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Plats

Stora konferensrummet, Idrottsgatan 7, Vänersborg,

Tid

Tisdagen den 14 juni 2011, kl 13.00-16.30.
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Ersättare

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 2

Ärendelista

Sid 3

Utsedd att justera

Bengt Fröjd

Paragrafer

58-69

Underskrifter
Sekreterare

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

Marit Hansson

Ordförande

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

Henrik Josten

Justerande

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

Bengt Fröjd
________________________________________________________________________________

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

Gymnasienämnden
2011-06-14

Datum för anslags uppsättande
Datum för anslags nedtagande

2011-062011-07-

Förvaringsplats för protokollet

Gymnasienämnden, Idrottsgatan 7, Vänersborg

Underskrift
utdragsbestyrkande

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Gymnasienämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2011-06-14

2 (17)

Närvarolista
Beslutande
Henrik Josten (M)
Theresia Nordlund (S)
Astrid Karlsson-Björkman (M)
Anna Svedung (M)
Bjarne Klemetz (FP)
Leif Höglund (S)
Bengt Fröjd (C)
James Bucci (V)
Camilla Rådmark (MP)

Tjänstgör för

Ersättare
Christer Thobiasson (M)
Christin Slättmyr (S)
Niklas Claesson (M)
John-Åke Ericsson (KD)
Anette Ruus (S)
Eva Lindgren (V)
Per Råhnängen (VFP)
Personalföreträdare
Kristina Hilmersson, Lärarförbundet
Martina W-Johansson, LR
Övriga deltagare
Marie Nordvall, förvaltningsekonom, §§ 58-60
Lena Hansson, försterektor, §§ 60, 61
Roger Engström, tf rektor, § 61
Tommy Olsson, förvaltningschef
Marit Hansson, förvaltningssekreterare
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Ärenden

Sid

§ 58

Granskning av kommunens arbete med intern kontroll 2010

4

§ 59

Plan för ekonomisk intern kontroll 2011

5

§ 60

Delårsrapport/tertialrapport gymnasienämnden 2011

7

§ 61

Birger Sjöberggymnasiets Introduktionsprogram

9

§ 62

Utbildningsutbud Birger Sjöberggymnasiet 2011/2012

10

§ 63

Gemensam gymnasieskola Vänersborg - Trollhättan

11

§ 64

Lokalfrågor gymnasieförvaltningen 2011

12

§ 65

Information, rapporter och övriga frågor 2011

13

§ 66

Anmälan av delegationsbeslut 2011

14

§ 67

Meddelanden 2011

15

§ 68

Ärenden till nästa sammanträde 2011

16

§ 69

Tillgång av fasta praktikplatser i vänersborgs kommun

17
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§ 58

Dnr 2011/45

Granskning av kommunens arbete med internkontroll 2010
Ärendebeskrivning
PwC har på uppdrag av revisorerna genomfört en granskning av ändamålsenligheten i
kommunens arbete med intern kontroll.
Tjänsteutlåtande daterat 2011-06-01 föreligger.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med tjänsteutlåtande daterat 2011-06-01
-

att ställa sig bakom yttrande över revisionsrapporten avseende granskning av intern
kontroll 2010
att översända yttrandet till revisorerna samt kommunstyrelsen för kännedom

_____________

Protokollsutdrag:
revisorerna
kommunstyrelsen
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§ 59

