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Plats och tid

Villa Hehrne (Kumlien), Vänersborg, kl 09.00-17.30

Beslutande

Kjell Nilsson (s), ordförande
Orvar Carlsson (kd), vice ordförande
Gisela Holtersson (s), §§ 36-42, kl 09.00-17.00
Anette Ruus (s)
Birger Gustafsson (c)
James Bucci (v), §§ 36-43, kl 11.30-17.30
Erling Pettersson (m)
Vanja Ekström (fp)
Peter Göthblad (fv)

Övriga deltagande

Leif Höglund (s), ersättare, §§ 37-43, kl 15.00-17.30
Joakim Sjöling (s), ersättare
Stefan Larsson (v), ersättare
Ulla- Beth Stake (fp), ersättare
Karl-Johan Höjer, förvaltningschef
Siw Andersson, utvecklingsledare, § 36
Marie Nordvall, ekonom, §§ 37-38
Anne Elfving, förvaltningssekreterare

Utses att justera

James Bucci

Justeringens
plats och tid

Gymnasieförvaltningen, 2005-05-19, kl 09.30

Underskrifter

Sekreterare

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

Paragrafer

36-43

Anne Elfving
Ordförande

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

Kjell Nilsson
Justerande

................................................................................
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James Bucci

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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§ 36

Dnr 2005/

Kvalitetsredovisning 2004 för Birger Sjöberggymnasiet och Komvux
Kvalitetsredovisning 2004 för Birger Sjöberggymnasiet och Komvux
föreligger.
Utvecklingsledaren inleder med en redogörelse för kvalitetsredovisning i
allmänhet, syfte och mål. Därefter ägnar nämnden resten av förmiddagen åt
grupparbete kring de olika rektorsområdenas kvalitetsredovisningar.

Gymnasienämndens beslut
Kvalitetsredovisning för Birger Sjöberggymnasiet och Komvux
2004 godkännes.
Följande förbättringsområden inför kvalitetsredovisning 2005 fastställs.
”Fortsatt arbete med att utveckla kvalitetsredovisningen vad gäller innehåll,
årsplanering, utvärdering och analys av nyckeltal, t ex betyg och elevstatistik.”

Expedieras
Samverkansgruppen FSG

§ 37

Dnr 2005/84

Plan för granskning av den ekonomisk internkontroll 2005
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.
För gymnasienämndens verksamhetsområden föreslås i tjänsteutlåtande
2005-04-21 följande granskningsplan för 2005:
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?

Granskning avseende leverantörsfakturor så att de är utformade efter de
regler som infördes i Sverige år 2004 enligt nya direktiv från EU.

?

Granskning avseende köptrohet mot de upphandlingsavtal som kommunen
har tecknat. Leverantörsfakturor med mindre belopp ska granskas.

?

Kontroll av kundfakturering på byggprogrammet

?

Kontroll av kundfakturering på fordonsprogrammet

?

Kontroll av kundfakturering arbetsmarknadsenheten, snickeriverkstad och
växtförsäljning.

Gymnasienämndens beslut
Plan för granskning av den interna kontrollen 2005 inom gymnasienämndens
verksamhetsområden fastställs.

Expedieras
Kommunstyrelsen
Rektorer, chef AME
Samverkansgruppen (FSG)
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Utdragsbestyrkande
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§ 38

Dnr 2005/92

Tertialuppföljning för gymnasienämnden januari – april 2005
Tertialrapport för perioden januari – april 2005 föreligger. Prognosen för
helåret pekar på ett underskott på –3,6 miljoner kr jämfört med budget,
varav –1,5 miljoner kr på gymnasieskolan och –2,3 miljoner kr på
gymnasiesärskolan.

Gymnasienämndens beslut
Delårsrapport för gymnasienämnden januari – april 2005 godkännes och
överlämnas till kommunstyrelsen.
Följande åtgärder redovisas i strävan att nå balans.
Övergripande
Alla tjänster vakansprövas av förvaltningen innan ansvarig chef får besluta om
tillsättning.
Gymnasieskola
Gymnasienämnden har under 2005 flyttat 2 Mkr från Komvux till gymnasiet.
I april 2004 beslutade gymnasienämnden bl a att minska städ- och
skolmåltidskostnaderna och kostnaderna för elevboendet och ändrat
inackorderingstillägg. Inget nytt golfavtal tecknas och kostnaderna för
naturvetenskapliga programmet med inriktning musik minskas. Allt får fullt
genomslag 2005 förutom skolmåltiderna där förhandlingar pågår.
Gymnasieskolan arbetar med att försöka minska kostnaderna inför läsåret
2005/2006 trots fler elever. Lärartätheten beräknas därför minska.
Utbildningen breddas och nya program/inriktningar startas för att påverka de
interkommunala intäkterna och kostnaderna.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 38 forts.
Vänersborgs kommun har förlängt samverkansavtalet med Melleruds kommun
avseende gymnasieskolan.
Gymnasiesärskola
Särskoleverksamheten, förutom verksamhetsträningen, har tidigare köpts och
möjligheten att påverka kostnadsbilden har varit mycket begränsad. Fr o m
höstterminen 2003 finns gymnasiesärskola i Vänersborgs kommun inom
programmen fordon och estetisk verksamhet. Fr o m höstterminen 2005 finns
även det individuella programmet i Vänersborg. Målet är en minskad
kostnadsökning för gymnasiesärskolan totalt. En full effekt av omfattningen
kan tydligt läsas ut först efter full utbyggnad, dvs efter fyra år.
Vänersborg kommun har skrivit ett samverkansavtal med Trollhättan kommun
avseende gymnasiesärskola.
Komvux/uppdragsutbildning
Gymnasienämnden har under 2005 flyttat 2 Mkr från Komvux till gymnasiet.
Komvux och uppdragsutbildningen ser över sin verksamhet. Komvux utbud
kan komma att minskas. En del av befintlig personal kan användas i EUprojektet Ungdomslyftet, där Komvux och Arbets-marknadsenheten
samarbetar.
Arbetsmarknadsenhet
AME försöker att hålla personalkostnaderna nere bland annat genom att
använda befintlig personal i största utsträckning i EU-projekt.
Verksamheterna ses ständigt över för att kunna utvecklas och effektiviseras.

