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Plats

Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7.

Tid

Tisdagen den 12 juni 2007, kl 13.30-16.50.

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 2

Ärendelista

Sid 3

Utsedd att justera

James Bucci

Paragrafer

61-70

Underskrifter
Sekreterare

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

Anne Elfving

Ordförande

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

Orvar Carlsson § 61, Kjell Nilsson § 62-70

Justerande

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

James Bucci
________________________________________________________________________________

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

Gymnasienämnden
2007-06-12

Datum för anslags uppsättande
Datum för anslags nedtagande
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2007-07-09

Förvaringsplats för protokollet

Gymnasienämnden, Sundsgatan 29, Vänersborg
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Närvarolista
Beslutande
Kjell Nilsson (s), §62-70
Orvar Carlsson (kd), tjg ordf §61
Joakim Sjöling (s)
Leif Höglund (s)
Anette Ruus (s)
Bengt Fröjd (c), §61-65
Theresia Nordlund (s), §61, 66-70
Christer Tobiasson (m)
Vanja Ekström (fp)
James Bucci (v)

Tjänstgör för

Gisela Holtersson (s)

Bengt Fröjd (c) § 66-70
Henrik Josten (m)

Ersättare
Theresia Nordlund (s), §61, 66-70
Ingemar Andersén (m)
Ulla-Beth Stake (fp)
Magdalena Hansson (fv)
Personalföreträdare
Övriga deltagare
Siw Andersson, förvaltningschef
Anne Elfving, förvaltningssekreterare
Bengt Renholm, rektor, § 61
Jonas Berner, bandyinstruktör, § 61
Joachim Berglundh, bandyinstruktör, § 61
Elsa Johansson, elev OP, § 62
Helena Johansson, elev TE, § 62
Sandra Knutsson, elev TE, § 62
Ann Michelsen, elev TE, § 62
Christina Wennerdal, rektor Komvux, § 63
Jan Bonander, IT&fastighetssamordnare, § 63
Marie Nordvall, förvaltningsekonom, § 64
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Ärenden
§ 61

Idrottsprofil på barn- och fritidsprogrammet

§ 62

Information om projektarbete av Elsa Johansson på omvårdnadsprogrammet

Sid

samt Blixtlåset Helena Johansson, Sandra Knutsson, Ann Michelsen och
Caroline Josefsson, elever på teknikprogrammet
§ 63

Lokalbehovsprogram för Komvux

§ 64

Gymnasieskolan i Fyrbodal 2007

§ 65

Budget 2008 Gymnasienämnden

§ 66

Ansökan om godkännande av och rätt till bidrag för fristående
gymnasieskola.

§ 67

Detaljplan Restad 3:14 , Brinkåsen

§ 68

Information, rapporter och övriga frågor 2007

§ 69

Anmälan av delegationsbeslut 2007

§ 70

Meddelanden 2007
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Dnr 2007/88

Idrottsprofil på barn- och fritidsprogrammet
En grupp inom barn- och fritidsprogrammet har arbetat med att fram förslag till att
utveckla ämnet specialidrott samt att skapa en idrottsprofil inom barn- och
fritidsprogrammet, inriktning fritid.
Syftet är att kvalitetssäkra ämnet specialidrott samt att erbjuda idrottsintresserade elever
möjlighet att kombinera studier med idrott både praktiskt och teoretiskt.
Förslaget presenteras vid gymnasienämndens sammanträde av rektor samt personal som
arbetat med att utveckla idrottsprofilen samt specialidrott. För ett genomförande krävs
en resursförstärkning på 260 000 kr. Satsningen förväntas att på sikt ge positiva effekter
i form av att färre elever som är intresserade av idrott söker liknande utbildning i annan
kommun.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden ställer sig bakom förslaget att inrätta idrottsprofil inom barn- och
fritidsprogrammet, inriktning fritid samt att fortsätta arbetet med att utveckla ämnet
specialidrott. Satsningen på idrott ligger även väl i linje med uppförandet av Arena
Vänersborg.
Satsningen kommer att innebära att det prognostiserade underskottet i budget 2007 ökar
med ca 260 000 kr. Dock förväntas satsningen på sikt ge positiva effekter i form av att
färre elever som är intresserade av idrott söker liknande utbildning i annan kommun,
vilket leder till lägre interkommunala kostnader.
En återrapportering av pågående arbete ska ges vid nämndens sammanträde under våren
2008.
_____________
Protokollsutdrag:
Rektor
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Dnr 2007/90

