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Närvarolista
Beslutande
Henrik Josten (M)
Christin Slättmyr (S)
Astrid Karlsson-Björkman (M)
Anna Svedung (M)
Bjarne Klemetz (FP)
Leif Höglund (S)
Bengt Fröjd (C)
James Bucci (V)
Camilla Rådmark (MP) §§ 13-22
Eva Lindgren (V) §§ 23-26

Tjänstgör för
Theresia Nordlund (S)

Camilla Rådmark (MP)

Ersättare
Christer Thobiasson (M)
John-Åke Ericsson (KD)
Eva Lindgren (V) §§ 13-22
Personalföreträdare
Kristina Hilmersson, Lärarförbundet
Övriga deltagare
Marie Nordvall, förvaltningsekonom, §§ 13,14
Tommy Olson, förvaltningschef
Marit Hansson, förvaltningssekreterare
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Ärenden

Sid

§ 13

Kommunal ekonomi för gymnasienämnden - information

4

§ 14

Överföring av investeringsbudget mellan 2010-2011

5

§ 15

Yttrande över motion Vänersborg - en klimatsmart kommun

6

§ 16

Yttrande över motion om att öka Vänersborgs attraktionskraft

7

§ 17

Kvalitetsgranskning av svenskundervisningen för invandrare (sfi) i

8

Vänersborgs kommun. Begäran från Skolinspektionen om komplettering.
§ 18

Yttrande över motion om studie- och yrkesvägledningen vid skolorna i

9

Vänersborg
§ 19

Samlad vägledning - organisation av studie- och yrkesvägledning (SYV) för

11

Vänersborgs kommun. Nytt beslut avseende organisation.
§ 20

Lokalfrågor gymnasieförvaltningen 2011

13

§ 21

Gemensam gymnasieskola Vänersborg - Trollhättan

14

§ 22

Bärbara datorer till elever på Birger Sjöberggymnasiet

15

§ 23

Information, rapporter och övriga frågor

16

§ 24

Anmälan av delegationsbeslut

18

§ 25

Meddelanden

19

§ 26

Ärenden till nästa sammanträde 2011

20
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Dnr 2011/1

Kommunal ekonomi för gymnasienämnden
Ärendebeskrivning
Marie Nordvall, förvaltningsekonom, informerar om budgetprocessen, delårsrapporter,
interkommunal ersättning m m.

Gymnasienämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
_____________

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Gymnasienämnden

§ 14

Sammanträdesdatum

Sida

2011-02-15

5 (20)

Dnr 2011/22

Överföring av investeringsbudget mellan 2010-2011
Ärendebeskrivning
Gymnasienämnden har under 2010 inte utnyttjat den investeringsbudget som tilldelats.
Förvaltningschefen föreslår i skrivelse daterad 2011-02-07 kommunstyrelsen att besluta
om en överföring av investeringsbudget mellan 2010 och 2011 för gymnasienämnden.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar om en överföring av
överskottet på 488 Tkr från investeringsbudget 2010 till 2011, i enlighet med skrivelse
daterad 2011-02-07.

_____________

Protokollsutdrag:
kommunstyrelsen
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Dnr 2010/129

Yttrande över motion Vänersborg - en klimatsmart kommun
Ärendebeskrivning
Annalena Levin (C) har i en motion föreslagit att Vänersborgs kommun bör bidra till
minskad klimatpåverkan genom att servera mer vegetarisk mat med minst en köttfri
dag/vecka inom samtliga kommunalt finansierade serveringar och restauranger
Då gymnasienämndens verksamheter i huvudsak berör andra områden väljer
gymnasienämnden att inte avge remissvar i form av konsekvenser och förslag till
kommunal policy i denna fråga. Nämnden ställer sig dock positiv till motionen om en
klimatsmart kommun.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med skrivelse daterad 2011-01-31
-

-

att i nuläget inte avge något remissvar i form av konsekvenser och förslag till
kommunal policy avseende en vegetarisk dag i veckan inom all kommunalt
finansierad verksamhet.
att i stället föreslå kommunfullmäktige besluta att frågan utreds närmare av
samhällsbyggnadsförvaltningens kostenhet, som därvid tar fram ett underlag för
möjligheterna till en ”köttfri dag” som ett led i minskad klimatpåverkan inom
Vänersborgs kommun, samt konsekvenser av att utbilda berörd personal inom
kommunens verksamheter.

