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Plats och tid

Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, 2002-12-09, kl 14.00-18.15

Beslutande

Orvar Carlsson (kd), ordförande
Kjell Nilsson (s), 1:e vice ordförande
Peter Göthblad (fv), 2:e vice ordförande, kl 14.00 – 17.40
Anita Karlsson (fv)
Kerstin Andersson-Carlsson (m)
Birger Gustafsson (c)
Kristina Floros (s)
Gisela Holtersson (s)
Madelaine Johansson (v)

Övriga deltagande

Jeanette Larsson (s), ersättare
Alexandra von Essen (m), § 76, kl 16.00-17.45
Lars Karlsson, personalföreträdare
Ulla-Britt Ljunggren, personalföreträdare, § 76
Karl-Johan Höjer, förvaltningschef
Bengt Ahlström, rektor Komvux, § 76
Kenth Gustafsson, rektor IV, § 76
Ronny Wahlberg, projektledare Vassbotten, § 76
Marie Nordvall, ekonom, § 76
Sten Gustafsson, rektor bygg, fordon, hotell- och restaurang, § 76
Anne Elfving, förvaltningssekreterare, § 76

Utses att justera

Madelaine Johansson

Justeringens
plats och tid

Underskrifter

Sekreterare

...............................................................................…………………….. Paragrafer

Anne Elfving § 76
Ordförande

76-84

Karl-Johan Höjer §§ 77-84

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

Orvar Carlsson
Justerande

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

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

Madelaine Johansson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
Sammanträdesdatum

Gymnasienämnden
2002-12-09

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats
för protokollet

Datum för anslags
nedtagande

Gymnasieförvaltningen

Underskrift

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

Utdragsbestyrkande

§ 76

Dnr

Mötets öppnande och information
Innan dagens sammanträde inleds samlas nämndens ledamöter, förvaltningens
administration och rektorer för en gemensam jullunch på Restaurang Novisen.
Efter jullunchen följer ordinarie sammanträde på gymnasieförvaltningen.
Föredragning och information ges i beslutsärendena §§ 77-83 samt enligt
följande.
Ekonomen informerar om det ekonomiska läget t o m november månad.
--Ajournering
Ordföranden ajournerar mötet kl 16.40. Mötet återupptas kl 17.30.
--Förvaltningschefen informerar om:
att projekt 3B haft en seminariedag 5 december för all personal inom
gymnasieskolan, under ledning av Per Måhl, projektledare.
att arbetet i Interregprojekt ”BB Network” fortskrider med personal- och
elevutbyte med Borg videregående skole i Sarpsborg
att gymnasieförvaltningen tagit initiativ till att bilda en arbetsgrupp med
socialförvaltningen kring det kommunala uppföljningsansvaret.

Gymnasienämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
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§ 77

Dnr 2002.71

Rekryteringsbidrag för vuxenstudier
Den 1 januari 2003 träder ny lag ikraft om rekryteringsbidrag för vuxenstuderande. Kommunen ska inom ramen för sin uppsökande verksamhet
verka för att rekrytera personer till studier. Kommunen skall också anta
riktlinjer för denna verksamhet i samråd med berörda myndigheter, fackliga
organisationer och handikapporganisationer.
Kommunen skall fastställa vilka personer inom målgruppen som skall
prioriteras. Målgruppen är personer med kort tidigare utbildning och är eller
riskerar arbetslöshet eller har ett funktionshinder som gör att de behöver extra
tid för att klara studierna.
I PM daterat 2002-12-02 redogörs för rekryteringsbidragets konstruktion
samt förslag till riktlinjer.
Bengt Ahlström, rektor Komvux, informerar i ärendet.

Gymnasienämndens beslut
-

Gymnasienämnden fastställer riktlinjer till rekryteringsbidrag för
vuxenstudier enligt PM daterat 2002-12-02.

-

Förvaltningschefen får i uppdrag att utse handläggare för
rekryteringsbidraget.

Expedieras
Komvux, rektorer och studievägledare

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 78

Dnr 2000.15

Slutrapport av projekt Team Vassbotten
Sedan våren 2000 har man inom gymnasieskolans individuella program
bedrivit ett projekt - Team Vassbotten - som riktar sig till elever som på olika
sätt har en negativ skolgång bakom sig.
Projektet har bedrivits med stöd av bidrag från länsstyrelsen i Västra
Götaland.
Innan utbetalning av återstående bidrag från länsstyrelsen kan ske ska
projektet slutredovisas i gymnasienämnden.
Rektor Kenth Gustafsson och projektledare Ronny Wahlberg redogör för
rapporten.