Information från elever
Elsa Johansson, elev på omvårdnadsprogrammet, informerar om sitt projektarbete med
en film om amning.
Därefter visar Helena Johansson, Sandra Knutsson och Ann Michelsen, elever på
teknikprogrammet, sin uppfinning Tupni som vann uppfinnartävlingen Blixtlåset.
Ordföranden tackar eleverna för informationen och överlämnar en liten gåva. Därefter
inbjudes till gemensam fikastund.

_____________
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Dnr 2007/69

Lokalbehovsprogram för Komvux
På uppdrag har kommunchefen har upprättats förslag till ett lokalbehovsprogram för
Komvux. Utgångspunkten för uppdraget är att nyttja befintliga lokaler på Vänerparken
som Högskola Väst lämnar hösten 2008.
Vid gymnasienämndens sammanträde 15 maj informerades det om förslaget till
lokalbehovsprogram.
Lokalbehovsprogram för Komvux föreligger.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden fastställer föreliggande lokalbehovsprogram för Komvux.
Nämnden vill framhålla att det inte har varit möjligt att göra en relevant jämförelse av
alternativet med fortsatt förhyrning vid Trenova Center respektive flytt till Vänerparken
eftersom det saknas uppgift om den hyra som blir aktuell i Vänerparken.
Vid ett eventuellt beslut om att verksamheten ska flytta till Vänerparken, vill nämnden
också framhålla att det inom nämndens ram inte finns något utrymme för ökad
lokalhyra, driftkostnader eller kostnader för flyttning av verksamheten. Utgångspunkten
är att kostnaderna för lokalhyra från augusti 2008 ska bli lägre än idag, oavsett
alternativ.
Gymnasienämnden förutsätter att ärendet återkommer till nämnden för en fortsatt
handläggning.
_____________

Protokollsutdrag:
Kommunstyrelsen
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Dnr 2006/152

Budget 2008 Fyrbodal gymnasieskola
Styrelsen för Fyrbodal gymnasieskola har tagit fram förslag till budget för 2008.
Förslaget har sänts till kommunerna för godkännande.

Gymnasienämndens beslut
Mot bakgrund av tjänstgöringsgraden för verkställande tjänsteman (VT) ska minskas till
en omfattning av 50% som är riktat mot Fyrbodal gymnasieskola, anser gymnasienämnden att även budget för verkställande tjänsteman minskas i motsvarande grad.

_____________

Protokollsutdrag:
Fyrbodal gymnasieskola

_________________________________________________________________________________________________
¦ Justerandes sign
¦ Utdragsbestyrkande
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Gymnasienämnden

§ 65

Sammanträdesdatum

Sida

2007-06-12

8 (14)

Dnr 2007/20

Åtgärder för budget inom ram 2008
I samband med att gymnasienämnden fastställde mål- och resursplan för 2008-2010
angav nämnden att ett underskott förväntas med 6 Mkr i budget 2008, främst till följd av
ökade interkommunala kostnader för elever som studerar i andra kommuner.
Nämnden beslutade därför att återkomma med vilka åtgärder detta leder till.
En beskrivning av konsekvenser för att uppnå ett resultat inom ram har upprättats.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden överlämnar skrivelse med tillägg till mål- och resursplan 2008-2010
daterad 2007-06-01 till kommunstyrelsen.

_____________

Protokollsutdrag:
Kommunstyrelsen
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Dnr 2007/60

