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Plats

Onsjö, konferensrummet

Tid

Måndagen den 10 december 2007, kl 13-30-16.40.

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 2

Ärendelista

Sid 3

Utsedd att justera

Vanja Ekström

Paragrafer

102-107

Underskrifter
Sekreterare

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

Anne Elfving

Ordförande

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

Kjell Nilsson

Justerande

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

Vanja Ekström
________________________________________________________________________________

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

Gymnasienämnden
2007-12-10

Datum för anslags uppsättande
Datum för anslags nedtagande

2007-12-13
2008-01-03

Förvaringsplats för protokollet

Gymnasienämnden, Idrottsgatan 7, Vänersborg
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Närvarolista
Beslutande
Kjell Nilsson (s)
Orvar Carlsson (kd)
Gisela Holtersson (s)
Joakim Sjöling (s)
Anette Ruus (s)
Bengt Fröjd (c), §102-103
Christer Tobiasson (m)
Vanja Ekström (fp)
James Bucci (v)

Tjänstgör för

Leif Höglund (s)

Henrik Josten (m)

Ersättare
Mikael Johansson (s)
Theresia Nordlund (s)
Hans Norén (s)
Christina Larsson (c), §104-107
Ulla-Beth Stake (fp)
Magdalena Hansson (fv)
Personalföreträdare
Lars Karlsson
Övriga deltagare
Marie Nordvall, förvaltningsekonom, § 102
Sara Gunnarsson, drogförebyggare, § 103
Susanna Radovanovic, idrottslärare, § 103
Lennart Ryrhed, yrkeslärare, § 103
Anders Olsson, Lukas Hjelm och David Gustafsson, samtliga elever på
byggprogrammet

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

Sid

§ 102

Den ekonomiska interna kontrollen 2007

4

§ 103

Information om drogförebyggande arbete samt Bosnienprojektet

5

§ 104

Betänkandet Tre nya skolmyndigheter

6

§ 105

Information, rapporter och övriga frågor 2007

7

§ 106

Anmälan av delegationsbeslut 2007

8

§ 107

Meddelanden 2007 och avslutning

9
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¦
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¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
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Dnr 2007/27

Granskning av den ekonomiska interna kontrollen 2007
Gymnasienämnden beslutade i februari 2007 att fastställa en plan för granskning av den
interna kontrollen avseende rutinerna kring leverantörsfakturor samt om fakturorna
hanteras enligt lagar och förordningar, kommunens tillämpningsanvisningar och god
redovisningssed.
Tjänsteutlåtande daterat 2007-11-20 föreligger, enligt vilket bl a framgår att utförd
granskning visar att det inte har utbetalats felaktiga belopp till leverantörerna.

Gymnasienämndens beslut
Granskningen av den interna kontrollen 2007 godkännes och läggs till handlingarna.
_____________

Protokollsutdrag:

Förvaltningsekonom
Ekonomiavdelningen

_________________________________________________________________________________________________
¦ Justerandes sign
¦ Utdragsbestyrkande
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
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Dnr 2007/90

Information
Drogförebyggande arbete i kommunen
Sara Gunnarsson, drogförebyggare, informerar om det drogförebyggande arbetet i
kommunen. Arbetet inleddes som ett projekt i oktober 2002 och tjänsten är permanentat
sedan 2006. Sara beskriver en del av de projekt som pågår och genomförts under de
senaste åren. På gymnasieskolan genomförs en temadag för årskurs 1 varje år.

Bosnien-projektet
Susanna Radovanovic och Lennart Ryrhed informerar tillsammans med tre elever från
byggprogrammet, om ett volontärprojekt i Tuzla i Bosnien. Projektet innebar att Susanna
och Lennart tillsammans med 6 elever från byggprogrammet besökte två skolor för att
där renovera två gymnastiksalar. Det finns planer på fortsätta det internationella
samarbetet och att involvera fler elever och personal.

_____________

_________________________________________________________________________________________________
¦ Justerandes sign
¦ Utdragsbestyrkande
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¦
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Dnr 2007/171

Betänkandet Tre nya skolmyndigheter (SOU 2007:79)
Vänersborgs kommun har beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet Tre nya
skolmyndigheter (SOU 2007:79).
Det övergripande syftet med översynen är att få till stånd en tydligare och mer
överskådlig myndighetsstruktur för att stärka och säkra likvärdigheten i skolverksamheten. Organisationen innebär att en ny myndighetsstruktur införs från den 1 juli
2008. I princip ersätts dagens åtta skolmyndigheter med tre nya skolmyndigheter;
Skolinspektionen, Skolverket och Myndigheten för specialpedagogik.
Förslag till yttrande redovisas vid sammanträdet.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden föreslår kommunstyrelsen att avge yttrande över betänkandet
Tre nya skolmyndigheter i enlighet med gymnasienämndens förslag.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
____________

Protokollsutdrag:

Kommunstyrelsen

_________________________________________________________________________________________________
¦ Justerandes sign
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¦
¦
¦
¦
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¦
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Dnr 2007/90

Information, rapporter och övriga frågor 2007
Förvaltningschefen informerar om
att det har varit Öppet hus vid Birger Sjöberggymnasiet den 28 november.
att möte har ägt rum med Arbetsmiljöverket den 3 december gällande en anmälan från
skyddsombudet.
att en tvådagarsutbildning i samverkan har genomförts den 4-5 december.

Vice ordföranden informerar att han deltagit i ett tredagarsseminarium i
drogförebyggande arbete.

Ordföranden informerar om att det varit ett styrelsemöte inom Fyrbodal
gymnasieskola den 28 november avseende Uddevalla kommuns sätt att marknadsföra
gymnasieutbildningar inom Fyrbodal. Ett nytt möte äger rum den 11 december.

Gymnasienämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
_____________

_________________________________________________________________________________________________
¦ Justerandes sign
¦ Utdragsbestyrkande
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
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¦
¦
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Dnr 2007/91

Anmälan av delegationsbeslut 2007
Delegationsbeslut fattade under perioden 2007-11-13—12-03 anmäles.

Gymnasienämndens beslut
Anmälan om delegationsbeslut läggs till handlingarna.
_____________

_________________________________________________________________________________________________
¦ Justerandes sign
¦ Utdragsbestyrkande
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
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Dnr 2007/92

Meddelanden 2007
Meddelandelista för perioden 2007-11-13—12-03 redovisas vid sammanträdet i januari
månad.
_____________

Avslutning
Ordföranden avslutar sammanträdet med att önska ledamöter och tjänstemän en God Jul
och ett Gott Nytt År. Vice ordföranden önskar ordföranden en trevlig och avkopplande
julhelg.
_____________

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

