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Närvarolista
Beslutande
Kjell Nilsson (S)
Anna Svedung (M)
Joakim Sjöling (S)
Leif Höglund (S)
Theresia Nordlund (S)
Bengt Fröjd (C)
Henrik Josten (M)
Vanja Ekström (FP)
James Bucci (V)

Tjänstgör för
Orvar Carlsson (KD)
Gisela Holtersson (S)
Anette Ruus (S)

Ersättare
Christer Thobiasson (M)
Ulla-Beth Stake (FP)
Magdalena Hansson (FV)
Personalföreträdare
Kristina Hilmersson, Lärarförbundet
Martina W-Johansson, LR
Övriga deltagare
Tommy Olsson, förvaltningschef
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Ärenden

Sid

§ 79

Ungdomslyftet

4

§ 80

Hemställan om medel till fullföljande av det kommunala

6

uppföljningsansvaret 2011
§ 81

Åhörarrepresentant från SKTF på gymnasienämndens sammanträden.

7

§ 82

Utbildningsutbud Birger Sjöberggymnasiet 2011/2012 –

8

introduktionsprogrammen PRIV
§ 83

Lokalfrågor gymnasieförvaltningen 2010

10

§ 84

Fyrbodal gymnasieskola – begäran om ställningstagande avseende prislista

11

2011 samt ny organisation för Fyrbodal gymnasieskola
§ 85

Gemensam gymnasieskola Vänersborg - Trollhättan

13

§ 86

Information, rapporter och övriga frågor 2010

15

§ 87

Anmälan av delegationsbeslut 2010

16

§ 88

Meddelanden 2010

17

§ 89

Ärenden till nästa sammanträde 2010

18

§ 90

Ansökan om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning 2011 –

19

beslut om godkännande av ansökan samt fortsatt bedrivande av yrkesinriktad
gymnasial vuxenutbildning
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§ 79

Dnr 2010/137

Ungdomslyftet
Ärendebeskrivning
Under 2010 tillfördes gymnasienämnden 2 Mkr att användas till åtgärder för att
förbättra arbetsmarknadsläget i Vänersborgs kommun (KF Dnr 2009/538). Medlen har
använts inom ett projekt som kallas Ungdomslyftet. Projektet beräknades komma igång
vid årets början men påbörjades först i mitten av maj månad.
Målgruppen för Ungdomslyftet är ungdomar mellan 18 och 30 år som anvisats från
Arbetsförmedlingen (AF) inom ramen för åtgärden Lyft. De flesta har varit helt
arbetslösa och många lider av någon form av psykisk ohälsa och bristande självkänsla
och motivation. Alla har aktivitetsstöd från AF och flertalet har också försörjningsstöd
då de inte kan försörja sig endast på aktivitetsstöd.
Ungdomsarbetslösheten är fortsatt hög i Vänersborgs kommun samtidigt som
försörjningsstöden fortsätter att öka.
Andelen arbetslösa ungdomar inkl i program 18-24 år av befolkningen är för
Vänersborg totalt 18,7 %. Detta kan jämföras med motsvarande i länet och riket som är
ca 11% .
Tjänsteskrivelse daterad 2010-11-10 föreligger.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden ställer sig bakom skrivelse daterad 2010-11-10 och hemställer hos
kommunstyrelsen om att 2 Mkr tillförs gymnasienämndens budget 2011 för att fortsätta
arbetet med projekt Ungdomslyftet.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
_____________

_________________________________________________________________________________________________
│ Justerandes sign
│ Utdragsbestyrkande
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Gymnasienämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2010-11-23

5 (19)

Protokollsutdrag:
Kommunkansliet
Kommunstyrelsen
Ekonomikontoret
Ekonomer gymnasieförvaltningen
Chef AME
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Dnr 2008/71

