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Närvarolista
Beslutande
Kjell Nilsson (s)
Orvar Carlsson (kd)
Gisela Holtersson (s)
Leif Höglund (s)
Anette Ruus (s)
Bengt Fröjd (c)
Christer Thobiasson (m)
Vanja Ekström (fp)
James Bucci (v)

Tjänstgör för

Henrik Josten (m)

Ersättare
Joakim Sjöling (s)
Theresia Nordlund (s)
Hans Norén (s)
Christina Larsson (c)
Ulla-Beth Stake (fp)
Magdalena Hansson (fv)
Personalföreträdare

Övriga deltagare
Stefan Lundström, rektor Birger Sjöberggymnasiet, § 75
Ewa Ferm Björklund, chef AME, §§ 76-79
Claes Nilsson, projektledare AME, § 76
Eva Grindén Nolblad, utredare, § 77
Camilla Gustafsson, rehabutredare AME, § 82
Ulf Lundgren, jobbcoach AME, § 82
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Dnr 2008/106

Utbildningsutbudet för Birger Sjöberggymnasiet 2009/10
Stefan Lundström, rektor Birger Sjöberggymnasiet, informerade om det aktuella läget
inom programmet Öppen ingång.
Öppen ingång fick under höstterminen 2008 endast fyra sökande, varav en bosatt i
Trollhättan. Övriga tre valde att gå direkt in på det naturvetenskapliga programmet.
Samtliga fyra elever kontaktades av Stefan Lundström.
Reguljära marknadsföringsåtgärder har vidtagits, liksom för övriga program inom Birger
Sjöberggymnasiet. Öppen ingång har fått positiva reaktioner från de elever som tidigare
tagits in.

Yrkanden
Två förslag föreligger. Ordföranden vill förklara Öppen ingång vilande, medan Christer
Thobiasson yrkar på att programmet skall tas bort. Genom acklamation finner nämnden
att ordförandens förslag fått flest röster.

Gymnasienämndens beslut
Öppen ingång förklaras vilande.
_____________

Protokollsutdrag:

Rektorer Birger Sjöberggymnasiet
Studie- och yrkesvägledare gymnasieskolan
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Dnr 2008/47

Information om EU-projekt ”Från Västerhavet till Vätterns
strand” samt legotillverkning inom AME.
Projektet, som beviljats AME, syftar till att undersöka möjligheten att skapa ett
partnerskap mellan de 29 medverkande kommunernas arbetsmarknads- respektive
resursenheter, och därmed bilda en plattform för att utveckla den lokala
arbetsmarknaden. Ordförandeskapet roterar och ett sekretariatet finns hos AME, varifrån
all samordning och administrativt arbete sker. För projektet har också lagts upp en
hemsida med domännamnet Västra unionen.
Legotillverkning
Materialet för legoproduktionen levereras från Nordiska skorstensprodukter (NSP).
Arbetet, som innebär packning av tillbehör och reparationsmaterial, utförs av
arbetsmarknadsenhetens ”Servicelag”. Legotillverkningen var från början ett
försöksprojekt men har nu utvecklats till en verksamhet.

Gymnasienämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.

_____________
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Dnr 2005/166

Ungdomscentrum "Slussen"
Ungdomscentrum Slussen är en samverkansprojekt mellan socialförvaltningen och
gymnasieförvaltningen, AME.
Eva Grindén Nolblad har gjort en uppföljning och utvärdering som skall ligga till grund
för beslut om fortsatt verksamhet under 2009. Socialnämnden har lagt fram ett förslag
till beslut om fortsättning av projektet under första halvåret 2009.

Socialnämndens förslag till beslut
1. Uppföljnings/utvärderingsrapporten läggs till handlingarna.
2. Projektet Ungdomscentrum ”Slussen” fortsätter första halvåret 2009.
3. Planering av Arbetsmarknadstorg för målgruppen unga med start i september 2009
sker tillsammans med Arbetsförmedlingen och Samordningsförbundet.
4. Avvakta med beslut om Ungdomscentrum ”Slussen” i nuvarande form andra
halvåret 2009 tills arbetsmarknadsgruppens rapport redovisats till och beslutats i
kommunstyrelsen.
5. Delfinansiering av verksamheten Ungdomscentrum ”Slussen” 2009 sker genom att
1 155 tkr belastar socialnämndens budget för försörjningsstöd. Övrig delfinansiering
sker genom befintliga resurser inom individ- och familjeomsorg resp
arbetsmarknadsenhet. Nytt beslut om budget krävs om formen för verksamheten
förändras.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden ställer sig bakom förslaget under förutsättning att socialnämnden
fattar beslut i enlighet med det förslag till beslut som tagits fram av densamma.
_____________

