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Närvarolista
Beslutande
Henrik Josten (M)
Theresia Nordlund (S)
Astrid Karlsson-Björkman (M)
Anna Rudebou Svedung (M)
John-Åke Ericsson (KD)
Leif Höglund (S)
Anette Ruus (S)
James Bucci (V)
Christina Olsen Lundh (MP)

Tjänstgör för

Josefine Blixö (FP)
Bengt Fröjd (C)

Ersättare
Christer Thobiasson (M)
Christin Slättmyr (S)
Mikael Andersson (S)
Eva Lindgren (V)
Jan-Erik Strid (VFP)
Personalföreträdare
Marija Mattson Harms, LR
Övriga deltagare
Christina Wennerdal, rektor Komvux, §§ 18,19
Marie Nordvall, förvaltningsekonom, § 17, del av 23
Kent Javette, förvaltningschef
Marit Hansson, förvaltningssekreterare
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Ärenden

Sid

§ 17

Verksamhetsberättelse 2011 gymnasienämnden

4

§ 18

Yrkeshögskoleutbildning Hälso- och sjukvårdadministration. Beslut om

5

godkännande av ledningsgrupp.
§ 19

Yrkeshögskoleutbildning Energi- och miljöeffektiv transportlogistik. Beslut

6

om godkännande av ledningsgrupp
§ 20

Lokalfrågor gymnasieförvaltningen 2012

7

§ 21

Gym/Vux Vänersborg-trollhättan

8

§ 22

Yttrande över ansökan om statlig tillsyn och rätt till bidrag för fristående

9

gymnasieskola inkomna 2012
§ 23

Information, rapporter och övriga frågor

10

§ 24

Anmälan om delegationsbeslut 2012

11

§ 25

Meddelanden 2012

12

§ 26

Yttrande över motion om Policy för förtroendevalda

13

§ 27

Yttrande över remiss avseende gemensamma riktlinjer för Västbus

14

§ 28

Ärenden till nästa sammanträde 2012

15
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§ 17

Dnr 2012/46

Verksamhetsberättelse 2011 gymnasienämnden
Ärendebeskrivning
Verksamhetsberättelse för gymnasienämnden 2011 presenteras av förvaltningsekonom
Marie Nordvall.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden godkänner verksamhetsberättelse för gymnasienämnden 2011 och
överlämnar densamma till kommunstyrelsen.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

_____________

Protokollsutdrag:
kommunstyrelsen
ekonomer
rektorer
AME-chef
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Dnr 2011/89

Yrkeshögskoleutbildning Hälso- och sjukvårdsadministration beslut om godkännande av ledningsgrupp
Ärendebeskrivning
Då en kommun är ansvarig utbildningsanordnare ska den nämnd som fullmäktige utser
ge en ledningsgrupp i uppdrag att under nämnden sköta uppgifter enligt förordning
(2009:130) om Yrkeshögskolan, 4 kap 2 §.
Enligt 4 kap 4 § ska styrelsen för det offentliga skolväsendet också utse en företrädare
och enligt 4 kap 6 § ska det därutöver finnas en av den ansvariga utbildningsanordnaren
utsedd person som leder det dagliga arbetet i verksamheten.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden föreslås besluta
- att ledningsgruppen för Yrkeshögskoleutbildningen ”Hälso- och
sjukvårdsadministration” ges i uppdrag att sköta de uppgifter som anges i förordningen
(2009:130) om Yrkeshögskolan, 4 kap 2 §. För uppgift om ledningsgruppens
sammansättning se bilaga 1.
- att enligt nämnda förordning utses Christina Wennerdal, rektor Komvux i Vänersborg,
till företrädare samt ges i uppgift att leda det dagliga arbetet i verksamheten avseende
yrkeshögskoleutbildningarna, i enlighet med §§ 4 och 6.
_____________
Protokollsutdrag:
YH-myndigheten
komvux
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Dnr 2012/41

Yrkeshögskoleutbildning Energi- och miljöeffektiv
transportlogistik - beslut om godkännande av ledningsgrupp
Ärendebeskrivning
Då en kommun är ansvarig utbildningsanordnare ska den nämnd som fullmäktige utser
ge en ledningsgrupp i uppdrag att under nämnden sköta uppgifter enligt förordning
(2009:130) om Yrkeshögskolan, 4 kap 2 §.
Enligt 4 kap 4 § ska styrelsen för det offentliga skolväsendet också utse en företrädare
och enligt 4 kap 6 § ska det därutöver finnas en av den ansvariga utbildningsanordnaren
utsedd person som leder det dagliga arbetet i verksamheten.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden föreslås besluta
- att ledningsgruppen för Yrkeshögskoleutbildningen ”Energi- och miljöeffektiv
transportlogistik” ges i uppdrag att sköta de uppgifter som anges i förordningen
(2009:130) om Yrkeshögskolan, 4 kap 2 §. (För uppgift om ledningsgruppens
sammansättning se bilaga 1).
- att enligt nämnda förordning utses Christina Wennerdal, rektor Komvux i Vänersborg,
till företrädare samt ges i uppgift att leda det dagliga arbetet i verksamheten avseende
yrkeshögskoleutbildningarna, i enlighet med §§ 4 och 6.

