SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Gymnasienämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2011-03-15

1 (18)

Plats

Sjögården Ellös, lokal Gullholmen

Tid

Tisdagen den 15 mars 2011, kl 10.00-12.00.
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Enligt närvarolista, sid 2

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 2
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Enligt närvarolista, sid 2

Ärendelista

Sid 3

Utsedd att justera

Anna Svedung

Paragrafer

27-38

Underskrifter
Sekreterare

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

Marit Hansson

Ordförande

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

Henrik Josten

Justerande

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

Anna Svedung
________________________________________________________________________________

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

Gymnasienämnden
2011-03-15

Datum för anslags uppsättande
Datum för anslags nedtagande

2011-03-29
2011-04-26

Förvaringsplats för protokollet

Gymnasienämnden, Idrottsgatan 7, Vänersborg

Underskrift
utdragsbestyrkande

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Gymnasienämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2011-03-15

2 (18)

Närvarolista
Beslutande
Henrik Josten (M)
Theresia Nordlund (S)
Astrid Karlsson-Björkman (M)
Anna Svedung (M)
Bjarne Klemetz (FP)
Leif Höglund (S)
Bengt Fröjd (C)
James Bucci (V)
Camilla Rådmark (MP)

Tjänstgör för

Ersättare
Christer Thobiasson (M)
John-Åke Ericsson (KD)
Anette Ruus (S)
Eva Lindgren (V)
Övriga deltagare
Marie Nordvall, förvaltningsekonom
Tommy Olsson, förvaltningschef
Marit Hansson, förvaltningssekreterare
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§ 27

Dnr 2011/27

Ansökan om godkännande av och rätt till bidrag för fristående
Gymnasiesärskola 2011
Ärendebeskrivning
Solhaga By AB har ansökt om godkännande som huvudman för en fristående
gymnasiesärskola i Lilla Edets kommun med start 2012.
Solhaga By AB 32-2011:879

Skola och ort

Program-inriktning

Solhaga
gymnasiesärskola
Lilla Edet

Ny verksamhet
Individuella programmet verksamhetsträning
Individuella programmet yrkesträning

Antal platser per
år/fullt utbyggd
verksamhet
2/6
2/6

Mot bakgrund av att Lilla Edet inte ligger i det omedelbara närområdet torde start av en
fristående gymnasiesärskola ha en marginell påverkan för elevunderlaget i Vänersborgs
kommun. Det föreslås därför att kommunen i sitt yttrande inte har något att erinra mot
start av en fristående gymnasiesärskola i Lilla Edet.
Bilagor: 1- elever i åldersgruppen 16-18 år, 2 - ansökningar åren 2007-2010,
preliminärt antal sökande till hösten 2011.

Gymnasienämndens behandling av ärendet
Anna Svedung (M) yrkade att beslutsförslaget” skall ha följande lydelse:
”Gymnasienämnden överlämnar förvaltningens yttrande till kommunstyrelsen som svar
på Skolinspektionens remiss.”
Det föreslagna beslutet, att gymnasienämnden inte har något att erinra mot ansökan från
Solhaga by, ställdes mot Anna Svedungs förslag till beslut. Ordföranden fann genom
acklamation att Anna Svedungs förslag vunnit.
_________________________________________________________________________________________________
│ Justerandes sign
│ Utdragsbestyrkande
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Gymnasienämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2011-03-15

5 (18)

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden överlämnar förvaltningens yttrande till kommunstyrelsen som svar
på Skolinspektionens remiss.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
_____________
Protokollsutdrag:
kommunkansliet
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§ 28

Dnr 2011/27

Ansökan om godkännande av och rätt till bidrag för fristående
gymnasieskolor 2011
Ärendebeskrivning
Vänersborgs kommun har i remisser från Skolinspektionen beretts tillfälle att lämna
yttrande över 8 olika ansökningar om statlig tillsyn och rätt till bidrag till fristående
gymnasieskolor i Vänersborg, Trollhättan, Uddevalla m fl..
För att ge en samlad bild över hur etableringarna bedöms påverka kommunens egen
gymnasieverksamhet har ett gemensamt yttrande upprättats för samtliga ansökningar.
Yttrande daterat 2011-02-23 föreligger.

Gymnasienämndens behandling av ärendet
Efter diskussioner begärs fem minuters ajournering av mötet. Efter överläggningar
föreligger tre beslutsförslag:
Beredningens förslag: ”gymnasienämnden överlämnar förvaltningens yttrande till
kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning”
Anna Svedung (M) yrkar att beslutsförslaget skall lyda ”gymnasienämnden överlämnar
förvaltningens yttrande som svar på Skolinspektionens remiss”
Theresia Nordlund (S) yrkar följande beslutsförslag: ”gymnasienämnden föreslår
kommunstyrelsen att avslå ansökningarna enligt avgivet yttrande”
Ordföranden ställer proposition på de tre förslagen.
Yrkanden från Anna Svedung och Theresia Nordlund återstår. Votering genomförs.
Förslaget från Anna Svedung utgör huvudförslag och besvaras med ja. Theresia
Nordlunds förslag utgör kontraproposition och besvaras med nej.
JA-röster
Astrid Karlsson-Björkman (M)
Anna Svedung (M)
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Bjarne Klemetz (FP)
Camilla Rådmark (MP)
Henrik Josten (M)
NEJ-röster
Theresia Nordlund (S)
Leif Höglund (S)
Bengt Fröjd (C)
James Bucci (V)
Förslaget från Anna Svedung vann därmed med 5 röster mot 4.
Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden överlämnar förvaltningens yttrande till kommunstyrelsen som svar
på Skolinspektionen remiss.

