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Plats

Stora konferensrummet Idrottsgatan 7, Vänersborg

Tid

Tisdagen den 20 april 2010, kl 13.00-16.00.

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 2

Ärendelista

Sid 3

Utsedd att justera

James Bucci

Paragrafer

22-31

Underskrifter
Sekreterare

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

Marit Hansson

Ordförande

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

Kjell Nilsson

Justerande

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

James Bucci
________________________________________________________________________________
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
Sammanträdesdatum

Gymnasienämnden
2010-04-20

Datum för anslags uppsättande
Datum för anslags nedtagande
Förvaringsplats för protokollet

Gymnasienämnden, Idrottsgatan 7, Vänersborg

Underskrift utdragsbestyrkande

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Gymnasienämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2010-04-20

2 (13)

Närvarolista
Beslutande
Kjell Nilsson (S)
Orvar Carlsson (KD)
Joakim Sjöling (S)
Leif Höglund (S)
Anette Ruus (S)
Christina Larsson (C)
Henrik Josten (M)
Vanja Ekström (FP)
James Bucci (V)

Tjänstgör för

Gisela Holtersson (S)

Bengt Fröjd (C)

Ersättare
Theresia Nordlund (S)
Hans Norén (S)
Christer Thobiasson (M)
Ulla-Beth Stake (FP)
Magdalena Hansson (FV)
Personalföreträdare
Kristina Hilmersson, Lärarförbundet
Nils-Erik Rasmussen, LR
Peter Trollgärde, Kommunal
Övriga deltagare
Lena Hansson, förste rektor, Birger Sjöberggymnasiet, § 22
Marie Nordvall, förvaltningsekonom, § 27, del av § 28
Tommy Olsson, förvaltningschef
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Ärenden
§ 22

Sid

Kvalitetsredovisning 2009 för Birger Sjöberggymnasiet och Komvux i
Vänersborg

§ 23

Dokumenthanteringsplan Gymnasieförvaltningen

§ 24

Redaktionella ändringar i arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplaner,
gymnasienämnden

§ 25

Remiss - Statskontorets rapport Kommunernas ersättning för elever i
specialskolan och gymnasieutbildning för funktionshindrade

§ 26

Gemensam gymnasieskola Vänersborg - Trollhättan

§ 27

Mål- och resursplan 2011-2013

§ 28

Information, rapporter och övriga frågor 2010

§ 29

Anmälan av delegationsbeslut 2010

§ 30

Meddelanden 2010

§ 31

Ärenden till nästa sammanträde 2010
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Dnr 2010/59

Kvalitetsredovisning 2009 för Birger Sjöberggymnasiet och
komvux i Vänersborg
Ärendebeskrivning
Varje kommun och skola inom det offentliga skolväsendet skall årligen upprätta en
kvalitetsredovisning som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av
verksamheten.
Lena Hansson, förste rektor Birger Sjöberggymnasiet redogjorde vid dagens
sammanträde för Birger Sjöberggymnasiets del i kvalitetsredovisningen.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden godkänner upprättad kvalitetsredovisning för 2009, samt godkänner
fokusering på följande förbättringsåtgärder under 2010:
-

resultat och kunskapsutveckling
normer och värden
omvärld och internationalisering

_____________

Protokollsutdrag:
rektorer
personalsekreterare (samverkansgrupper)
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Dnr 2010/50

Dokumenthanteringsplan gymnasieförvaltningen
Ärendebeskrivning
Gymnasienämndens arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplaner har genom
kommunens arkivarie genomgått en revidering, främst i form av uppdatering.
Dokumenthanteringsplanen har skickats ut separat

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden godkänner föreliggande arkivbeskrivning och
dokumenthanteringsplaner för gymnasienämndens verksamheter
_____________

Protokollsutdrag:
kommunkansliet
kommunarkivarien
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Dnr 2010/50

Redaktionella ändringar av nämndernas arkivbeskrivningar och
dokumenthanteringsplaner
Ärendebeskrivning
Kommunens arkivarie upprättar och föreslår i samråd med förvaltningarna revideringar
av arkivbeskrivningar och dokumenthanteringsplaner. Då namnen på arkivansvariga
och arkivredogörare ibland blir inaktuella utan att dokumenten behöver revideras
föreslår kanslichefen i tjänsteskrivelse daterad 2010-03-10, att det vore lämpligt att
kommunarkivarien på uppdrag av nämnden medges rätt att revidera namnuppgifterna så
att dessa hålls aktuella.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden beslutar att uppdra åt kommunarkivarien att löpande uppdatera
nämndens arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplaner, så att namnuppgifter på
arkivansvariga och arkivredogörare, samt eventuellt övriga namngivna funktioner, hålls
aktuella. Revidering sker efter samråd med förvaltningschefen.
_____________

Protokollsutdrag:
kommunkansliet
kommunarkivarien

________________________________________________________________________________
_________________
│ Utdragsbestyrkande
│ Justerandes sign
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Gymnasienämnden

