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Plats

Stora konferensrummet, Idrottsgatan 7, Vänersborg

Tid

Tisdagen den 16 februari 2010, kl 13.00-16.00

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 2

Ärendelista

Sid 3

Utsedd att justera

Henrik Josten

Paragrafer

9-14

Underskrifter
Sekreterare

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

Marit Hansson

Ordförande

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

Kjell Nilsson

Justerande
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Henrik Josten
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Närvarolista
Beslutande
Kjell Nilsson (S)
Orvar Carlsson (KD)
Joakim Sjöling (S)
Leif Höglund (S)
Anette Ruus (S) §§ 9-11
Hans Norén (S) §§ 12-14
Bengt Fröjd (C)
Henrik Josten (M)
Christer Thobiasson (M)
Christina Larsson (C)

Tjänstgör för

Gisela Holtersson (S)

Anette Ruus (S)

Vanja Ekström (FP)
James Bucci (V)

Ersättare
Magdalena Hansson (FV)
Personalföreträdare
Kristina Hilmersson, Lärarförbundet
Övriga deltagare
Marie Nordvall, förvaltningsekonom, § 9
Amanda Cassel, ambassadör Rättvisemärkt, § 10
Tommy Olsson, förvaltningschef
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Ärenden

Sid

§9

Överföring av investeringsbudget 2009-2010

4

§ 10

Information, rapporter och övriga frågor 2010

5

§ 11

Gemensam gymnasieskola Vänersborg - Trollhättan

7

§ 12

Anmälan av delegationsbeslut 2010

8

§ 13

Meddelanden 2010

9

§ 14

Ärenden till nästa sammanträde 2010

10
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Dnr 2010/25

Överföring av investeringsbudget 2009-2010
Ärendebeskrivning
Gymnasienämnden har under 2009 inte utnyttjat den investeringsbudget som tilldelats.
Förvaltningschefen föreslår i skrivelse daterad 2010-02-05 kommunstyrelsen att besluta
om en överföring av investeringsbudget mellan 2009 och 2010 för gymnasienämnden.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar om en överföring av
överskottet på 1 147 Tkr från investeringsbudget 2009 till 2010, i enlighet med skrivelse
daterad 2009-02-05.
_____________

Protokollsutdrag:
kommunstyrelsen
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§ 10

Dnr 2010/3

Information, rapporter och övriga frågor 2010
Information om ”Bidrag på lika villkor”
Marie Nordvall informerar om de nya bestämmelserna avseende kommunernas bidrag
till fristående skolor, som skall tillämpas fr o m kalenderåret 2010. Bidragen är
beräknade enligt ny lagstiftning från den 1 januari 2010 utifrån proposition 2008/09:171
”Offentliga bidrag på lika villkor”. Bidragen skall framräknas utifrån budget och inte,
som tidigare, utifrån de senaste tre årens kostnader. På grund av den nya
beräkningsmetoden kommer de flesta friskolor att få en lägre ersättning jämfört med
tidigare.
Information om Fairtrade City och Rättvisemärkt
Amanda Cassel informerar om innebörden av Rättvisemärkt. Vänersborg diplomerades
2008 till en av landets 27 Fairtrade Cities.
Information från nämndordförande och vice ordförande
Lokalfrågan för Birger Sjöberggymnasiet är under fortsatt diskussion.
Inom Fyrbodal gymnasieskola pågår arbete med framtagande av en gemensam
informations- och marknadsföringsplan, kataloger och mässor samt förbättring av
hemsidan. Budget 2011 är återremitterad, då det råder frågetecken kring de 200 Tkr som
avsatts till utveckling av college.
Budgetförhandlingar har förts med kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU, där bland
annat lokalfrågan lyftes fram.
Presidiet samt förvaltningschefen och förvaltningsekonomen har också haft möte med
revisorerna.
Information från förvaltningschef
Ett frågeformulär har tagits fram av Lennart Christiansson, Tanums kommun, som skall
skickas ut till samtliga elever i Fyrbodalområdet. Frågorna behandlar skolsituationen.
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Det färdiga resultatet kan komma att fungera som ett urvalsinstrument för dem som
skall söka till gymnasiet.
I övrigt fortgår arbetet inom Fyrbodal gymnasieskola med framtagandet av en
gemensam prislista samt förslaget om ett gemensamt intagningskansli.
Gymnasieförvaltningen i Vänersborg, som inte ser några vinster med ett kansli, har
sedan tidigare klargjort sin inställning.
Målarbetet
Målarbetet lyfts ur dagordningen och återupptas vid nämndens sammanträde i april.
Övriga frågor
Bengt Fröjd (C) har uppmärksammat stora mängder snö och hängande istappar på
skolans lokaler. Förvaltningschefen meddelar att en anmälan gjorts till fastighetsägaren,
d v s Vänersborgsbostäder, och att de i sin tur gör en bedömning av huruvida tak skall
skottas eller inte.
Joakim Sjöling (S) har uppmärksammat en artikel i lokaltidningen angående
omvårdnadsprogrammets teckenspråksinriktning vid Birger Sjöberggymnasiet.
Nämnden kommer att återuppta frågan.

Gymnasienämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Målarbetet återupptas vid nämndsammanträdet i april.
Frågan om omvårdnadsprogrammets teckenspråksinriktning vid Birger
Sjöberggymnasiet återupptas.
_____________
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Dnr 2009/122

Gemensam gymnasieskola Vänersborg - Trollhättan
Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Tommy Olsson informerar om den pågående utredningen. De två stora
frågorna rör om kommunerna skall samverka eller bygga en organisation.

Gymnasienämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
_____________
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§ 12

Dnr 2010/4

Anmälan av delegationsbeslut 2010
Delegationsbeslut enligt särskild förteckning anmäles.

Gymnasienämndens beslut
Anmälan om delegationsbeslut läggs till handlingarna.
_____________
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§ 13

Dnr 2010/5

Meddelanden 2010
Meddelandelista för perioden 100116-100208 redovisas enligt bilaga.

Gymnasienämndens beslut
Meddelandelista för perioden läggs till handlingarna.
_____________
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§ 14

Dnr 2010/6

Ärenden till nästa sammanträde 2010
•
•
•

verksamhetsberättelse
samarbetet med Trollhättans gymnasieskola
månadsrapport ekonomi
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