James Bucci (V) reserverade sig mot beslutet med följande motivering:
”I sak var nämnden överens om att lämna förvaltningens skrivelse vidare, men att lämna
den vidare utan att uttrycka en politisk åsikt i frågan kändes som att nämnden tar en
alltför passiv roll i dessa frågor. Jag ville inte vara passiv, jag ville att nämnden skulle
framföra sin åsikt. Majoriteten valde dock passivitet och därför reserverar jag mig till
förmån för Theresia Nordlunds förslag”.

Protokollsutdrag:
kommunkansliet
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§ 29

Dnr 2011/12

Offentlig miljö som konstform, Fyrbodalmodellen
Ärendebeskrivning
Fyrbodal kommunalförbund har antagit ett styrdokument för gestaltning av offentliga
miljöer. Dokumentet har överlämnats till de 14 medlemskommunerna för antagande.
Organisationsförslaget är att varje kommun utser en planeringsgrupp, alternativt
beredningsgrupp, för offentlig miljö bestående av politiker och tjänstemän eller enbart
tjänstemän. Gruppen skall fungera som en allmän referensgrupp och besluten skall vara
vägledande.
Enligt Fyrbodalmodellen eftersträvas attraktiva, hållbara, hälsosamma, livliga och säkra
offentliga miljöer. Med utgångspunkt från människan, människans sinnen och med
människan som måttstock skall funktionella och stimulerande offentliga miljöer skapas.
Nyckelorden är bl a delaktighet, identitet, tillgänglighet, trivsel och trygghet.
Finansiering föreslås ske genom att varje kommun avsätter 1 % av budgeten för
kommunala investeringar till att användas för konstnärlig gestaltning av offentliga
miljöer.

Gymnasienämndens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Camilla Rådmark (MP) yrkade på att förslaget till beslut skulle kompletteras med ett
önskemål om att konst som elever på det estetiska bildprogrammet skapar används.

Gymnasienämndens beslut
- Gymnasienämnden ställer sig positiva till styrdokument Offentlig miljö som
konstform - Fyrbodalmodellen.
- Gymnasienämnden ser gärna att konst som skapas av ungdomar från exempelvis
estetiska bildprogrammet används.
_____________
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Protokollsutdrag:
kommunkansliet
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Dnr 2011/31

Verksamhetsberättelse 2010 gymnasienämnden
Ärendebeskrivning
Verksamhetsberättelse för gymnasienämnden 2010 föreligger.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden godkänner verksamhetsberättelse för gymnasienämnden 2010 samt
överlämnar verksamhetsberättelsen till kommunstyrelsen.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
_____________

Protokollsutdrag:
kommunkansliet
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Dnr 2009/122

Gemensam gymnasieskola Vänersborg - Trollhättan
Ärendebeskrivning
Styrgruppen har fattat beslut om projektdirektiv för de både delprojektsgrupperna.
Skolkonferens Birger (SkoBi) har informerats om arbetet med gemensam
gymnasieskola genom förvaltningsassistenten. Troligen kommer de fackliga
representanterna inom respektive förvaltning i de båda städerna att utgöra en form av
referensgrupp.
Theresia Nordlund (S) påpekar vikten av att elevperspektivet beaktas.

Gymnasienämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
_____________
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§ 32

Dnr 2011/9

Lokalfrågor gymnasieförvaltningen 2011
Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen presenterar skiss över befintliga lokaler. Senast september 2011
måste besked angående lokalerna på Onsjö lämnas fastighetsägaren. Förvaltningschefen
skall också inför kommunstyrelsen presentera lokalfrågan.

Gymnasienämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
_____________
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Dnr 2011/14

Bärbara datorer till elever på Birger Sjöberggymnasiet
Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen informerar. Strategi för datoranvändanet är under framtagande.
Samarbete med Mediapoolen och Högskolan Väst pågår. Mediapoolen tar fram en enkät
som skall besvaras av lärana i syfte att för att behovet av utbildning/fortbildning.
Arbetet utgår från IKT, d v s information-kommunikation-teknik. Målet är att en ITstrategi skall vara framtagen innan sommaren.

Gymnasienämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
_____________

Protokollsutdrag:

SkoBi
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Dnr 2007/168

Samlad vägledning - SYV- organisation för Vänersborgs
kommun
Ärendebeskrivning

Vid gymnasienämndens sammanträde 2011-02-15 beslutades att återrapportering av
händelseutvecklingen skall ske till nämnden.
I nuläget finns inget nytt att informera om.

Gymnasienämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
_____________
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§ 35

Dnr 2011/1

Information, rapporter och övriga frågor
Information från nämndordförande
Styrgruppsmöte har ägt rum med anledning av samarbetet med Trollhättan. Styrgruppen
för Modellområde har haft konferens.

Månadsrapport ekonomi
Utgår i avvaktan på statistik avseende elevunderlaget till hösten på Birger
Sjöberggymnasiet.

Gymnasienämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
_____________
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§ 36

Dnr 2011/2

Anmälan av delegationsbeslut 2011
Delegationsbeslut enligt särskild förteckning anmäles.

Gymnasienämndens beslut
Anmälan om delegationsbeslut läggs till handlingarna.
_____________
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§ 37

Dnr 2011/3

Meddelanden 2011
Meddelandelista för perioden 2011-02-08 – 2011-03-04 redovisas enligt bilaga.

Gymnasienämndens beslut
Meddelandelista för perioden läggs till handlingarna.
_____________
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§ 38

Dnr 2011/4

Ärenden till nästa sammanträde 2011
•
•
•
•

Mål- och resursplan
Kvalitetsredovisning
Gemensam gymnasieskola Vänersborg-Trollhättan
Lokalfrågor
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