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Plats

Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7

Tid

Tisdagen den 18 september 2007, kl 18.00.

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 2

Ärendelista

Sid 3

Utsedd att justera

Anette Ruus

Paragrafer

76-82

Underskrifter
Sekreterare

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

Anne Elfving

Ordförande

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

Kjell Nilsson

Justerande

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

Anette Ruus
________________________________________________________________________________

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
Sammanträdesdatum

Gymnasienämnden
2007-09-18

Datum för anslags uppsättande
Datum för anslags nedtagande

2007-09-21
2007-10-12

Förvaringsplats för protokollet

Gymnasienämnden, Sundsgatan 29, Vänersborg

Underskrift
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Närvarolista
Beslutande
Kjell Nilsson (s)
Orvar Carlsson (kd)
Mikael Johansson (s)
Leif Höglund (s)
Anette Ruus (s)
Bengt Fröjd (c)
Christer Tobiasson (m)
Ulla-Beth Stake (fp)
James Bucci (v)

Tjänstgör för

Gisela Holtersson (s)

Henrik Josten (m)
Vanja Ekström (fp)

Ersättare
Theresia Nordlund (s)
Christina Larsson (c)
Ingemar Andersén (m)
Magdalena Hansson (fv)

Övriga deltagare
Siw Andersson, förvaltningschef
Hans G Jansson, rektor Komvux, § 76
Ewa Ferm Björklund, chef Arbetsmarknadsenheten, § 76
Marie Nordvall, förvaltningsekonom, § 77
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Ärenden
§ 76

Information, rapporter och övriga frågor 2007

§ 77

Delårsrapport med helårsprognos 2007, gymnasiesnämnden.

§ 78

Detaljplan Arena Vänersborg

§ 79

Detaljplan för delområde 1 av Restad Gård i Vänersborgs kommun

§ 80

Delegering av beslut att avge yttrande i planärenden

§ 81

Anmälan av delegationsbeslut 2007

§ 82

Meddelanden 2007

Sid
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Dnr 2007/90

Information, rapporter och övriga frågor
Information om Sfi integration
Hans G Jansson, rektor Komvux och Ewa Ferm Björklund, chef Arbetsmarknadsenheten, informerar om Sfi integration – ett samarbetsprojekt med socialförvaltningen.
Syftet med projektet är att få en större koppling till arbetslivet, där studier i Sfi (svenska
för invandrare) vid Komvux kombineras med praktik via Arbetsmarknadsenheten.
Ordförandeinformation
Ordföranden informerar om att Fyrbodal gymnasieskola idag har blivit certifierade som
Teknik college vid en ceremoni i Trollhättan. Fyrbodal gymnasieskola har därmed blivit
certifierade som Teknik college. Birger Sjöberggymnasiet står därefter på tur att bli en
av de första skolorna inom Fyrbodal att bli certifierade.
Vidare informerar ordföranden om att det pågår ett arbete kring framtida lokaler för bl a
Komvux. Ett möte med kommunchefen äger rum den 25 september.
Information från förvaltningschefen
Förvaltningschefen informerar om att det på nytt är obligatoriskt med skolplan.
Nämndens tidigare skolplan ska därför ses över och revideras efter behov, för att
därefter fastställas i nämnden.
Övriga frågor
Ledamoten Christer Tobiasson frågar om varför det planerade gemensamma
nämndmötet mellan barn- och ungdomsnämnden, gymnasienämnden och
socialnämnden ställdes in. Ordföranden ger besked att det endast var nämndpresidierna
som träffades och att det ska planeras ett nytt gemensamt nämndsammanträde.
James Bucci frågar om den arbetsmiljöutredning som Previa har gjort för arbetslaget vid
naturvetenskapliga programmet.
_____________
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Dnr 2007/68

Delårsrapport med helårsprognos för gymnasienämnden,
januari – augusti 2007
Tertialrapport för gymnasienämnden för perioden januari – augusti 2007 kommer att
föreligga vid sammanträdet.
Förvaltningsekonomen redovisar prognosen. Enligt prognosen beräknas resultatet
hamna på +0,8 Mkr. Avvikelser per anslagsbindningsnivå är följande (Mkr):
Nämnd/administration
Gymnasieskola/särskola
Uppdragsutbildning
Komvux
Arbetsmarknadsenhet

0,1
0,0
0,5
0,2
0,0

Gymnasienämndens beslut
Delårsrapport med helårsprognos för gymnasienämnden januari – augusti 2007
godkännes och överlämnas till kommunstyrelsen.

_____________

Protokollsutdrag:
Kommunstyrelsen
Samtliga rektorer, chef AME
FSG
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Dnr 2007/71

Yttrande över förslag till detaljplan Arena Vänersborg
Gymnasienämnden bereds tillfälle att yttra sig över detaljplan för del av kv Vidar,
Arena Vänersborg.
Syftet med planförslaget är att marken ska kunna användas för fritids- och
kulturverksamhet med ökad byggrätt för området så att den föreslagna Arenan kan
uppföras.
Gymnasienämnden har tidigare i beslut 2007-05-15 uppdragit åt ordföranden att yttra
sig över planen.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden har inget att erinra mot förslaget till detaljplan för Arena
Vänersborg. Nämnden noterar att tidigare framförda synpunkter avseende
gymnasieskolans behov av parkeringsplatser samt avstigning för bussar/transporter
utmed Idrottsgatan 3 har/kommer att tillgodoses genom samråd med
samhällsbyggnadsförvaltningen.
_____________

Protokollsutdrag:

Byggnadsnämnden
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Dnr 2007/130

Detaljplan för delområde 1 av Restad Gård i Vänersborgs
kommun
Gymnasienämnden bereds tillfälle att yttra sig över förslag till detaljplan för delområde
1 av Restad Gård i Vänersborgs kommun.
Syftet med planen är att de befintliga husen i området ska kunna kompletteras med
tomter för småhus, radhus och flerbostadshus.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden har inget att erinra mot förslaget till detaljplan för Delområde 1 av
Restad Gård i vänersborgs kommun.
_____________

Protokollsutdrag:

Byggnadsnämnden
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Dnr 2007/131

Delegering av beslut att avge yttrande i planärenden
När byggnadsnämnden arbetar med att ta fram detaljplaner bereds samtliga nämnder
tillfälle att yttra sig över planförslaget. Dessa planärenden brukar oftast inte påverka
nämndens verksamhetsområde, då det exempelvis handlar om bostadsbebyggelse.
I de fall där planärenden ej bedöms påverka nämndens verksamhetsområde, föreslås att
nämnden delegerar till ordföranden att avge yttrande i de planärenden, som ej bedöms ha
ett principiellt intresse.

Gymnasienämndens beslut
Ordföranden får i uppdrag att avge yttrande i planärenden som ej bedöms ha ett
principiellt intresse.

_____________
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Dnr 2007/91

Anmälan av delegationsbeslut
Delegationsbeslut för perioden 2007-08-20—09-11 anmäles.

Gymnasienämndens beslut
Anmälan om delegationsbeslut enligt ovan läggs till handlingarna.

_____________
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Dnr 2007/92

Meddelanden
Meddelandelista för perioden 2007-08-20—09-11 föreligger.

Gymnasienämndens beslut
Meddelandelista för ovanstående period läggs till handlingarna.
_____________
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