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Närvarolista
Beslutande
Kjell Nilsson (S)
Orvar Carlsson (KD)
Joakim Sjöling (S)
Leif Höglund (S)
Anette Ruus (S)
Bengt Fröjd (C)
Christer Thobiasson (M)
Vanja Ekström (FP)
James Bucci (V)

Tjänstgör för

Gisela Holtersson (S)

Henrik Josten (M)

Ersättare
Theresia Nordlund (S)
Anna Svedung (M)
Ulla-Beth Stake (FP)
Magdalena Hansson (FV)
Övriga deltagare
Ewa Ferm Björklund, AME-chef, § 43
Marie Nordvall, förvaltningsekonom, § 44, 45, del av § 51
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Ärenden

Sid

§ 43

Aktuellt från Arbetsmarknadsenheten

4

§ 44

Granskning av kommunens arbete med intern kontroll 2009

5

§ 45

Plan för ekonomisk internkontroll 2010

6

§ 46

Tillgänglighetsprojekt Arenan och Sportcentrum för barn och ungdomar med

8

funktionshinder
§ 47

Integrationsarbete i Vänersborgs kommun

10

§ 48

Gemensam gymnasieskola Vänersborg - Trollhättan

11

§ 49

Gymnasiereformen GY 11

12

§ 50

Lokalfrågor gymnasieförvaltningen 2010

13

§ 51

Information, rapporter och övriga frågor 2010

14

§ 52

Anmälan av delegationsbeslut 2010

15

§ 53

Meddelanden 2010
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§ 54

Ärenden till nästa sammanträde 2010
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§ 43

Dnr 2010/3

Aktuellt inom arbetsmarknadsenheten
Ärendebeskrivning
Ewa Ferm Björklund informerar om verksamheten och uppdragsavtal 2010 inom
arbetsmarknadsenheten.

Gymnasienämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna
_____________
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Dnr 2010/48

Granskning av kommunens arbete med intern kontroll 2009
Ärendebeskrivning
PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av Vänersborgs kommuns revisorer genomfört
en granskning av ändamålsenligheten i kommunens arbete med intern kontroll. Överlag
har kommunens nämnder en god ekonomisk intern kontroll, men vissa avvikelser
förekommer från anvisningar och redovisningsreglementets bestämmelser.
För gymnasienämndens del påpekas bland annat att inget protokollsutdrag över
fastställda granskningsplaner har lämnats till kommunstyrelsen och likaså saknar
kommunstyrelsen protokollsutdrag över sin uppföljning av den interna kontrollen.
Gymnasienämnden kommer att skicka protokollsutdrag över fastställda
granskningsplaner och rapporter över utförda kontroller till kommunstyrelsen samt
kommunens revisorer.
Skrivelse daterad 2010-05-28 föreligger.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden beslutar
- att ställa sig bakom gymnasieförvaltningens yttrande 2010-05-28 över
revisionsrapport Granskning av intern kontroll 2009, och
- att översända yttrandet med protokollsutdrag till kommunens revisorer samt
kommunstyrelsen för kännedom.
_____________
Protokollsutdrag:
kommunkansliet
kommunstyrelsen
kommunens revisorer
ekonomikontoret
ekonomer förvaltningen
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§ 45

Dnr 2010/86

Plan för ekonomisk internkontroll 2010
Ärendebeskrivning
Varje nämnd har ansvar för att den egna interna kontrollen i verksamheten är
tillräcklig. Revisorerna prövar om internkontrollen är tillräcklig.
Kommunfullmäktige antog 2000-03-14, § 19, ett reglemente för ekonomisk intern
kontroll, enligt § 5 ska varje nämnd årligen anta en plan för och genomföra
granskning och uppföljning av den interna kontrollen.
Syftet är att säkerställa att kravet på rättvisande och fullständig redovisning
uppfylls. En viktig del i arbetet för en god intern kontroll blir därmed att skapa
tillförlitliga system och rutiner där omfattningen av olika kontrollmoment ska
vägas mot risker som kan finnas.
Förslag till granskningsområden för gymnasienämnden
Risk- och väsentlighetsanalysen för gymnasienämnden har gjorts per kontogrupp
eller i vissa fall på den ännu mer detaljerade nivån konto. Med ledning av analysen
föreslås granskning av nedanstående år 2010:
1. Lön till ordinarie personal
Lön till ordinarie personal svarar för den största enskilda kostnaden inom
gymnasienämnden. Granskningen koncentreras till genomgång av de rutiner som
finns för att säkerställa att:
- rätt lön betalas till nyanställd
- lön inte betalas efter anställningens upphörande
- uppgifter som rapporteras av anställd, såsom semester och sjukdom, är
fullständiga
2. Uppföljning av 2009 års granskning
Förra året granskades två områden, ingående mervärdesskatt och
besparingsåtgärder beslutade av kommunfullmäktige. Uppföljning av arbetet görs i
samband med årets granskning och då särskilt av besparingsåtgärderna eftersom
dessa gäller även 2010.
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Tjänsteskrivelse daterad 2010-05-15 med förslag till granskning av den ekonomiska
interna kontrollen 2010 föreligger