§ 25

Sammanträdesdatum

Sida

2010-04-20

7 (13)

Dnr 2010/49

Remiss - Statskontorets rapport Kommunernas ersättning för
elever i specialskolan och gymnasieutbildning för
funktionshindrade
Ärendebeskrivning
Statskontoret har på uppdrag av regeringen haft att se över hur kommunernas ersättning
till staten för elever i specialskolan har påverkat inskrivningen i specialskolan. Utifrån
detta ska Statskontoret föreslå principer för kommunernas ersättning och föreslå nya
ersättningsnivåer, samt överväga om differentierade ersättningsnivåer bör införas utifrån
kostnader för de olika elevgrupperna, fördelade på olika poster såsom undervisning,
boende och fritid.
Vidare har utretts hur statens, kommunernas (och i förekommande fall landstingens)
ekonomiska ansvar ska fördelas avseende kostnaderna för elever i
riksgymnasieutbildning för funktionshindrade, och huruvida differentierade
ersättningsnivåer bör införas.
Vänersborgs kommun har beretts tillfälle att yttra sig över remissen.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden har ingenting att erinra mot Statskontorets rapport Kommunernas
ersättning för elever i specialskolan och gymnasieutbildning för funktionshindrade i
enlighet med skrivelse daterad 2010-03-22.
_____________

Protokollsutdrag:
kommunkansliet
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Dnr 2009/122

Gemensam gymnasieskola Vänersborg - Trollhättan
Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen informerar om hur arbetet med utredningen om samarbetet med
Trollhättans gymnasieskola fortskridit.
Delar av det material som presenterades av Kunskapsbolaget vid gårdagens träff med
samarbetskommittén visades, samt en sammanställning av befintliga
gymnasieutbildningar i de båda kommunerna, utifrån den programstruktur som kommer
att gälla fr o m 2011. Troligt är att kommunerna kommer att gå vidare till respektive
kommunstyrelse angående en fortsättning med den s k Etapp 2.

Gymnasienämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
_____________
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§ 27

Dnr 2010/57

Mål- och resursplan 2011-2013
Ärendebeskrivning
Förslag till Mål- och resursplan 2011-2013 föreligger. Nettoramen utgör 187 190 Tkr
för 2011, fördelat på anslagsbindningsnivåer enligt följande:
Nämnd/administration
Gymnasie/gymnasiesärskola
Komvux
Uppdragsutbildning
Arbetsmarknadsenhet

5 119 Tkr
155 439 Tkr
16 523 Tkr
0,0
10 109 Tkr

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden fastställer förslag till Mål- och resursplan 2011-2013.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
_____________

Protokollsutdrag:
kommunstyrelsen
rektorer gymnasieförvaltningen
chef AME
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Dnr 2010/3

Information, rapporter och övriga frågor 2010
Månadsrapport ekonomi
Marie Nordvall, förvaltningsekonom, presenterar månadsuppföljning för januari-mars
2010.
Information från nämndordförande
Den 21 april är det möte på Fyrbodal. Orvar Carlsson (KD) kommer att delta.
En tjänst som samordnare av kommunal utbildning i Fyrbodal har utlysts. Oklart vem
eller vilka inom Fyrbodal som beslutat om tillsättandet av denna tjänst.
Ett uppdrag att se över förutsättningarna för skapandet av en gemensam struktur för
vuxenutbildningen ligger också inom Fyrbodal. Beslut kring detta har inte fattats.
I slutet av april håller Fyrbodal styrelsemöte, då bl a de frågor som Framtidsgruppen
arbetat med, d v s gemensamt intagningskansli, gemensam prislista och samlad
kvalitetsredovisning kommer att tas upp.
Information från förvaltningschef
Förvaltningschefen har varit på disputation i Göteborg. Olle Zandén, musiklärare vid
Birger Sjöberggymnasiet, har skrivit en avhandling i musikpedagogik.
Övriga frågor
Christer Thobiasson (M) efterlyser information om den inom kommunen nyligen
upprättade lokalförsörjningsgruppens arbete. Lokalfrågor återinförs som en stående
punkt på nämndens dagordning.

Gymnasienämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna. Lokalfrågor återinförs som en stående punkt på
dagordningen
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§ 29

Dnr 2010/4

Anmälan av delegationsbeslut 2010
Delegationsbeslut enligt särskild förteckning anmäles.

Gymnasienämndens beslut
Anmälan om delegationsbeslut läggs till handlingarna.
_____________
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§ 30

Dnr 2010/5

Meddelanden 2010
Meddelandelista för perioden 100309-100409 redovisas enligt bilaga.

Gymnasienämndens beslut
Meddelandelista för perioden läggs till handlingarna.
_____________
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§ 31

Dnr 2010/6

Ärenden till nästa sammanträde 2010
•
•
•
•

månadsrapport ekonomi
delårsrapport
lokalfrågor
gemensam gymnasieskola Vänersborg-Trollhättan
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