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Stora Konferensrummet Idrottsgatan 7, Vänersborg

Tid

Tisdagen den 16 oktober 2012, kl 13.00-14.30
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Enligt närvarolista, sid 2
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Närvarolista
Beslutande
Henrik Josten (M)
Theresia Nordlund (S)
Christer Thobiasson (M)
Anna Rudebou Svedung (M)
Gunnar Henriksson (FP)
Leif Höglund (S)
Bengt Fröjd (C)
James Bucci (V)
Jan-Erik Strid (VFP)

Tjänstgör för

Astrid Karlsson-Björkman (M)

Christina Olsen Lundh (MP)

Ersättare
Christin Slättmyr (S)
Jonathan Axelsson (M)
John-Åke Ericsson (KD)
Anette Ruus (S)
Eva Lindgren (V)
Personalföreträdare

Övriga deltagare
Johan Olofson, förbundsdirektör Kunskapsförbundet Väst, § 72
Kent Javette, förvaltningschef
Marit Hansson, förvaltningssekreterare
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Ärenden

Sid

§ 72

Presentation av förbundsdirektör Johan Olofson

4

§ 73

Delårsrapport/tertialrapport gymnasienämnden.januari-augusti 2012 -

5

uppföljning
§ 74

Lokalfrågor gymnasieförvaltningen 2012 - gymnasiehallen

6

§ 75

Gym/Vux Vänersborg – Trollhättan – Kunskapsförbundet Väst

7

§ 76

Information, rapporter och övriga frågor 2012

8

§ 77

Anmälan om delegationsbeslut 2012

9

§ 78

Meddelanden 2012

10

§ 79

Motion om ersättares rätt att lägga protokollsanteckningar i styrelse och

11

nämnder
§ 80

Yttrande över B-huset, f d Huvudnässkolan Vänersborg

13

§ 81

Utbildningsutbud Birger Sjöberggymnasiet 2013/2014

14

§ 82

Ärenden till nästa sammanträde 2012

15

§ 83

Överflytt av AME till socialnämnden

16
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Dnr 2012/4

Presentation av förbundsdirektör Johan Olofson
Förbundsdirektör Johan Olofson, Kunskapsförbundet Väst, presenterar sig och sin syn
på utbildningsverksamhet.
Viktigt är att lägga fokus på grunduppdraget utbildning. Omvärldsbevakning och
lärande av andra är viktigt Några av målen med utbildningsorganisationen för
Kunskapsförbundet är brett utbud, profilerad verksamhet och hög kvalitet. Prioriterat är
en effektivare organisation och en vassare marknadsföring, liksom
utvecklingsprocesser.
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Dnr 2012/71

Delårsrapport/tertialrapport gymnasienämnden januari-augusti
2012 - uppföljning
Vid föregående nämndsammanträde beslutades att Gymnasienämnden begär ytterligare
3,2 Mkr för att täcka de ökade interkommunala kostnaderna. Skrivelse är inlämnad till
KS. Gymnasienämnden gav också förvaltningen i uppdrag att återkomma med åtgärder
för att hålla budgetramen för 2012.
Förvaltningschef Kent Javette informerar. Förvaltningen jobbar med att försöka hitta
lösningar. Lokalfrågan är prioriterad.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden noterar informationen.
_____________

Protokollsutdrag:
ekonomer
rektorer
gymnasiechef
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Dnr 2012/7

Lokalfrågor gymnasieförvaltningen 2012 - gymnasiehallen
Ärendebeskrivning
Vid sammanträde 2012-02-14, § 10, gavs förvaltningschefen i uppdrag att slutföra
överföring av gymnasiehallen till Arena Fritid.
Bakgrunden är bl a att underlätta övergången till kommunalförbundet, genom
överförande av hyresavtalet till Arena Fritid. Gymnasieskolan hyr därefter hallen för
den tid som gymnasiet utnyttjar densamma.
Förvaltningschef Kent Javette informerar. Vissa uppgifter saknas i dagsläget, men
ärendet kommer att återupptas vid nästa sammanträde den 20 november.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden noterar informationen. Frågan återupptas vid nästa
nämndsammanträde.
_____________
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Dnr 2009/122

