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Plats

Komvux, Vänerparken

Tid

Tisdagen den 26 augusti 2008, kl 13.00.
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Enligt närvarolista, sid 2
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Enligt närvarolista, sid 2
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Enligt närvarolista, sid 2
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Närvarolista
Beslutande
Kjell Nilsson (s)
Orvar Carlsson (kd)
Gisela Holtersson (s)
Leif Höglund (s)
Mikael Johansson (s)
Bengt Fröjd (c)
Henrik Josten (m)
Ulla-Beth Stake (fp)
James Bucci (v)

Tjänstgör för

Anette Ruus (s)

Vanja Ekström (fp)

Ersättare
Theresia Nordlund (s)
Hans Norén (s)
Christina Larsson (c)
Christer Thobiasson (m)
Magdalena Hansson (fv)
Personalföreträdare
Nils-Erik Rasmussen, LR § 52-57
Lars Karlsson, lärarförbundet
Övriga deltagare
Siw Andersson, förvaltningschef
Tommy Olsson, förvaltningschef
Marit Hansson, förvaltningssekreterare
Maria Rosander, förvaltningsassistent
Marie Nordvall, förvaltningsekonom §60
Hans G Jansson, rektor komvux §54
Christina Wennerdal, rektor komvux § 54
Agneta Kristensson, § 62
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Ärenden

Sid

§ 52

Skolskjutsar

§ 53

Presentation av ny förvaltningschef och förvaltningssekreterare

§ 54

Information avseende remiss ”Infrastruktur för vuxnas lärande i Fyrbodal”

§ 55

Remiss och yttrande avseende revisionsrapporten Granskning av hur
Vänersborgs kommun införlivar barnperspektivet i sin verksamhet.

§ 56

Motion om ökad information till kommunens ungdomar om HIV.

§ 57

Motion om säkrare trafiksituation vid studentavslutning.

§ 58

Avslutning för gymnasieskolan samt grundskolan

§ 59

Avtal för intagningsverksamheten inom Fyrbodal

§ 60

Larmanläggningar och kameraövervakning Birger Sjöberggymnasiet
Idrottsgatan 3 och 7

§ 61

Val av miljöansvarig politiker från gymnasienämnden

§ 62

Information, rapporter och övriga frågor 2008

§ 63

Anmälan av delegationsbeslut 2008

§ 64

Meddelanden 2008

§ 65

Ärende till nästa sammanträde 2008
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Mötets öppnande samt meddelande
Ordföranden inleder med att hälsa alla välkomna.
Därefter meddelar ordföranden att Maria Rosander, förvaltningssekreterare, kommer att
delta i dagens sammanträde. Samtliga närvarande godkänner detta.
Under mötet företas en rundvandring i komvux nya lokaler.
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Dnr 2008/101

Skolskjutsar
Förvaltningschef Siw Andersson lyfter fråga om skolskjutsar. Det har framkommit att
vid hållplatsen i bl a Skogen kör bussarna förbi utan att elever får åka med. Det finns
inget krav på att gymnasieförvaltningen skall betala skolskjutsar. Det skulle också bli
förenligt med stora kostnader, som saknar täckning inom nuvarande budgetram.
Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden beslutar att en undersökning av hur många elever som är i behov av
skolskjuts på morgonen skall göras.

_____________
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Dnr 2008/7

Presentation av ny förvaltningschef och förvaltningssekreterare
Tommy Olsson tillträdde tjänsten som förvaltningschef den 1 augusti. Marit Hansson är
fr o m den 19 augusti ny förvaltningssekreterare på gymnasieförvaltningen
Tommy Olsson presenterar sig och ger en beskrivning av sina tidigare
arbetslivserfarenheter.
Marit Hansson ger därefter en kort presentation av sig själv
_____________

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Gymnasienämnden

§ 54

Sammanträdesdatum

Sida

2008-08-26

7 (18)

Dnr 2008/13

Information avseende remissen Infrastruktur för vuxnas lärande
i Fyrbodal
Beredningen Utbildning för Fyrbodal gymnasieskola har tagit fram ett förslag till
övergripande avsikter och inriktning avseende vuxnas lärande i Fyrbodal. Förslaget har
skickats på remiss till respektive kommun för att ge synpunkter på förslaget.
Yttrandet daterat 2008-08-22 delas ut av Siw Andersson. Enligt nämnd och
förvaltningschefen krävs en tydligare utredning kring de ekonomiska konsekvenserna
av förslaget, vilket poängteras i remissvaret.
Nämnden anser att en tydligare utredning kring de ekonomiska konsekvenserna av
förslaget måste göras.
Yrkande
Henrik Josten (m) yrkar på att sista meningen i första stycket under rubriken Yttrande
stryks.
Ordföranden yrkar på att meningen skall stå kvar.
Genom acklamation finner nämnden att ordförandens förslag har flest röster.
Gymnasienämndens beslut
Nämnden beslutar att godta yttrandet över remiss Infrastruktur för vuxnas lärande i
Fyrbodal.
____________

