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Plats

Stora konferensrummet Idrottsgatan 7, Vänersborg

Tid

Tisdagen den 15 september 2009, kl 13.00-16.30

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 2

Ärendelista

Sid 3

Utsedd att justera

Bengt Fröjd

Paragrafer

66-75

Underskrifter
Sekreterare
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Marit Hansson

Ordförande
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Kjell Nilsson

Justerande
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Bengt Fröjd
________________________________________________________________________________
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Närvarolista
Beslutande
Kjell Nilsson (S)
Orvar Carlsson (KD)
Hans Norén (S)
Leif Höglund (S)
Ulla-Beth Stake (FP)
Bengt Fröjd (C)
Henrik Josten (M)
Vanja Ekström (FP)
James Bucci (V)

Tjänstgör för

Gisela Holtersson (S)
Anette Ruus (S)

Ersättare
Christer Thobiasson (M)
Personalföreträdare
Kristina Hilmersson, Lärarförbundet
Övriga deltagare
Marie Nordvall, förvaltningsekonom, § 66
Lena Hansson, försterektor, § 72
Tommy Olsson, förvaltningschef
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Ärenden

Sid

§ 66

Delårsrapport/tertialrapport gymnasienämnden januari-augusti 2009

4

§ 67

Yttrande överdrogpolitiskt handlingsprogram 2009-2011

5

§ 68

Uppföljning av Handikappolitiskt program 2007/2008

6

§ 69

Avtal Jobbcentrum
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Åhörarrepresentant kommunal
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§ 71

Delegationsordning för gymnasienämnden
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Information, rapporter och övriga frågor 2009
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Anmälan av delegationsbeslut 2009
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Meddelanden 2009
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Ärenden till nästa sammanträde 2009
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§ 66

Dnr 2009/64

Delårsrapport/tertialrapport för gymnasienämnden januariaugusti 2009
Ärendebeskrivning
Delårsrapport med helårsprognos för perioden januari-augusti 2009 presenteras.
Förvaltningsekonom Marie Nordvall redovisar prognosen, som visar ett beräknat
underskott på -5,6 Mkr. Avvikelser per anslagsbindningsnivå är följande (Mkr):
Nämnd/administration
Gymnasieskola/särskola
Uppdragsutbildning
Komvux
Arbetsmarknadsenhet

+0,5
-3,4
-0,9
-1,4
-0,4

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden godkänner och överlämnar delårsrapport med helårsprognos för
perioden januari-augusti 2009 till kommunstyrelsen.
En del av underskottet hänför sig till Komvux flytt till Vänerparken. Enligt
gymnasienämndens protokoll 2007-10-30, § 93, har gymnasienämnden fått löfte om att
hyran för Vänerparken inte skulle överstiga 930 kr/kvm. I dagsläget är dock
hyreskostnaden 1121 kr/kvm.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
_____________
Protokollsutdrag:
kommunstyrelsen
rektorer komvux
rektorer Birger Sjöberggymnasiet
chef AME
samverkansgrupper
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Dnr 2009/20

Yttrande över remiss avseende drogpolitiskt handlingsprogram
2009-2011 i Vänersborgs kommun
Ärendebeskrivning
Vänersborgs kommuns drogförebyggande råd har begärt ett yttrande över förslag till
drogpolitiskt handlingsprogram 2009 i Vänersborgs kommun. År 2005 antogs
”Drogpolitiskt handlingsprogram 2005-2007 för Vänersborgs kommun”. Programmet
anger mål och prioriterade insatser. Under 2008 har förslag till revideringav
programmet utarbetats under ledning av drogförebyggande rådet.
Gymnasieförvaltningen har upprättat förslag till yttrande daterat 2009-09-03. I yttrandet
föreslås följande justeringar:
Under rubriken Politiska mål 2 bör önskvärt resultat formuleras endast med ”Att ingen
testar eller använder narkotiska preparat.”
Under rubriken Politiska mål 3 bör önskvärt resultat ha formuleringen
”alkoholtillgängligheten för ungdomar i kommunen är låg”.
Under rubriken Politiska mål 5 bör önskvärt resultat inte bara vara att skapa möjligheter
för ungdomar, utan att det faktiskt finns möjligheter för ungdomar att träffas i drogfria
miljöer.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden föreslår ändringar i enlighet med skrivelse daterad 2009-09-09, men
har i övrigt ingenting att erinra avseende förslag till Drogpolitiskt handlingsprogram
2009-2011.
_____________
Protokollsutdrag:
Drogförebyggande rådet
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Dnr 2007/33

