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Plats och tid

Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 14.00-17.30

Beslutande

Kjell Nilsson (s), ordförande
Orvar Carlsson (kd), vice ordförande
Gisela Holtersson (s)
Leif Höglund (s), tjänstgörande ersättare
Birger Gustafsson (c)
James Bucci (v)
Erling Pettersson (m)
Vanja Ekström (fp)
Peter Göthblad (fv)

Övriga deltagande

Joakim Sjöling (s), ersättare
Ulla-Beth Stake (fp), ersättare
Stefan Larsson (v), ersättare, §§91-101, från kl 15.45
Magdalena Hansson (fv), ersättare
Lena Hansson, rektor HP, OP, TE, § 89
Bengt Renholm, rektor BF, EN, EC, IP, § 89
Kenth Gustafsson, rektor IV, gysär, § 90
Jan Bonander, IT&fastighetssamordnare, § 90
Marie Nordvall, ekonom, § 91-92
Ewa Ferm Björklund, chef arbetmarknadsenheten, § 94-96
Siw Andersson, t f förvaltningschef
Anne Elfving, förvaltningssekreterare

Utses att justera

Erling Pettersson

Justeringens
plats och tid

fredag 9 december 2005, kl 07.30

Underskrifter

Sekreterare

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

Paragrafer

Anne Elfving
Ordförande

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

Kjell Nilsson
Justerande

................................................................................
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Erling Pettersson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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§ 89

Dnr

Information om teknikcollege och T-konventet
Ordföranden inleder sammanträdet med att hälsa alla välkomna och
särskilt riktat till Siw Andersson som t f förvaltningschef.
Därefter informerar rektorerna Lena Hansson och Bengt Renholm om
teknikcollege. Teknikcollege utgör en del i en satsning från statens sida i
det s k SAAB-paketet för ökad sysselsättning i Trollhättan med omnejd.
Syftet med teknikcollege är att få fler att intressera sig för arbete inom
teknik och industrisektorn.
Lena Hansson fortsätter med att informera om T-konventet 2006 som
kommer att hållas i Vänersborg 6-7 april.

Gymnasienämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 90

Dnr

Kvalitetsutveckling av individuella programmet
Från och med 1 juli 2006 träder en lagreglering ikraft som innebär att
elever i gymnasieskolans individuella program ges rätt till utbildning på
heltid.
Kenth Gustafsson, rektor för individuella programmet samt Jan Bonander,
IT/fastighetssamordnare, informerar om de förslag som finns för att möta
de nya kraven lokalmässigt och verksamhetsmässigt.

Gymnasienämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 91

Dnr 2005/84

Granskning av den ekonomiska interna kontrollen 2005
Gymnasienämnden beslutade 2005-05-18 att fastställa en plan för
granskning av den interna kontrollen inom gymnasienämndens
verksamhetsområden 2005.
Granskningen har omfattat följande områden:
- Leverantörsfakturor så att de är utformade efter de regler som infördes
i Sverige år 2004 enligt nya direktiv från EU.
- Köptrohet mot de upphandlingsavtal som kommunen har tecknat.
- Leverantörsfakturor med mindre belopp ska granskas.
- Kontroll av kundfakturering på byggprogrammet.
- Kontroll av kundfakturering på fordonsprogrammet.
- Kontroll av kundfakturering arbetsmarknadsenheten, snickeriverkstad
och växtförsäljning.
Utförd granskning av den ekonomiska interna kontrollen för 2005
redovisas av ekonomen.

Gymnasienämndens beslut
Granskning av den ekonomiska interna kontrollen inom gymnasienämndens verksamhetsområde 2005 läggs till handlingarna.

Expedieras
Kommunens revisorer

Expedieras
Kommunstyrelsen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 92

Dnr 2003/60

Godkännande av prislista för gymnasieprogram i Fyrbodal ht 2005
Fyrbodals gymnasieskola hemställer i skrivelse 1 november 2005
respektive kommun att godkänna bifogade prislista för gymnasieprogram
hösten 2005 i Fyrbodal.
Efter att respektive kommun godkänt prislistan kommer styrelsen för
Fyrbodals gymnasieskola att fastställa prislistan som interkommunal
prislista för Fyrbodal.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden godkänner bifogade prislista för gymnasieprogram i
Fyrbodal hösten 2005.

Expedieras
Fyrbodals gymnasieskola, Pege Schelander

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 93

Dnr 2003/60

Utseende av tjänsteman att representera Vänersborgs kommun i
referensgruppen för Fyrbodals gymnasieskola
Enligt samverkansavtal för Fyrbodals gymnasieskola ska kommunerna utse
en tjänsteman med uppgift att följa och förankra arbetet med att
återrapportera till förvaltningen och inom kommunen.
Gymnasienämnden beslutade 2005-06-14, § 47, att utse Karl-Johan Höjer,
förvaltningschef att ingå i Fyrbodals gymnasieskolas beredningsgrupp.
Med anledning av att Karl-Johan Höjer slutat som förvaltningschef för
gymnasieförvaltningen behöver ny tjänsteman utses.

Gymnasienämndens beslut
Siw Andersson, t f förvaltningschef, utses att ingå i Fyrbodals
gymnasieskolas beredningsgrupp.
Till ersättare för förvaltningschefen utses Lena Hansson, vik
utvecklingsledare/rektor.