Protokollsutdrag:

Kommunstyrelsen
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Dnr 2008/83

Yttrande avseende revisionsrapporten ”Granskning av hur
Vänersborgs kommun införlivar barnperspektivet i sin
verksamhet”.
Kommunens revisorer har i revisionsrapporten låtit utföra en granskning av hur
Vänersborgs kommun införlivar barnperspektivet i sin verksamhet.
Rapporten har remitterats till gymnasienämnden m fl för yttrande.
Förslag till yttrande daterat 2008-08-19 föreligger. Av yttrande framgår bl a att
nämnden i sak inte har något att erinra mot rapportens innehåll, däremot framförs kritik
mot att gymnasienämndens verksamhetsområde inte finns representerat i rapporten

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden avger yttrande över revisionsrapporten i enlighet med förslag daterat
2008-08-19 med tillägget: att med barn avses, enligt socialtjänstlagen 1 kap, 2§, varje
människa under 18 år.
_____________

Protokollsutdrag:

Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Dnr 2008/69

Motion om ökad information till kommunens ungdomar om HIV
Kommunfullmäktige har remitterat en motion om ökad information till kommunens
ungdomar om HIV. Av motionen framgår att Vänersborgs kommun startar en
informationskampanj, i första hand via kommunens skolor, om spridningen av och
riskerna med HIV.
Förvaltningens samt elevhälsans yttrande delades ut vid sammanträdet.
Förslag till yttrande från elevhälsan daterat 2008-06-05 respektive förvaltningen
2008-08-11 föreligger. Av yttrandena framgår bl a att gymnasieskolan har årlig
information och tema-dagar kring sex och samlevnad samt riskerna med HIV.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden godkänner föreliggande motion och yttrande om att det är angeläget
att informera ungdomar om riskerna med HIV. Av yttrandena framgår bl a att det
anordnas information regelbundet på Birger Sjöberggymnasiet kring dessa frågor.
_____________

Protokollsutdrag:

Kommunfullmäktige
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Dnr 2008/89

Motion om säkrare trafiksituation vid studentavslutning
Kommunfullmäktige har remitterat en motion till gymnasienämnden m fl om säkrare
trafiksituation vid studentavslutning. Motionärerna framhåller att det är stora bekymmer
med trafiken kring Plantaget, och därför föreslås att kommunen i samråd med polisen
stänger av gatorna kring Plantaget och torget för att få en säkrare trafiksituation.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden instämmer i motionen om att det behöver skapas en säkrare
trafiksituation. Nämnden föreslår därför att fullmäktige bifaller motionen genom att
försöka få till stånd en avstängning av gatorna kring Plantaget och torget. Nämnden
föreslår att avstängning av dessa gator sker också i samband med den årliga
studentbalen.
_____________

Protokollsutdrag:

kommunfullmäktige
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Dnr 2008/100

Avslutning för gymnasiet och grundskolan
I år sammanföll dagen för skolavslutning för grundskolans och gymnasiets elever.
Med hänsyn till de stökigheter som ibland förekommer i samband med avslutningar
föreslås därför att grundskolans respektive gymnasieskolans avslutningsdagar
fortsättningsvis inte skall hållas samma dag.
Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden beslutar att målet skall vara skilda avslutningsdagar för grund- och
gymnasieskolan.

_____________

Protokollsutdrag:

Barn- och ungdomsnämnden
Rektorer gymnasiet
Personalsekreterare
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Dnr 2008/13

Avtal om intagningsverksamheten för Fyrbodal gymnasieskola i
samverkan med Åmål och Säffle
Styrelsen för Fyrbodal gymnasieskola har skickat över förslag till reviderat avtal för
intagningsverksamheten för Fyrbodal gymnasieskola.
Avtalet har reviderats till följd av att nuvarande modell för fördelning av kostnaderna
för intagningsverksamheten har gett oförutsedda effekter, som bl a har missgynnat
Vänersborg.
I föreliggande avtal har fördelningsmodellen ändrats, så att det är respektive kommun,
istället för Fyrbodals gymnasieskola, fakturerar de kommuner/fristående
gymnasieskolor man utför intagningsarbetet för.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden godkänner förslag till avtal om intagningsverksamheten för
Fyrbodal gymnasieskola, i samverkan med Åmål och Säffle, daterat 2008-04-02.
_____________

