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§ 69

Dnr

Studiebesök gymnasiesärskolan och verksamhetsträningen
I samband med gymnasienämndens sammanträde besöker nämnden
gymnasieskolans verksamhetsträning på Onsjö respektive gymnasiesärskolan
på Idrottsgatan 3.
Efter studiebesöket inleds ordinarie sammanträde. Ordföranden hälsar
välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.
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§ 70

Dnr 2003.1

Delårsrapport för gymnasienämnden januari – augusti 2003
Delårsrapport för perioden januari – augusti 2003 för gymnasienämnden
föreligger.
Prognosen för helåret pekar på ett underskott på –5,9 miljoner kr jämfört med
budget. Avvikelserna per anslagsbindningsnivå är följande:
Nämnd/administration
-0,1 mkr
Gymnasieskola
0
Gymnasiesärskola
–2,8 mkr
Uppdragsutbildning
–2,0 mkr
Komvux
–1,0 mkr

Gymnasienämndens beslut
Delårsrapport för gymnasienämnden januari – augusti 2003 godkännes och
överlämnas till kommunstyrelsen.
Följande åtgärder redovisas i strävan att nå balans.
?

Alla tjänster vakansprövas innan ansvarig chef får besluta om tillsättning.

Gymnasieskolan
? Fortsatta ansträngningar med att hålla nere kostnaderna.
? Fortsatt analys av personaltätheten för att följa om nämnden kan garantera
Wärnersson-pengarna. En elevökning enligt prognos kräver en utökning
av antalet lärartjänster motsvarande en kostnad på
3,7 mkr, jämfört med utökad budgetram på 2 mkr.
Gymnasiesärskolan
? Gymnasiesärskola bedrivs i egen regi fr o m hösten 2003, vilket på sikt
kan medföra en kostnadsminskning räknat per elev.
? Samarbete pågår med Trollhättan kring gymnasiesärskolan för att erbjuda
eleverna ett brett programutbud inom gymnasiesärskolan.
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§ 70 forts.
Komvux/uppdragsutbildning
? Översyn av uppdragsutbildningen har skett vilket medfört att vissa
utbildningar ej startar hösten 2003.
? Fortsatt analys av uppdragsutbildningen kommer att ske.
? Förhandlingar om ekonomisk övertalighet pågår, omfattningen är 8-9
tillsvidare tjänster samt ett antal visstidstjänster, vilket dock får begränsad
effekt under 2003.
? Antal projektanställda samt köpta konsulter har minskats under året.
? Återföra kommunens interna datautbildning till Komvux enligt avtal.
? Uppsägning av vissa lokaler har skett.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Expedieras
Kommunstyrelsen
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§ 71

Dnr 2003.33

Återremitterat ärende - Yttrande över remiss om insamlingsstiftel-sen
Bohusläns kyrkliga skolor om rätt till bidrag för fristående
gymnasieskola
Kommunstyrelsen har 2003-08-20, § 181, återremitterat ärende över
yttrande över Skolverkets remiss om insamlingsstiftelsen Bohusläns kyrkliga
skolor om rätt till bidrag för fristående gymnasieskola.
Huvudmannen Insamlingsstiftelsen Bohusläns kyrkliga skolor, planerar att
bedriva utbildning, inom det samhällsvetenskapliga området. Skolan, med
namnet G D Björcks gymnasium, har konfessionell inriktning.
Gymnasienämndens beslutade 2003-05-19, att ej ha någon erinran till
etableringen av G D Björcks gymnasium i Uddevalla kommun.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden har utifrån Skolverkets riktlinjer om kommunens roll i att
yttra sig, i detta fall ej kunnat påvisa att de negativa följderna av en
nyetablering är av så bestående karaktär och är så påtagliga att bidrag inte ska
ges.
Gymnasienämnden kan dock för egen del känna tveksamhet till skolans
huvudmannaskap och innehåll. Det ligger dock på Skolverket att göra den
kvalitativa bedömningen av skolans eventuella lämplighet, varför
gymnasienämnden ej har berört detta i tidigare yttrande.
Gymnasienämndens tidigare beslut att ej ha någon erinran står fast.