Protokollsutdrag:

socialchef
chef AME
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Dnr 2008/108

Medel till projekt Hemvaktmästarna, 2008
Verksamheten Hemvaktmästarna bedrivs sedan mitten av 2006 i AME:s regi.
Hemvaktmästarnas uppdrag har varit att hjälpa pensionärer med diverse sysslor, t ex
fönsterputsning, gräsklippning, byte av lampor, montering av hyllor m.m. Dessa arbeten
ligger utanför riktlinjerna för SoL-insatser, vilket innebär att de äldre inte kan få hjälp
med dem genom hemvården, och många har heller inga anhöriga som kan hjälpa till. Vi
vet att olycksrisken är stor när de äldre själva skall utföra sysslor som kräver god fysik,
balans och fingerfärdighet, funktioner som ofta försvagas med åren.
Hemvaktmästarnas verksamhet har efterhand inriktats mot den s k Lilla hjälpen, som
innebär att pensionärerna kan få hjälp att utföra mindre sysslor om högst en halv timme
utan kostnad. Utöver den praktiska hjälpen kan även tips lämnas om att avlägsna lösa
sladdar, små mattor etc, för att undvika olyckor i hemmet. I mån av tid erbjuds också
debiteringsbara tjänster såsom häckklippning, ogräsrensning, gräsklippning mm.
Verksamheten har hittills bedrivits inom ramen för åtgärden Plusjobb. Denna åtgärd har
successivt fasats ut under 2008 och kommer helt att upphöra i slutet av året. Följden blir
att Hemvaktmästarna under senare delen av året utgörs av personer som finns anställda
inom åtgärden Nystartsjobb. Denna anställningsform är betydligt dyrare än plusjobben
och detta innebär att pengar saknas för år 2008.
Enligt beräkning kommer verksamheten att generera en nettokostnad på ca 200 000 kr.
Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden hemställer hos kommunstyrelsen om att 200 000 kronor överföres
till gymnasienämndens budget för att finansiera verksamheten Hemvaktmästare under
2008.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
_____________

Protokollsutdrag:
Kommunstyrelsen
Chef AME
Ekonomer gymnasieförvaltningen
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Dnr 2008/108

Medel till projekt Hemvaktmästarna, 2009
Verksamheten Hemvaktmästarna bedrivs sedan mitten av 2006 i AME:s regi.
Hemvaktmästarnas uppdrag har varit att hjälpa pensionärer med diverse sysslor, t ex
fönsterputsning, gräsklippning, byte av lampor, montering av hyllor m.m. Dessa arbeten
ligger utanför riktlinjerna för SoL-insatser, vilket innebär att de äldre inte kan få hjälp
med dem genom hemvården, och många har heller inga anhöriga som kan hjälpa till. Vi
vet att olycksrisken är stor när de äldre själva skall utföra sysslor som kräver god fysik,
balans och fingerfärdighet, funktioner som ofta försvagas med åren.
Hemvaktmästarnas verksamhet har efterhand inriktats mot den s k Lilla hjälpen, som
innebär att pensionärerna kan få hjälp att utföra mindre sysslor om högst en halv timme
utan kostnad. Utöver den praktiska hjälpen kan även tips lämnas om att avlägsna lösa
sladdar, små mattor etc, för att undvika olyckor i hemmet. I mån av tid erbjuds också
debiteringsbara tjänster såsom häckklippning, ogräsrensning, gräsklippning mm.
Verksamheten har hittills bedrivits inom ramen för åtgärden Plusjobb. Denna åtgärd
upphörde under 2008 och och för att fortsätta verksamheten har personer anställts inom
inom ramen för Nystartsjobb. Denna anställningsform är betydligt dyrare än plusjobben
och innebär en högre nettokostnad jämfört med föregående år. Verksamheten har under
senare delen av 2008 sysselsatt två personer. Kostnaden för dessa ligger till grund för
2009 års kalkyl
Beräknad nettokostnad för år 2009 är 500 000 kr.
Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden hemställer hos kommunstyrelsen om att 500 000 kronor anslås
arbetsmarknadsenheten för år 2009, för att fortsätta Hemvaktmästarverksamheten.
Beräknad nettokostnad för år 2009 är 500 000 kr.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
_____________

