VÄNERSBORGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Gymnasienämnden

2003-01-28

1 (11)

Plats och tid

Trenova, Östra vägen 1, 2003-01-28, kl 09.00 - 17.30

Beslutande

Kjell Nilsson (s), ordförande
Orvar Carlsson (kd), vice ordförande
Gisela Holtersson (s), kl 10.30-12.00, 15.00-17.30
Jeanette Larsson (s)
Birger Gustafsson (c)
James Bucci (v), kl 13.00-17.30
Erling Pettersson (m), kl 10.30-17.30
Alexander Oskarsson (fp)
Peter Göthblad (fv)

Övriga deltagande

Anette Ruus (s), ersättare
Leif Höglund (s), ersättare, kl 09.00-17.00, §§ 1-2
Joakim Sjöling (s), ersättare
Christina Larsson (c), ersättare
Andreas Hjertén (m), ersättare
Joachim Gabre (fp), kl 09.30-13.00, 15.25-17.30
Robert Johansson (kd), kl 15.00-17.00, § 2
Magdalena Hansson (fv)
Hans Ackerman, personalföreträdare
Nils-Erik Rasmussen, personalföreträdare
Karl-Johan Höjer, förvaltningschef
Siw Andersson, utvecklingsledare, §§ 1-2
Margareta Lindmark, rektor Komvux, § 2
Marie Nordvall, ekonom, §§ 1-2
Anne Elfving, förvaltningssekreterare

Utses att justera

Justeringens
plats och tid

Underskrifter

Sekreterare

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

Paragrafer

1-12

Anne Elfving
Ordförande

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

Kjell Nilsson
Justerande

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

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

Orvar Carlsson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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§ 1

Dnr

Introduktion och utbildning
Kjell Nilsson (s), ordförande, hälsar välkomna till första sammanträdet med
gymnasienämnden för mandatperioden.
Dagen inleds med introduktion och utbildning enligt särskilt program
kl 09.00-15.00.

§ 2
Mötets öppnande och föredragning
Ordföranden hälsar välkomna till ordinarie sammanträde med
gymnasienämnden och förklarar det öppnat.
Därefter följer föredragning och information i beslutsärendena §§ 3-9.
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§ 3

Dnr 2002.15

Åtgärdsprogram med anledning av Skolverkets tillsynsrapport över
granskning av gymnasial vuxenutbildning och påbyggnads-utbildning
i Vänersborgs kommun
Vid gymnasienämndens sammanträde 2002-10-21 redovisades Skolverkets
tillsynsrapport över den granskning som gjordes i våras över gymnasial
vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning i Vänersborgs kommun.
Skolverket har funnit att kommunen inte uppfyller författningarnas krav inom
följande områden:
- Ansvarsfördelningen i kommunen, avseende anmälan av
delegationsbeslut
- Rektorsfunktionen
- Lokala arbetsplaner
- Uppföljning, utvärdering och kvalitetsredovisning
- Intagning, mottagande och urval av elever
- Studievägledning
- Individuella studieplaner
- Betyg och
- Kommunens kvalitetskrav och kontroll av externa
utbildningsanordnare
Skolverket återkommer till Vänersborgs kommun omkring 1 februari 2003
för att följa upp att åtgärder har vidtagits, som syftar till att författningarna
fortsättningsvis efterlevs.
Margareta Lindmark, rektor, redovisar åtgärdsplanen för nämnden. Av
åtgärdsplanen framgår bl a att flertalet av de brister som påpekas i
tillsynsrapporten har åtgärdats.

Gymnasienämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
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§ 4

Dnr 2003.1

Årsredovisning för gymnasienämnden 2002
Årsredovisning för gymnasienämnden 2002 föreligger.
Resultatet visar på ett underskott på –2,6 miljoner kr jämfört med budget.
Avvikelserna per anslagsbindningsnivå är följande; nämnd och administration
+0,1 mkr, gymnasieskola +0,1 mkr, gymnasiesärskola
–1,9 mkr, komvux +0,2 mkr och uppdragsutbildning –1,1 mkr.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden godkänner upprättad årsredovisning för
gymnasienämndens verksamhet år 2002.
Årsredovisningen överlämnas till kommunstyrelsen.

