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Plats och tid

Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 17.00 – 21.00

Beslutande

Kjell Nilsson (s), ordförande
Orvar Carlsson (kd), vice ordförande
Gisela Holtersson (s)
Anette Ruus (s)
Birger Gustafsson (c)
Stefan Larsson (v), tjänstgörande ersättare
Erling Pettersson (m)
Alexander Oskarsson (fp)
Peter Göthblad (fv)

Övriga deltagande

Leif Höglund (s), ersättare, §§ 39-41 information, kl 17.00-19.00
Joakim Sjöling (s), ersättare
Christina Larsson (c), ersättare
Magdalena Hansson (fv), ersättare
Karl-Johan Höjer, förvaltningschef
Anne Elfving, förvaltningssekreterare
Lutz Rininsland, studie- och yrkesvägledare, § 39 information
Lena Oscarsson, studie- och yrkesvägledare, § 39 information
PeGe Schelander, Kommunförbundet Fyrbodal, § 41 information
Lotta Wall, Kommunförbundet Fyrbodal, § 41 information

Utses att justera

Peter Göthblad
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§ 39

Dnr 2004/61

Remissvar på Tre vägar till den öppna högskolan (SOU 2004:29)
Utbildningsdepartementet bereder i remissen Tre vägar till den öppna
högskolan (SOU 2004:29), Vänersborgs kommun tillfälle att yttra sig över
Tillträdesutredningens betänkande.
En arbetsgrupp bestående av studie- och yrkesvägledare, utvecklingsledaren samt förvaltningssekreteraren, har utarbetat förslag till yttrande
2004-05-17.
Studie- och yrkesvägledare Lutz Rininsland och Lena Oscarsson informerar
vid sammanträdet om Tillträdesutredningens betänkande.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden avger remissvar på ”Tre vägar till den öppna högskolan”
enligt arbetsgruppens förslag daterat 2004-05-17.

Expedieras
Utbildningsdepartementet (5 ex)
Studie- och yrkesvägledare Birger Sjöberggymnasiet
Kommunstyrelsen för kännedom

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 40

Dnr 2004/75

Ekonomisk månadsuppföljning samt rutiner inför extraordinära
åtgärder
Med anledning av extraordinära åtgärder kommer ekonomisk uppföljning
att ske varje månad.
Förvaltningschefen redogör för pågående arbete med de besparingar som
beslutades i nämnden 6 april samt förvaltningens rutiner inför extraordinära
åtgärder med anledning av lägre skatteintäkter.

Gymnasienämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
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§ 41

Dnr 3003/60

Gemensam upphandling av datorstöd för gymnasieintagning i
Fyrbodal
I pågående utredning av att skapa en långtgående samverkan kring
gymnasieutbildningar inom Fyrbodal har underlag tagits fram för förfrågan
om preliminär prisuppgift för ett gemensamt datorstöd för gymnasieintagning
i Fyrbodal.
Fyrbodal gymnasieutredning, FGU03, hemställer i skrivelse den
9 juni 2004 om kommunens beslut att delta/ej delta i samordnad
upphandling av gemensamt intagningssystem för gymnasieskolan i Fyrbodal
samt implementera och använda upphandlat system enligt anteckningar från
FGU03, ledningsgruppen 2004-06-03.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden beslutar att delta i samordnad upphandling av
gemensamt intagningssystem för gymnasieskolan i Fyrbodal samt
implementera och använda upphandlat system enligt anteckningar från
FGU03, ledningsgruppen 2004-06-03.

Expedieras
Kommunförbundet Fyrbodal
Kommunstyrelsen för kännedom

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 42

Dnr 2004/

Ändring av gymnasienämndens reglemente som följd av
övertagande av arbetsmarknadsenheten
Kommunfullmäktige beslutade 2004-02-17 om överflyttning av
arbetsmarknadsenheten från kommunstyrelsen till gymnasienämnden. Av
beslutet framgår att gymnasienämndens reglemente ändras, genom att
följande text tillföres:
”Nämnden skall utföra de arbetsmarknadspolitiska åtgärder som åvilar
kommunen utifrån de riktlinjer som kommunstyrelsen beslutat”.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämndens reglemente ändras genom att följande text läggs in som
d) i nämndens reglemente med rubriken ”Arbetsmarknads-frågor”.
”Nämnden skall utföra de arbetsmarknadspolitiska åtgärder som åvilar
kommunen utifrån de riktlinjer som kommunstyrelsen beslutat”.
Nuvarande avsnitt d) benämns fortsättningsvis e).

