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Närvarolista
Beslutande
Kjell Nilsson (s)
Orvar Carlsson (kd)
Joakim Sjöling (s)
Leif Höglund (s)
Theresia Nordlund (s)
Bengt Fröjd (c)
Henrik Josten (m)
Vanja Ekström (fp)
James Bucci (v)

Tjänstgör för

Gisela Holtersson (s)
Anette Ruus (s)

Ersättare
Hans Norén (s)
Christer Thobiasson (m)
Ulla-Beth Stake (fp)
Magdalena Hansson (fv)
Personalföreträdare
Lars Karlsson, Lärarförbundet
Övriga deltagare
Marie Nordvall, förvaltningsekonom
Hans Jansson, rektor komvux, del av § 4
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┌─────────────────┬───────────────────────────────────────────────────
2009/5
§1

Bokslut för gymnasienämnden 2008
Bokslut för gymnasienämnden 2008 delas ut av förvaltningsekonom Marie
Nordvall.
Resultatet visar ett överskott på 0,4 Mkr jämfört med budget. Resultatet 2008
förbättrades med 1,8 Mkr eftersom komvux och uppdragsutbildningarna inte
betalat hyra under hösten för lokalerna i Vänerparken.
Avvikelserna per anslagsbindningsnivå är följande:
Nämnd och administration
Gymnasie- inkl gymnasiesärskola
Komvux
Uppdragsutbildning
Arbetsmarknadsenheten

+ 0,5 Mkr
- 2,0 Mkr
+ 1,7 Mkr
+ - 0,0
+ 0,2 Mkr

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden godkänner upprättat bokslut för gymnasienämndens
verksamhet 2008. Ett tillägg om årets trenämnds- respektive presidiemöten
kommer att att göras under rubriken ”Årets verksamhet”
Bokslutet överlämnas till kommunstyrelsen.

Protokollsutdrag:
Kommunstyrelsen, rektorer, chef AME, personalsekreteraren (FSG)

├───────────────────────────────────┬───────────────────────────────────
Utdragsbestyrkande
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┌─────────────────┬───────────────────────────────────────────────────
2009/6
§2

Ramanalys 2010
Fördjupad ramanalys för 2010 delas ut av förvaltningsekonomen, som
också informerar om innehållet i denna. Ramanalysen utgör underlag för
kommunstyrelsens beslut om tilldelning av budgetramar för respektive
nämnd inför budgetarbetet. Budgetramarna delas ut till nämnderna i slutet
av februari månad.

Gymnasienämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Protokollsutdrag:
Rektorer, chef AME, personalsekreteraren (FSG)

├───────────────────────────────────┬───────────────────────────────────
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┌─────────────────┬───────────────────────────────────────────────────
2008/146
§3

Revidering av program för folkhälsoinsatser: representanter till
arbetsgrupp
Vid Hälsopolitiska rådets (HPR) sammanträde den 18 augusti beslöts att berörda
nämnder skall utse en representant inför revideringen av program för
folkhälsoinsatser. Utöver en politisk representant utsedd av respektive nämnd,
skall tillhörande förvaltningar också utse var sin representant från
tjänstemannasidan. Från gymnasieförvaltningen har utsetts Marit Hansson.
Orvar Carlsson föreslås som representant från gymnasienämnden.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden utser Orvar Carlsson som nämndens representant i den
arbetsgrupp som skall arbeta fram ett förnyat program för folkhälsoinsatser.

Protokollsutdrag:
Hälsopolitiska rådet

├───────────────────────────────────┬───────────────────────────────────
Utdragsbestyrkande
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┌─────────────────┬───────────────────────────────────────────────────
2009/1

§4

Information, rapporter och övriga frågor 2009
Komvux
Hans Jansson, rektor komvux, informerar om valideringsarbetet avseende f d
anställda vid Holmen Paper i Vargön. Bl a pågår en ECDL-certifiering. Slutprov
kommer att avläggas hos komvux, där också betygen kommer att utfärdas. Ett
samarbete med Birger Sjöberggymnasiet har också startats, som berett vuxna
studerande plats på vissa utbildningar inom gymnasiet. Vidare kommer en
svetsutbildning att starta vecka 8 och denna är direkt riktad mot anställda vid
pappersbruket i Vargön.
Medelpris Fyrbodal gymnasieskola
Marie Nordvall redovisar tankegångarna angående beräkning av medelpris per
program inom Fyrbodal gymnasieskola. Ett flertal beräkningsgrunder har
diskuterats.
Ekonomi
Förvaltningsekonomen informerar om kommunstyrelsens förslag till justerad
budget 2009 avseende förändrat personalomkostnadspålägg (PO). Mot bakgrund
av sänkta arbetsgivaravgifter rekommenderar Sveriges kommuner och landsting en
sänkning av PO från nuvarande 41,52 procent till 40,45.
Till följd av försämrad konjunktur, ökande arbetslöshet och ett minskat
skatteunderlag under 2009/10 uppmanas samtliga nämnder/förvaltningar inom
kommunen att vara ekonomiskt återhållsamma i väntan på eventuella åtgärder och
beslut.
Övriga frågor
Ordföranden föreslår att förvaltningschefen skall ges i uppdrag att se över
nämndens verksamheter och då göra en konsekvensanalys över åtgärder inför
framtiden. Nämnden instämmer i detta.

Gymnasienämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
├───────────────────────────────────┬───────────────────────────────────
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┌─────────────────┬───────────────────────────────────────────────────
2009/2
§5

Anmälan av delegationsbeslut 2009
Delegationsbeslut enligt särskilda förteckningar anmäles.

Gymnasienämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.

├───────────────────────────────────┬───────────────────────────────────
Utdragsbestyrkande
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┌─────────────────┬───────────────────────────────────────────────────
2009/3
§6

Meddelanden 2009
Meddelandelista för perioden 2008-11-28 – 2009-01-09 redovisas enligt bilaga.

Gymnasienämndens beslut
Meddelandelista för ovanstående period läggs till handlingarna.

├───────────────────────────────────┬───────────────────────────────────
Utdragsbestyrkande
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┌─────────────────┬───────────────────────────────────────────────────

§7

2009/4

Ärenden till nästa sammanträde 2009-02-24
Christina Ekman informerar bl a om ny brandskyddsorganisation och redovisar
sjukfrånvarostatistik
Yttrande över motion om försöksverksamhet med kommunal friskola
(KS 2008/639)
Månadsrapport ekonomi

├───────────────────────────────────┬───────────────────────────────────
Utdragsbestyrkande
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