Hemställan om medel för fullföljande av det kommunala
uppföljningsansvaret
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen gav 2007 gymnasieförvaltningen i uppdrag att verkställa det
kommunala uppföljningsansvaret. Gymnasienämnden beviljades ett årsanslag om
450 000 kronor, motsvarande en tjänst för ungdomsvägledning med placering vid
ungdomscentrum. Finansiering har skett genom kommunstyrelsens förfogandeanslag.
Kommunen är enligt lag skyldig att ha ett uppföljningsansvar för ungdomar.
Verksamheten är alltså inte frivillig.
Under 2010 har verksamheter kring uppföljningsansvaret finansierats av till
gymnasienämnden extra tilldelade medel. Inför 2011 saknas finansiering. Uppdraget
utförs i nuläget av AME.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden ställer sig bakom skrivelse daterad 2010-11-11 och hemställer hos
kommunstyrelsen om att 225 000 kr tillförs gymnasienämndens budget 2011 för att
fullfölja arbetet med det kommunala uppföljningsansvaret.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
_____________
Protokollsutdrag:
kommunkansliet
kommunstyrelsen
ekonomikontoret
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Dnr 2010/105

Åhörarrepresentant från SKTF på gymnasienämndens
sammanträde.
Ärendebeskrivning
Fackförbundet SKTF, avd 064 Vänersborg, har tidigare inkommit med en förfrågan om
att få delta med en åhörarrepresentant vid gymnasienämndens sammanträden. Ärendet
återremitterades vid nämndens sammanträde 2010-10-19, § 67, med anledning av att
nämnden önskar namn på den som skall vara ordinarie representant respektive dennes
ersättare.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden godkänner att som ordinarie åhörarrepresentant från SKTF, avd 064
Vänersborg, utses Maria Thulin. Ersättare för Maria Thulin är Lena Hermann.
_____________

Protokollsutdrag:
SKTF avd 064
FSG
LSG
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Dnr 2010/112

Utbildningsutbud Birger Sjöberggymnasiet 2011/2012 introduktionsprogrammen
Ärendebeskrivning
Förslag från rektorerna avseende antal platser inom programinriktat individuellt val
(PRIV) föreligger. PRIV är en del inom introduktionsprogrammen som kommer med
GY11. PRIV skall inrättas för en grupp elever, vilket betyder att platserna skall vara
sökbara.

Sökbara PRIV-platser inför läsåret 2011/2012
BA Bygg- och anläggningsprogrammet

1

BF Barn- och fritidsprogrammet

2

EE El- och energiprogrammet 3
FT Fordons- och transportprogrammet

4

HA Handels- och adm.programmet

3

HT Hotell- och turismprogrammet

3

HV Hantverksprogrammet

3

IN Industritekniska programmet

3

RL Restaurang- och livsmedelsprogr.

3

VO Vård- och omsorgsprogrammet

3

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden godkänner upprättat förslag till platser inom programinriktat
individuellt val (PRIV) läsåret 2011/2012.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
_____________
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Protokollsutdrag:
rektorer Birger Sjöberggymnasiet
Fyrbodal gymnasieskola
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§ 83

Dnr 2010/65

Lokalfrågor gymnasieförvaltningen 2010
Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen informerar i pågående frågor avseende lokaler för
gymnasienämndens verksamheter.

Gymnasienämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
_____________
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§ 84

Dnr 2010/27

Fyrbodal gymnasieskola - begäran om ställningstagande
avseende prislista 2011 samt ny organisation för Fyrbodal
gymnasieskola
Ärendebeskrivning
Styrelsen för Fyrbodal gymnasieskola (FG) har inkommit med förslag till
ställningstagande i nedanstående frågor.
Styrelsen för Fyrbodal gymnasieskola föreslår kommunerna och Fyrbodals
kommunalförbund nedanstående beslut
-att samverkansavtalet bibehålls oförändrat
-att föreslå att Fyrbodals kommunalförbund utgör styrelse för Fyrbodals gymnasieskola
enligt samverkansavtalet
-att framtida samverkan skall ske inom Fyrbodals kommunalförbunds organisation
-att i uppdraget till Fyrbodals kommunalförbund skall det regionala perspektivet råda
-att direktionens ledamöter föreslås bli den ledamot som kommunen utser enligt avtalet
-att kommunalförbundets Beredningen Utbildning föreslås vara det organ varigenom
samverkan med kommunerna sker
-att Fyrbodal och Beredningen Utbildning bör beakta Framtidsgruppens förslag till
samverkan som berör resetillägg och inackordering, prislista, kvalitetsfrågor samt
antagning.
-att ansvariga politiker från kommunernas utbildningsnämnder (motsvarande) ges
möjlighet till frekventa samråd
samt
-att prislistan för 2011 är oförändrad jämfört med 2010
-att fastställa att priset skall utgöra 339,- kronor per extern elev
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Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden har ingenting att erinra mot förslag från Fyrbodal gymnasieskolas
styrelse avseende ny organisation m m (FG styrelse protokoll 2010-10-04, § 97)
respektive fastställande av prislista för 2011 FG styrelse protokoll 2010-10-04, § 96).
Gymnasienämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta i enlighet med angivet
förslag.
_____________