Expedieras
Kommunstyrelsen
Samverkansgruppen (FSG)
Rektorer, chef AME

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 39

Dnr 2005/67

Revidering av handikappolitiskt program för Vänersborgs kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2005-04-13 remitterat reviderat
handikappolitiskt program till bl a gymnasienämnden för yttrande.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden tillstyrker det reviderade kommunala handikappolitiska
programmet. Det är positivt att programmet har omarbetats och blivit mer
överskådligt. I de avseenden där nämndens verksamheter berörs strävar
verksamheterna efter att följa de aktuella reglerna i programmet. Nämnden har
i övrigt inget att tillägga till de åtgärder som tidigare beskrivits kring bl a
tillgänglighet och utbildning.
I övrigt föreslår nämnden att benämningen ”Handikappolitiskt program” byts i
konsekvens med uppmaningen till ändrat språkbruk.

Expedieras
Kommunala handikapprådet
Kommunstyrelsen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 40
Information och rapporter
Första styrelsemötet i Fyrbodal gymnasiesamverkan har ägt rum. Vid mötet
behandlades bl a val av presidie och arbetsutskott.
Från den 1 juli 2005 gäller ett utvidgat kommunalt uppföljningsansvar för
ungdomar upp till 20 år. En arbetsgrupp med representanter från individuella
programmet, arbetsmarknadsenheten och socialförvaltningen håller på att
utarbeta rutiner för uppföljningsansvaret.
Översyn av socialbidragskostnaderna i Vänersborg har gjorts. Av utredningen
framgår bl a att det finns många ungdomshushåll som idag har försörjningsstöd.
Mot bakgrund av rapporten kommer gemensamma presidieöverläggningar
med socialnämnden att äga rum.
Ett projekt mellan barn- och ungdomsförvaltning, socialförvaltning och
gymnasieförvaltning pågår för att förebygga icke önskvärda beteenden bland
ungdomar i åldrarna 13-19 år.
Förvaltningschefen meddelar att lokala styrelsen önskar ha en hearing med
nämnden i höst.
Rektorerna har tilldelats ett anslag för att i höst kunna ordna
introduktionsdagar med lärarpersonalen inför läsårsuppstarten.
Elevhälsan kommer att organiseras på nytt sätt fr o m höstterminen. Ansvaret
för elevhälsans personal kommer att delas mellan rektorerna. Vidare kommer
organisering av central fakturering på förvaltningen att genomföras från 8
augusti. En utredning av teckenspråkorganisationens tillhörighet pågår. F n
tillhör teckenspråksverksamheten organisatoriskt Komvux.
Ordföranden har sänt en skrivelse till revisorerna m fl med synpunkter på
revisionsrapporten över extraordinära sparåtgärder.

Justerande sign
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§ 40 forts.
Arbetet med att formera ett Högskolecenter i Vänersborg pågår. En
projektledare har anställts. Högskolecentrat kommer att utgöra regionalt
centrum för rättspsykiatri och kriminalvård, skolutveckling, vuxnas lärande
samt ledarskap och kompetensförsörjning.

Gymnasienämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
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§ 41
Anmälan av delegationsbeslut
Delegationsbeslut enligt för perioden 2005-04-11—05-10 anmäles.
Beslutsjournaler samt underlag finns tillgängliga för förvaltningen.

Gymnasienämndens beslut
Anmälan om delegationsbeslut läggs till handlingarna.

§ 42
Meddelanden
Meddelandelista från förvaltningen och arbetsmarknadsenheten för perioden
2005-04-11—05-10 föreligger.

Gymnasienämndens beslut
Meddelandelista ovanstående period läggs till handlingarna.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 43
Övriga frågor
En fråga ställs om ungdomsenkäten LUPP:s resultat kommer att presenteras
vid något sammanträde. Förvaltningschefen meddelar att Christer
Glännestrand kommer att besöka nämnden till hösten.
Erling Pettersson uttrycker att det är viktigt att Birger Sjöberggymnasiet även i
fortsättningen får möjlighet att vara värdskola.
Avslutningsvis diskuteras olika förslag till studiebesök och att förlägga
kommande nämndsammanträden på andra ställen, t ex Komvux,
Ungdomscentrum och olika företag.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

