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Plats och tid

Gymnasieförvaltningen, Bergagården, kl 13.00-17.45

Beslutande

Kjell Nilsson (s), ordförande
Orvar Carlsson (kd), vice ordförande, kl 14.00-17.45
Gisela Holtersson (s)
Jeanette Larsson (s)
Birger Gustafsson (c)
James Bucci (v)
Erling Pettersson (m)
Alexander Oskarsson (fp)
Peter Göthblad (fv)

Övriga deltagande

Anette Ruus (s), ej tjänstgörande ersättare
Leif Höglund (s), ej tjänstgörande ersättare, kl 14.00-17.45
Joakim Sjöling (s), ej tjänstgörande, kl 14.00-17.45
Magdalena Hansson (fv), ej tjänstgörande ersättare
Lars Karlsson, personalföreträdare
Nils-Erik Rasmussen, personalföreträdare
Karl-Johan Höjer, förvaltningschef
Siw Andersson, utvecklingsledare
Anne Elfving, förvaltningssekreterare
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§ 52

Dnr

Uppföljning av vårens utbildningstema för gymnasienämnden
I samband med gymnasienämndens sammanträden har under vårterminen
genomförts utbildning inom olika områden för nämndens ledamöter och
ersättare.
I grupp diskuteras vårens utbildningar samt önskemål om utbildningsteman
inför hösten 2003, bl a följande
-

Komvux
Gymnasiesärskola och verksamhetsträningen
Högskolan
Näringslivet Tvåstad/Fyrbodalssamarbete
Jämställdhet

Gymnasienämndens beslut
Gymnasieförvaltningen får i uppdrag att planera höstens utbildningar för
gymnasienämnden utifrån ovanstående önskemål.

Expedieras
Utvecklingsledaren
Förvaltningssekreteraren
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§ 53

Dnr

Information Komvux
Förvaltningschefen informerar om aktuellt läge vid Komvux vad gäller
övertaligheten samt pågående arbete med att nå balans i budget.

Gymnasienämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna
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§ 54

Dnr 2002.49

Utvärdering av gymnasieskolans organisation
Gymnasienämnden beslutade 2002-08-22 att uppdra åt förvaltningen att
utvärdera gymnasieskolans organisation med stöd av extern utvärderare.
Utvärderingen har genomförts av Skandinaviska Utvärderingsinstitutet UviAB.
Utvärderingen har skett i form av en enkät till all personal inom
gymnasieskolan.
Utvärderingen presenteras vid sammanträdet. I samband med genomgången
diskuteras områden där en åtgärdsplan bör tas fram.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasieförvaltningen får i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för följande
områden; information, gemensam vision för gymnasieskolan samt ledarskap
och ledarlag.

Expedieras
Samverkansgruppen (FSG)
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§ 55

Dnr 2003.31

Remissvar på betänkandet ”Skollag för kvalitet och likvärdighet”
(SOU 2002:121) och departementsskrivelsen ”Stöd till vuxnas
lärande” (Ds 2002:66)
Vänersborgs kommun är remissinstans för betänkandet ”Skollag för kvalitet
och likvärdighet” (SOU 2002:121) och departementsskrivelsen ”Stöd till
vuxnas lärande” (Ds 2002:66).
En beredningsgrupp med representanter för kommunstyrelsen, barn- och
ungdomsförvaltningen och gymnasieförvaltningen har utarbetat förslag till
yttrande.
Förslag till yttrande daterat 2003-05-28 föreligger.
Efter föredragning ajournerar ordföranden sammanträdet kl 15.10-15-50.
Vice ordförande Orvar Carlsson (kd) m fl presenterar tilläggsförslag till
föreliggande förslag, i korthet följande.
- Tilläggsförslag om att behålla benämningen fristående skolor (avsnittet om
”Enhetliga bestämmelser oavsett huvudman”)
- Tilläggsförslag om ansvarsfördelningen mellan rektor, skolhuvudman och
staten (avsnittet om ”Tydliga ansvarsförhållanden för rektor, lärare och
huvudman”)
- Tilläggsförslag om övriga personalkategorier inom elevhälsan
(avsnittet om ”Elevhälsan”)