Gym/Vux Vänersborg - Trollhättan - Kunskapsförbundet Väst
Förvaltningschefens roll är numera att stötta förbundsdirektören i frågor som rör
verksamheten inför starten av kommunalförbundet 1 januari 2013.
Direktionsmöte har ägt rum. Alla beslut som rör härrör skollagstiftning kan direktionen
inte fatta beslut om, och därför kommer vissa beslut att fattas av respektive nämnd,
exempelvis rörande utbildningsutbud och regler för inackordering och resor.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden noterar informationen.
_____________
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Dnr 2012/4

Information, rapporter och övriga frågor 2012
Information från förvaltningschef
Kent Javette informerar kring Psynk-projektet samt Komvux.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden noterar informationen.
_____________
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§ 77

Dnr 2012/5

Anmälan om delegationsbeslut 2012
Delegationsbeslut för perioden 2012-09-12-2012-10-08 redovisas enligt bilaga.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden godkänner redovisade delegationsbeslut för perioden 2012-09-122012-10-08 enligt bifogat underlag.
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Dnr 2012/6

Meddelanden 2012
Meddelandelista för perioden 2012-09-12 - 2012-10-08 redovisas enligt bilaga.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden noterar informationen.
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§ 79

Dnr 2012/84

Motion om ersättares rätt att lägga protokollsanteckningar i
styrelse och nämnder
Ärendebeskrivning
Morgan Larsson (VFP) har i en motion föreslagit att reglementen för samtliga styrelser
och nämnder I Vänersborgs kommun ändras så att icke tjänstgörande ersättare tillåts
anteckna sin mening till protokollet genom protokollsanteckning.
Skrivelse daterad 2012-08-30 föreligger.
Ordförandes förslag till beslut är att nämnden ställer sig bakom aktuella skrivelse, d v s
förvaltningens förslag till beslut.
Jan-Erik Stridh (VFP) yrkar bifall till motionen.
Genom acklamation finner ordföranden att ordförandens förslag vunnit.
Omröstning begärdes.
Ordföranden föreslog följande omröstningsordning: De som röstar ja stödjer
förvaltningens förslag. De som röstar nej yrkar bifall till motionen.
8 JA-röster
Theresia Nordlund (S)
Christer Thobiasson (M)
Anna Svedung (M)
Gunnar Henriksson (FP)
Leif Höglund (S)
Bengt Fröjd (C)
James Bucci (V)
Henrik Josten (M)
1 NEJ-röst
Jan-Erik Stridh (VFP)
Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden ställer sig bakom skrivelse daterad 2012-08-30.
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Jan-Erik Stridh (VFP) reserverade sig mot beslutet.

Protokollsutdrag:

kommunkansliet
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Dnr 2011/100

Yttrande över B-huset f d Huvudnässkolan, Vänersborg
Ärendebeskrivning

-

Samhällsbyggnadsförvaltningen begär att gymnasienämnden yttrar sig om
intresse av att hyra byggnaden helt/delvis
behov av ändrad lokallösning och hur detta i så fall skall finansieras
övriga synpunkter

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden har arbetat för att få ner/anpassa lokalbeståndet för sina
verksamheter. Vid årsskiftet upphör gymnasienämnden, då gymnasieskolans och
Komvux verksamheter övergår till ny huvudman, kommunalförbundet
Kunskapsförbundet Väst. Arbetsmarknadsenheten kommer efter årsskiftet att ingå i
socialnämndens verksamheter.
Gymnasienämnden har, med hänvisning till ovanstående, inget intresse av att hyra
B-huset, f d Huvudnässkolan, Vänersborg.
_____________

Protokollsutdrag:
samhällsbyggnadsförvaltningen
kommunkansliet
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Dnr 2012/120

