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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) §§ 70-71 avgick 15.15
Jan-Erik Strid (VFP) §§ 72-80

Tjänstgör för

Camilla Rådmark (MP)

Ersättare
Christer Thobiasson (M)
Niklas Claesson (M)
John-Åke Ericsson (KD)
Anette Ruus (S) avgick 15.50
Eva Lindgren (V)
Jan-Erik Strid (VFP) §§ 70-71
Personalföreträdare
Martina W-Johansson, LR
Övriga deltagare
Hans Jansson, rektor Komvux, § 70
Lena Hansson, försterektor Birger Sjöberggymnasiet, § 70
Ewa Ferm Björklund, chef AME, § 70
Marie Nordvall, förvaltningsekonom, §§ 72, 73
Kent Javette, förvaltningschef
Marit Hansson, förvaltningssekreterare
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Dnr 2011/1

Inledning
Kent Javette, tf förvaltningschef sedan 25 juli 2011, inleder med en kort presentation.
Hans Jansson, rektor Komvux, informerar om höstupptakten.
Lena Hansson, försterektor Birger Sjöberggymnasiet, berättar om höstupptakten på
gymnasiet.
Ewa Ferm Björklund, chef Arbetsmarknadsenheten, informerar om aktuella händelser
inom AME.

Gymnasienämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
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Dnr 2009/68

Avtal Jobbcentrum - förlängning av tidigare avtal
Ärendebeskrivning
”Jobbcentrum” är ett samarbete mellan arbetsmarknadsenheten (AME) och
socialförvaltningen, med syfte att skapa sysselsättning för personer som erhåller
försörjningsstöd. Även personer från arbetsförmedlingen, som inträtt i den s k fas tre av
arbetslösheten, kommer att delta.
Avtalsparter är socialnämnden och gymnasienämnden. Jobbcentrum organiseras som en
enhet under AME. Socialnämnden åtar sig bl a att ställa två
jobbcoacher/socialsekreterare till gymnasienämndens förfogande samt att utge
ersättning för lokalkostnader och övriga driftskostnader. Insatserna syftar till att stödja
arbetslinjen för dem som uppbär försörjningsstöd genom exempelvis praktikarbete och
coachning.
Tjänsteskrivelse daterad 2011-09-01 föreligger.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden beslutar att godkänna upprättat avtal om Jobbcentrum för tiden
2011-09-01 – 2013-08-31 och att uppdra åt förvaltningschefen att å nämndens vägnar
underteckna avtalet.
_____________

Protokollsutdrag:
Socialnämnden
AME
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§ 72

Dnr 2011/59

Delårsrapport/tertialrapport gymnasienämnden augusti 2011
Ärendebeskrivning
Delårsrapport med helårsprognos för perioden januari-augusti 2011 presenteras av
förvaltningsekonom Marie Nordvall. Prognosen visar ett beräknat underskott på
–6,3 Mkr. Avvikelser per anslagsbindningsnivå är följande:
Nämnd/administration
Gymnasie-/gymnasiesärskola
Uppdragsutbildning
Komvux
Arbetsmarknadsenhet

+ 0,8 Mkr
- 6,5 Mkr
- 0,8 Mkr
0,00
+ 0,2 Mkr

Gymnasienämndens beslut
- Gymnasienämnden begär ytterligare 2 Mkr, utöver tidigare begärda
4 Mkr, för att täcka det prognosticerade underskottet om 6 Mkr
- Gymnasienämnden överlämnar delårsrapport med helårsprognos för perioden januariaugusti 2011 till kommunstyrelsen.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
_____________

Protokollsutdrag:
kommunstyrelsen
rektorer
chef AME
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§ 73

Dnr 2011/70

Plan för ekonomisk intern kontroll 2011
Ärendebeskrivning
Enligt reglementet för ekonomisk intern kontroll (KF 2011-03-14, §19) skall varje
nämnd årligen anta en plan för granskning och uppföljning av den interna kontrollen.
Gymnasienämnden antog ej förslag till granskningsområden för gymnasienämnden
2011 vid föregående sammanträde (GN 2011-06-14, § 59). Gymnasienämnden gav i
stället förvaltningen i uppdrag ” att återkomma med en analys av de risker som finns
mot att nå nämndens mål samt risker i befintliga rutiner och att nämnden därefter ska ta
del av den risk- och väsentlighetsanalys som ligger till grund för internkontrollplanen”.