Expedieras
Kommunkansliet

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 43

Dnr 2004/81

Yttrande över ansökan att etablera fristående gymnasieskola i
Trollhättans kommun under namnet ”Designgymnasiet”
Kommunkansliet har remitterat en ansökan från Folkuniversitetet Stiftelsen
kursverksamhet vid Göteborgs universitet om statlig tillsyn och rätt till
bidrag till fristående gymnasieskola till gymnasienämnden för beredning.
Designgymnasiets utbildning är näraliggande estetiska programmet med
profilering mot design och formgivning.
Förslag till yttrande 2004-06-07 föreligger.

Yrkanden
Erling Pettersson (m), med instämmande av Peter Göthblad (fv), Alexander
Oskarsson (fp) och Orvar Carlsson (kd) yrkar att samman-fattningen i
förvaltningens yttrande ändras enligt följande. ”Trots eventuellt befarade
negativa konsekvenser tillstyrker Vänersborgs kommun ansökan från
Folkuniversitetet Stiftelsen kursverksamheten vid Göteborgs universitet om
statlig tillsyn och rätt till bidrag till fristående gymnasieskola, då det medför
ökad valmöjlighet för elever.
Kjell Nilsson (s) med instämmande av Gisela Holtersson yrkar bifall till
förvaltningens förslag, vilket innebär att ansökan avstyrkes.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att
gymnasienämnden beslutar avge yttrande enligt förvaltningens förslag.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 43 forts.
Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden avger yttrande i enlighet med förvaltningens förslag
daterat 15 juni 2004.

Reservation
Erling Pettersson (m), Peter Göthblad (fv), Alexander Oskarsson (fp) och
Orvar Carlsson (kd) reserverar sig mot beslutet till förmån för Erling
Petterssons förslag.

Expedieras
Kommunstyrelsen
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§ 44

Dnr

Information och rapporter
Förvaltningschefen informerar om följande.
Socialchefen och barn- och ungdomschefens har besvarat remiss rörande
Västbus-utredningen. Utredningen har tagit fram förslag om
ansvarsförtydligande och ansvarsfördelningen mellan de 49 kommu-nerna
och regionen för insatser till barn och ungdomar i behov av psykiatriskt och
socialt stöd.
Gemensam skrivelse från barn- och ungdomschefen och förvaltningschefen
rörande lokalsamordning grundskola –gymnasieskola, alternativ fyra, har
skickats till kommunstyrelsens arbetsutskott.
Förvaltningschefen och ordföranden informerar om skolavslutningen, vilken
avlöpte lugnt och städat.
Förvaltningssekreteraren informerar om ansökningar till gymnasieskolan
efter omvalsperioden, bl a att ansökningarna till omvårdnadsprogrammet
ökat från 15 till 35 st.

Gymnasienämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
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§ 45

Dnr

Anmälan av delegationsbeslut
Delegationsbeslut enligt för perioden 2004-05-10—06-08 anmäles.
Beslutsjournaler samt underlag finns tillgängliga för förvaltningen.

Gymnasienämndens beslut
Anmälan om delegationsbeslut läggs till handlingarna.

§ 46
Meddelanden
Meddelandelista för perioden 2004-05-10—06-08 föreligger.

Gymnasienämndens beslut
Meddelandelista för ovanstående period läggs till handlingarna.

§ 47
Avslutning
Ordföranden avslutar sammanträdet med att önska ledamöter och
tjänstemän en trevlig sommar. Vice ordföranden tackar och tillönskar
ordföranden och övriga en skön och avkopplande sommar.
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