Utbildningsutbud Birger Sjöberggymnasiet 2013/2014
Ärendebeskrivning
Förslag till utbildningsutbud och organisation för Birger Sjöberggymnasiet 2013/2014
föreligger.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden godkänner föreslaget utbildningsutbud och organisation för Birger
Sjöberggymnasiet 2013/2014, med reservation för att ändringar kan komma att företas
med hänvisning till inträdet i kommunalförbundet Kunskapsförbundet Väst 2013-01-01.
_____________

Protokollsutdrag:
Fyrbodals kommunalförbund
rektorer
Trollhättans stad
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Dnr 2012/8

Ärenden till nästa sammanträde 2012-11-20




Lokalfrågor
Gym/Vux Vänersborg trollhättan – Kunskapsförbundet Väst
Inackorderingstillägg/resebidrag
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§ 83

Dnr 2011/48

Överflytt av AME till socialnämnden
Ärendebeskrivning
I budgetanvisningar för 2012 antagna av Kommunstyrelsen 2011-03-02, §
52, står följande:
”Kommundirektören ges i uppdrag att utreda och arbeta fram ett förslag till
omflyttning av Arbetsmarknadsenheten från Gymnasienämnden till Socialnämnden.
Båda dessa nämnder uppmanas att yttra sig över denna förändring
i anslutning till nämndernas förslag till mål- och resursplan 2012—2014.”
Utredningen rörande överflyttning av Arbetsmarknadsenheten till Socialnämnden
har varit och är starkt förknippad med utredning om ett gemensamt
kommunalförbund för de frivilliga skolformerna tillsammans med
Trollhättans kommun. Förslaget kommer att bli föremål för fullmäktiges
beslut med förslag att ”Kunskapsförbundet Väst” ska starta sin verksamhet
2013-01-01 då Gymnasienämndens verksamhet upphör. Enligt samma förslag
ingår inte Arbetsmarknadsenheten i Kunskapsförbundet Västs uppdrag
Utredning om flyttning av Arbetsmarknadsenheten föreligger. I utredningen föreslås
följande förslag till beslut för kommunfullmäktige:
”Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen i sin lednings- och
uppsiktsverksamhet ska
a. ägna särskild uppmärksamhet åt den statliga arbetsmarknadspolitiken
och kommunens egna åtgärder,
b. ta de initiativ kommunstyrelsen bedömer som nödvändiga samt
c. skapa ett forum för regelbundna överläggningar med socialnämnden
om insatser mot arbetslöshet och dess verkningar.
2. Kommunfullmäktige beslutar att till socialnämndens uppgifter hör:
a. att ansvara för arbetsmarknadspolitiska insatser, åtgärder och EUprojekt
inom området,
b. att vara arbetslöshetsnämnd och med detta särskilt
handlägga frågor om kommuns hjälpverksamhet vid arbetslöshet,
samarbeta med myndigheter och enskilda vilkas verksamhet rör
sysselsättningsfrågor,
omedelbart underrätta Arbetsförmedlingen om arbetskonflikt
som påverkar hjälpverksamhet inom kommunen,
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göra de framställningar till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
som behövs för nämndens verksamhet.
c. att teckna eventuella avtal med Arbetsförmedlingen och andra aktörer,
d. att besluta om förväntade resultat för verksamheten samt
e. att utveckla och effektivisera arbetsmarknadspolitiska insatser och
åtgärder som leder till att den enskilde kan försörja sig.
3. Kommunfullmäktige beslutar att förändringarna enligt punkterna 1 – 2
ska träda i kraft i samband med gymnasienämndens entledigande den 1
januari 2013”.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden har ingenting att erinra mot upprättat dokument eller föreslaget
beslut till kommunfullmäktige.
_____________

Protokollsutdrag:
socialförvaltningen
AME

_________________________________________________________________________________________________
│ Justerandes sign
│ Utdragsbestyrkande
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

