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§ 55

Dnr 2004/83

Ekonomisk uppföljning, tertialrapport för januari – augusti 2004
Tertialrapport för perioden januari – augusti 2004 föreligger.
Prognosen för helåret pekar på ett underskott på -7 miljoner kr jämfört med
budget, varav –4,7 miljoner kr vardera på gymnasieskolan och
–4,2 miljoner kr på gymnasiesärskolan.

Gymnasienämndens beslut
Delårsrapport för gymnasienämnden januari – augusti 2004 godkännes och
överlämnas till kommunstyrelsen.
Följande åtgärder redovisas i strävan att nå balans.
- Alla tjänster vakansprövas av förvaltningen innan ansvarig chef får besluta
om tillsättning.
- Gymnasienämnden har fattat beslut om extraordinära åtgärder under 2004
enligt Kommunstyrelsens förslag. Nya rutiner har utfärdats och genomförts.
- En översyn av alla lokaler görs för att se om de går att utnyttja mer effektivt.
Långsiktigt ställningstagande görs först efter beslut utifrån arbetsgrupp
lokalsamverkan, på uppdrag av Kommunstyrelsen mellan de båda
utbildningsnämnderna.
Gymnasieskola
- I april 2004 beslutade gymnasienämnden bl a att minska städ- och
skolmåltidskostnaderna, kostnaderna för elevboendet och ändrat
inackorderingstillägg. Inget nytt golfavtal tecknas och kostnaderna för
naturvetenskapliga programmet med inriktning musik minskas.
- Förhandling pågår fortfarande när det gäller städ- och skolmåltidskostnaderna samt elevboendet.
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§ 55 forts.
- Inför höstterminen 2004 höjdes hyrorna för elevboendet.
- Inför läsåret 2004/2005 har antalet elever ökat med 136. Trots detta har
personalkostnaderna ej ökat vilket innebär att antalet lärare är samma som
tidigare läsår d v s lärartätheten för gymnasiet sjunker.
- Genom ett högt mått av flexibilitet har över 70 elever med teknikprogrammet som första handsval kunnat tas emot trots en planeringsram på ca
50 platser. Fler elever kunde i annat fall ha sökt och börjat studera i andra
kommuner.
- Teckenspråk har under flera år fått färre och färre sökande. Marknadsföring av teckenspråk har därför skett för att inte de interkommunala
intäkterna ska minska. Antalet elever inför höstterminen från andra kommuner
har ökat jämfört med tidigare år.
- Omvårdnadsprogrammet har inför läsåret 2004/2005 startat nya inriktningar, skydd och säkerhet, ambulans och räddning, som har lett till att fler
elever från andra kommuner sökt det programmet än tidigare.
- Trots dessa insatser så har antalet elever som under hösten studerar i
Vänersborg från andra kommuner minskat jämfört med våren.
Gymnasiesärskola
- Särskoleverksamheten, förutom verksamhetsträningen, har tidigare köpts
och möjligheten att påverka kostnadsbilden har varit mycket begränsad. Fr o
m höstterminen 2003 finns gymnasiesärskola i Vänersborgs kommun inom
programmen fordon och estetisk verksamhet. Målet är en minskad
kostnadsökning för gymnasiesärskolan totalt. En full effekt av omfattningen
kan tydligt läsas ut först efter full utbyggnad, dvs efter fyra år.
Komvux/uppdragsutbildning
- Komvux och uppdragsutbildningen har sett över sin verksamhet inför
hösten. En del av befintlig personal kan användas i EU-projektet
Ungdomslyftet, där komvux och arbetsmarknadsenheten samarbetar.
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§ 55 forts.
Arbetsmarknadsenheten
- AME försöker att hålla personalkostnaderna nere bl a genom att använda
befintlig personal i största utsträckning i EU-projekt.
- Lokalkostnaderna för biltvätten har minskat då lokalen sagts upp och ett
samarbete har ingåtts med arbetslivsinriktad rehabilitering Holmängen, NUsjukvården.
- Lokalerna för ungdomsverksamheten ses över då det finns ett behov att
större lokaler. Det kan bli aktuellt att flytta verksamheten till Ungdomens hus
där det finns tillgång till större lokalyta men där lokalkostnaden ej höjs.
- Drift och skötsel av Öxnered station har avslutats då det ej längre utgjorde
meningsfull verksamhet för deltagarna och intäkterna minskade.
- Verksamheterna ses ständigt över för att kunna utvecklas och effektiviseras.

Expedieras
Kommunstyrelsen
Samverkansgruppen FSG
Rektorer, arbetsmarknadschef
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§ 56

Dnr

Redogörelse från verksamheterna
Vid sammanträdet redovisar Hans G Jansson, rektor komvux,
Ewa Ferm, arbetsmarknadschef och Björn Hård af Segerstad, rektor Birger
Sjöberggymnasiet, aktuella frågor inom respektive verksamheter.

Gymnasienämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
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§ 57

Dnr 2003/60

Information om samverkansavtal för gymnasieutbildningar m m inom
Fyrbodal FGU03
Förvaltningschefen informerar om förslag till samverkansavtal för
gymnasieutbildning m m inom Fyrbodal-området.
Enligt tidsplanen kommer förslaget att remitteras till kommunerna
12 november för slutligt ställningstagande.

Gymnasienämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
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§ 58

Dnr 2003/60

Fullföljande av upphandling av gemensamt IT-stöd för intagning
Förfrågningsunderlag för gemensamt IT-stöd för gymnasieintagning i Fyrbodal
har gått ut på anbud.
Gymnasienämnden har 2004-06-15 beslutat att delta i samordnad
upphandling av gemensamt intagningssystem för gymnasieskolan i
Fyrbodal.
För att undvika fördröjning i beslutsprocessen föreslås att
förvaltningschefen ges delegation att fullfölja upphandlingen för
Vänersborgs kommuns del.

Gymnasienämndens beslut
Förvaltningschefen ges delegation att godkänna förfrågnings-underlag
och fatta beslut avseende val av leverantör för Vänersborgs kommun
avseende gemensamt IT-stöd för intagning. Beslutet ska
återrapporteras vid nästa sammanträde.

Expedieras
Förvaltningschefen
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§ 59

Dnr 2003/57

Slutrapport för Elevriksdag 2004
Slutrapport för Elevriksdag 2004 som genomfördes 14 – 18 april i
Vänersborg föreligger.
Av slutrapporten framgår att bl a att Elevriksdagen blev en framgång och har
bidragit till att förmedla en positiv bild av Vänersborgs kommun.

Gymnasienämndens beslut
Slutrapport för Elevriksdag 2004 överlämnas till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige.
Gymnasienämnden hemställer om kompensation för redovisad nettokostnad i
samband med Elevriksdagen.
Vidare önskar gymnasienämnden framföra tack till arbetsgruppen och övriga
medverkande för ett gott arbete och genomförande av Elevriksdagen.

Expedieras
Kommunstyrelsen
Arbetsgruppen
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§ 60
Information och rapporter
Ordföranden informerar om följande punkter.
Den 16 september hade referensgruppen för Fyrbodal gymnasie-utredningen
FGU03 möte då bl a samverkansavtal samt upphandling av gemensamt ITstöd för intagning diskuterades.
Den 8 september hade utbildningsnämndernas ordförandena i Trestad möte
angående gymnasiesamverkan Tvåstad - Trestad.
Den 13 september hade presidierna för utbildningsnämnderna i Tvåstad möte
angående samverkansavtal för gymnasiesärskolan.

Gymnasienämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
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§ 61
Anmälan av delegationsbeslut
Delegationsbeslut enligt för perioden 2004-08-17—09-15 anmäles.
Beslutsjournaler samt underlag finns tillgängliga för förvaltningen.

Gymnasienämndens beslut
Anmälan om delegationsbeslut läggs till handlingarna.

§ 62
Meddelanden
Meddelandelista från förvaltningen och arbetsmarknadsenheten för perioden
2004-08-17—09-15 föreligger.

Gymnasienämndens beslut
Meddelandelista läggs till handlingarna.
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§ 63
Fråga om policy för vid elevs ledighet
James Bucci önskar ta upp fråga rörande vilket policy som gäller för elevs
ledighet från skolan och rätten till extra stöd.
Förvaltningssekreteraren redovisar att följande policy gäller.
“Av gymnasieförordningen 6 kapitlet, 20 §, framgår att rektorn eller den
rektorn bestämmer får bevilja en elev ledighet från skolarbetet för enskilda
angelägenheter. Styrelsen bestämmer hur anmälningsskyldighet om förhinder
att delta i skolarbetet ska fullgöras enligt GyF 6 kap, § 19.
Av gymnasienämndens delegationsordning framgår av 2.16 att beslut om hur
anmälningsskyldigheten ska fullgöras är delegerat till rektor.
Rektor har bestämt att det är studiehandledaren/klassföreståndaren som
beviljar/ej beviljar ledighet från undervisningen. Hur denna
anmälningsskyldighet ska ske, ges till eleverna i samband med introduktionen i
årskurs 1.
Elev som har beviljats ledighet har skyldighet att på egen hand ta reda på vilka
kursmoment eleven kommer att vara frånvarande i. Eleven ansvarar själv för
igenläsning. Skolan erbjuder inte något extra stöd för dessa studier.”

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden besvarar frågan i enlighet med ovanstående redovisning.
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