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Närvarolista
Beslutande
Kjell Nilsson (S)
Orvar Carlsson (KD)
Joakim Sjöling (S)
Leif Höglund (S)
Anette Ruus (S)
Bengt Fröjd (C)
Christer Thobiasson (M)
Vanja Ekström (FP)
James Bucci (V)

Tjänstgör för

Gisela Holtersson (S)

Henrik Josten (M)

Ersättare
Theresia Nordlund (S)
Ulla-Beth Stake (FP)
Personalföreträdare
Kristina Hilmersson, Lärarförbundet
Nils-Erik Rasmussen, LR
Övriga deltagare
Per-Henrik Larsson, Samordningsförbundet, § 57
Ewa Ferm Björklund, AME-chef, § 57
Erik Myhrberg, arkitekt, § 58
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Dnr 2009/77

Arena Ungdomscentral
Ärendebeskrivning
Arena ungdomscentral är en förstudie inom Europeiska socialfonden (ESF) som
genomförts i Åmål och Vänersborgs geografiska område under slutet av 2008 och början
2009.
Parterna i Samordningsförbunden Norra Dalsland och Vänersborg/ Mellerud har varit
intressenter och medfinansiärer i förstudien. Förstudien ska utgöra ett underlag till beslut
för respektive myndighet. Den ger förslag till inriktning och organisering av en
gemensam ”Ungdomscentral”. Aktörerna är arbetsförmedlingen, försäkringskassan,
hälso- och sjukvården och kommunen.
Åmål och Vänersborg har utgjort pilotkommuner för förstudien. Förstudien ska nu ligga
till grund för ett genomförande projekt och en eventuell projektansökan. I en
projektansökan välkomnas angränsade kommuner och samverkande parter att medverka.
Åmåls kommun står som projektägare. Projektet organiseras som en
”paraplyorganisation” med en gemensam inriktning där varje deltagande kommun utgör
ett område som utifrån sina förutsättningar bygger sin egen modell.
Projektet riktar sig primärt till ungdomar 16-25 år, och föreslås pågå under 3-4 år. Målet
med en utvecklad samverkan är att livskvalitet och hälsa ska förbättras, att ungdomen
ska få förutsättningar att komma vidare i utbildning eller arbete och på sikt att färre
individer ska behöva bli beroende av offentlig försörjning.
Ett positivt ställningstagande till en Ungdomscentral innebär att aktivt bidra i det
fortsatta utvecklingsarbetet. Det innebär också en vilja och ambition om att bidra till en
”ungdomscentral” med lämplig kompetens från eget ansvarsområde och genom
personalresurser eller offentlig försörjning bidra till medfinansiering i en eventuell
projektansökan till Europeiska Socialfonden.
Respektive nämnd/myndighet förväntas härmed ta ställning med en förhoppning om:
- att för sin del ställa sig bakom föreslag till inriktning av en
myndighets/verksamhetsgemensam ungdomscentral
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- att för sin del ställa sig bakom ett fortsatt arbete med utveckling av ett projekt och en
eventuell ansökan om ett genomförandeprojekt hos Europeiska Socialfonden.

Gymnasienämndens behandling av ärendet
Till dagens sammanträde kom Per-Henrik Larsson, ansvarig tjänsteman
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud, samt Ewa Ferm Björklund, AME-chef,
för att informera om satsningen Arena ungdomscentral.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med ovanstående förslag till ställningstagande
-

att ställa sig bakom förslaget till inriktning av en myndighets/verksamhetsgemensam ungdomscentral
att ställa sig bakom ett fortsatt arbete med utveckling av ett projekt och en eventuell
ansökan om ett genomförandeprojekt hos Europeiska Socialfonden

_____________

Protokollsutdrag:
Hälsopolitiska rådet
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud
AME-chef
Socialnämnden
Barn-och utbildningsnämnden
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Dnr 2009/81

Lokalutredning 2009: fråga om att inrymma gymnasiets
verksamheter i lokalerna på Idrottsgatan 3, respektive
Idrottsgatan 7
Ärendebeskrivning
För att möta framtida behov, som bl a innebär minskat elevunderlag, fortsatt ökad
konkurrens samt ett troligt införande av en ny gymnasiereform görs en lokalutredning,
som kommer att fortsätta även under hösten.
Erik Myhrberg, arkitekt, redovisar förslag till hur verksamheterna bäst kan inrymmas på
Idrottsgatan för att så effektivt som möjligt utnyttja lokalerna. Birger Sjöberggymnasiet
bedriver idag, utöver Idrottsgatan 3 och 7, verksamhet på Gyllenheimsgatan, Nygatan
och i Onsjö.
Tre förslag presenteras.
Förslag nr 1:
Ombyggnation av lokalerna för naturvetenskapliga programmet och
samhällsprogrammet och flytt av industriprogrammet skrädderi och mode från Onsjö till
Idrottsgatan 3, liksom verksamheten på Gyllenheimsgatan.
Förslag nr 2:
Förslag nummer 1, men också en flytt av restaurangskolan på Onsjö till Idrottsgatan 3.
Förslag nr 3:
Förslag nummer 2 samt flytt av all verksamhet från Idrottsgatan 7 till Idrottsgatan 3.

Gymnasienämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
_____________
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§ 59

Dnr 2009/60

Ansökan om godkännande av och rätt till bidrag för fristående
gymnasieskolor 2009
Ärendebeskrivning
Vänersborgs kommun har i remisser från Skolinspektionen beretts tillfälle att lämna
yttrande över 14 olika ansökningar om statlig tillsyn och rätt till bidrag till fristående
gymnasieskolor i Lilla Edet, Trollhättan och Uddevalla m fl.
För att ge en samlad bild över hur etableringarna bedöms påverka kommunens egen
gymnasieverksamhet har ett gemensamt yttrande upprättats för samtliga ansökningar.
Förslag till yttrande daterat 2009-05-20 föreligger.
Yrkande
Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Christer Thobiasson (M) föreslår att nämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen
- att utöver upprättade konsekvensbeskrivningar över ingivna ansökningar meddela
Skolinspektionen att med målet eleven i centrum och elevens rätt till fritt val av
utbildning och ort, inget ha att erinra mot ingivna ansökningar om etablering av
friskolor under förutsättning att övriga kriterier är uppfyllda. Vi anser att konkurrens är
positiv och nödvändig för utvecklingen av kommunens egna gymnasieverksamhet.
Ordföranden ställde sitt eget beslutsförslag mot Christer Thobiassons (M) yrkande och
fann att gymnasienämnden beslutat i enlighet med ordförandens förslag.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden föreslår kommunstyrelsen att avge yttrande över remisser från
Skolinspektionen om statlig tillsyn och rätt till bidrag till fristående gymnasieskolor, i
enlighet med förslag till yttrande daterat 2008-05-28.
_____________
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Protokollsutdrag:
kommunstyrelsen
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Dnr 2005/144

Orkestermusikerprogrammet
Ärendebeskrivning
Orkestermusikerprogrammet startade hösten 2007. Programmet är ett specialutformat
program med riksrekrytering. Elevprognosen var 30 elever per läsår och vid fullt
utbyggd verksamhet 90 elever. Programmets syfte bl a är att vara förberedande inför
högre musikstudier eller yrkesverksamhet som musiker. Flertalet externa
samarbetspartners är involverade. Konceptet fogar samman individuell undervisning,
kammarmusik, sektionsövningar och spel i olika ensemble- och orkesterkonstellationer
till en helhet.
2011 kommer troligtvis den nya gymnasiereformen att träda i kraft.
Utrymmet för specialutformade program och lokala inriktningar kommer då att
begränsas.
Vid gymnasienämndens sammanträde 2007-05-15 gjordes en överenskommelse om att
orkestermusikerprogrammet återigen skall tas upp i nämnden efter den tredje
intagningsomgången.
Två förslag till beslut föreligger.
Beslutsförslag 1: Orkestermusikerprogrammet läggs ner från och med läsåret
2010/2011.
Beslutsförslag 2: Orkestermusikerprogrammet fortsätter sin verksamhet, men med
beaktande av den nya gymnasiereformen 2011. Programmet anpassas till nuvarande
snävare ekonomiska ramar.
Yrkanden
Ordföranden yrkade bifall i enlighet med beslutsförslag 2.
Christer Thobiasson (M) och James Bucci (V) yrkade beslut i enlighet med förslag 1.
Genom acklamation fann ordföranden att nämnden beslutat i enlighet med förslag 2.
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_____________

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden beslutar att Orkestermusikerprogrammet fortsätter sin verksamhet,
men med beaktande av den nya gymnasiereformen 2011. Programmet anpassas till
nuvarande snävare ekonomiska ramar.
James Bucci (V) reserverade sig mot beslutet i enlighet med till protokollet fogad bilaga.
Se bilaga 1.
Vanja Ekström (FP) avstod sin röst.
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§ 61

Dnr 2009/71

Besparingar gymnasienämnden 2010: Strategier för att komma i
ekonomisk ram
Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen presenterade en handlingsplan i form av ”spår”, som skall löpa
parallellt under arbetets gång.
Spår 1

Spår 2

Spår 3

Spår 4

Spår 5

Spår 6

Varsel
Lagar och avtal
ska följas.
Funktioner ska
identifieras
turordningslistor
upprättas, osv..

Övriga
kostnader
Vad är
möjligt att
spara in
på?
Se över
alla köpta
tjänster

Avtalspension
Avgångvederlag
Se över
kostnader och se
till att
kompetensförsörjning
säkras

Nya
gymnasiereformen
Utbildningsinsatser,
programstruktur,
skoljuridik

Öka intäkter
Marknadsföring
Skapa en
marknadsplan, det
offentliga
rummet =
Birger
Sjöberggymnasiet måste
synas utåt

Nya arbetssätt
och metoder
Nya
förutsättningar
kräver nya
arbetssätt

Gymnasienämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
_____________
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Dnr 2009/1

Information, rapporter och övriga frågor 2009
Information från vice ordförande
- Fyrbodal har kallat in en utomstående revisor som skall leda arbetet med att få fram ett
medelpris per program inom Fyrbodal gymnasieskola.
Information från förvaltningschef
- Förvaltningschefen informerar kort om den nya gymnasiereformen. Föredrag kring
denna har ägt rum i Göteborg föregående vecka.

Gymnasienämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
_____________
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§ 63

Dnr 2009/2

Anmälan av delegationsbeslut 2009
Delegationsbeslut enligt särskild förteckning anmäles.

Gymnasienämndens beslut
Anmälan om delegationsbeslut läggs till handlingarna.
_____________
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§ 64

Dnr 2009/3

Meddelanden 2009
Meddelandelista för perioden 090509-090609 redovisas enligt bilaga.

Gymnasienämndens beslut
Meddelandelista för perioden läggs till handlingarna.
_____________
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Dnr 2009/4

Ärenden till nästa sammanträde 2009-09-15
•
•
•
•

Delårsrapport
Lokalutredningen Birger Sjöberggymnasiet
Månadsrapport ekonomi
Uppdaterad delegationsordning för gymnasienämnden

_____________
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