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Plats och tid

Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 13.00-16.50

Beslutande

Kjell Nilsson (s), ordförande
Orvar Carlsson (kd), vice ordförande, §§ 31-35, kl 15.20-16.50
Gisela Holtersson (s)
Anette Ruus (s)
Birger Gustafsson (c)
James Bucci (v), §§ 30-35, kl 14.35-16.50
Erling Pettersson (m)
Vanja Ekström (fp)
Peter Göthblad (fv)

Övriga deltagande

Leif Höglund (s), ersättare
Ulla-Beth Stake (fp), tjänstgörande ersättare, §§ 27-30, kl 13.00-15.20
Stefan Larsson (v), tjänstgörande ersättare, §§ 27-29, kl 13.00-14.35
Joakim Sjöling (s), ersättare
Magdalena Hansson (fv), ersättare
Lars Karlsson, personalföreträdare
Christina Ekman, personalsekreterare, § 27
Ewa Ferm Björklund, chef arbetsmarknadsenheten, § 28
Siw Andersson, utvecklingsledare, § 29
Marie Nordvall, ekonom, §§ 29-31
Karl-Johan Höjer, förvaltningschef
Anne Elfving, förvaltningssekreterare

Utses att justera

Erling Pettersson

Justeringens
plats och tid

Fredag 22 april 2005, kl 13.00

Underskrifter

Sekreterare

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

Paragrafer

27-35

Anne Elfving
Ordförande

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

Kjell Nilsson
Justerande

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

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

Erling Pettersson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
Sammanträdesdatum
Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats
för protokollet

Gymnasienämnden
2005-04-18
Datum för anslags
nedtagande

Gymnasieförvaltningen

Underskrift

.....................................................................................
Utdragsbestyrkande

§ 27

Dnr

Utbildning systematiskt arbetsmiljöarbete
Christina Ekman, personalsekreterare, informerar om nämndens
arbetsmiljöansvar, med fokus på det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Gymnasienämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
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§ 28

Dnr 2005/39

Ansökan om medflyttning av ”skolpeng” för gymnasiestudier i Spanien
Lars Brander ansöker i skrivelse den 21 februari 2005 om medflyttning av
skolpeng till gymnasiestudier för sin dotter Emelie Brander vid Svenska skolan
i Costa del Sol i Spanien.
Emelie läser första året på samhällsvetenskapliga programmet vid Birger
Sjöberggymnasiet och ansöker om att få studera andra läsåret i Spanien.
Kostnaderna för ett läsår uppgår till omkring 68 000-70 000 kr samt
46 000 kr (500 Euro/månad) för inackordering.
Tjänsteutlåtande daterat 2005-04-05 föreligger.

Yrkanden
Erling Pettersson (m) och Peter Göthblad (fv) yrkar avslag på ansökan samt
att förvaltningen ges i uppdrag att undersöka vilka möjligheter för
utlandsstudier som finns för gymnasieelever.
Anette Ruus (s) yrkar avslag på ansökan.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden beslutat
enligt Anette Ruus yrkande. Omröstning begärs.

Omröstning
Ordföranden ställer följande omröstningsproposition:
Ja-röst för bifall till Erling Petterssons yrkande.
Nej-röst för bifall till Anette Ruus yrkande.
Omröstningen utfaller så att fyra ledamöter röstar ja enligt
Erling Pettersson yrkande; Erling Pettersson (m), Vanja Ekström (fp), Peter
Göthblad (fv) och Ulla-Beth Stake (fp) medan fem ledamöter röstar nej enligt
Anette Ruus yrkande; Kjell Nilsson (s), Gisela Holtersson (s), Anette Ruus
(s), Birger Gustafsson (c) och Stefan Larsson (v).
Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 28 forts.
Nämnden har därmed beslutat i enlighet med Anette Ruus yrkande.

Gymnasienämndens beslut
Ansökan om bidrag till studier/medflyttning av skolpeng samt
inackorderingsbidrag för studier vid Svenska skolan i Spanien avslås.

Expedieras
Lars Brander
Rektor Stefan Lundström

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 29
Information om arbetsmarknadsprojekt Torpet
Ewa Ferm Björklund informerar gymnasienämnden om aktuellt läge för
”Torpet”, ett projekt som riktar sig till långtidssjukskrivna och
förståndshandikappade.
Man har funnit ett lämpligt torp som är i kommunens ägo, där nu
verksamheten kan påbörjas med renovering, trädgårdsskötsel m m.

Gymnasienämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 30

Dnr

Kvalitetsredovisning för gymnasienämnden 2004
Utvecklingsledare Siw Andersson delar ut gymnasieförvaltningens
kvalitetsredovisning för 2004 samt informerar om bakgrunden. Mer
information kommer att ges vid nästa sammanträde.

Gymnasienämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 31

Dnr 2005/

Budget för gymnasienämnden 2006
Förslag till budget för gymnasienämnden 2006 föreligger.
Gymnasienämnden har erhållit en budgetram om 160 653 tkr. Ramökningen är
till största delen beroende på elevökningen till
gymnasiet och gymnasiesärskolan.

Yrkanden
Erling Pettersson (m) yrkar bifall till föreliggande budgetförslag samt att
budgeten förstärks med att avgiftsbelägga skolmåltiderna med 900 kr per elev
och termin.
Peter Göthblad (fv) yrkar att gymnasienämnden hemställer om utökad
budgetram med 2,7 miljoner kr.
Ordförande Kjell Nilsson (s) samt vice ordförande Orvar Carlsson (kd) yrkar
bifall till föreliggande förslag.

Ajournering
Ordföranden ajournerar sammanträdet för överläggningar kl 15.20-15.30
samt kl 15.55-16.05.

Propositionsordning
Ordföranden förklarar att det föreligger tre förslag; föreliggande förslag, Erling
Petterssons förslag om att förstärka budgeten genom att avgifts-belägga
skolmåltiderna samt Peter Göthblads yrkande om att hemställa om utökad
budgetram om 2,7 miljoner kr.
Ordföranden ställer proposition på samtliga yrkanden och finner att
gymnasienämnden beslutat enligt ordförandens förslag. Omröstning begärs.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 31 forts.
Omröstning
Ordföranden förklarar att ordförandens yrkande är huvudförslag. Därefter
ställer ordföranden Peter Göthblads yrkande mot Erling Petterssons yrkande
för att utse motförslag till huvudförslaget.
Följande omröstningsproposition ställs. Ja-röst för bifall till Peter Göthblads
yrkande och nej-röst för bifall till Erling Petterssons yrkande.
Omröstningen utfaller så att en ledamot röstar ja (Göthblad), två röstar nej
(Pettersson och Nilsson) samt sex avstår från att rösta (Carlsson, Holtersson,
Ruus, Gustafsson, Bucci och Ekström). Därmed har nämnden utsett Erling
Petterssons yrkande till motförslag.
Därefter företas den slutliga omröstningen där ordföranden ställer följande
propositionsordning. Ja-röst för bifall till ordförandens yrkande och nej-röst
för bifall till Erling Petterssons yrkande. Omröstningen utfaller så att sju röstar
på ordförandens yrkande (Carlsson, Holtersson, Ruus, Gustafsson, Bucci,
Ekström och Nilsson), en nej-röst (Pettersson) samt en som avstår
(Göthblad). Därmed har nämnden beslutat enligt ordförandens förslag.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden beslutar fastställa föreliggande förslag till budget för
gymnasienämnden 2006.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation
Erling Pettersson (m) respektive Peter Göthblad (fv) reserverar sig mot
nämndens beslut till förmån för egna yrkanden.

Expedieras
Kommunstyrelsen
Samverkansgruppen FSG

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Samtliga rektorer och chef AME

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 32

Dnr

Avtal om förlängning av samverkansavtal för gymnasieutbildning m m
med Melleruds kommun
Nuvarande samverkansavtal med Melleruds kommun avseende gymnasial
utbildning och vuxenutbildning upphör att gälla 30 juni 2005.
Förslag föreligger om att förlänga samverkansavtalet i avvaktan på att
samverkansavtalet för Fyrbodal gymnasieutbildning träder i kraft.
Förslag till avtal om förlängning av samverkansavtal mellan Vänersborgs och
Melleruds kommun föreligger.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden beslutar att för egen del tillstyrka förslag till avtal om
förlängning av samverkansavtal för gymnasieutbildning och vuxenut-bildning
med Melleruds kommun att gälla fr o m 1 juli 2005 och fram tills att
samverkansavtal för Fyrbodal gymnasieutbildning träder ikraft, dock längst t o
m 30 juni 2007.

Expedieras
Melleruds kommun, kultur –och utbildningsnämnden
Samtliga studie- och yrkesvägledare

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 33
Information och rapporter
Kommunalförbundet Fyrbodal är nu bildat. Ett nyhetsbrev från Fyrbodal delas
ut. Första styrelsemötet äger rum 22 april.
Kommunal Skolriksdag 12-13 april representerades av vice ordförande och
förvaltningschef, vilka informerar om de frågor som diskuterades under
skolriksdagen.

Gymnasienämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 34
Anmälan av delegationsbeslut
Delegationsbeslut enligt för perioden 2005-03-07—04-11 anmäles.
Beslutsjournaler samt underlag finns tillgängliga för förvaltningen.

Gymnasienämndens beslut
Anmälan om delegationsbeslut läggs till handlingarna.

§ 35
Meddelanden
Meddelandelista från förvaltningen och arbetsmarknadsenheten för perioden
2005-03-07—04-11 föreligger.

Gymnasienämndens beslut
Meddelandelista för ovanstående period läggs till handlingarna.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

