENÄMNDEN 2009-09-17 1 
   

 Utdragsbestyrkande 

  

 

  
Plats och Tid Norrtull, kl. 09:00 – 11:15 
Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande 

Thomas Olsson (FP), ers. f Christer Törnell (KD) 
Michael Karlsson (S), vice ordf 
Laila Andrén (S) 

Övriga deltagande Thomas Nilsson, tf förvaltningschef 
Berith Fahlén, nämndsekreterare 
Inger Bergh, ekonom §§ 41-43 
Björn Lindeberg, rektor 
Personalrepresentant: Anna Karlefjärd Lärarförbundet §§ 41-43 

Utses att justera Laila Andrén 
Justeringens  
plats och tid BU-kontoret, 2009-09-24 
Under- 
Skrifter Sekreterare 

 
Paragrafer 41- 49 

Berith Fahlén  

Ordförande 
  

Kjell Kaså 

Justerande 
 

Laila Andrén 
 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ GYMNASIENÄMNDEN 
Sammanträdesdatum 2009-09-17 
Datum för 
anslags uppsättande 2009-09-24 

Datum för 
anslags nedtagande 2009-10-15 

Förvaringsplats 
för protokollet 

BU-kontoret 

Underskrift 
……………………………………………………. 
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GYMN § 41 
 
Budget 2009 
 
Ekonom Inger Bergh föredrog ärendet. 
Rektor Björn Lindeberg informerade om elevantalet på Karlbergsgymnasiet. 
 
GYMNASIENÄMNDENS BESLUT 
 
Läggs till handlingarna. 
 
--------- 
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GYMN 42 
GYMN BG § 27 
 
Interkommunal ersättning 
 
Avstämningsdatum avseende interkommunal ersättning diskuterades. 
 
BEREDNINGSGRUPPENS FÖRSLAG TILL NÄMNDEN 
 
Nämnden beslutar att avstämningsdatum avseende interkommunal ersättning 
ska vara 1 februari och 15 september. 
 
---------- 
 
GYMNASIENÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden beslutar att avstämningsdatum avseende interkommunal ersättning 
ska vara 1 februari och 15 september. 
 
--------- 
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GYMN § 43 
 
Meddelanden/information 
 
Protokoll fört vid möte 25 augusti –09 med samverkansgruppen centralt 
(Cesam buf), delades ut. 
 
Förvaltningens information:  
- Arbetsmiljöverket kommer att göra en inspektion 4 november –09 
- utredning Skola 2010 
- matematiksamarbete mellan högstadie- och gymnasieskolan 
 
GYMNASIENÄMNDENS BESLUT 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
--------- 
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GYMN § 44 
GYMN BG § 29 
 
Särskoleelever 
 
Rektor Björn Lindeberg informerade. 
 
BEREDNINGSGRUPPENS FÖRSLAG TILL NÄMNDEN 
 
Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att inrätta rutiner vad gäller kontakten 
mellan grundskolans särskola och gymnasieskolan för elever som ska vidare 
till gymnasiesärskolan. 
 
------------- 
 
GYMNASIENÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att inrätta rutiner vad gäller kontakten 
mellan grundskolans särskola och gymnasieskolan för elever som ska vidare 
till gymnasiesärskolan. 
 
--------- 
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GYMN § 45 
GYMN BG § 30  
 
Projekt – Vår gemensamma historia Åmål - Gadebusch 
 
I slutet av april detta år genomfördes första delen av projektet ”Vår 
gemensamma historia Åmål – Gadebusch”. Sju elever från SP2b med två 
lärare (Henrik Olsson och Christian Bruce) besökte under en vecka en grupp 
från gymnasiet i Gadebusch. Temat för besöket var 20-årsminnet av murens 
fall. 

 
Nästa del i projektet är att den tyska gruppen besöker Åmål i början av hösten. 
Samma elever och lärare finns med i planeringen, samt att ytterligare någon 
lärare kan bli aktuell. Karlbergsgymnasiet ansvarar för genomförandet av 
besöket och står för kostnad vad gäller skollunch och eventuella inträden. 
 
Karlbergsgymnasiet kan ej stå för kostnaden för logi. Det rör sig om fyra 
nätter för 9 personer. 
 
BEREDNINGSGRUPPENS FÖRSLAG TILL NÄMNDEN 
 
Nämnden beslutar stå för kostnaden för logi. 
 
--------- 
 
GYMNASIENÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden beslutar stå för kostnaden för logi. 
 
--------- 
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GYMN § 46 
GYMN BG § 31  2009/52 
 
Ansökan om busskort (skolskjuts) 
 
Ansökan har inkommit om busskort (skolskjuts) för elev boende i Åmål och 
som har sin skolgång på Karlbergsgymnasiet. Eleven har växelvis boende och 
bor varannan vecka i Långserud. Ansökan gäller resa mellan Åmål och 
Långserud, Säffle kommun. 
 
BEREDNINGSGRUPPENS BESLUT 
 
Förvaltningen uppdras utreda ärendet till nämndens möte 17 september –09. 
 
--------- 
 
Tf förvaltningschef föredrog ärendet. 
 
GYMNASIENÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden avslår ansökan. Kommunen är inte skyldig att bistå med busskort 
(skolskjuts) till annan kommun. 
 
Beslutsexpediering 
 
Besvärshänvisning 
--------- 
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GYMN § 47 
GYMN § 39 
 
Skolskjuts för gymnasieelever 
 
En fråga togs upp angående skolskjuts för gymnasieelever som valt friskola. 
 
GYMNASIENÄMNDENS BESLUT 
 
Förvaltningen uppdras utreda frågan till nämndens möte i september –09. 
 
---------- 
 
Tf förvaltningschef föredrog ärendet. 
 
Föreslås att friskolor kan köpa platser till sina elever på de befintliga 
skolskjutssträckorna till en genomsnittskostnad. 
 
Thomas Olsson (FP) yrkar att friskolorna får köpa platser till en lägre kostnad. 
 
GYMNASIENÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden beslutar att friskolor kan köpa platser till sina elever på de 
befintliga skolskjutssträckorna, i mån av plats, till en genomsnittskostnad. 
Antalet platser i kommunens skolskjutsar kan förändras under läsårets gång 
och elever i den kommunala skolan har företräde. 
 
Thomas Olsson (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag. 
 
---------- 
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GYMN § 48 
 
Gymnasieelev i annan kommun 
 
Förfrågan har inkommit gällande en elevs behov av regelbundna 
psykologsamtal. Eleven är folkbokförd i Åmåls kommun och har sin 
gymnasieskolgång i Bengtsfors kommun. 
 
GYMNASIENÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden konstaterar att ärendet faller under sjukvården och inte skolan. 
Förvaltningen uppdras meddela beslutet till gymnasieskolan i Bengtsfors 
kommun. 
 
--------- 
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GYMN § 49 
 
Ang. studentexamen 
 
Laila Andrén (S) tog upp frågan om elevers alkoholförtäring i samband med 
studentexamen. 
 
Rektor Björn Lindeberg informerade om det pågående arbetet med att 
förbättra rutinerna kring skolavslutningen. 
 
GYMNASIENÄMNDENS BESLUT 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
-------- 
  