Expedieras
Fyrbodals gymnasieskola, Pege Schelander

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 94

Dnr 2005/169

Extra medel för arbetsmarknadsåtgärder 2006 för anställningsstöd
eller lönebidrag
Under 2005 anslog kommunstyrelsen 500 000 kr till gymnasienämnden
med arbetsmarknadsenheten som utförare att möjliggöra anställningar
inom kommunens olika förvaltningar för gruppen långtidsarbetslösa med
prioritering av personer med invandrarbakgrund.
Åtgärdsstopp för Arbetsförmedlingen har gjort att starten har försenats.
Därefter har fler deltagare än beräknat beretts plats. Mot bakgrund av
detta föreslås att kommunstyrelsen beviljar gymnasienämnden ytterligare
500 000 kr ur förfogandeanslaget 2006 för att säkerställa att samtliga
16 personer har möjlighet till fortsatt anställning bidragsperioden ut.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden föreslår kommunstyrelsen att anvisa 500 000 kr ur
kommunstyrelsens förfogandeanslag för arbetsmarknadsåtgärder 2006.
Gymnasienämnden föreslår kommunstyrelsen att uppdra åt gymnasienämnden, med arbetsmarknadsenheten som utförare, att genomföra insatsen
med 16 anställda med särskilt anställningsstöd eller lönebidrag inom
kommunens förvaltningar och enheter.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Expedieras
Kommunstyrelsen
Chef AME

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 95

Dnr 2005/166

Inrättande av sluss för arbetslösa ungdomar vid Ungdomscentrum
Ett samarbete har inletts med socialförvaltningen kring ungdomar som har
försörjningsstöd. En av åtgärderna för att minska behovet av
försörjningsstöd är inrättande av en sluss, som är ett steg på väg ut i arbete
eller utbildning.
En arbetsgrupp med chefen för arbetsmarknadsenheten och
socialförvaltningens individ- och familjeomsorg har utarbetat föreliggande
förslag till Ungdomscentrum Slussen samt budget.
Socialnämnden har 2005-11-24, § 206, bl a beslutat föreslå kommunstyrelsen att bevilja socialnämnden en ramökning med 1 155 tkr för att
driva verksamhet enligt förslag ”Slussen” i samarbete med arbetsmarknadsenheten.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden medverkar i den föreslagna verksamheten ”Slussen”
vid Ungdomscentrum för att gruppen unga arbetslösa, i samverkan med
socialnämnden, i enlighet med skrivelse 2005-11-03.

Expedieras
Socialnämnden
Kommunstyrelsen
Chef AME

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 96

Dnr

Information om aktuella arbetsmarknadsaktiviteter
Ewa Ferm Björklund, chef för arbetsmarknadsenheten informerar om bl a
följande aktuella arbetsmarknadsaktiviteter.
?

Projekt utvecklingstjänster är ett EU-projekt inom Växtkraft mål 3,
som riktar sig till grupper som har särskilt svårt att komma in på
arbetsmarknaden. För Vänersborgs kommun är 10 platser aktuella.

?

Plus-jobb som är en del i det statliga åtgärdspaketet för ökad
sysselsättning och minskad arbetslöshet. En inventering av
tänkbara plus-jobb har gjorts inom kommunen. Omkring 60 platser
beräknas bli aktuella för Vänersborgs kommun.

?

Vita jobb är ett projekt inom Fyrbodal som riktar sig till
yrkesområden där det finns behov av kompetensutvecklings/utbildningsinsatser.

Gymnasienämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 97

Dnr 2005/149

Folkhälsoplan för Vänersborgs kommun 2006 - 2008
Hälsopolitiska rådets arbetsutskott bereder i skrivelse den 27 oktober
2005 gymnasienämnden tillfälle att yttra sig över förslag till
Folkhälsoprogram för Vänersborg 2006 – 2008.
Folkhälsoprogrammet pekar bl a ut de mest prioriterade områdena för att
styra insatserna dit de bäst behövs.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden ställer sig positiv till föreliggande Folkhälsoprogram
för Vänersborg 2006-2008.

Expedieras
Kommunstyrelsen

Justerande sign
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§ 98
Information och rapporter
Ordföranden informerar om att presidieöverläggningar har ägt rum med
kommunstyrelsens arbetsutskott och socialnämndens presidie kring
ungdomars socialbidragsberoende.
T f förvaltningschef informerar om att den ekonomiska prognosen pekar på
att underskottet för gymnasienämnden kommer att minska ytterligare i
förhållande till senast redovisad prognos.
Vidare informeras om att en elevdemokratidag för gymnasieelever
genomfördes 25 november på initiativ av lokala styrelsen.
I början av nästa år kommer gymnasienämnden att arbeta med den vision
för Vänerborgs kommun som beslutats av fullmäktige. Visionen ska brytas
ned i mål specifika för gymnasienämnden.
Förvaltningssekreteraren informerar om att en informationsdag om
Fyrbodals gymnasieskola för studie- och yrkesvägledare inom Fyrbodal
ägt rum den 28 november. Den 9 januari öppnar webben, som eleverna
ska använda för att göra sin gymnasieansökan elektroniskt - samt utan
underskrift av vårdnadshavaren.

Gymnasienämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Justerande sign
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§ 99
Anmälan av delegationsbeslut
Delegationsbeslut enligt för perioden 2005-11-07—11-29 anmäles.
Beslutsjournaler samt underlag finns tillgängliga för förvaltningen.

Gymnasienämndens beslut
Anmälan läggs till handlingarna.

§ 100
Meddelanden
Meddelandelista från förvaltningen och arbetsmarknadsenheten för
perioden 2005-11-07—11-29 föreligger.

Gymnasienämndens beslut
Meddelandelista för ovanstående period läggs till handlingarna.

§ 101
Avslutning
Ordföranden avslutar gymnasienämndens sammanträde med att tillönska
ledamöter och personal en God Jul och ett Gott Nytt År. Vice ordföranden
tackar och tillönskar ordföranden en avkopplande julledighet.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

