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Plats och tid

Gymnasieförvaltningen, Torpet AME i Vargön, kl 15.00-17.00

Beslutande

Kjell Nilsson (s), ordförande
Orvar Carlsson (kd), vice ordförande
Gisela Holtersson (s)
Anette Ruus (s)
Birger Gustafsson (c)
Leif Höglund (s), tjänstgörande ersättare
Ulla-Beth Stake (fp), tjänstgörande ersättare
Vanja Ekström (fp)
Peter Göthblad (fv)

Övriga deltagande

Joakim Sjöling (s), ersättare
Christina Larsson (c), ersättare
Magdalena Hansson (fv), ersättare
Siw Andersson, förvaltningschef
Ewa Ferm Björklund, chef Arbetsmarknadsenheten, § 73-74
Maria Thulin, verksamhetsledare för teckenspråk, § 75
Marie Nordvall, ekonom, § 76
Anne Elfving, förvaltningssekreterare

Utses att justera

Peter Göthblad

Justeringens
plats och tid

Gymnasieförvaltningen onsdag den 20 september 2006, kl 13.00

Underskrifter

Sekreterare

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

Paragrafer

Anne Elfving
Ordförande

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

Kjell Nilsson
Justerande

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

Peter Göthblad
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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§ 73
Information om Torpet
Ewa Ferm Björklund informerar om verksamheten vid Torpet i Vargön.
Torpet hyrs utan kostnad av Vänersborgsbostäder, mot att det renoveras
och ställs i ordning. Verksamheten vid Torpet är en del i pågående
rehabilitering av bl a långstidssjukskrivna.

Gymnasienämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 74

Dnr 2006/102

Yttrande över revisionsrapporten ”Granskning av det kommunala
uppdraget avseende arbetslösa ungdomar 18-25 år”
Kommunens revisorer har låtit utföra en granskning av det kommunala
uppdraget avseende arbetslösa ungdomar i ålder 18-25 år.
I rapporten konstateras bl a att det råder otydligheter kring ansvaret för
kommunstyrelsen respektive gymnasienämnden.
Enligt den rutin som antagits av fullmäktige 1998 för hantering av
revisionsrapporter, ska ansvarig nämnd inom fyra månader efter det att
rapporten inkommit till nämnden redovisa sitt ställningstagande,
skriftligen till revisorerna.
Förslag till yttrande daterat 2006-09-04 föreligger.

Gymnasienämnden beslut
Gymnasienämnden avger yttrande över revisionsrapporten ”Granskning
av det kommunala uppdraget avseende arbetslösa ungdomar”, enlighet
yttrande daterat 2006-09-04.

Expedieras
Kommunens revisorer
Kommunstyrelsen
Chef arbetsmarknadsenheten

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 75

Dnr 2006/110

Yttrande över remiss ”Teckenspråk och teckenspråkiga – översyn
av teckenspråkets ställning” SOU 2006:54
Socialdepartementet har översänt remissen Teckenspråk och
teckenspråkiga – slutbetänkande av utredningen Översyn av
teckenspråkets ställning (SOU 2006:54).
Förslag till yttrande presenteras av Maria Thulin, verksamhetsansvarig
för teckenspråk.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden avger yttrande i enlighet med upprättat förslag daterat
2006-09-18.

Expedieras
Socialdepartementet
Kommunstyrelsen (för kännedom)

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 76

Dnr

Delårsprognos för gymnasienämnden, januari – augusti 2006
Tertialrapport för gymnasienämnden, januari – augusti 2006, visar
att nämnden prognosticerar ett underskott med -1,9 Mkr.
Resultatet per anslagsbindningsnivå (miljoner kr) ser följande ut.
Nämnd/administration
Gymnasieskola
Uppdragsutbildning
Komvux

-0,2
-1,6
-0,2
0,1

Gymnasienämndens beslut
Delårsprognos för gymnasienämnden januari – augusti 2006 överlämnas
till kommunstyrelsen.

Expedieras
Kommunstyrelsen
Rektorer, chef AME

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 77

Dnr 2006/77

Yttrande över komplettering av ansökan från Jan-Erik Skoglund om
statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i
Uddevalla
Jan-Erik Skoglund har tidigare ansökt hos Skolverket om statlig tillsyn
och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Uddevalla.
Gymnasienämnden yttrande sig över ansökan den 12 juni 2006 och
föreslog kommunstyrelsen att avslå ansökan. Kort därefter fick
gymnasienämnden besked om att Skolverket avslagit ansökan då en rad
brister och oklarheter funnits i ansökan.
Skolverket har därefter omprövat sitt avslagsbeslut då sökanden
inkommit med kompletterande uppgifter till ansökan i samband med sitt
överklagande av Skolverkets beslut.
Kommunstyrelsen arbetsutskott har beslutat 2006-08-23 att på nytt
remitterat ansökan till gymnasienämnden för yttrande.
Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden vidhåller sitt tidigare beslut daterat 2006-06-12,
att föreslå kommunstyrelsen att avslå Jan-Erik Skoglunds ansökan om
statligt tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i
Uddevalla.

Expedieras
Kommunstyrelsen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 78

Dnr

Information och rapporter
Ordföranden informerar om
att han närvarat vid invigningen vid Fridagymnasiet.
att Birger Sjöberggymnasiet, som sedan tidigare är utsedd till idéskola,
har en träff i Vänersborg den 19 september.
Förvaltningschefen informerar om
att planeringen av den riksrekryterande utbildningen av orkesterprogrammet har påbörjats. Utbildningen är tänkt att starta till hösten
2007. Kommunchefen, barn- och ungdomschefen och förvaltnings-chefen
utgör styrgrupp, medan Håkan Alfredsson, Ulrich Kaatz och Björn Hård
af Segerstad arbetar i ett projekt för Vänersborg ska bli bästa Sveriges
bästa musikkommun.
att det finns en framtidsgrupp för gymnasiet som träffas regelbundet,
vilken består av presidiet, förvaltningschef och utvecklingsledare. Vid
nästa möte ska diskuteras turism, med handelsprogrammet och hotelloch restaurangprogrammet som plattform.
att det kommer att göras en översyn av ledningsorganisationen under
hösten, bl a till följd av kommande pensionsavgångar. I översynen ingår
också elevhälsans organisation. Vidare pågår en översyn av
organisationen för studie- och yrkesvägledare.
att ordföranden har uppdragit åt förvaltningen att se över rutiner för
Fyrbodalssamarbetet.

Gymnasienämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 79
Anmälan av delegationsbeslut
Delegationsbeslut enligt för perioden 2006-08-21—09-11 anmäles.
Beslutsjournaler samt underlag finns tillgängliga för förvaltningen.

Gymnasienämndens beslut
Anmälan om delegationsbeslut läggs till handlingarna.

§ 80
Meddelanden
Meddelandelista från förvaltningen och arbetsmarknadsenheten för
perioden 2006-08-21—09-11 föreligger.

Gymnasienämndens beslut
Meddelandelista för ovanstående period läggs till handlingarna.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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