Protokollsutdrag:
Kommunstyrelsen
Chef AME
Ekonomer gymnasieförvaltningen
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Dnr 2008/105

Risk- och sårbarhetsanalys 2008 i Vänersborgs kommun
Kommunkansliet har under hösten 2007 samt våren 2008 tillsammans med kommunens
förvaltningar och de kommunala bolagen arbetat fram en risk- och sårbarhetsananlys för
Vänersborgs kommun. Varje kommunal förvaltning skall ha en krisberedskap.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har därefter beslutat att yttrande skall inhämtas från
samtliga nämnder och kommunala bolag, Norra Älvsborgs Räddningsförbund samt
Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden har ingenting att erinra.
_____________

Protokollsutdrag:

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kristina Hedman
Jan Bonander
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Dnr 2008/69

Yttrande över förslag till kampanj mot HIV/AIDS.
Barn- och ungdomsnämnden har efter beslut i kommunfullmäktigen daterat 2008-05-14
att yttra sig över förslag avseende ökad information till kommunens ungdomar om
HIV/AIDS. Presidierna för barn- och ungdomsnämnden, socialnämnden samt
gymnasienämnden beslutade 2008-09-29 att avge ett gemensamt yttrande. Förslag från
de tre nämnderna föreligger och lyder enligt följande:
Barn- och ungdomsnämnden, gymnasienämnden och socialnämnden föreslår
att kommunfullmäktige beslutar om en kommunal målsättning gällande förebyggande
insatser mot alla sexuellt överförbara sjukdomar
att kommunfullmäktige beslutar att 30 000 kr avsätts inom Hälsopolitiska rådets ram till
barn- och ungdomsnämnden respektive gymnasienämnden. Dessa medel ska användas
för att kondomer ska kunna erbjudas i grundskole- och gymnasieålder via
skolhälsovården.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden har ingenting att erinra.
_____________

Protokollsutdrag:

Kommunfullmäktige
Chef barn- och ungdomsförvaltningen
Chef socialförvaltningen
Chef gymnasieförvaltningen
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Dnr 2007/75

Projekt Omstart - ett rehabiliterings- och
karriärutvecklingsprogram.
Projektet kom till på initiativ från Personalkontoret i Vänersborgs kommun och kan
sägas vara en parallell till Trygghetsstiftelsen. Syftet är att ge stöd till de anställda inom
kommunen som av en eller annan anledning inte kan jobba kvar i verksamheten, och
som behöver en ny inriktning. Deltagande sker under en period om tre månader och
programmet är skräddarsytt för var och en. Kriteriet för att få delta är att alla andra
möjligheter inom kommunens verksamhet är uttömda. Projektet löper året ut, men
förhoppningen är att det blir en fortsättning.

Gymnasienämndens beslut:
Informationen läggs till handlingarna.
_____________
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Dnr 2008/71

Det kommunala uppföljningsansvaret. Åtgärder för ungdomar
16-20 år.
Förvaltningschefen informerar om läget beträffande det kommunala
uppföljningsansvaret. Eventuellt kommer en samordning med Ungdomscentrum Slussen
att ske avseende det fortsatta arbetet med uppföljningsansvaret.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden uppdrar åt förvaltningschefen att ta fram ett förslag till hur det
fortsatta arbetet med det kommunala uppföljningsansvaret skall organiseras.
_____________

Protokollsutdrag:
Förvaltningschef
Chef AME
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Dnr 2008/7

Representant Handikapprådet
Bengt Fröjd föreslås representera gymnasienämnden i Handikapprådet, Vänersborgs
kommun.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden beslutar att utse Bengt Fröjd som gymnasienämndens representant i
Handikapprådet.
_____________

Protokollsutdrag:

Handikapprådet, Peter Falk
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Dnr 2008/7

Information, rapporter och övriga frågor 2008
- Fyrbodal gymnasieskola
Styrelsen har möte v 44.
- Skolriksdag 2009
6 stycken representanter från nämnden samt två från förvaltningen kommer att delta i
Skolriksdag 2009, 24-25 mars.

Gymnasienämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
_____________
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Dnr 2008/8

Anmälan av delegationsbeslut 2008
Delegationsbeslut enligt särskilda förteckningar för perioden 2008-08-19-10-09 anmäles.

Gymnasienämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
_____________
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Dnr 2008/9

Meddelanden 2008
Meddelandelista för perioden 2008-09-06 – 2008-10-10 redovisas enligt bilaga.

_____________
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Dnr 2008/27

Ärenden till nästa sammanträde 2008

_____________
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