_____________

Protokollsutdrag:
YH-myndigheten
komvux
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§ 20

Dnr 2012/7

Lokalfrågor gymnasieförvaltningen 2012
Förvaltningschefen informerar.
Arbetsmarknadsenheten tittar på alternativa lokaler för verksamheten. Eventuellt kan
det så kallade C-huset komma ifråga.

Gymnasienämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
_____________
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§ 21

Dnr 2009/122

Gym/Vux Vänersborg - Trollhättan
Kent Javette, förvaltningschef, informerar.
Projektledningsmöte har ägt rum. Bl a diskuterades kommunikationsplattform, modell
för gemensamt utbud och förbundsordning. Även NIU och IB-utbildningar
diskuterades.
Ett namnförslag på det tilltänkta kommunalförbundet är ”Kommunalförbundet Väst”.

Gymnasienämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
_____________

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Gymnasienämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2012-03-13

9 (15)

§ 22

Dnr 2012/37

Yttrande över ansökningar från fristående gymnasieskolor
inkomna 2012
Ärendebeskrivning
Vänersborgs kommun har i remisser från Skolinspektionen beretts tillfälle att lämna
yttrande över ansökningar om statlig tillsyn och rätt till bidrag till fristående
gymnasieskolor i Vänersborg, Trollhättan, Uddevalla och Lidköping..
För att ge en samlad bild över hur etableringarna bedöms påverka kommunens egen
gymnasieverksamhet har ett gemensamt yttrande upprättats för samtliga ansökningar.
Yttrande daterat 2012-02-20 föreligger.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden överlämnar förvaltningens yttrande till kommunstyrelsen som svar
på Skolinspektionens remiss.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

_____________

Protokollsutdrag:
kommunkansliet
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§ 23

Dnr 2012/4

Information, rapporter och övriga frågor 2012
Information från nämndordförande
Ordförande har gjort studiebesök på Motormännens tekniska gymnasium (MTG) i
Göteborg. Hälsopolitiska rådet har haft möte, liksom styrgruppen för Modellområde.

Information från förvaltningschef
Modellområde, som nu upplöses som projekt, kommer att löpa vidare inom kommunen
i egen regi under namnet Psynk.
Förvaltningschefen har träffat revisorerna angående Arbetsmarknadsenheten, som
kommer att övergå till socialförvaltningen, och därmed inte följa med in i
kommunalförbundet.

Information från förvaltningsekonom inför budget 2013
Förvaltningsekonom Marie Nordvall informerar.
Ramarna är nu beslutade av KS. Gymnasienämnden får en minskning med 4000 Tkr till
följd av elevminskning. Enligt förvaltningens egen uträkning borde den ha varit - 3250
Tkr. Minskat statsbidrag ger ett minus på 849 Tkr i budget. Samtliga nämnder, utom
gymnasienämnden, har fått en nettobesparing om 1 % av den totala budgeten.
Inför Mål- och resursplan 2013-2015 skall nämnden också se över målen. Ett extra
sammanträde kommer att hållas för arbete med mål och budget inför 2013.

Gymnasienämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
_____________
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§ 24

Dnr 2012/5

Anmälan om delegationsbeslut 2012
Delegationsbeslut enligt särskild förteckning anmäles.

Gymnasienämndens beslut
Anmälan om delegationsbeslut läggs till handlingarna.
_____________
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§ 25

Dnr 2012/6

Meddelanden 2012
Meddelandelista för perioden 2012-02-07-2012-03-05 redovisas enligt bilaga.

Gymnasienämndens beslut
Meddelandelista för perioden läggs till handlingarna.
_____________
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§ 26

Dnr 2011/125

Yttrande över motion om Policy för förtroendevalda
Ärendebeskrivning
Peter Göthblad (FP) har i en motion föreslagit att Vänersborgs kommun tar fram en
policy för förtroendevaldas användning av datorer eller annan elektronisk utrustning vid
nämndmöten.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden översänder yttrande daterat 2012-01-30 som svar på motion om
policy för förtroendevalda.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
_____________

Protokollsutdrag:
kommunkansliet
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§ 27

Dnr 2011/116

Yttrande över remiss avseende gemensamma riktlinjer för
Västbus
Ärendebeskrivning
VästKom har översänt Västbus´ styrgrupps förslag till gemensamma riktlinjer för
yttrande till kommunen.
Yttrande daterat 2012-02-28 föreligger.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden har ingenting att erinra mot yttrande över remiss avseende
överenskommelse mellan kommunerna och regionen i Västra Götaland om samverkan
avseende barn och ungdom med sammansatt psykisk/psykiatrisk problematik (Västbus),
daterat 2012-02-28.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
_____________

Protokollsutdrag:
kommunkansliet
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Dnr 2012/8

Ärenden till nästa sammanträde 2012-04-16
•
•
•
•
•

Mål- och resursplan 2013-2015
Möjlighet att teckna samverkansavtal Nationell idrottsutbildning (NIU)
Lokalfrågor
Gym/Vux Vänersborg/Trollhättan
Verksamhetsuppföljning

Observera!
Nästa sammanträde, måndagen den 16 april, är flyttat från
eftermiddag till förmiddag med start kl 08.30 (ej heldag).
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