Yttrande över remiss från Skolverket avseende ansökan om
rätt till bidrag och statlig tillsyn för fristående gymnasieskolor
Skolverket har remitterat tio olika ansökningar om rätt till bidrag och statlig tillsyn för
fristående gymnasieskolor i Lidköping, Munkedal, Trollhättan och Uddevalla
kommuner.
Mot bakgrund av det stora antalet ansökningar har upprättats ett gemensamt yttrande
för samtliga ansökningar, för att få en helhetsbild av hur de sökta etableringarna
påverkar Birger Sjöberggymnasiets verksamhet.
Vid gymnasienämndens sammanträde 15 maj 2007 informerades om ansökningarna.
Förslag till yttrande daterat 2007-05-16 föreligger.
Yrkande
Christer Tobiasson (m) yrkar att nämnden avger följande yttrande: ”Kommunen har
inget att erinra mot ingivna ansökningar om etablering av friskolor eftersom konkurrens
är positiv och nödvändig för utveckling av kommunens egen verksamhet samt att
därutöver bifoga upprättad konsekvensbeskrivning 2007-05-16 utan bifogade
kommentarer”.
Ordförande Kjell Nilsson (s) yrkar bifall till föreliggande förslag till yttrande.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på de båda yrkandena och finner att nämnden beslutat
enligt ordförandens förslag.
Omröstning begärs. Ordföranden ställer följande omröstningsproposition:
Ja-röst för bifall till ordförandens förslag. Nejröst för bifall till Christer Tobiassons
förslag.
Omröstningsresultat
Med sju ja-röster för ordförandens förslag; Orvar Carlsson (kd), Joakim Sjöling (s),
Leif Höglund (s), Anette Ruus (s), Theresia Nordlund (s) och Kjell Nilsson (s) samt två
nej-röster för Christer Tobiassons förslag; Christer Tobiasson (m) och Vanja Ekström
(fp), beslutar nämnden enligt ordförandens förslag.
_________________________________________________________________________________________________
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§ 65 forts.
Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden avger yttrande i enlighet med tjänsteutlåtande daterat 2007-05-16
över ansökningar om rätt till bidrag och statligt tillsyn för etablering av följande
fristående gymnasieskolor; Lidköping fria gymnasium (Lidköping), Mikael Flovén
(Munkedal), Locator Entreprenad AB (Munkedal), Baggium AB (Trollhättan och
Uddevalla), Ljud&bildskolan (Trollhättan), Jan-Erik Skoglund (Uddevalla) och
Pluskompetens utbildning i Sverige AB (Uddevalla). Av yttrandet framgår bl a att
nämnden föreslår kommunstyrelsen att avstyrka samtliga ansökningar, förutom ansökan
från Ljud&bildskolan.

Reservation
Christer Tobiasson och Vanja Ekström reserverar sig mot beslutet till förmån för
Tobiassons förslag.
___________

Protokollsutdrag:
Kommunstyrelsen
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Dnr 2007/73

Yttrande över förslag till detaljplan Restad 3:14 , Brinkåsen
Byggnadsnämnden bereder gymnasienämnden tillfälle att yttra sig över ett förslag till
detaljplan för Restad 3:14 mm, Brinkåsen.
Detaljplan för området behövs för att där medge allmänpsykiatriskt och rättspsykiatrisk
verksamhet.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden har inget att erinra mot förslaget till detaljplan för Restad 3:14.

_____________

Protokollsutdrag:
Byggnadsnämnden

_________________________________________________________________________________________________
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Dnr

Information, rapporter och övriga frågor
Förvaltningschefen informerar om följande.
?

Pågående arbete med gymnasieskolans ledningsorganisation med fördelning av
rektorsområden. Under närmaste tiden går två av rektorerna i pension och
rekrytering pågår av nya rektorer till tjänsterna.

?

Aktuella frågor kring naturvetenskapsprogrammet.

?

Skolavslutningen på gymnasiet, vilken avlöpte lugnt.

Ordföranden informerar om aktuella frågor i Fyrbodal gymnasieskola, bl a från dagens
utskottsmöte, där det prislista 2008 m fl frågor diskuterades.

Gymnasienämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.

_____________
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Dnr

Anmälan av delegationsbeslut
Delegationsbeslut för perioden 2007-05-07—06-05 anmäles.
Gymnasienämndens beslut
Anmälan om delegationsbeslut läggs till handlingarna.

_____________
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Meddelanden
Meddelandelista för perioden 2007-05-07—06-05 redovisas enligt bilaga.

Gymnasienämndens beslut
Meddelandelista för ovanstående period läggs till handlingarna.
_______________

Avslutning
Ordföranden avslutar därefter dagens sammanträde med att önska alla en god sommar.
Övriga ledamöter och vice ordförande tillönskar ordföranden en skön sommar.

_____________

_________________________________________________________________________________________________
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