Uppföljning av Handikappolitiskt program 2007/2008.
Ärendebeskrivning
Kommunens nämnder har av Kommunala Handikapprådet blivit ombedda att göra en
uppföljning av arbetet med det handikappolitiska programmet Agenda 22 för
2007/2008.
Agenda 22 är en handlingsplan som grundar sig på FN:s antagna regler för hur
medlemsstaterna skall förhålla sig för att beakta handikapperspektivet. De 22 punkterna
har brutits ner till kommunal nivå, där de lokala förutsättningarna ligger till grund för
det dokument som utarbetats och antagits av kommunfullmäktige i Vänersborgs
kommun.
Inom nämndens verksamhetsområden beaktas handikappfrågorna såväl i planeringen
som i det dagliga arbetet, för att skapa en tillgänglig miljö för studerande, personal och
deltagare med eventuella funktionshinder.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden ställer sig bakom uppföljning av handikappolitiskt program
2007/2008 i enlighet med skrivelse daterad 2009-08-27.
_____________

Protokollsutdrag:
Kommunala Handikapprådet
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Dnr 2009/68

Avtal Jobbcentrum
Ärendebeskrivning
”Jobbcentrum” är ett samarbete mellan arbetsmarknadsenheten (AME) och
socialförvaltningen, med syfte att skapa sysselsättning för personer som erhåller
försörjningsstöd. Även personer från arbetsförmedlingen, som inträtt i den s k fas tre av
arbetslösheten, kommer att delta.
Ett förslag till avtal har nu tagits fram. Avtalsparter är socialnämnden och
gymnasienämnden. Jobbcentrum organiseras som en enhet under AME. Socialnämnden
åtar sig bl a att ställa tre jobbcoacher/socialsekreterare till gymnasienämndens
förfogande samt att utge ersättning för lokalkostnader och övriga driftskostnader.
Insatserna syftar till att stödja arbetslinjen för dem som uppbär försörjningsstöd genom
exempelvis praktikarbete och coachning.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden godkänner förslag till avtal om Jobbcentrum för tiden
2009-10-01-2011-09-30, samt uppdrar åt förvaltningschef Tommy Olsson att å
nämndens vägnar underteckna avtalet.
_____________

Protokollsutdrag:
socialnämnden
Sture Johansson, socialchef
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Dnr 2009/94

Åhörarrepresentant kommunal
Ärendebeskrivning
Fackförbundet kommunal Älvsborg, avd 6 i Vänersborg, har inkommit med en
förfrågan om att få delta med en åhörarrepresentant vid gymnasienämndens
sammanträden.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden godkänner att en representant från fackförbundet Kommunal
Älvsborg avdelning 6 deltar som åhörarrepresentant vid gymnasienämndens
sammanträden.
_____________

Protokollsutdrag:
Kommunal Älvsborg, avd 6
personalsekreterare
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Dnr 2009/93

Delegationsordning för gymnasienämnden
Förslag till revidering av delegationsordning från 2005 föreligger.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden fastställer förvaltningens förslag till revidering av
delegationsordning för gymnasienämnden i enlighet med skrivelse daterad 2009-09-03.
_____________

Protokollsutdrag:
rektorer Birger Sjöberggymnasiet
rektorer Komvux
chef Arbetsmarknadsenheten
kommunkansliet
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§ 72

Dnr 2009/1

Information, rapporter och övriga frågor 2009
Lena Hansson, försterektor, informerar om Birger Sjöberggymnasiets 40-årsjubileum,
som kommer att äga rum under vecka 45. Fokus kommer att läggas på hur det var förr
Undervisningen sker som vanligt, men hela veckan hålls öppet hus.
Information från nämndordförande
Kort information om tvåstadskommittén angående ökat samarbete med Trollhättan.
Oppositionen är inbjudna till nästa möte.
Information från förvaltningschef
Information om tvåstadssamarbetet.
Uppdraget gäller frågan om hur en gemensam gymnasieskola skall bedrivas i
förhållande till kvalitet, effektivitet, attraktivitet samt flexibilitet.
Varsel inom gymnasieförvaltningen
Riskanalyser har gjorts. Avgångsvederlag har hittills beviljats 6 anställda. Två har
beviljats avtalspension.
Fyrbodal
Inom Fyrbodal gymnasieskola arbetar man bl a med program inom Fyrbodal samt hur
kommunerna skall ta sig an det sjunkande elevantalet.
Den nya gymnasiereformen 2011
Vilka program skall Birger Sjöberggymnasiet satsa på?

Gymnasienämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
_____________
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§ 73

Dnr 2009/2

Anmälan av delegationsbeslut 2009
Delegationsbeslut enligt särskild förteckning anmäles.

Gymnasienämndens beslut
Anmälan om delegationsbeslut läggs till handlingarna.
_____________
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§ 74

Dnr 2009/3

Meddelanden 2009
Meddelandelista för perioden 090607-090907 redovisas enligt bilaga.

Gymnasienämndens till beslut
Meddelandelista för perioden läggs till handlingarna.
_____________
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§ 75

Dnr 2009/4

Ärenden till nästa sammanträde 2009
•
•

Sammanträdestider för gymnasienämnden 2010
Utbildningsutbud Birger Sjöberggymnasiet 2010/2011

Anm den återremitterade motionen om en säkrare trafiksituation vid studentavslutningen
kommer att tas upp vid nämndsammanträdet i november alternativt december.
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