Yrkande
James Bucci yrkar avslag till tillägget om att behålla benämningen fristående
gymnasieskolor.
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§ 55 forts.
Propositionsordning
Ordföranden ställer först proposition på arbetsgruppens förslag och finner att
nämnden beslutat enligt förslaget.
Därefter ställs proposition på tilläggsförslaget om att behålla benäm-ningen
fristående skolor och ordföranden finner att nämnden antar tillägget.
Omröstning begärs.
Nämnden godkänner följande propositionsordning.
Ja-röst för bifall till James Buccis avslagsyrkande.
Nej-röst för bifall till Orvar Carlssons tilläggsförslag.
Omröstningsresultat
Med fyra ja-röster för James Buccis avslagsyrkande; Gisela Holtersson (s),
Jeanette Larsson (s), James Bucci (v) och Kjell Nilsson (s), fyra nej- röster
för Orvar Carlssons tilläggsförslag; Orvar Carlsson (kd), Erling Pettersson
(m), Alexander Oskarsson (fp) och Peter Göthblad (fv) samt Birger
Gustafsson (c) som avstår från att rösta, förklarar ordföranden att
tilläggsförslaget om fristående gymnasieskolor avslås.
Därefter ställer ordföranden proposition på tilläggsförslaget om ”Tydliga
ansvarsförhållanden för rektor, lärare och huvudman” och finner att nämnden
beslutat anta tilläggsförslaget. Avslutningsvis ställs proposition på
tilläggsförslaget om ”Elevhälsan”, vilket nämnden beslutar anta.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden föreslår kommunstyrelsen att avge yttrande enligt
arbetsgruppens förslag daterat 2003-05-28.
Vidare föreslår gymnasienämnden att kommunstyrelsen antar följande tillägg till
yttrandet.
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§ 55 forts.
Tydliga ansvarsförhållanden för rektor, lärare och huvudman:
Ansvarfördelningen mellan rektor, skolhuvudman och staten är en komplicerad
fråga. Kommitténs förslag andas en misstro mot kommunerna och den
kommunala demokratin. Den politiska nivån åläggs det samlade ansvaret, men
de flesta beslutsbefogenheter som behövs för fullgörandet av uppdraget riktas
till rektor. Rektor är beroende av resurser från den kommunala huvudmannen.
Detta blir ett otydligt mandat, rektor får sitt uppdrag från två håll. Uppdraget
bör istället riktas direkt till den kommunalpolitiska nivån - ansvar,
befogenheter och resurser måste gå hand i hand.
Elevhälsan:
I det liggande lagförslaget är det enbart skolläkaren som nämns i lagtexten när
det gäller elevhälsa. Vi vill understryka vikten av att skolorna också har tillgång
till skolsköterska, kurator och psykolog.

Reservation
Orvar Carlsson (fv), Erling Pettersson (m), Alexander Oskarsson (fp) och
Peter Göthblad (fv) reserverar sig mot beslutet att avslå tilläggsförslaget om att
behålla benämningen fristående skolor.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

VÄNERSBORGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Gymnasienämnden

9

2003-06-18

§ 56

Dnr 2003.40, 2003.45, 2003.50

Yttrande över remiss från Skolverket om rätt till bidrag till fristående
gymnasieskolor
Kommunkansliet har överlämnat remiss från Skolverket avseende ansökningar
från Information och Kompetens i Sverige AB, Fria Akademin och T
Jordansson om statlig tillsyn och rätt till bidrag till fristående gymnasieskola, till
gymnasienämnden för beredning.
Gymnasieförvaltningen har upprätta förslag till gemensamt yttrande över de tre
ansökningarna.
Förslag till yttrande daterat 2003-06-05 (reviderat 2003-06-18) föreligger.
Efter föredragning ajournerar ordföranden sammanträdet kl 16.35-16.50.

