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Närvarolista
Beslutande
Kjell Nilsson (S)
Orvar Carlsson (KD)
Joakim Sjöling (S)
Leif Höglund (S)
Anette Ruus (S)
Bengt Fröjd (C)
Henrik Josten (M) §§ 8,9,11
Christer Thobiasson (M) §§ 10,12-17
Vanja Ekström (FP)
James Bucci (V)

Tjänstgör för

Gisela Holtersson (S)

Henrik Josten (M)

Ersättare
Hans Norén (S)
Christina Larsson (C)
Ulla-Beth Stake (FP)
Magdalena Hansson (FV)
Personalföreträdare
Kristina Hilmersson, Lärarförbundet
Lars Karlsson, Lärarförbundet
Nils-Erik Rasmussen, LR
Övriga deltagare
Tommy Olsson, förvaltningschef
Ann Olsson, miljösamordnare § 10
Per Gunnarsson, miljöarbetare § 10
Björn Hård af Segerstad, rektor §§ 12,14
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Ärenden

Sid

§8

Organisation av det drogpolitiska arbetet i Vänersborgs kommun

4

§9

Yttrande över försöksverksamhet med kommunal friskola

5

§ 10

Revidering av lokala miljömål för Vänersborg

6

§ 11

Sammanträdestider för gymnasienämnden

7

§ 12

Färdighetsprov estetiska programmet

8

§ 13

EU-projekt "Från Västerhavet till Vätterns strand"

9

§ 14

Information, rapporter och övriga frågor 2009

10

§ 15

Anmälan av delegationsbeslut 2009

12

§ 16

Meddelanden 2009

13

§ 17

Ärenden till nästa sammanträde 2009
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(Anm: s 11 tom)
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Dnr 2009/20

Organisation av det drogpolitiska arbetet i Vänersborgs
kommun
Ärendebeskrivning
Arbetet med drogförebyggande åtgärder ingår i grunduppdraget för flera nämnder och
styrelser, främst för barn-och ungdomsnämnden, gymnasienämnden samt
socialnämnden. Inom ramen för det s k trenämndsarbetet har frågor med anknytning till
droger diskuterats under åren. Vid socialnämndens presidiemöte föreslog nämndens
ordförande att de tre nämnderna skall bilda ett ”Drogförebyggande råd”. Förslag till
organisation av det drogförebyggande arbetet i Vänersborgs kommun föreligger i
tjänsteskrivelse daterad 2009-01-21. Socialnämnden har beslutat att anta denna
organisation i enlighet med nämnda tjänsteskrivelse och föreslår att barn- och
ungdomsnämnden liksom gymnasienämnden att göra detsamma.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden beslutar att anta organisation för det drogpolitiska arbetet i
Vänersborgs kommun i enlighet med skrivelse daterad 2009-01-21.
_____________

Protokollsutdrag:
socialnämnden, barn- och ungdomsnämnden

________________________________________________________________________________
_________________
│ Utdragsbestyrkande
│ Justerandes sign
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Gymnasienämnden

§9

Sammanträdesdatum

Sida

2009-02-24

5 (14)

Dnr 2009/10

Yttrande över försöksverksamhet med kommunal friskola
Ärendebeskrivning
Hans Edsbagge (mp) har i en motion föreslagit kommunfullmäktige att Vänersborgs
kommun undersöker möjligheterna att starta kommunala friskolor samt utarbetar
riktlinjer för sådan verksamhet. Motionen har efter beslut från kommunfullmäktige
remitterats bland annat till gymnasienämnden.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden har ingenting att erinra, då förslaget främst berör
grundskoleverksamheten.
_____________

Protokollsutdrag:
Kommunkansliet
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Dnr 2009/15

Revidering av lokala miljömål för Vänersborg
Ärendebeskrivning
De lokal miljömål som antogs av kommunfullmäktige vid sammanträde 2006-11-01,
§ N 12, har reviderats och följer nu de 14 nationella miljökvalitetsmål som berör
Vänersborgs kommun. Ledningsgruppen för Agenda 21 har vid sammanträde
2008-12-04 godkänt framtagna miljömål. Materialet finns som bilaga till denna kallelse.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat ärendet till samtliga nämnder för
yttrande. Den ursprungliga remisstiden har nu förlängts från den 5 mars till den 26 mars
2009.
Ann Olsson, miljösamordnare kommunstyrelseförvaltningen, samt Per Gunnarsson kom
till dagens sammanträde för att närmare beskriva innebörden av framtagna miljömål.

Gymnasienämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna. Beslut angående revideringen av Vänersborgs
lokala miljömål kommer att tas vid gymnasienämndens sammanträde den 17 mars 2009.
_____________
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§ 11

Dnr 2008/132

Diskussion avseende sammanträdestider för
gymnasienämnden
Förslag till beslut föreligger enligt nedanstående.
Som ett led i allas medverkan till de besparingar som måste göras har nämndens
ordförande lagt fram förslag om
- att sammanträdena börjar som vanligt kl 13.00 och att arvode utgår fram till kl 16.00
alternativt
-

att sammanträdena i stället börjar kl 16.00

Under alla omständigheter bör sammanträdestiden om möjligt begränsas till tre timmar.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden beslutar att sammanträdena även fortsättningsvis börjar kl 13.00.
Arvode utgår fram till kl 16.00. Målsättningen är att begränsa sammanträdestiden till tre
timmar. Eventuellt kommer också ett av sammanträdestillfällena att utgå.

Protokollsutdrag:
kommunkansliet
samtliga rektorer, samverkansgruppen samt AME
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Dnr 2009/22

Färdighetsprov
Ärendebeskrivning
För sökande till gymnasieskolans estetiska program anordnas ett s k färdighetsprov.
Färdighetsprovet är frivilligt och har hittills kunnat ge maximalt 320 poäng som tillägg
till meritvärdet (summan av betygsvärdena), vilket motsvarar ett betyg med mvg i
samtliga ämnen. Färdighetsprovet är inte ett behörighetsprov, och innebär därför att alla
sökande har rätt att prövas enbart på meritvärdet.
Björn Hård af Segerstad har i en skrivelse daterad 2009-02-09 framlagt ett förslag om
att färdighetsprovet fr o m hösten 2009 skall kunna ge maximalt 48 poäng, d v s 15% av
det maximala meritvärdet för, både för inriktningen Bild och Form samt Musik.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med skrivelse daterad 2009-02-09 att den
maximala poängen för färdighetsproven för inriktningarna Bild och Form samt Musik
inom det estetiska programmet fr o m höstterminen 2009 är 48 poäng.
_____________

Protokollsutdrag:
samtliga rektorer, studie- yrkesvägledare grundskola och gymnasium
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Dnr 2008/47

EU-projekt "Från Västerhavet till Vätterns strand"
Projektet finansieras av ESF-rådet (Europeiska Socialfonden) och omfattar nu 32
kommuner. Som projektägare står AME där också sekretariatet finns. All administration
för samtliga kommuner, går genom detta sekretariat.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden godkänner att Arbetsmarknadsenheten i Vänersborgs kommun står
som projektägare till ESF-projekt Från Västerhavet till Vätterns strand.
_____________

Protokollsutdrag:
kommunkansliet
AME
ekonomikontoret,
förvaltningens ekonomer
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Dnr 2009/1

Information, rapporter och övriga frågor 2009
Ärendebeskrivning
Kristina Hilmersson går in som personalföreträdare för Lärarförbundet.
Information från nämndordförande
Fyrbodals hemsida kommer att göras om.
Beslutet om fritt sök inom Fyrbodal gymnasieskola kommer att diskuteras på
direktionsnivå.
Information från förvaltningschef
Förvaltningschefen arbetar på en rapport med förslag till hur de ekonomiska medlen
skall kunna utnyttjas så effektivt som möjligt. Rapporten kommer att läggas fram vid
kommande nämndsammanträde.
Eventprofil samt orgelprofil inom det estetiska programmet
Björn Hård af Segerstad informerar om den nystartade profilen Eventmakare inom det
estetiska programmet. Profilen varvar teoretiska och praktiska moment. Eleverna skall
även ges möjlighet att följa/delta i verkliga evenemang i Vänersborg med omnejd.
Under planering är också en orgelprofil.

Gymnasienämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna
_____________
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§ 15

Dnr 2009/2

Anmälan av delegationsbeslut 2009
Delegationsbeslut enligt särskild förteckning anmäles

Gymnasienämndens beslut
Anmälan om delegationsbeslut läggs till handlingarna.
_____________
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Dnr 2009/3

Meddelanden 2009
Meddelandelista för perioden 2009-01-10 – 2009-02-13 redovisas enligt bilaga

Gymnasienämndens beslut
Meddelandelista för ovanstående period läggs till handlingarna.
_____________
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§ 17

Dnr 2009/4

Ärenden till nästa sammanträde 2009
Christina Ekman informerar bl a om ny brandskyddsorganisation och redovisar
sjukfrånvarostatistik
Eva Johansson, kommunkansliet, visar sökfunktioner i kommunens diarium
Månadsrapport ekonomi
Ewa Ferm Björklund, AME, informerar om UC Slussens organisation
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