Gymnasienämndens beslut
Slutrapport över projekt Team Vassbotten godkännes och överlämnas till
länsstyrelsen.

Expedieras
Länsstyrelsen i Västra Götaland
Individuella programmet, rektor, kurator och projektledare

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 79

2001.16

Körkortsutbildning för gymnasieelever
Gymnasienämnden beslutade 2002-02-18 att erbjuda körkortutbildning för
elever på bygg-, el (elteknik)-, fordons- och omvårdnadsprogrammet inom en
ram på ca 500 000 kr. Eventuella avgifter för t ex körkortstillstånd, halkkörning och egenavgift får förekomma. Nämnden beslutade vidare att ärendet
efter upphandling ska underställas nämnden för slutligt beslut.
Förfrågningsunderlag har därefter upprättats och varit ute på anbud. Efter
anbudstidens utgång har endast ett anbud inkommit. Då anbudet ligger
väsentlig över marknadspris har upphandlingen avbrutits.
Marie Nordvall, ekonom och Sten Gustafsson, rektor, informerar i ärendet.

Gymnasienämndens beslut
Körkortsutbildning enligt kundvalsmodell ska erbjudas elever på bygg-, el(inriktning elteknik), fordons- och omvårdnadsprogrammet inom en ram om
500 000:- och i övrigt enligt PM daterad 2002-12-09.

Expedieras
Rektorer Birger Sjöberggymnasiet
Ekonom

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 80

Dnr 2002.72

Taxor och ordningsregler vid uthyrning av lokaler inom
gymnasieförvaltningens verksamhetsområden
Det finns idag taxor för uthyrning av olika lokaler inom skolan vilka fastställdes
av dåvarande utbildningsförvaltningen 1998.
I yttrande daterat 2002-10-24 har förslag till taxor utarbetats för de lokaler
som ej tidigare haft fastställd taxa samt villkor och ordningsregler för uthyrning.
I övrigt föreslås förvaltningen följer de av utbildningsnämnden tidigare
fastställda taxorna.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden beslutar
att fastställa villkor och ordningsregler för uthyrning av lokaler enligt
förslag daterat 2002-11-05.
Gymnasienämnden föreslår
att följande taxor för uthyrning av lokaler fastställes:
Aula, Idrottsgatan 3

Nya uppehållsytan, Idrottsgatan 3
Gymnasiehallen, övernattning
Lektionssal, övernattning

Expedieras
Kommunstyrelsen
Rektorer
Vaktmästare

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

1.000:-/tillfälle
1.600:-/tillfälle vid
publika arrangemang
1.000:-/tillfälle
1.000:200:-
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§ 81

Dnr 2002.73

Sammanträdestider för gymnasienämnden 2003
Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden sammanträder vid följande tillfällen under 2003,
kl 15.00:
28 januari
25 februari
25 mars
29 april
19 maj
18 juni
26 augusti
23 september
21 oktober
17 november
9 december
I anslutning till nämndens sammanträde avsätts tid för utbildningsinslag mellan
kl 13.00 – 15.00.

Expedieras
Kommunkansliet
Samverkansgruppen FSG
Rektorer

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 82
Anmälan av delegationsbeslut
Delegationsbeslut enligt beslutsjournal 2002-12-02 anmäles.

Gymnasienämndens beslut
Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna.

§ 83
Meddelanden
Meddelanden enligt bilaga för perioden 2002-11-08—12-02.

Gymnasienämndens beslut
Meddelande för perioden 2002-11-08—12-02 läggs till handlingarna.

§ 84
Avslutning
Ordföranden avslutar sammanträdet med att ge en betraktelse över den
gångna mandatperioden och därefter önska ledamöter och personalen
God Jul och Gott Nytt År. 1:e vice ordförande Kjell Nilsson tillönskar
ordföranden en likaledes God Jul. Lars Karlsson, Lärarförbundet, framför ett
tack till gymnasienämndens ledamöter för en intressant och lärorik tid som
personalrepresentant i nämnden.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