Dnr 2011/70

Plan för ekonomisk intern kontroll 2011
Ärendebeskrivning
Enligt reglementet för ekonomisk intern kontroll antaget av KF 2011-03-14, § 19, skall
varje nämnd årligen anta en plan för granskning och uppföljning av den interna
kontrollen.
Förslag till granskningsområden för gymnasienämnden 2011 är:
- fakturering av elevavgifter samt övriga avgifter
- bidrag för inackordering och reseersättning samt övriga bidrag
- uppföljning av 2010 års granskning då lön till ordinarie personal granskades
Tjänsteutlåtande avseende plan för granskning av den ekonomiska interna kontrollen
daterat 2011-05-26 föreligger.
Gymnasienämndens behandling av ärendet
Ordförande presenterade förvaltningens förslag till beslut att ”gymnasienämnden antar
upprättad plan för den ekonomiska interna kontrollen i enlighet med tjänsteutlåtande
daterat 2011-05-26”.
Theresia Nordlund (S) yrkade beslut enligt följande:
”Gymnasienämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med en analys av de
risker som finns mot att nå nämndens mål samt risker i befintliga rutiner och att
nämnden därefter ska ta del av den risk- och väsentlighetsanalys som ligger till grund
för internkontrollplanen”.
Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann genom acklamation att
ordförandens förslag vunnit flest röster.
Votering begärdes. Ordföranden föreslog omröstningsordning som godkändes av
gymnasienämnden. Den som stödjer ordförandens förslag till beslut röstar ja och den
som stödjer Theresia Nordlunds (S) förslag röstar nej.
4 JA-röster
Astrid Karlsson Björkman (M)
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Anna Svedung (M)
Bjarne Klemetz (FP)
Henrik Josten (M)
5 NEJ-röster
Theresia Nordlund (S)
Leif Höglund (S)
Bengt Fröjd (C)
James Bucci (V)
Camilla Rådmark (MP)
Gymnasienämnden hade med 5 nej-röster mot 4 ja-röster beslutat i enlighet med
Theresia Nordlunds (S) förslag.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med en analys av de
risker som finns mot att nå nämndens mål samt risker i befintliga rutiner och att
nämnden därefter ska ta del av den risk- och väsentlighetsanalys som ligger till grund
för internkontrollplanen.
_____________

Protokollsutdrag:
kommunkansliet
ekonomer
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§ 60

Dnr 2011/59

Delårsrapport/tertialrapport gymnasienämnden 2011 - åtgärder
för att komma i ekonomisk balans 2011.
Ärendebeskrivning
Vid föregående nämndsammanträde, 2011-05-17 § 50, beslutade nämnden i samband
med delårsrapport för januari-april 2011 att förvaltningschefen till dagens
nämndsammanträde skall återkomma med förslag till åtgärder för att hålla budgetramen
för 2011.
Gymnasienämndens behandling av ärendet
Förvaltningschefen och förvaltningsekonomen presenterade förslag till åtgärder. Det
upprättade förslaget daterat 2011-06-14delades ut och ajournering för
gruppöverläggningar begärdes.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden hemställer hos kommunfullmäktige om utökad budget för 2011 med
4 Mkr.
Gymnasienämnden beslutar också
- att uppdra åt förvaltningen att fortsätta arbetet med redovisade åtgärder i samråd
med övriga berörda förvaltningar
- att en översyn görs för att kostnadseffektivisera komvux
- att förvaltningschefen inom lokalförsörjningsgruppen driver frågan om att
lokalförsörjningsgruppen snarast inkommer med ett förslag på hur man kan
effektivisera lokalutnyttjandet
_____________
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Protokollsutdrag:
kommunkansliet
rektorer
AME-chef
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Dnr 2011/72

Birger Sjöberggymnasiets Introduktionsprogram –
utbildningsplan 2011/2012
Ärendebeskrivning
Enligt 17 kap 7 § nya skollagen (2010:800) skall varje huvudman besluta om en
utbildningsplan för introduktionsprogram inom gymnasieskolan. Roger Engström, tf
rektor Birger Sjöberggymnasiet, presenterar introduktionsprogrammen och syftet med
de olika programmen.
Förslag till utbildningsplan för Birger Sjöberggymnasiets introduktionsprogram daterad
2011-06-03 föreligger.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden godkänner upprättad utbildningsplan för Birger Sjöberggymnasiets
introduktionsprogram läsåret 2011/2012 i enlighet med upprättad plan daterad
2011-06-03.
_____________

Protokollsutdrag:
rektorer
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Dnr 2010/112

