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Plats och tid

Birger Sjöberggymnasiet, Idrottsgatan 3, 2001-08-28, kl 15.00-20.55.
Ajournering kl 17.50-18.30, § 52, kl 19.10-19.30, § 54, kl 20.20-20.35,
20.45-20.50

Beslutande

Orvar Carlsson (kd), ordförande
Kjell Nilsson (s), 1:e vice ordförande,
Peter Göthblad (fv), 2:e vice ordförande, §§ 51-56, kl 16.15-20.55
Anita Karlsson (fv)
Kerstin Andersson-Carlsson (m)
Elsie Aronsson (c)
Kristina Floros (s)
Gisela Holtersson (s)
Madelaine Johansson (v), §§ 50-51, kl 15.00 – 18.50

Övriga deltagande

Inga-Lill Olsson (fv), ersättare
Birger Gustavsson (c), ersättare
Jeanette Larsson (s), ersättare
Andreas Nyström (s), ersättare
Leif Höglund (s), ersättare
James Bucci (v), tjänstgörande ersättare, §§ 52-56
Lars Karlsson, personalföreträdare, §§ 50-51
Karl-Johan Höjer, förvaltningschef
Sören Nilsson, utvecklingsledare, §§ 50-51
Marie Nordvall, ekonom
Anne Elfving, förvaltningssekreterare
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Elsie Aronsson
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§ 50

Dnr

Studiebesök i de nya administrationslokalerna på Birger
Sjöberggymnasiet_________________________________
Dagens sammanträde inleds med en rundvandring i de nya
lokalerna för administration och rektorer för Birger Sjöberggymnasiet på Idrottsgatan 3.
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§ 51

Dnr

Föredragning och information
Föredragning och information ges till beslutsärendena §§ 52-55.
Därutöver ges följande information.
Förvaltningschef
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Justerande sign

Den 13 september har Fyrstadskommittén möte för att diskutera förslag till
samverkansavtal för gymnasieutbildningar inom Fyrstad.
Fyrstadskansliet har inlämnat en förstudie till ett nytt EU-projekt ”Equal”.
Lägesrapport ges beträffande läsårsstarten vid Birger Sjöbergymnasiet
respektive Komvux. I samband med uppstarten i Komvux nya lokaler
råder viss oordning.
Förvaltningen kommer i höst att rekrytera ny personalsekreterare med
anledning av att nuvarande personalsekreterare kommer att gå i
förtidspension.
Det lokala skolutvecklingsavtalet är undertecknat. Skolutvecklingsgruppen kommer att ha möte en gång i månaden för att följa upp avtalet.
Barn- och ungdomsförvaltningen och gymnasieförvaltningen är överens om
en gemensam ansökan av medel för personalförstärk-ningar inom skolan
de s k ”Wärnersson-pengarna. Vänersborgs kommun kommer enligt
beräkningarna att få ca 4,7 mkr för år 2002, varav gymnasieförvaltningen
får del av 0,8 mkr.
Invigning av Komvux nya lokaler vid Trenova kommer att ske den
4 oktober. Inbjudan till nämnden kommer senare.
Den 13 september är det presidieöverläggningar med kommunalråd och
gymnasienämndens presidie kring ekonomi.
Birger Sjöberggymnasiets skolbibliotek är nominerat till ”årets
skolbibliotek” som utses i samband med Bok- och biblioteksmässan.
Lägesrapport lämnas beträffande tjänster inom gymnasieskola, komvux
och förvaltning.
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Ordförande
Ordförande informerar om att nästa nämndsammanträde den 25 september
kommer att förläggas i Komvux lokaler vid Trenova.
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§ 52

Dnr 2001.1

Antagande av mål- och resursplan för gymnasienämnden 2002
Förslag till mål- och resursplan för gymnasienämnden 2002 föreligger.
Den anvisade budgetramen för gymnasienämnden är på 117 680 tkr.
Budgetförslaget har MBL-förhandlats i förvaltningens samverkansgrupp
den 16 augusti 2001.
Gymnasienämnden kommer under hösten 2001 att en ökning av budgetramen
med 1 049 tkr för fastighetsunderhåll 2002. Detta anslag ska tillfalla gymnasieskolan.

Yrkande
James Bucci (v) yrkar att budgetramen utökas med 2 mkr för att täcka
gymnasiesärskolans kostnader 2002.

Propositionsordning
Ordföranden ställer först proposition på liggande budgetförslag och finner att
nämnden antar förslaget. Därefter ställer ordföranden proposition på Buccis
tilläggsyrkande och finner att nämnden avslår tilläggsyrkandet. Omröstning
begärs.

Omröstning
Följande omröstningsproposition godkänns. “Den som röstar för att avslå
tilläggsyrkandet röstar ja.” “Den som röstar för att anta Buccis tilläggsyrkande röstar nej”.
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Utdragsbestyrkande

VÄNERSBORGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Gymnasienämnden

Sida

6

2001-08-28

Med 5 ja-röster för avslag på tilläggsyrkandet ( Peter Göthblad (fv),
Anita Karlsson (fv), Kerstin Andersson-Carlsson (m), Elsie Aronsson (c) och
Orvar Carlsson (kd), respektive 4 nej-röster för Buccis tilläggs-yrkande (Kjell
Nilsson (s), Kristina Floros (s), Gisela Holtersson (s) och James Bucci (v) har
nämnden beslutat att avslå tilläggsyrkandet.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden antar föreliggande förslag till budget för gymnasienämnden
2002.
Ökningen av budgetramen på 1 049 tkr ska tillfalla gymnasieskolan.

