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Plats

Stora Konferensrummet Idrottsgatan 7, Vänersborg

Tid

Tisdagen den 18 september 2012, kl 13.00-15.10.

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 2

Ärendelista

Sid 3

Utsedd att justera

Gunnar Henriksson

Paragrafer

63-71

Underskrifter
Sekreterare

............................................................................................

Marit Hansson

Ordförande

.............................................................................................

Henrik Josten

Justerande

.............................................................................................

Gunnar Henriksson
________________________________________________________________________________
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Närvarolista
Beslutande
Henrik Josten (M)
Anette Ruus (S)
Niklas Claesson (M)
Anna Rudebou Svedung (M)
Gunnar Henriksson (FP)
Leif Höglund (S)
Bengt Fröjd (C)
James Bucci (V)
Christina Olsen Lundh (MP)

Tjänstgör för
Theresia Nordlund (S)
Astrid Karlsson-Björkman (M)

Ersättare
Jonathan Axelsson (M) §§ 63-67
John-Åke Ericsson (KD)
Eva Lindgren (V)
Jan-Erik Strid (VFP)

Övriga deltagare
Lena Hansson, gymnasiechef, §§ 63, 64
Kent Javette, förvaltningschef
Marit Hansson, förvaltningssekreterare
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Ärenden

Sid

§ 63

Verksamhetsuppföljning 2012

4

§ 64

Delårsrapport/tertialrapport gymnasienämnden januari-augusti 2012

5

§ 65

Lokalfrågor gymnasieförvaltningen 2012-investeringsplan Idrottsgatan 3

6

§ 66

Gym/Vux Vänersborg-Trollhättan - Kunskapsförbundet Väst

7

§ 67

Information, rapporter och övriga frågor 2012

8

§ 68

Anmälan om delegationsbeslut 2012

9

§ 69

Meddelanden 2012

10

§ 70

Ärenden till nästa sammanträde 2012-10-16

11

§ 71

Yttrande över remiss förslag till insatser för att stärka samverkan gällande

12

yrkeshögskoleutbildningar inom Fyrbodal
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Dnr 2012/59

Verksamhetsuppföljning 2012
Ärendebeskrivning
Gymnasiechef Lena Hansson kom till dagens sammanträde för att berätta om årets
antagning samt hur elevantalet är fördelat på programmen.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden noterar informationen.
_____________
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§ 64

Dnr 2012/71

Delårsrapport/tertialrapport gymnasienämnden januari-augusti
2012
Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Kent javette presenterar delårsrapport med helårsprognos för perioden
januari-augusti 2012. Prognosen pekar på ett underskott. Avvikelserna per
anslagsbindningsnivå är följande:

Nämnd/administration
Gymnasie-/gymnasiesärskola
Uppdragsutbildning
Komvux
Arbetsmarknadsenhet

+ 0,4 Mkr
- 6,1 Mkr
- 0,3 Mkr
0,0 Mkr
0,0 Mkr

Gymnasienämndens beslut
-

Gymnasienämnden överlämnar delårsrapport med helårsprognos för perioden
januari-augusti 2012 till kommunstyrelsen.
Gymnasienämnden begär ytterligare 3,2 Mkr för att täcka de ökade interkommunala
kostnaderna
Gymnasienämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med åtgärder för att
hålla budgetramen för 2012.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
_____________
Protokollsutdrag:
kommunstyrelsen
ekonomikontoret
rektorer
gymnasiechef
AME-chef
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Dnr 2012/7

Lokalfrågor gymnasieförvaltningen 2012 - investeringsplan
Idrottsgatan 3
Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Kent Javette redogör för investeringsplanerna gällande Idrottsgatan 3.
69 Mkr finns att tillgå för renovering. Målet är att koncentrera verksamheterna till
Idrottsgatan 3. Arkitekt är anlitad och samhällsbyggnadsförvaltningen står som
”projektledare”. Fordonsprogrammet är prioritering nummer ett.
Arbetsmarknadsenheten kommer troligen att flytta delar av sin verksamhet till
Gyllenheimsgatan respektive Lindgården.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden noterar informationen.
_____________
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Dnr 2009/122

Gym/Vux Vänersborg – Trollhättan, Kunskapsförbundet Väst
Ärendebeskrivning
Kent Javette, förvaltningschef, informerar.
Direktionen har haft sitt första möte.
Förbundsdirektören rekryterar för närvarande utvecklingschef samt informations- och
kanslichef.
Brevet om övergång till Kunskapsförbundet Väst (KFV) har delats ut till berörd
personal.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden noterar informationen.
_____________
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§ 67

Dnr 2012/4

Information, rapporter och övriga frågor 2012
Information från nämndordförande
Gemensamt presidium med Trollhättan kommer att fortsätta året ut för att kunna
behandla direkta verksamhetsfrågor.
Styrgruppen för bildandet av kommunalförbundet har haft ett avslutande möte, där
slutrapporten för projektet presenterades av Lena Malmfors.
Styrgruppen för Psynk-projektet har också haft möte.

Information från förvaltningschef
Modellområdesprojektet, numera kallat Psynk, går nu in i en ny fas. Tidigare
processledare Carianne Lundvall Karlsson, jobbar numera för Sveriges kommuner och
landsting, SKL. En ny lokal processledare kommer att anställas i kommunen. Psynk
skall pågå 2012 t o m 2014 och tanken är att Kunskapsförbundet Väst skall delta i
arbetet då gymnasienämnden upphör vid årsskiftet.
I oktober kommer representanter från Vänersborgs kommun att åka till Stockholm för
att presentera Psynk.
Ungdomsmottagningens verksamhet ses över.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden noterar informationen.
_____________
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§ 68

Dnr 2012/5

Anmälan om delegationsbeslut 2012
Delegationsbeslut för perioden 2012-06-05-2012-09-11 redovisas enligt bilaga.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden godkänner redovisade delegationsbeslut för perioden 2012-06-052012-09-11 enligt bifogat underlag.
_____________
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Dnr 2012/6

Meddelanden 2012
Meddelandelista för perioden 2012-06-05 - 2012-09-11 redovisas enligt bilaga.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden noterar informationen.
_____________
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Dnr 2012/8

Ärenden till nästa sammanträde 2012-10-16







Motion om ersättares rätt att lägga protokollsanteckningar i styrelser och nämnder
Motion om möjlighet för nämnder att införa öppna nämndsammanträden
Lokalfrågor
Gym/Vux Vänersborg-Trollhättan/Kunskapsförbundet Väst
Presentation av förbundsdirektör Johan Olofson
Anmälan julbord
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§ 71

Dnr 2012/29

Yttrande över remiss Förslag till insatser för att stärka
samverkan gällande yrkeshögskoleutbildningar inom Fyrbodal
Ärendebeskrivning
Direktionen för Fyrbodals kommunalförbund fick vid sammanträde
2012-06-14 en presentation av förslag till insatser för att stärka samverkan
mellan kommunerna beträffande utbildningar inom yrkeshögskola. Direktionen
beslutade att översända förslag om ”Yrkeshögskola Fyrbodal” till kommunerna på
remiss.
Tjänsteskrivelse daterad 2012-09-11 föreligger.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden ställer sig positiv till förslaget som helhet, men understryker
att Fyrbodals kommunalförbund endast skall ha en samordnande
funktion. Den operativa delen skall ligga på respektive utbildningsanordnare
och befintliga strukturer användas. Finansieringen av en samordnare bör också
klargöras.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
_____________

Protokollsutdrag:
kommunkansliet
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