Expedieras
Kommunstyrelsen
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§ 5

Dnr 2003.1

Uppföljning av ekonomisk internkontroll 2002
Kommunfullmäktige har 2000-03-14, § 19, antagit ett reglemente för den
ekonomiska internkontrollen. Enligt reglementet ska nämnderna varje år anta
en särskild plan för granskning och uppföljning av den ekonomiska interna
kontrollen.
Reglementet syftar till
- att säkra att pengar och andra resurser används i överensstämmelse
med tagna beslut
- att säkra en effektiv organisation och förvaltning
- att säkerställa en riktig och fullständig redovisning
- att skydda mot förluster till följd av fel eller oegentligheter
- att skydda politiker och anställd personal mot oberättigade misstankar.
Under 2002 har en granskning skett avseende handläggningen av
kundfakturor, ersättningar till uppdragstagare, mobiltelefoner och
körjournaler.
Tjänsteutlåtande daterat 2003-01-20 över företagen granskning föreligger.

Gymnasienämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
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§ 6

Dnr 2003.1

Budget 2004 - information
Förvaltningschefen redogör för det underlag inför kommande budgetarbete
som inlämnats till ekonomistaben den 17 januari.
I underlaget, som benämns ”Viktiga frågor inför 2003-2004”, beskrivs
arbetet med ramanpassning 2003 och verksamhetsförändringar 2003 och
2004.
Enligt tidsplanen ska gymnasienämnden fatta beslut om budget 2004 den 25
mars.

Gymnasienämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
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§ 7

Dnr 2001.16

Rutiner i samband med införande av körkortsutbildning för
gymnasieelever
Gymnasienämnden beslutade 2002-12-09, § 79, att erbjuda körkortsutbildning enligt kundvalsmodell för eleverna på bygg-, el- (inriktning
elteknik), fordons- och omvårdnadsprogrammet inom en ram om
500 000:- och i övrigt enligt PM daterad 2002-12-09.
Ekonomen redovisar för nämnden de skriftliga rutiner som tagits fram för
både körskolor samt för elever för att få påbörja körkorts-utbildningen.

Gymnasienämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
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§ 8

Dnr 2002.14

Godkännande av avtal om förlängning av samverksansavtal för
naturbruksutbildning
Västkom (Västsvenska Kommunförbundens samorganisation) har i skrivelse
den 11 december översänt avtalsförslag angående förlängning av avtalet
avseende naturbruksutbildning och en rekommendation att anta förslaget.
Med hänsyn till de förändringar som följer med ny skollag och ny
gymnasieförordning föreslås ingen förändring av gällande avtal i nuläget.
Avtalet innebär att samverkansavtalet förlängs under perioden 2003-0101—2003-12-31, varefter förlängning sker med ett år i taget om uppsägning
inte sker, dock längst t o m 2005-12-31.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden godkänner ”Avtal av förlängning av samverkans-avtal
naturbruksutbildning” mellan Västra Götalandsregionen och Vänersborgs
kommun.

Expedieras
VästKom

Justerande sign
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§ 9

Dnr 2002.64

Uppföljning av handikappolitiskt program
Kommunfullmäktige har 2001-05-15, § 43, antagit ett handikappolitiskt
program. Programmet ska inarbetas in nämndernas planering och mål- och
resursplaner.
Årligen ska en skriftlig rapport inlämnas till kommunfullmäktige för Agenda
22-bokslut – som beskriver hur de regler som upptagits i programmet har
tillämpats under verksamhetsåret.
Förslag till yttrande daterat 2003-01-13 föreligger.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasieförvaltningens förslag till uppföljning av handikappolitiskt program,
daterat 2003-01-13, godkännes och överlämnas till handikapprådet.

Expedieras
Kommunala handikapprådet
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§ 10
Information
Ordföranden meddelar
att arbetsgruppen för orkesterspel haft möte den 15 januari på
Fyrstadskansliet för att informera om nuläget i det arbete som inletts med att
undersöka förutsättningarna att ansöka om riksintag för orkesterspel som en
gymnasieutbildning.
att kommunstyrelsens presidie besökt Birger Sjöberggymnasiet för att
studera lokalerna.
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§ 11
Anmälan av delegationsbeslut
Delegationsbeslut enligt beslutsjournal 2003-01-20 anmäles.

Gymnasienämndens beslut
Anmälan läggs till handlingarna.
-----

§ 12
Meddelanden
Meddelanden enligt bilaga för perioden 2002-12-02—2003-01-20
föreligger.

Gymnasienämndens beslut
Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerande sign
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