_____________
Protokollsutdrag:
kommunfullmäktige
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§ 16

Dnr 2010/130

Yttrande över motion om att öka Vänersborgs attraktionskraft
Ärendebeskrivning
Motionären föreslår att möjligheten till att flytta fler gymnasieprogram till Vänerparken
bör utredas, likaså byggandet av ett konserthus/kongresshall.
Tjänsteskrivelse daterat 2011-02-01 föreligger.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden beslutar
1. att i nuläget inte verka för flytt av ytterligare program till Vänerparken utan i första
hand se över befintliga lokaler och lokalytor.
2. att därmed anse motionen besvarad.
_____________

Protokollsutdrag:
kommunkansliet
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§ 17

Dnr 2010/77

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi)
i Vänersborgs kommun. Begäran om komplettering.
Ärendebeskrivning
Skolinspektionen har begärt in kompletterande uppgifter i samband med
kvalitetsgranskining av svenska för invandrare i Vänersborgs kommun.
Tjänsteskrivelse daterad 2011-01-28 föreligger.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden beslutar att till Skolinspektionen meddela beslut enligt följande:
-

-

SFI skall bedrivas kontinuerligt i Vänersborgs kommun under hela året med uppehåll
endast för semester, under förutsättning att SFI-lärare med semesteranställning finns att
tillgå.
- Samtliga studerande inom SFI skall vara garanterade 15 timmars undervisning/vecka
De studerande skall ges möjlighet att kombinera teori och praktik under förutsättning att
det finns praktikplatser att tillgå
Rutiner för uppföljning av de studerandes resultat skall genomföras och elever med
särskilda behov skall beaktas i undervisningen.
_____________
Protokollsutdrag:
Skolinspektionen
rektorer Komvux
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§ 18

Dnr 2007/168

Yttrande över motion om studie- och yrkesvägledningen vid
skolorna i Vänersborg
Ärendebeskrivning
James Bucci (V), Stefan Kärvling (V) och Lutz Rininsland (V) har i en motion
föreslagit att kommunfullmäktige begär att få en beskrivning av den befintliga studieoch yrkesvägledningen i hela kommunen och att en redovisning lämnas som möjliggör
en bedömning av huruvida resurserna måste förstärkas för att säkerställa önskvärd
kvalitet på vägledningen.
Tjänsteskrivelse daterad 2011-01-31 föreligger.

Gymnasienämndens behandling av ärendet
Ordförande presenterade förslag till beslut enligt förvaltningens tjänsteskrivelse med
tillägg att återrapportering skall ske till gymnasienämnden.
James Bucci (V) yrkade beslut enligt följande:
”Gymnasienämnden beslutar
- att en beskrivning av den befintliga studie- och yrkesvägledningen inom
gymnasieförvaltningen tas fram och överlämnas till kommunfullmäktige för att
möjliggöra en bedömning av huruvida resurserna måste förstärkas för att säkerställa
önskvärd kvalitet på vägledningen”.
Ordförande ställde de två förslagen mot varandra och fann att förvaltningens förslag,
med tillägget att återrapportering skall ske till gymnasienämnden, vunnit.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden beslutar
- att föreslå avslag på en särskild redovisning till kommunfullmäktige för att fastställa
resursbehovet inom studie- och yrkesvägledning
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att förvaltningschefen för gymnasieförvaltningen ges i uppdrag att i samverkan med
chefen för barn- och ungdomsförvaltningen åter se över verksamheten utifrån uppdragets
behov och tillgängliga resurser samt
-

att återrapportering skall ske till gymnasienämnden

James Bucci (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet.
_____________

Protokollsutdrag:
kommunfullmäktige
barn- och ungdomsförvaltningen
studie- och yrkesvägledare
rektorer
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§ 19

Dnr 2007/168

Samlad vägledning - SYV- organisation för Vänersborgs
kommun, nytt beslut avseende organisation
Ärendebeskrivning
Under gymnasienämndens sammanträde den 21 september 2010 togs beslut på att ställa
sig bakom förslag att flytta över grundskolans studie- och yrkesvägledare till
gymnasieförvaltningen, för att därigenom få en samlad organisation för dessa.
I avvaktan på hur samarbetet kring de frivilliga skolformerna mellan Vänersborg och
Trollhättan ska utveckla sig har organisationsförändringen inte aktualiserats. Att
ytterligare tid avvakta organisationsförändringen är inte att föredra, då studie- och
yrkevägledarfunktionen utgör en viktig roll, inte minst i arbetet med nya förändringar
inom skolans verksamhetsområden.
Tjänsteskrivelse daterad 2011-02-07 föreligger.
Gymnasienämndens behandling av ärendet
Ordförande presenterar förslag till beslut i enlighet med förvaltningens skrivelse.
James Bucci (V) yrkar återremittering av ärendet för att ta fram en beskrivning av den
befintliga studie- och yrkesvägledningen inom gymnasie- och barn- och
ungdomsnämnderna.
Ordförande ställde proposition på om ärendet skulle avgöras vid dagens sammanträde
eller återremitteras och fann att nämnden beslutat att ärendet skulle avgöras vid dagens
sammanträde.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden beslutar
- att ställa sig bakom organisationsförändringen och därmed återigen aktualisera beslut
att alla studie- och yrkesvägledare placeras organisatoriskt under gymnasieförvaltningen,
men budgeten kvarstår som i nuläget på respektive förvaltning
_________________________________________________________________________________________________
│ Justerandes sign
│ Utdragsbestyrkande
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Gymnasienämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2011-02-15