Protokollsutdrag:
FG Pege Schelander
rektorer BSG
rektorer komvux
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Dnr 2009/122

Gemensam gymnasieskola Vänersborg - Trollhättan
Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen beskriver fortsättningen av samarbetet mellan de frivilliga
skolformerna i Vänersborg och Trollhättan. Styrelsen i samarbetskommittén föreslår,
genom skrivelse daterad 2010-11-03 (KS Dnr 2010/182) kommunfullmäktige i båda
kommunerna, att följa Kunskapsbolagets rekommendation enligt följande:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige – under förutsättning av likalydande
beslut i båda kommunerna – besluta
-

-

-

att Trollhättan och Vänersborg tecknar ett samverkansavtal för de frivilliga
skolformerna (gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen) om
gemensamt programutbud och fritt sök för eleverna enligt förslag.
att Trollhättan och Vänersborg skall utveckla en gemensam struktur för de frivilliga
skolformerna som ska vara i drift den 1 januari 2012. Avsikten är att bilda ett
kommunalförbund.
att ett projekt startas den 1 januari 2011 som har till uppdrag att genomföra
förändringen och ta fram erforderliga beslutsunderlag. En genomförandeplan
upprättas.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden föreslår kommunstyrelsen att följa styrgruppens förslag till beslut
och föreslå kommunfullmäktige att besluta i enlighet med skrivelse daterad 2010-11-03.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
_____________
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Protokollsutdrag:
kommunstyrelsen
rektorer gymnasieförvaltningen
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Dnr 2010/3

Information, rapporter och övriga frågor 2010
Månadsrapport ekonomi
Förvaltningschefen presenterar månadsrapport för perioden januari-oktober 2010.
Information från förvaltningschef
26 november kommer Skolverket till Vänersborg för att hålla utbildningsdag för
samtliga gymnasielärare inom Fyrbodal. Omkring 1100 personer beräknas delta.
Evenemanget kommer att äga rum i Arenan

Gymnasienämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
_____________
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§ 87

Dnr 2010/4

Anmälan av delegationsbeslut 2010
Delegationsbeslut enligt särskild förteckning anmäles

Gymnasienämndens beslut
Anmälan om delegationsbeslut läggs till handlingarna.
_____________
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§ 88

Dnr 2010/5

Meddelanden 2010
Meddelandelista för perioden 2010-10-09 – 2010-11-12 redovisas enligt bilaga.

Gymnasienämndens beslut
Meddelandelista för perioden läggs till handlingarna.
_____________
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§ 89

Dnr 2010/6

Ärenden till nästa sammanträde 2010
•
•
•
•
•

Månadsrapport ekonomi
Lokalfrågor gymnasieförvaltningen
Gemensam gymnasieskola Vänersborg-Trollhättan
Uppföljning av internkontroll
Budget 2011 – fördelning per anslagsbindningsnivå

_____________
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Dnr 2010/113

Ansökan om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial
vuxenutbildning 2011 - beslut om godkännande av ansökan
samt fortsatt bedrivande av yrkesvux
Ärendebeskrivning
Komvux har tidigare ansökt om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning
2011. Ansökan undertecknades av Hans Jansson, rektor Komvux samt
gymnasienämndens ordförande Kjell Nilsson. Enligt begäran från Skolverket skall
underskrifterna samt det beslut som fattats av styrelsen för utbildningen
(d v s nämnden) i fråga om ansökan skickas till Skolverket.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden godkänner ansökan om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial
utbildning, yrkesvux, 2011 samt fortsatt bedrivande av yrkesvux även i framtiden vid
Komvux i Vänersborg.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
_____________

Protokollsutdrag:
Skolverket
komvux
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