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Plats och tid

Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, 2003-04-22, kl 10.00-16.00

Beslutande

Kjell Nilsson (s), ordförande
Orvar Carlsson (kd), vice ordförande
Leif Höglund (s), tjänstgörande ersättare
Jeanette Larsson (s), kl 13.00-16.00, §§ 34-40
Birger Gustafsson (c)
James Bucci (v)
Erling Pettersson (m)
Joachim Gabre (fp), tjänstgörande ersättare
Magdalena Hansson (fv), tjänstgörande ersättare

Övriga deltagande

Joakim Sjöling, tjg ers, kl 10.00-13.00, § 33, ersättare, kl 13.00-16.00, §§ 34-40
Christina Larsson, ersättare
Robert Johansson, ersättare, kl 13.00-16.00, §§ 34-40
Nils-Erik Rasmussen, personalföreträdare, kl 15.00-16.00, §§ 37-40
Karl-Johan Höjer, förvaltningschef
Siw Andersson, utvecklingsledare, § 33
Anne Elfving, förvaltningssekreterare
Sten Gustafsson, rektor BP, FP, IP, HR, HV, § 33
Lena Hansson, rektor HP, OP, TE, § 33
Stefan Lundström, rektor SP, § 33
Kenth Gustafsson, rektor IV, gysär, § 33
Bengt Renholm, rektor BF, EC, EN, IP, § 33
Margareta Lindmark, rektor Komvux, § 34
Björn Hård af Segerstad, rektor ES, NV, §§ 33, 37
Håkan Alfredsson, områdeschef, § 37
Ulrich Kaatz, musikledare, § 37

Utses att justera

James Bucci

Justeringens
plats och tid

Gymnasieförvaltningen 24 april, kl 15.00

Underskrifter

Sekreterare

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

Paragrafer

33-40

Anne Elfving
Ordförande

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

Kjell Nilsson
Justerande

................................................................................
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James Bucci
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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§ 33
Hearing kvalitetsredovisningar
I samband med gymnasienämndens sammanträde presenterar rektorerna
respektive rektorsområdes kvalitetsredovisning.
Efter en kort information är det hearing i grupper, där tillfälle ges att diskutera
och ställa frågor till rektorerna.
Vid nästa sammanträde kommer förvaltningens och nämndens
kvalitetsredovisning behandlas.

Gymnasienämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
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§ 34

Dnr 2003.1

Verksamhetsberättelse för gymnasienämnden 2002
Gymnasienämndens verksamhetsberättelse för 2002 föreligger.
Resultaträkningen redovisar ett underskott på 2,6 miljoner kr jämfört med
budget.
Av den ekonomiska analysen framgår bl a följande:
? Under 2002 har nämnden gått med ett överskott på 117 Tkr och
förvaltningen med ett underskott på 24 Tkr.
? Gymnasiet fick ett överskott på 124 Tkr i förhållande till budget.
? Gymnasiesärskolan gick i förhållande till budget med ett minus på
1 951 Tkr p g a ökat elevantal.
? Komvux fick ett överskott på 183 Tkr. Under 2002 har komvux fått
2 540 Tkr i intäkter som hör till tidigare år, vilket betyder att resultatet
utan dessa intäkter hade varit ett underskott på 2 357 Tkr.
? Uppdragsutbildningen gick med ett minus på 1 066 Tkr. Det är den
kvalificerade yrkesutbildningen (KY) som står för den största delen.

Gymnasienämndens beslut
Verksamhetsberättelse för gymnasienämnden 2002 godkännes och
överlämnas till kommunstyrelsen.

Expedieras
Kommunstyrelsen
Ekonomistaben
Samtliga rektorer
Samverkansgruppen (FSG)
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Utdragsbestyrkande
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§ 35

Dnr 2003.23

Yttrande över remiss om medborgarkontor
Kommunstyrelsen har 2003-02-26 godkänt föreliggande förstudie om
medborgarkontor och remitterat ärendet till berörda nämnder för yttrande.
Målet för medborgarkontoret är att förbättra servicen för medborgarna genom
att hantera merparten av utlämning av material, allmän information,
samhällsvägledning och hänvisning, lättare ärendehantering och
fackvägledningsuppgifter.
Förslag till yttrande daterat 2003-04-15 föreligger.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden avger yttrande över remiss om medborgarkontoret i
enlighet med förvaltningens förslag daterat 2003-04-15.