Yrkanden
Vice ordförande Orvar Carlsson (kd) presenterar eget förslag till yttrande, i
korthet innebärande att Vänersborgs kommun ej kan styrka att de negativa
följderna av en etablering är av bestående karaktär och att kommunen därför
inte har några invändningar mot en etablering.
Peter Göthblad (fv), Erling Pettersson (m) och Alexander Oskarsson (fp)
yrkar bifall till Orvar Carlssons förslag.
Ordförande Kjell Nilsson (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner att nämnden
beslutat i enlighet med Kjell Nilssons förslag. Omröstning begärs.
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§ 56 forts.
Nämnden godkänner följande propositionsordning.
Ja-röst för bifall till Orvar Carlsson yrkande.
Nej-röst för bifall till Kjell Nilssons yrkande.
Omröstningsresultat
Med fyra ja-röster för Orvar Carlssons yrkande; Orvar Carlsson (kd), Erling
Pettersson (m), Alexander Oskarsson (fp) och Peter Göthblad (fv) och fem
nej-röster för Kjell Nilssons yrkande; Gisela Holtersson (s), Jeanette Larsson
(s), James Bucci (v), Birger Gustafsson (c) och Kjell Nilsson (s) har nämnden
beslutat enligt Kjell Nilssons yrkande.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden avger yttrande över ansökningarna från Information och
Kompetens i Sverige AB, Fria Akademin och T Jordansson om statlig tillsyn
och rätt till bidrag till fristående gymnasieskola, i enlighet med
gymnasieförvaltningens förslag daterat 2003-06-18.

Reservation
Orvar Carlsson (kd), Erling Pettersson (m), Alexander Oskarsson (fp) och
Peter Göthblad (fv) , reserverar sig mot beslutet till förmån för Orvar
Carlssons förslag. Se bilaga.

Expedieras
Kommunstyrelsen
Samverkansgruppen (FSG) – för kännedom
Gymnasierektorer – för kännedom
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§ 57

Dnr

Information
Förvaltningschefen informerar om följande.
? Laila Ahlberg, assistent vid gymnasieförvaltningen, slutar den
1 november. Under höstterminen tillsätts vikarie på tjänsten.
? Gymnasierektorerna i Vänersborg och Trollhättan har haft gemensamma
träffar 17 juni.
? Förslag till nytt samverkansavtal mellan Trollhättan och Vänersborg för
gymnasiesärskolan kommer att presenteras i augusti.
? Besök av utbildningsminister Thomas Östros 3 juni vid Birger
Sjöberggymnasiet.
? Ansökan om riksintag för orkesterspel har skickats in till
utbildningsdepartementet.
? Möte med kommunstyrelsens arbetsutskott 19 juni, bl a för att diskutera
budget och prognos.
? Vänersborgs kommun kommer troligtvis att få stå som värd för
Elevriksdagen 2004.
? Möte med kommunens revisorer 17 juni, bl a för genomgång av
organisationen.
? Individuella programmets projekt ”Team Vassbotten” kommer att byta
lokaler fr o m höstterminen.
Ordföranden informerade om läget på stan i samband med skolavslutningen 6
juni.
Förvaltningssekreteraren informerade om läget inför den slutliga intagningen till
gymnasiet.

Gymnasienämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
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§ 58
Anmälan av delegationsbeslut
Delegationsbeslut enligt för perioden 2003-05-12—06-06 anmäles.
Beslutsjournaler samt underlag finns tillgängliga för förvaltningen.

Gymnasienämndens beslut
Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna.

§ 59
Meddelanden
Meddelanden enligt bilaga för perioden 2003-05-12—06-06 föreligger.

Gymnasienämndens beslut
Meddelandelista läggs till handlingarna.

§ 60
Avslutning
Ordföranden avslutar dagens sammanträde med att önska alla ledamöter,
ersättare och personalen en trevlig sommar. Vice ordföranden tackar och
tillönskar också ordföranden en skön sommar.
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