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Plats och tid

Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 15.00 – 18.45

Beslutande

Kjell Nilsson (s), ordförande
Orvar Carlsson (kd), vice ordförande
Gisela Holtersson (s)
Anette Ruus (s)
Birger Gustafsson (c)
James Bucci (v)
Erling Pettersson (m)
Vanja Ekström (fp)
Peter Göthblad (fv)

Övriga deltagande

Leif Höglund (s), ersättare
Joakim Sjöling (s), ersättare
Christina Larsson (c), ersättare, §§ 72-74, kl 15.00-17.15
Stefan Larsson (v), ersättare
Magdalena Hansson (fv), ersättare
Lars Karlsson, personalföreträdare
Nils-Erik Rasmussen, personalföreträdare
Karl-Johan Höjer, förvaltningschef
Björn Hård af Segerstad, rektor ES, NV, § 72
Stefan Lundström, rektor SP, § 72
Christina Ekman, personalsekreterare, § 73
Marie Nordvall, ekonom, § 73-74
Jan Bonander, IT/fastighetssamordnare, § 76
Anne Elfving, förvaltningssekreterare

Utses att justera

James Bucci

Justeringens
plats och tid

Gymnasieförvaltningen, tisdag 16 november, kl 15.00

Underskrifter

Sekreterare

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

Paragrafer

72-78

Anne Elfving
Ordförande

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

Kjell Nilsson
Justerande

................................................................................
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James Bucci
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Gymnasienämnden

§ 72
Översyn av programstrukturen vid Birger Sjöberggymnasiet
Rektor Björn Hård af Segerstad och Stefan Lundström informerar om planer
på att starta ett öppet program med gemensam ingång för naturvetenskap och
samhällsvetenskap. Syftet är bl a att locka fler elever att läsa naturvetenskap
samt att pröva nya arbetssätt. Vidare informeras kort om förslag att inrätta
mediaprofil på estetiska, naturvetenskaps- och
samhällsvetenskapsprogrammet.
Gymnasienämnden ska fastställa slutligt programutbud vid sammanträdet den 7
december.

Gymnasienämndens beslut
Förvaltningen får i uppdrag att arbeta vidare med förslaget att förbereda start
av ett öppet program med gemensam ingång för naturvetenskap och
samhällsvetenskap med start läsåret 2005/06.
Slutligt förslag med kostnadsberäkning ska presenteras för gymnasienämnden
7 december.

Expedieras
Samtliga gymnasierektorer
Samverkansgruppen FSG

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Gymnasienämnden

§ 73
Information från personalsekreteraren
Christina Ekman, personalsekreterare, presenterar statistik för sjukfrånvaro t o
m september 2004 jämfört med 2003. Av statistiken framgår bl a att
sjukfrånvaron hittills i år ligger på ungefär samma nivå som föregående år, d v
s strax under 6% i genomsnitt.
Vidare diskuteras kort politikers ansvar för arbetsmiljöfrågor. En utbildning
kring detta planeras för nämnden under våren 2005.

Gymnasienämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Gymnasienämnden

§ 74
Ekonomisk uppföljning januari – oktober 2004
Ekonomen och förvaltningschefen informerar om uppföljning av
gymnasienämndens ekonomi samt återrapporterar hur långt arbetet med
beslutade besparingar har kommit.

Gymnasienämndens beslut
Uppföljning januari – oktober
Prognosen för perioden januari – oktober pekar på ett underskott med ca –
5,1 miljoner kr jämfört med budget, vilket är en resultatförbättring jämfört med
tidigare redovisade prognoser. Avvikelserna per anslags-bindningsnivå är
följande
Nämnd och administration
Gymnasieskola
Gymnasiesärskola
Uppdragsutbildning
Komvux
Arbetsmarknadsenheten

0,3 mkr
-4,0 mkr
-4,0 mkr
0,6 mkr
1,5 mkr
0,5 mkr

Extraordinära åtgärder
Kommunstyrelsens beslut om extraordinära åtgärder (restriktivitet med kurs,
konferens, logi, maskiner, inventarier, vikarier, övertid, mertid, m m) beräknas
ge en besparing på ca 1 miljon kr (exkl arbetsmarknads-enheten och
investeringar) jämfört med föregående år.
Återrapportering av beslut enligt åtgärdslista
Övriga återstående besparingar utifrån den åtgärdslista med besparingar
nämnden beslutade 2004-04-06, § 24, avser minskade kostnader för städning
och skolmåltider. Enligt förslag från tjänstenheten kan kostnaderna för städning
minskas med 325 tkr medan förslaget avseende skolmåltider är föremål för
fortsatta diskussioner.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 75
Sammanträdestider för gymnasienämnden 2005

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden fastställer sammanträdestider för 2005 enligt nedan.
Nämnden börjar sammanträdet kl 15.00 och inget annat anges, förutom
6 december, då nämnden börjar kl 12.00.
25 januari
14 februari
14 mars
18 april
18 maj
14 juni
30 augusti
19 september
17 oktober
14 november
6 december

Expedieras
Kommunkansliet
Samverkansgruppen FSG

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Gymnasienämnden

§ 76
Information och rapporter
Jan Bonander, IT-fastighetssamordnare, informerar om lokalutredningen
Huvudnässkolan – gymnasieskolan. De två lokalalternativen, Huvudnäs-skolan
flyttar till gymnasiet Idrottsgatan 7, respektive att Huvudnäs-skolan renoveras,
kommer att presenteras vid gemensamt informations-möte för
kommunstyrelsen, barn- och ungdomsnämnden och gymnasie-nämnden den
16 november. Kommunstyrelsen avser att fatta beslut i ärendet 1 december.
Gymnasienämnden planerar ett extra sammanträde 25 november, kl 17.00.
Förvaltningschefen informerar om att förslaget till samverkansavtal för
gymnasiskola inom Fyrbodal FGU03 presenterades vid en konferens i
Smögen 12 november. Förslaget kommer inom kort att sändas till
kommunerna på remiss. Upphandlingen av gemensamt IT-stöd för
gymnasieintagning har överklagats, varför det är osäkert om intagningssystemet hinner att sättas i drift inför kommande ansökningsperiod.
Ordföranden har i en skrivelse till kommunstyrelsen föreslagit, att om
kommunstyrelsen tillstyrker ansökan om förlängning av arbetsmarknadsprojektet ”Lokalhistoria” är nämnden beredd att svara för utförandet av
projektet.
Förvaltningschefen delar ut en kort information från Skolverket om ”Kunskap
och kvalitet – elva steg för utveckling av gymnasieskolan”.
Ordföranden meddelar att det traditionsenliga julbordet på Onsjö kommer att
ersättas med en enklare jullunch på Idrottsgatan 7, Rosa matsalen.

Gymnasienämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Gymnasienämnden

§ 77
Anmälan av delegationsbeslut
Delegationsbeslut enligt för perioden 2004-10-11—11-08 anmäles.
Beslutsjournaler samt underlag finns tillgängliga för förvaltningen.

Gymnasienämndens beslut
Anmälan läggs till handlingarna.

§ 78
Meddelanden
Meddelandelista från förvaltningen och arbetsmarknadsenheten för perioden
2004-10-11—11-08 föreligger.

Gymnasienämndens beslut
Meddelandelista för ovanstående period läggs till handlingarna.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