Expedieras
Kommunstyrelsen
Samverkansgruppen (FSG)

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 36
Information och föredragning
Förvaltningschefen informerar om följande:
? Beslut från Skolverket för uppföljning av tillsynsbeslut avseende
vuxenutbildningen i Vänersborg.
? En arbetsgrupp har tillsatts för att avge yttrande över Skollags-kommitténs
förslag. Gymnasieförvaltningen representeras av förvaltningssekreteraren.
? Hälsopolitiska rådet har nystart den 14-15 maj i Håverud.
? Presidieöverläggningar med kommunstyrelsens arbetsutskott med
anledning av budget 2004 äger rum den 28 april.
? Seminarium om kommunal samverkan för Fyrbodalområdet äger rum 28
april i Lysekil.
? Arbete med lönerevisioner pågår. Nya löner gäller fr o m 1 april.
? Möte den 15 april med Trollhättans gymnasieutskott om samverkan kring
gymnasiesärskola
Ordföranden rapporterar från följande möten:
? Öppet Hus den 5 april.
? Intagningsråd den 8 april, då beslut om organisation och preliminär
intagning fattades.
? Äldremässa i Kommunhuset 16 april.
? Möte idag på morgonen angående lokaler för Mariedalsskolan som
brunnit ned.
Vice ordföranden rapporterar från möte i Tvåstadskommittén, bl a om nya
arbetsformer för kommittén.
--------Ajournering
Ordföranden ajournerar mötet för gruppöverläggningar kl 14.30-15.00.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 37

Dnr 2003.

Ansökan om riksintag för orkesterspel vid Birger Sjöberggymnasiet
I samband med att gymnasienämnden 2002-11-18, § 69, fastställde program
och inriktningar för Birger Sjöberggymnasiet 2003/2004, redogjordes för ett
förslag om att starta utbildning i orkesterspel.
En arbetsgrupp, bestående av Björn Hård af Segerstad, rektor,
Håkan Alfredsson, Musikskolan och Ulrich Kaatz, musikledare, fick i uppdrag
av gymnasienämnden att arbetar vidare med att undersöka förutsättningarna
att ansöka om riksintag för orkesterspel som special-utformat program på
Birger Sjöberggymnasiet.
Information har tidigare getts vid gymnasienämndens sammanträde den 25
februari av rektor Björn Hård af Segerstad i ärendet.
Vid dagens sammanträde informerar rektor Björn Hård af Segerstad,
områdeschef Håkan Alfredsson och musikledare Ulrich Kaatz.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden ställer sig positiv till att ansöka hos Skolverket om riksintag
för orkesterspel som specialutformat program vid Birger Sjöberggymnasiet, fr
o m läsåret 2004/05.
Gymnasieförvaltningen får i uppdrag att slutföra utredningen.

Expedieras
Arbetsgruppen (Björn Hård af Segerstad, Håkan Alfredsson och
Ulrich Kaatz)
Samverkansgruppen (FSG)

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 38

Dnr 2003.25

Principer för handläggning av ansökningar till lokala idrottsgymnasier
Frågan om handläggningsprinciper vad gäller ansökningar till lokala
idrottsgymnasier har aktualiserats.
Gymnasienämnden beslutade 2003-03-25, § 30, att återremittera ärendet till
gymnasieförvaltningen för ytterligare utredning.
Förslag till handläggningsprinciper redovisas i reviderade tjänsteutlåtande,
daterat 2003-04-15.

Yrkanden
Erling Pettersson (m) yrkar att följande text i beslutsförslaget styrks. ”Lokala
tillägg för idrott godkännes ej”.
Ordförande Kjell Nilsson (s) och vice ordförande Orvar Carlsson (kd) yrkar
bifall till föreliggande förslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på båda yrkandena och finner att
gymnasienämnden beslutat enligt ordförandens yrkande.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 38 forts.
Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden fastställer följande principer för ansökningar till lokala och
regionala idrottsgymnasier att gälla fr o m läsåret 2004/05.
? Vänersborgs kommun är beredd att endast betala programkostnaden för
elever som söker de nationella program och inriktningar, som ej erbjuds i
hemkommunen eller enligt övriga bestämmelser i Skol-lagen. Lokala tillägg
för idrott godkännes ej.
? Motsvarande regler tillämpas vid ansökningar från andra kommuner, d v s
i de fall hemkommunen ej är beredd att betala tillägget för idrott (bandy
och golf), mottages sökande endast till sökt program/inrikt-ning om det ej
finns på hemorten. Eleven blir därmed ej antagen till specialidrott bandy
eller golf.
? Undantag från ovanstående är den överenskommelse som tillämpas sedan
tidigare mellan Trollhättan och Vänersborg för fotboll och bandy,
respektive Mariestad och Vänersborg för ishockey och bandy.

Expedieras
Studie- och yrkesvägledare grh, gy
Rektorer gy
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§ 39
Anmälan av delegationsbeslut
Delegationsbeslut enligt för perioden 2003-03-18—04-15 anmäles.
Beslutsjournaler samt underlag finns tillgängliga för förvaltningen.

Gymnasienämndens beslut
Anmälan om delegationsbeslut läggs till handlingarna.
-----

§ 40
Meddelanden
Meddelanden enligt bilaga för perioden 2003-03-18—04-15 föreligger.

Gymnasienämndens beslut
Meddelandelista läggs till handlingarna.
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