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden antar förslag till plan för ekonomisk intern kontroll i enlighet med
tjänsteskrivelse daterad 2010-05-18
_____________

Protokollsutdrag:
kommunkansliet
kommunstyrelsen
kommunens revisorer
ekonomikontoret
rektorer
AME-chef
ekonomer förvaltningen
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Dnr 2010/84

Tillgänglighetsprojekt Arenan och Sportcentrum för barn och
ungdomar med funktionshinder
Ärendebeskrivning
Vid projekteringen av Arena Vänersborg har handikapprörelsen varit delaktig. En grupp
med representanter från bl a Arena Fritid, gymnasieskolans barn- och fritidsprogram
och barn- och ungdomshabiliteringen Mariedal har presenterat förslag till hur
handikappidrotten skulle kunna utvecklas. Ett av förslagen är att erbjuda aktiviteter i
Arenan för barn och ungdomar med funktionsnedsättning.
Projektet planeras pågå under två år till en årlig kostnad av 150 000 kr.
Tillgänglighetsprojektet berör flera nämnders ansvarsområden. Finansieringen är tänkt
att fördelas på barn- och ungdomsnämnden 40%, socialnämnden 30%, kulturnämnden
10% samt gymnasienämnden 30% av de 150 000 kr som utgör den årliga kostnaden.

Förslag till beslut
Gymnasienämnden förslås besluta
-

att ställa sig bakom tillgänglighetsprojekt Arena sportcentrum för barn och
ungdomar med funktionsnedsättning
att stödja projektet ekonomiskt med 30 000 kr under två år
att finansiera bidragen genom nämndens förfogandeanslag

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden godkänner inte förslag till beslut och återremitterar ärendet till
trenämndspresidiet.
_____________
Protokollsutdrag:
Kommunstyrelsen
socialnämnden
barn- och ungdomsnämnden
kulturnämnden
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förvaltningsekonom
chef Arena Fritid
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Dnr 2010/83

Integrationsarbete i Vänersborgs kommun
Ärendebeskrivning
Genom tjänsteskrivelse daterad 2009-12-04 ställd till kommunens trenämndspresidie
vill socialnämnden genom ordförande Lennart Niklasson och socialchef Sture
Johansson initiera en nystart av integrationsarbetet i Vänersborgs kommun. Den
övergripande målsättningen är ”Ömsesidig respekt berikar genom mångfald” och
metoden är att skapa en organisation som över tid kan vara drivande i
integrationsarbetet.
Första steget är utarbetandet av en integrationspolitisk handlingsplan. Respektive
förvaltningschef utser en eller två förvaltningsrepresentanter. Från
gymnasieförvaltningens verksamhetsområde har utsetts Ewa Ferm Björklund, chef
arbetsmarknadsenheten (AME) samt Ulla-Britt Pettersson, AME.
Utöver detta skall varje nämnd utse en representant som skall ingå i en politisk
styrgrupp.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden utser Henrik Josten (M) som representant från gymnasienämnden i
den politiska styrgruppen för integrationsarbete i Vänersborgs kommun.
_____________

Protokollsutdrag:
socialnämnden, barn- och ungdomsnämnden
socialchef, förvaltningschef barn- och ungdom
chef AME
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Dnr 2009/122

Gemensam gymnasieskola Vänersborg - Trollhättan
Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen informerar om nyheter angående den fortsatta planeringen av
samarbetet med Trollhättans gymnasieskola. Närmast på agendan står en heldag den 22
juni, då den s k Etapp 2 skall diskuteras.

Gymnasienämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
_____________
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Dnr 2010/81

Gymnasiereformen GY 11
Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen redovisar förslag till fortsatt arbete med införandet av GY11 enligt
tjänsteskrivelse daterad 2010-05-31 (se bilaga 1) från Birger Sjöberggymnasiets rektorer
genom Lena Hansson, förste rektor.
Program som kan erbjudas med befintlig personal och i befintliga lokaler är
grönmarkerade. De gulmarkerade utgör program/inriktningar som får ses över
beträffande kostnader för att eventuellt starta dessa. De rödmarkerade är
program/inriktningar som inte är aktuella för Birger Sjöberggymnasiets del.
Birger Sjöberggymnasiet erbjuder idag riksrekryterande teckenspråksutbildningar och
orkestermusikerprogrammet, som också är riksrekryterande. Genom införandet av den
nya gymnasiereformen måste alla skolor söka nytt tillstånd för de riksrekryterande
utbildningarna.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden beslutar
-

att erbjuda grönmarkerade program och inriktningar enligt bilaga 1
att ge rektorerna i uppdrag att utreda de gulmarkerade programmen och
inriktningarna enligt bilaga 1
att ge rektorerna i uppdrag att ansöka om riksrekrytering för
teckenspråksutbildningarna inom samhällsvetenskapsprogrammet och
omvårdnadsprogrammet (vård- och omsorgsprogrammet genom GY11)

i enlighet med skrivelse daterad 2010-05-31 från gymnasiets rektorer.
_____________

Protokollsutdrag:
rektorer Birger Sjöberggymnasiet, Komvux
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§ 50

Dnr 2010/65

Lokalfrågor gymnasieförvaltningen 2010
Förvaltningschefen informerar om rådande lokalfrågor inom förvaltningen. Närmast på
agendan står frågan om lokalerna på Onsjö. Kommunens fastighetschef,
förvaltningschefen samt rektor Mikael Andersson kommer den 16 juni att titta på
alternativa lokaler för verksamheten på Onsjö.

Gymnasienämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
_____________
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Dnr 2010/3

Information, rapporter och övriga frågor 2010
Månadsrapport ekonomi
Förvaltningsekonomen redovisar månadsuppföljning januari-maj 2010 samt uppföljning
av besparingsåtgärder t o m maj 2010.
Information från nämndordförande
Ordföranden påpekar att et är viktigt att diskutera med kommunstyrelsen angående
samarbetet med Trollhättan i frågan om gemensam gymnasieskola, för att säkra att
diskussioner förs utifrån samma perspektiv.
Information från vice ordförande
Drogförebyggande rådet har haft möte. Den drogpolitiska handlingsplanen för
Vänersborgs kommun skall uppdateras.
Information från förvaltningschef
Ett pilotprojekt inom de konkurrensutsatta programmen NV
(naturvetenskapsprogrammet) och SP (samhällsvetenskapsprogrammet), innefattande
bärbara datorer kommer eventuellt att inledas till hösten 2010.
Förvaltningschefen informerar också om ansökningar om projektpengar med hjälp av
WEPA. WEPA står för West Swedens EU-Projekt Analystjänster, som erbjuder en
djupgående analys av de möjligheter som finns för att söka hjälp och stöd för att
realisera politiska visioner och långsiktiga utvecklingsmål från något av EU:s
sektorsprogram.
Gymnasienämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
_____________
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§ 52

Dnr 2010/4

Anmälan av delegationsbeslut 2010
Delegationsbeslut enligt särskild förteckning anmäles.

Gymnasienämndens beslut
Anmälan om delegationsbeslut läggs till handlingarna.
_____________
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Dnr 2010/5

Meddelanden 2010
Meddelandelista för perioden 2010-05-11 – 2010-06-04 redovisas enligt bilaga.

Gymnasienämndens beslut
Meddelandelista för ovanstående period läggs till handlingarna.
_____________
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§ 54

Dnr 2010/6

Ärenden till nästa sammanträde 2010-09-21
•
•
•

Delårsrapport
Gemensam gymnasieskola Vänersborg-Trollhättan
Lokalfrågor gymnasieförvaltningen
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