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Plats

Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7

Tid

Tisdagen den 18 mars 2008, kl 13.00-17.30.

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 2
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Sid 3
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Gisela Holtersson
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Närvarolista
Beslutande
Kjell Nilsson (s)
Orvar Carlsson (kd)
Gisela Holtersson (s)
Leif Höglund (s)
Anette Ruus (s)
Christina Larsson (c)
Henrik Josten (m)
Vanja Ekström (fp)
James Bucci (v)

Tjänstgör för

Bengt Fröjd (c)

Ersättare
Joakim Sjöling (s)
Mikael Johansson (s)
Hans Norén (s)
Christer Thobiasson (m)
Ulla-Beth Stake (fp), § 16-23
Magdalena Hansson (fv)

Övriga deltagare
Karin Wolff, byggnadsförvaltningen, § 16
Jasmina Lilja, byggnadsförvaltningen, § 16
Matilda Cochron, byggnadsförvaltningen, § 16
Maria Rosander, förvaltningsassistent, § 17
Lena Hansson, försterektor, § 17-18
Erik Myhrberg, arkitekt, § 18
Christina Wennerdal, rektor, § 19
Marie Nordvall, förvaltningsekonom, § 20-22
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Ärenden

Sid

§ 16

Fördjupad översiktsplan för staden Vänersborg och Vargön

4

§ 17

Organisation avseende elevdemokrati på Birger Sjöberggymnasiet.

5

§ 18

Information om vision 2015, lokaler för Birger Sjöberggymnasiet

6

§ 19

Kursutbud komvux 2008

7

§ 20

Investeringsbudget mellan 2007 och 2008.

8

§ 21

Verksamhetsberättelse 2007 för Gymnasienämnden

9

§ 22

Information om Mål- och resursplan (budget) för gymnasienämnden

10

2009-2011
§ 23

Information, rapporter och övriga frågor 2008

11

§ 24

Anmälan av delegationsbeslut 2008

12

§ 25

Meddelanden 2008

13

§ 26

Ärende till nästa sammanträde 2008

14
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Dnr 2008/36

Fördjupad översiktsplan för staden Vänersborg och Vargön
I översiktsplanen från 2006 finns en grund för att arbeta fram en fördjupad översikt för
staden Vänersborg och Vargön.
Representanter från byggnadförvaltningen informerar om arbetet med fördjupad
översiktsplan, grundförutsättningar för arbetet etc. Därefter äger grupparbete rum, med
att göra en SWOT-analys, d v s en kartläggning av styrkor, svagheter, hot och
möjligheter, för centrum.
Arbetet summeras med att såväl byggnadsförvaltningens representanter som
gymnasienämnden anser att det varit en givande information och sätt att förankra arbetet
med att ta fram en fördjupad översiktsplan.
_____________

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Gymnasienämnden

§ 17

Sammanträdesdatum

Sida

2008-03-18

5 (14)

Dnr 2008/37

Organisation avseende elevdemokratiarbetet vid
Birger Sjöberggymnasiet
Försöksverksamheten med lokala styrelser med elevmajoritet i gymnasieskolan
upphörde att gälla efter 30 juni 2007. Som en följd av detta har den lokala styrelse med
elevmajoritet som funnits vid Birger Sjöberggymnasiet sedan 2001 ersatts med
Skolkonferens Birger, i enlighet med Gymnasieförordningen 4 kap, §§ 5-10.
Maria Rosander, förvaltningsassistent och Lena Hansson, försterektor, informerar om
den nya organisationen för elevinflytande med Skolkonferens Birger samt arbetsordning
för densamma.

Gymnasienämndens beslut
Informationen antecknas till protokollet.
_____________

Protokollsutdrag:

Förvaltningsassistenten
Försterektor Lena Hansson
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Dnr

Information om vision 2015 – fortsatt ombyggnad av
Birger Sjöberggymnasiets lokaler
Erik Myhrberg, arktitekt, informerar om vision 2015, som omfattar en fortsättning på
ombyggnaden av Birger Sjöberggymnasiets lokaler.
De etapper som återstår att genomföra i den tidigare lokalvisionen, är bl a ombyggnad
av lokalerna för elprogrammet och de studieförberedande programmen. Projektering
pågår för en ombyggnad av elprogrammets lokaler, vilka kommer att byggas om under
2008-2009.

Gymnasienämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
_____________
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Dnr 2007/156

Kursutbud för Komvux hösten 2008
Christina Wennerdal, rektor för Komvux, redovisar det planerade kursutbudet för
Komvux hösten 2008.
En mapp med det planerade kursutbudet delas ut.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden fastställer kursutbud för Komvux hösten 2008 enligt redovisat
förslag.
_____________

Protokollsutdrag:
Rektor Komvux
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Dnr 2008/41

Överföring av investeringsbudget mellan 2007 och 2008
Gymnasienämnden har under 2007 inte utnyttjat den investeringsbudget som tilldelats,
utan har ett överskott på 720 Tkr. Nämndens verksamheter har ett stort investeringsbehov och bedömningen är att behovet är större än investeringsbudgeten 2008.
Under 2008 kommer Komvux att flytta till Vänerparken. Flytten kan medföra att
Komvux måste göra investeringar för att verksamheten ska fungera i de nya lokalerna.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att överföra överskottet på
720 Tkr från investeringsbudget 2007 till 2008.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
_____________

Protokollsutdrag:

Kommunstyrelsen
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Dnr 2008/38

Verksamhetsberättelse för gymnasienämnden 2007
Verksamhetsberättelse för gymnasienämnden 2007 föreligger. Av verksamhetsberättelsen framgår bl a att gymnasienämnden fick ett överskott på 3,8 miljoner kr.
Vidare redovisas nyckeltal, nämndens mål för de olika verksamheterna och hur
nämnden lyckats nå målen.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden godkänner verksamhetsberättelse för gymnasienämnden 2007 samt
överlämnar verksamhetsberättelsen till kommunstyrelsen.
_____________

Protokollsutdrag:
Kommunstyrelsen
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Dnr 2008/6

Mål och resursplan för gymnasienämnden 2009-2011
Förvaltningsekonomen informerar om förutsättningar för mål- och resursplan för
gymnasienämnden 2009-2011.
Fullmäktige har tilldelat gymnasienämnden en budgetram på 186 886 Tkr för 2009,
jämfört med 185 218 Tkr 2008. Ramen har justerats med inflationskompensation
(1 756 Tkr), justerat personalomkostnadstillägg (-253 Tkr), elevminskning (-2 Mkr),
ökad hyra för elprogrammet (1 mkr), ökade kostnader för ekologisk skolmat (165 Tkr)
samt projekt Lokalhistoria (1 Mkr).
Nämnden ska fatta beslut om mål- och resursplanen vid sammanträdet den 15 april.
_____________
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Dnr 2008/7

Information, rapporter och övriga frågor 2008
Vice ordförande informerar från en konferensen ”Vatten och samhälle” vid
Högskolecentrum den 14 mars. Birger Sjöberggymnasiet deltar i projektet, tillsammans
med Lidköping, Lysekil och Åmåls kommun.
Ordförande informerar om att det varit en tävling i design på Hantverksprogrammet
idag. Vidare informerar ordförande om att det är utskottsmöte i Fyrbodal gymnasieskola
vecka 13, där bl a en översyn av samverkansavtalet kommer att diskuteras.
Förvaltningschefen informerar om följande.
Skolverket kommer att genomföra en skolinspektion i Vänersborg till hösten, där
samtliga skolor i kommunen kommer att granskas.
Körslaget, ett TV-program med tävling i körsång, har med deltagare från Vänersborg
och från Birger Sjöberggymnasiet, bl a medverkar rektor Björn Hård af Segerstad.
Hilde Bogaert Olming, lärare vid Birger Sjöberggymnasiet, som har utsetts till årets
UF lärare (Ung Företagsamhet).
Det pågår en översyn av budgetprocessen.
Frågor från ledamöter
Christer Thobiasson (m) ställer fråga angående Ungdomsrådets verksamhet.
Joakim Sjöling (s), som är gymnasienämndens representant, informerar kort om
verksamheten. Vidare framför Thobiasson önskemål om att få en information i
nämnden om den kommande gymnasiereformen.
Gisela Holtersson (s) ställer fråga om elevhandledarnas arbete vid Birger
Sjöberggymnasiet. Frågan besvaras av förvaltningschefen.

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

Anmälan av delegationsbeslut 2008
Delegationsbeslut enligt förteckning för perioden 2008-02-19—03-11 anmäles.

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

Meddelanden 2008
Meddelandelista för perioden 2008-02-19—03-11 redovisas.

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 april kommer bl a följande ärenden att
behandlas.
• Information om Fyrbodal gymnasieskola.
• Information om musiksatsning i Vänersborg.
• Kvalitetsredovisning 2007.
• Information om ansökan om ESF-projekt för Arbetsmarknadsenheten
samt information om effekter av den nya arbetsmarknadspolitiken.
• Fastställande av mål- och resursplan för gymnasienämnden 2009-2011.
_____________
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