Reservation
James Bucci reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Expedieras
Kommunstyrelsen
Rektorer
Fackliga organisationer
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§ 53

Dnr 2001.27

Yttrande över motion över ungdomars lokalbehov
Kommunfullmäktige har remitterat en motion angående ungdomars lokalbehov
till gymnasienämnden för yttrande. I motionen föreslås att ansvarsfrågan utreds
gällande användningen av skollokaler till fritids-aktiviteter så att lokalbehovet
för unga förbättras.
Tjänsteutlåtande daterat 2001-08-27 föreligger.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden ställer sig positiv till ökat öppethållande av lokaler inom
Birger Sjöberggymnasiet. Ökat öppethållande kan dock inte ske utan ökade
resurser.

Expedieras
Kommunstyrelsen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

VÄNERSBORGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Gymnasienämnden

8

2001-08-28

§ 54

Dnr 2001.30

Riktlinjer för höga ljudnivåer vid konserter m m arrangerade av
Vänersborgs kommun_____________________________________
Miljö- och hälsoskyddskontoret har utarbetat ett förslag till riktlinjer för höga
ljudnivåer vid diskotek, konserter m m arrangerade av Vänersborgs kommun
eller där kommunen upplåter lokal eller mark för evenemang med musik.
Bakgrunden till förslaget är att hörselskador, däribland tinnitus och
ljudöverkänslighet, till följds av höga ljudnivåer har ökat på senare år.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden ställer sig positiv till förslaget om riktlinjer för höga
ljudnivåer vid konserter m m arrangerade av Vänersborgs kommun eller där
kommunen upplåter lokal eller mark för evenemang med musik.

Expedieras
Miljö- och hälsoskyddskontoret
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§ 55

Dnr 2001.24

Yttrande över ansökningar om att starta fristående gymnasieskolor i
Trollhättan och Uddevalla____________________________________
Skolverket bereder Vänersborgs kommun tillfälle att yttra sig över ansökningar
om statlig tillsyn och rätt till bidrag till fristående gymnasie-skolor i Trollhättans
och Uddevalla kommun. Ansökningarna är följande.
Huvudman
Törnskogen Utbildning AB,
Trollhättan

Profil
Allmän
- Naturvetenskap, samhällsvetenskap och teknik

Portalen Kompetens AB,
Uddevalla

Specialutformat program
- IT/datasäkerhet

Academic training centre,
Uddevalla

Specialutformat program nära SP
- IT med Europaprofil
- Entreprenörskap

Gymnasieförvaltningens förslag till yttrande föreligger efter de riktlinjer
Skolverket bifogat.
Ordföranden redovisar ett justerat förslag till yttrande.

Yrkanden
Kjell Nilsson (s) yrkar bifall till förvaltningens yttrande. Ordförande Orvar
Carlsson (kd) yrkar att yttrande avges enligt ordförandens förslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att nämnden
beslutat avge yttrande enligt ordförandens förslag. Omröstning begärs.
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Omröstning
Följande omröstningsproposition godkänns. “Den som röstar för ordförandens
förslag röstar ja”. “Den som röstar för Nilssons förslag röstar nej”. Med 5 jaröster för ordförandens förslag ( Peter Göthblad (fv), Anita Karlsson (fv),
Kerstin Andersson-Carlsson (m), Elsie Aronsson (c) och Orvar Carlsson (kd)
respektive 4 nej-röster för Nilssons förslag (Kjell Nilsson (s), Kristina Floros
(s), Gisela Holtersson (s) och James Bucci (v) har nämnden beslutat avge
yttrande enligt ordförandens förslag.

Gymnasienämndens förslag
Gymnasienämnden föreslår kommunstyrelsen att avstyrka ansökningarna för
Törnskogen Utbildning AB, Portalens Kompetens AB samt Academic training
centre enligt nämndens yttrande (se bilaga).

Reservation
Kjell Nilsson (s), Kristina Floros (s), Gisela Holtersson (s) och James Bucci
(v) reserverar sig till förmån för förvaltningens förslag till yttrande.

Expedieras
Kommunstyrelsen
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§ 56
Anmälningsärenden
Inkomna ärenden enligt bifogade postlista anmäls samt följande
beslut/inkomna skrivelser.
Dnr
Beslut från länsstyrelsen i Västra Götaland om statsbidrag 261 000 kr till
öppenvård (Vassbottenprojektet).
Dnr
Kommunfullmäktiges beslut 2001-05-21, § 47, om överföring av
investeringsmedel mellan år 2000 och 2001.
Dnr
Försändelse från Skolverket 2001-06-19 om Kunskapslyftet för följande;
beslut om slutligt statsbidrag, ansökan om statligt stöd för Kunskapslyftet 2002
samt statsbidrag för grundläggande vuxenutbildning våren 2001.

Gymnasienämndens beslut
Anmälan läggs till handlingarna.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

