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Birger Sjöberggymnasiet, Idrottsgatan 7, stora
konferensrummet

Tid

Tisdagen den 22 januari 2008, kl 13.00-15.30.

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 2

Ärendelista

Sid 3

Utsedd att justera

James Bucci

Paragrafer

0-7

Underskrifter
Sekreterare

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

Anne Elfving

Ordförande

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

Kjell Nilsson

Justerande

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

James Bucci
________________________________________________________________________________

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

Gymnasienämnden
2008-01-22

Datum för anslags uppsättande
Datum för anslags nedtagande

2008-01-25
2008-02-15

Förvaringsplats för protokollet

Gymnasienämnden, Idrottsgatan 7, Vänersborg

Underskrift
utdragsbestyrkande
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Närvarolista
Beslutande
Kjell Nilsson (s)
Orvar Carlsson (kd)
Joakim Sjöling (s)
Leif Höglund (s)
Mikael Johansson (s)
Bengt Fröjd (c)
Henrik Josten (m)
Vanja Ekström (fp)
James Bucci (v)

Tjänstgör för

Gisela Holtersson (s)
Anette Ruus (s)

Ersättare
Hans Norén (s)
Christina Larsson (c)
Christer Thobiasson (m)
Magdalena Hansson (fv)
Personalföreträdare
Övriga deltagare
Marie Nordvall, förvaltningsekonom, § 1-3
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Ärenden

Sid

§0

Inledning

4

§1

Bokslut 2007 för gymnasienämnden

5

§2

Information om ramanalys 2009 för gymnasienämnden

6

§3

Uppföljning av granskning av intern kontroll på Birger Sjöberggymnasiet

7

§4

Skolplan för Vänersborgs kommun

8

§5

Information, rapporter och övriga frågor 2008

9

§6

Anmälan av delegationsbeslut 2008

10

§7

Meddelanden 2008

11
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§0

Inledningsanförande
Ordföranden hälsar välkomna till dagens sammanträde och förklarar det öppnat.
Ordföranden vill samtidigt å nämndens vägnar i efterskott gratulera Bengt Fröjd på
60-årsdagen. Vice ordförande Orvar Carlsson har tidigare överlämnat en blomma från
nämnden. Bengt Fröjd framför ett tack till gymnasienämnden.
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Dnr 2008/5

Bokslut för gymnasienämnden 2007
Bokslut för gymnasienämnden 2007 föreligger.
Resultatet visar på ett överskott på 3,8 miljoner kr jämfört med budget. Avvikelserna
per anslagsbindningsnivå är följande.
Nämnd och administration
Gymnasie- inkl gymnasiesärskola
Komvux
Uppdragsutbildning
Arbetsmarknadsenheten

+0,2 miljoner kr
+2,0 miljoner kr
+0,8 miljoner kr
+0,7 miljoner kr
+0,1 miljoner kr

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden godkänner upprättat bokslut för gymnasienämndens verksamhet
år 2007.
Bokslutet överlämnas till kommunstyrelsen.
_____________

Protokollsutdrag:
Kommunstyrelsen
Rektorer, chef Arbetsmarknadsenheten
Personalsekreteraren (FSG)
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Dnr 2008/6

Ramanalys för gymnasienämnden 2009
Förvaltningsekonomen delar ut och informerar om den fördjupade ramanalysen för
gymnasienämnden 2009 som lämnats in till ekonomiavdelningen. Ramanalysen utgör
underlag för kommunstyrelsens beslut om tilldelning av budgetramar för respektive
nämnd inför budgetarbetet. Budgetramarna delas ut till nämnderna i slutet av februari
månad.

Gymnasienämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
_____________

Protokollsutdrag:
Rektorer och chef Arbetsmarknadsenheten
Personalsekreteraren (FSG)
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Dnr 2008/1

Yttrande över revisionsrapport avseende uppföljning av
granskning av den interna kontrollen på Birger Sjöberggymnasiet
Kommunens revisorer har låtit genomföra en uppföljning av granskningen av den
interna kontrollen vid Birger Sjöberggymnasiet. Granskningen avser de program som
har viss produktion och försäljning av egna produkter.
Av rapporten framgår att rutinerna för att säkerställa den interna kontrollen i allt
väsentligt fungerar.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden har tagit del av revisionsrapporten över den uppföljning som gjorts
över granskningen av den interna kontrollen vid Birger Sjöberggymnasiet. Av rapporten
framgår att rutinerna för den interna kontrollen i allt väsentligt fungerar. Nämnden finner
därför ingen anledning att vidta ytterligare åtgärder, utöver att säkerställa att ny personal
får information om gällande rutiner.
_____________

Protokollsutdrag:
Revisorerna
Kommunstyrelsen
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Dnr 2008/10

Skolplan för Vänersborgs kommun
Förvaltningssekreteraren redovisar förslag till gemensam inledande skrivning för
skolplan för Vänersborgs kommun samt följande prioriterade områden för
gymnasienämnden:
• resultat och kunskapsutveckling
• trygghet i skolan
• omvärld
Vid nästa sammanträde ska komplett förslag till skolplan presenteras.

Gymnasienämndens beslut
Nämnden godkänner ovanstående prioriterade områden i skolplan för
gymnasienämndens verksamhetsområde.
_____________

Protokollsutdrag:
Förvaltningschefen

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Gymnasienämnden

§5

Sammanträdesdatum

Sida

2008-01-22

9 (11)

Dnr 2008/7

Information, rapporter och övriga frågor 2008
Ordföranden informerar om
att förvaltningen har skickat en skrivelse till Fyrbodal gymnasieskola angående faktura
för fördelning av kostnader för intagningskansliverksamheten.
att det är Öppet hus på Birger Sjöberggymnasiet idag mellan kl 16.00-20.00. I samband
med Öppet hus har en broschyr tagits fram med pressklipp från ttela om Birger
Sjöberggymnasiet.
att omvårdnadsprogrammet kommer vara med och tävla i yrkes-SM i Jönköping
15-17 maj.
att gymnasienämnden kommer att ha konferens i samband med sammanträdet den
19-20 maj på Gullmarstrand.

Förvaltningssekreteraren informerar om att Margareta Qvick har börjat som
ungdomsvägledare. Gymnasienämnden har fått projektmedel för av kommunstyrelsen
under 2008 för att organisera arbetet med det kommunala uppföljningsansvaret.

Ledamoten Christer Thobiasson (m) efterfrågar korrekta nyckeltal/statistik för Komvux.
Förvaltningssekreteraren meddelar att det kommer att redovisas vid nästa sammanträde.
Vidare föreslår Thobiasson att det på gymnasienämndens kallelse ska finnas med en
stående punkt om ärenden till kommande nämndsammanträde.

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

Anmälan av delegationsbeslut 2008
Delegationsbeslut fattade under perioden 2007-12-03—2008-01-14 anmäles.

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

Meddelanden 2008
Meddelandelista för perioden 2007-12-03—2008-01-14 föreligger.

Gymnasienämndens beslut
Meddelandelista för ovanstående period läggs till handlingarna.
_____________
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