Utbildningsutbud Birger Sjöberggymnasiet 2011/2012 –
estetiska programmet inriktning estetik och media startar ej
Ärendebeskrivning
Gymnasienämnden beslutade vid sammanträde 2010-09-21, § 58, om godkännande av
föreslaget utbildningsutbud för Birger Sjöberggymnasiet läsåret 2011/2012.
Reservation gjordes för att införandet av den nya gymnasiereformen samt diskussionerna
kring ett samarbete med Trollhättans gymnasieskola kunde komma att medföra vissa
justeringar.
På grund av för få sökande föreslås från Birger Sjöberggymnasiet att estetiska
programmet inriktning estetik och media inte startar i Vänersborg hösten 2011. De
elever som sökt kommer i stället att erbjudas plats i Trollhättan.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden godkänner att estetiska programmet, inriktning estetik och media, på
grund av få sökande inte kommer att starta i Vänersborg läsåret 2011/2012. Sökande
kommer i stället att erbjudas plats i Trollhättan
_____________

Protokollsutdrag:
rektorer
studie- och yrkesvägledare
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Dnr 2009/122

Gemensam gymnasieskola Vänersborg - Trollhättan
Allmän information till all berörd personal har hållits i Vänersborg respektive
Trollhättan.
Förbundsordning diskuteras.
Sju arbetsgrupper inom delprojekt 1 är igång. Från och med hösten kommer en
referensgrupp bestående av elever att tillfogas projektet.
En heldag med chefer har ägt rum med diskussioner om programutbud 2012.

Gymnasienämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
_____________
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§ 64

Dnr 2011/9

Lokalfrågor gymnasieförvaltningen 2011
Förvaltningschefen och Mikael Andersson, rektor Birger Sjöberggymnasiet har varit i
kontakt med Bodil Persson på Hemsö angående kontrakt på Onsjö för ytterligare fem år.
Ombyggnad av köket på restaurangskolan diskuteras.

Gymnasienämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
_____________
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§ 65

Dnr 2011/1

Information, rapporter och övriga frågor
Information från nämndordförande
Ordföranden har haft möten med Hälsopolitiska rådet, styrgruppen för Modellområde
samt trenämndspresidiet.

Information från förvaltningschef
Förvaltningschef Tommy Olsson meddelar nämnden att han fått ny tjänst som
förvaltningschef i Mariestad och kommer att sluta i Vänersborgs kommun efter
sommaren.
Gymnasienämnden framför sitt varma tack för gott samarbete och önskar lycka till.

Övrig information
Leif Höglund (S) har varit på möte med kommunala handikapprådet och meddelar att
ett antal hjärträddningsmaskiner har placerats ut inom kommunen, bl a i Arenan och på
samtliga vårdcentraler.

Gymnasienämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
_____________
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§ 66

Dnr 2011/2

Anmälan av delegationsbeslut 2011
Delegationsbeslut enligt särskild förteckning anmäles.

Gymnasienämndens beslut
Anmälan om delegationsbeslut läggs till handlingarna.
_____________
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§ 67

Dnr 2011/3

Meddelanden 2011
Meddelandelista för perioden 2011-05-07-2011-06-07 redovisas enligt bilaga.

Gymnasienämndens beslut
Meddelandelista för perioden läggs till handlingarna.
_____________
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§ 68

Dnr 2011/4

Ärenden till nästa sammanträde 2011-09-20
•
•
•

Lokalfrågor
Gemensam gymnasieskola Vänersborg-Trollhättan
Delårsrapport
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Dnr 2011/51

Tillgång av fasta praktikplatser i vänersborgs kommun
Ärendebeskrivning
James Bucci (V) och Lutz Rininsland (V), m fl har genom en motion föreslagit att
kommunfullmäktige skall besluta att Vänersborgs kommun skall leva upp till
rekommendationen från 2006 (KS 2006/53 § 55 2006-03-01) och att nämnder, styrelser
och kommunala bolag gör sitt yttersta för att stödja sina ungdomar. Kommunstyrelsen
rekommenderade då nämnder, styrelser och kommunala bolag att till gymnasienämnden
anvisa praktikplatser, främst till ungdomar under 25 år i behov av arbetspraktik.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden ställer sig bakom motionärernas yrkande, att kommunfullmäktige
beslutar att Vänersborgs kommun skall leva upp till rekommendationen från 2006 och
att övriga nämnder, styrelser och kommunala bolag gör sitt yttersta för att stödja sina
ungdomar.
_____________

Protokollsutdrag:
kommunkansliet
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