Nytt tjänsteutlåtande daterat 2011-09-05 föreligger.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden antar upprättad plan för ekonomisk intern kontroll 2011 i enlighet
med tjänsteutlåtande daterat 2011-09-05.
_____________

Protokollsutdrag:
kommunkansliet
ekonomikontoret
ekonomer
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Dnr 2009/122

Gemensam gymnasieskola Vänersborg - Trollhättan
Ärendebeskrivning
Arbetet med ett gemensamt kommunalförbund är återigen aktuellt då de politiska
parterna har kommit överens om mandatfördelningen i kommunalförbundet, liksom att
förbundet skall ha sitt säte i Trollhättan. Förbundets kansli kommer att lokaliseras till
Vänersborg.
.

Gymnasienämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
_____________
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§ 75

Dnr 2011/9

Lokalfrågor gymnasieförvaltningen 2011
Ärendebeskrivning
Kent Javette informerar om aktuella lokalfrågor inom gymnasienämndens
ansvarsområden.

Gymnasienämndens beslut
-

Informationen läggs till handlingarna
Gymnasienämnden uppdrar åt förvaltningschefen, att utöver tidigare uppdrag om en
översyn för att kostnadseffektivisera Komvux, göra en genomlysning av samtliga
lokaler inom gymnasienämndens verksamhetsområde, användningen av dessa samt
behov av lokalerna i förhållande till verksamheterna. Samråd med
lokalplaneringsgruppen skall ske.

_____________
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Dnr 2011/99

Ny delegationsordning för gymnasienämnden 2011
Ärendebeskrivning
Med anledning av att den nya skollagen (SFS 2010:800) trätt i kraft har förändringar i
delegationsordning för gymnasienämnden vidtagits. Detta medför att allt som berör
gymnasie- och gymnasiesärskolan har anpassats till denna. Den tidigare förordningen
för gymnasiesärskolan är numera införlivad i gymnasieförordningen (2010:2039).
För vuxenutbildningen gäller fortfarande den gamla skollagen (SFS 1985:1100) fram
till 1 juli 2012, då den nya träder i kraft även för komvux del.

Gymnasienämndens beslut
-

gymnasienämnden antar ny delegationsordning för gymnasienämnden enligt förslag
och
beslutar att delegationsordningen gäller fr o m 2011-09-20

_____________

Protokollsutdrag:
förvaltningskansli
rektorer
AME
kommunkansliet
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§ 77

Dnr 2011/1

Information, rapporter och övriga frågor
Information från nämndordförande
Tillgänglighetsprojekt Arena Sportcentrum kommer att tas upp vid nästa
nämndsammanträde. Ärendet har tidigare tagits upp för beslut i gymnasienämnden i
oktober 2010 (GN 2010/84, § 46), men gymnasienämnden återremitterade då ärendet
till trenämndspresidiet.
Skolkonferens Birger, SkoBi, vill ha tillfälle att träffa nämnden för diskussioner och
frågor kring gymnasieskolan. I första hand föreslås den 18 oktober och i andra hand den
22 november i anslutning till respektive nämndsammanträde.
Den 24-25 november kommer nämnden att ha två heldagar då måldiskussioner står på
dagordningen

Gymnasienämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
_____________
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§ 78

Dnr 2011/2

Anmälan av delegationsbeslut 2011
Delegationsbeslut enligt särskild förteckning anmäles.

Gymnasienämndens beslut
Anmälan om delegationsbeslut läggs till handlingarna.
_____________
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§ 79

Dnr 2011/3

Meddelanden 2011
Meddelandelista för perioden 2011-06-08 – 2011-09-09 redovisas enligt bilaga.

Gymnasienämndens beslut
Meddelandelista för perioden läggs till handlingarna.
_____________
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§ 80

Dnr 2011/4

Ärenden till nästa sammanträde 2011
•
•
•
•
•
•

sammanträdestider 2012 för gymnasienämnden
lokalfrågor
yttrande över motion om yt- och kostnadseffektiva skollokaler i Vänersborg
yttrande över området/byggnaderna kring förslaget Kulturaxeln med förslag till
nyttjande av byggnaderna inklusive ekonomiska möjligheter
gemensam gymnasieskola Vänersborg/trollhättan
tillgänglighetsprojekt Arena Sportcentrum
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