Expedieras
Kommunstyrelsen
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§ 72

Dnr

Information om lokaler
Den kommande elevökningen har aktualiserat behovet av att se över
användningen av skolans olika lokaler samt ta fram olika handlings-alternativ.
Jan Bonander, IT-ansvarig, redogör för aktuell lokalsituation och behov
framöver för att kunna möta den kommande elevökningen. En handlingsplan
kommer att arbetas fram för framtida lokalförsörjning.

Gymnasienämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
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§ 73

Dnr

Information
Lärcenter Brålanda – information kring anställningen av yrkesvägledare vid
Lärcentrat efter 1 oktober.
Gymnasiesamverkan Fyrbodal – ordföranden informerar om att styrgrupp
har bildats och att en arbetsgrupp har tillsatts. Inledningsvis kommer göras en
kartläggning av gymnasieutbildningar samt kostnader inom Fyrbodalsområdet.
Gymnasiesamverkan Tvåstad – parallellt med Fyrbodalsarbetet pågår ett
arbete om gymnasiesamverkan i Tvåstad samverkansformer.
Elevriksdag 2004 – kommunstyrelsen stödjer arrangemanget ekonomiskt.
Därutöver söks bidrag från andra kommunala organ samt Västra Götalandsregionen. Inom kort tillsätts en organisationskommitté, med projektledare
från Barn- och ungdomsförvaltningen.
Rektor Komvux – Hans ”Gucko” Jansson har anställts som rektor på
Komvux. Jansson tillträder 1 oktober och kommer att vara tjänstledig 20%
året ut för att slutföra pågående uppdrag inom IFK Education.
Riksrekryterande utbildning i orkesterspel – regeringen har tills vidare
stoppat handläggningen av alla ansökningar om riksrekryterande utbildningar.
Eventuell start av riksrekrytande utbildning i orkesterspel kan därför starta
tidigast hösten 2005.
Kommunala jämförelsetal för skolan – statistiken delas ut och
kommenteras.
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§ 74

Dnr 2002.49

Utvärdering av gymnasieskolans organisation
Gymnasienämnden beslutade 2002-08-22 att uppdra åt förvaltningen att
utvärdera gymnasieskolans organisation med stöd av extern utvärderare.
Utvärderingen genomfördes under våren av Skandinaviska Utvärderingsinstitutet UviAB.
Gymnasienämnden beslutade 2003-06-18 att uppdra åt förvaltningen att ta
fram en åtgärdsplan för följande områden; information, gemensam vision för
gymnasieskolan samt ledarskap och ledarlag.
Förslag till tidsplan m m för framtagande av åtgärdsplan föreligger.

Gymnasienämndens beslut
Med nuvarande organisation som grund för det fortsatta utvecklingsarbetet
uppdrar gymnasienämnden åt förvaltningen
att väga samman olika utvärderingar och mätningar
att efter dialog med ledningspersonal och fackliga organisationer ta fram
en åtgärdsplan
att rapportera kring dialog och åtgärdsplan vid gymnasienämndens
sammanträde i november samt besluta om tidsplan och uppföljning.

Expedieras
Gymnasierektorer
Samverkansgruppen FSG
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§ 75
Anmälan av delegationsbeslut
Delegationsbeslut enligt för perioden 2003-08-19 – 09-16 anmäles.
Beslutsjournaler samt underlag finns tillgängliga för förvaltningen.

Gymnasienämndens beslut
Anmälan om delegationsbeslut för perioden 2003-08-19—09-16 läggs till
handlingarna.

§ 76
Meddelanden
Meddelanden enligt bilaga för perioden 2003-08-19—09-16 föreligger.

Gymnasienämndens beslut
Meddelandelista för perioden 2003-08-19—09-16 läggs till handlingarna.
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