Protokollsutdrag:

Fyrbodal gymnasieskola
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Dnr 2008/49

Larmanläggningar och kameraövervakning Birger
Sjöberggymnasiet Idrottsgatan 3 och 7
I syfte att minska kostnader för konsekvenser av skadegörelse och inbrott har förts
diskussioner både med riskhanteringsgruppen och Vänersborgsbostäder, om
övertagande av larmanläggningar och kameraövervakning.
Vänersborgsbostäder har tagit fram förslag till avtal för larmanläggningar och
installation av kameraövervakning.
Gymnasienämnden beslutade att uppdra åt förvaltningschefen att arbeta vidare med
ärendet.
Förvaltningsekonomen informerar om kostnader för installation och underhåll av
larmanläggning samt övervakningskameror. Investeringskostnaden för anläggningen
beräknas till ca 160 000 per år under en 15-årsperiod. Därtill kommer kostnader för en
av Vänersborgsbostäder anlitad tillsynsman. Förvaltningen beräknas få betala 177 000
kr årligen för denna tjänst. Utgifterna för skadegörelse utgör i dagsläget omkring 80 000
kr/år. Installationen av larmanläggning skulle i nuläget resultera i rena merkostnader för
förvaltningen.

Gymnasienämndens beslut
Nämnden avstyrker i nuläget förslaget eftersom kostnaderna för larmanläggning och
installation av kameror vida överstiger kostnaderna för skadegörelse

_____________

Protokollsutdrag:
Vänersborgsbostäder
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Dnr 2008/96

Val av miljöansvarig politiker från gymnasienämnden
Uppdraget består i att miljömålen skall bantas och anpassas.
Ordföranden föreslår Gisela Holtersson (s) som nämndens representant.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden beslutar enhälligt att utse Gisela Holtersson (s) som miljöansvarig
politiker från gymnasienämnden.

_____________

Protokollsutdrag:

FÖL
Samhällsbyggnadsnämnden
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Dnr 2008/7

Information, rapporter och övriga frågor 2008
Under hösten 2008 kommer Skolverket att genomföra en utbildningsinspektion för
Vänersborgs skolor. Föredrag kring detta kommer att hållas av representanter för
skolinspektionen i kommunhusets sessionssal den 3 september kl 15.00-17.00.
Uddevalla kommun vill höja priset för det estetiska programmet.
Förvaltningssekreteraren delar ut intagningsstatistik över interkommunala ansökningar
för 2007 och motsvarande period 2008.
Agneta Kristensson redovisar en sammanfattning av granskningsrapporten över NVprogrammet. Bland det som framkommer är bl a vikten av kvalitet och utbildning av
lärare. Inom den teoretiska utbildningen uttrycks en avsaknad av ”kontakt med
omvärlden”. Den fysiska arbetsmiljön upplevs som eftersatt samt lokaliseringen av
personalen. Agneta Kristensson ser positivt på utvecklingen hittills och menar att det är
viktigt att fortsätta arbeta på att personalen på NV-programmet ser sig som ett arbetslag.

Gymnasienämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
_____________
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Dnr 2008/8

Anmälan av delegationsbeslut 2008
Delegationsbeslut fattade under perioden 2008-06-02—2008-08-19 enligt särskilda
förteckningar anmäles.

Gymnasienämndens beslut
Anmälan om delegationsbeslut läggs till handlingarna.
_____________
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Dnr 2008/9

Meddelanden 2008
Meddelandelista för perioden 2008-06-02—2008-08-19 föreligger.

Gymnasienämndens beslut
Meddelandelista för ovanstående period läggs till handlingarna.
_____________
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Dnr 2008/27

Ärende till nästa sammanträde
Vid gymnasienämndens sammanträde den 15 september planeras bl a följande ärenden
att behandlas.
–

Tertialrapport för perioden januari – augusti 2008.

–

Orkestermusikerprogrammet. Björn Hård af Segerstad redogör för aktuellt
läge.

–

Kommunens nya folkhälsosamordnare Anne-Lie Lindgren berättar om sitt
uppdrag.

–

Beslut avseende representant till handikapprådet.

_____________
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