12 (20)

James Bucci (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet.
_____________

Protokollsutdrag:
kommunkansliet
Barn- och ungdomsförvaltningen
kommunstyrelsen
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§ 20

Dnr 2011/9

Lokalfrågor gymnasieförvaltningen 2011
Förvaltningschefen informerar.
Lokalerna på Onsjö är en stor fråga samt renoverings- och investeringsbehovet på
Idrottsgatan 3.
Ventilationsanläggning för särskolans fordonsprogram är upphandlad och kommer inom
kort att installeras.

Gymnasienämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
_____________
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Dnr 2009/122

Gemensam gymnasieskola Vänersborg - Trollhättan
Förvaltningschefen informerar.
Ledningsgruppen för samarbetet har haft möte under gårdagen. Ledningsgruppen består
av kommundirektör respektive stadsdirektör samt förvaltningschefer i de båda städerna.
Projektgrupperna för delprojekt 1 och 2 skall träffas under onsdagen. Arbetsgrupper
skall sättas igång som kommer att jobba med olika områden inom projektet.

Gymnasienämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
_____________
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Dnr 2011/14

Bärbara datorer till elever på Birger Sjöberggymnasiet
Förvaltningschefen informerar om utbildningsbehov, kostnad och konsekvenser.
En strategi för datoranvändandet skall utarbetas.
Ekonomichef Thomas Sannemalm har meddelat att inköp av datorer numera går som
inköp av läromedel, inte som investering.

Gymnasienämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
_____________

Protokollsutdrag:
SkoBi
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§ 23

Dnr 2011/1

Information, rapporter och övriga frågor
Information från ordförande
• Ordföranden har varit på styrgruppsdagar i Stockholm med anledning av
Modellområdesprojektet.
• Den 15-16 mars kommer två heldagar för gymnasienämnden att äga rum.Temat är
nämndens målarbete.
Övrig information
• Bengt Fröjd har varit på en konsert i Gestad kyrka, som blev mycket uppskattad, där
elever från orkestermusikerprogrammet deltog.

Valfrågor
•

Val av representant till Kommunala handikapprådet

Leif Höglund (S) utses som representant till kommunala handikapprådet.
•

Val av representant med särskilt ansvar för miljömålsarbetet

James Bucci (V) utses som representant med särskilt ansvar för miljöarbetet.
•

Val av representant till styrgrupp för integrationsarbete

Bjarne Klemetz (FP) utses som representant till styrgrupp för integrationsarbete.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden beslutar att informationen läggs till handlingarna och
-

att Leif Höglund (S) utses som representant från gymnasienämnden till Kommunala
handikapprådet
att James Bucci (V) utses som gymnasienämndens representant med särskilt ansvar
för miljömålsarbetet
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att Bjarne Klemetz (FP) utses som gymnasienämndens representant i styrgruppen
för integrationsarbete

Protokollsutdrag
Kommunala handikapprådet
Miljömålsgruppen
styrgruppen för integrationsarbete
AME

_____________
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§ 24

Dnr 2011/2

Anmälan av delegationsbeslut 2011
Delegationsbeslut enligt särskild förteckning anmäles.

Gymnasienämndens beslut
Anmälan om delegationsbeslut läggs till handlingarna.
_____________
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§ 25

Dnr 2011/3

Meddelanden 2011
Meddelandelista för perioden 2011-01-18 - 2011-02-07 redovisas enligt bilaga.

Gymnasienämndens beslut
Meddelandelista för perioden läggs till handlingarna.
_____________
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Dnr 2011/4

Ärenden till nästa sammanträde 15-16 mars 2011
•
•
•
•
•

Gemensam gymnasieskola Vänersborg-Trollhättan
Lokalfrågor
Yttrande över styrdokument Offentlig miljö som konstform (Fyrbodal)
Verksamhetsberättelse
Målarbete

_____________

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

