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Plats och tid

Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, Rosa matsalen,
2003-03-25, kl 13.00 – 19.15

Beslutande

Kjell Nilsson (s), ordförande
Orvar Carlsson (kd), vice ordförande
Gisela Holtersson (s)
Anette Ruus (s)
Birger Gustafsson (c)
James Bucci (v), §§ 24-32, kl 14.50-19.15
Erling Pettersson (m), kl 13.00-14.00, 14.30-19.15
Alexander Oskarsson (fp)
Peter Göthblad (fv)

Övriga deltagande

Leif Höglund (s), ersättare
Joakim Sjöling (s), ersättare
Christina Larsson (c), ersättare
Joachim Gabre (fp), §§ 24-27, kl 13.50-17.35
Robert Johansson (kd), §§ 24-32, kl 15.00-19.15
Kristina Videhult-Fasth, personalföreträdare
Nils-Erik Rasmussen, personalföreträdare
Karl-Johan Höjer, förvaltningschef
Siw Andersson, utvecklingsledare, § 24
Marie Nordvall, ekonom, §§ 24-27
Christina Ekman, personalsekreterare, § 24
Margareta Lindmark, rektor Komvux, § 24
Anne Elfving, förvaltningssekreterare

Utses att justera

Birger Gustafsson

Justeringens
plats och tid

Torsdagen den 27 mars 2003

Underskrifter

Sekreterare

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

Paragrafer

23-32

Anne Elfving
Ordförande

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

Kjell Nilsson
Justerande

................................................................................
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Birger Gustafsson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
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Gymnasieförvaltningen
.....................................................................................
Utdragsbestyrkande
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§ 23
Information om nationella och lokala styrdokument
I samband med dagens sammanträdet informerar utvecklingsledare
Siw Andersson om nationella och lokala styrdokument för skolan.
Utvecklingsledaren och förvaltningschefen förklarar med olika exempel hur
verksamheten i skolan styrs utifrån olika dokument som skollag, läroplan,
skolplan, programmål och kursplaner m fl.
Efter informationen följer ordinarie sammanträde.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 24

Dnr

Information om personalläget
Rektor Margareta Lindmark och personalsekreterare Christina Ekman
informerar om aktuellt läget vad gäller varsel om övertalighet vid Komvux.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasieförvaltningen får i uppdrag att fullfölja pågående arbete med att
anpassa verksamheten inom ram.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 25

Dnr 2003.18

Yttrande över granskningsrapport över gymnasienämnden 2002
Kommunens revisorer har genomfört en fördjupad granskning av
verksamheten inom gymnasienämnden.
Iakttagelser redovisas i bifogade granskningsrapport.
Förvaltningens yttrande daterat 2003-03-25 föreligger.

Gymnasienämndens beslut
Förvaltningens yttrande daterat 2003-03-25 över granskningsrapporten
överlämnas till kommunstyrelsen.

Expedieras
Kommunens revisorer
Kommunstyrelsen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 26

Dnr

Information om ansökningar till gymnasieskolan 2003
Förvaltningssekreteraren redogör ansökningar till gymnasieskolan 2003.
Ansökningsstatistik för åren 2001-2003 delas ut och redovisas vid
sammanträdet.

Gymnasienämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 27

Dnr

Information och föredragning
Föredragning och information ges i beslutsärendena §§ 28-30.
Därefter informerar förvaltningschefen i följande frågor.
? Inom Fyrstadskommittén pågår arbete kring tillväxtavtalet. Bl a
förs diskussioner om samverkan inom Fyrbodalområdet utifrån
gymnasiekommitténs betänkande ”8 vägar”.
? Den 25 april är det möte med gymnasieutskottets presidie i
Trollhättans kommun för att diskutera samverkan kring
gymnasiesärskolan i Tvåstad.
Förvaltningssekreteraren informerar om följande.
? PA-service har tagit fram nya listor för intygande av förlorad
arbetsinkomst. Listorna ska skrivas under och antal timmar
uppges av den förtroendevalde som yrkar på förlorad
arbetsinkomst.
? Sekretessbevis för ledamöter och ersättare i gymnasienämnden
delas ut vid sammanträdet och undertecknas.
? Konferensen ”Gymnasieskola för framtiden” i Göteborg 31 mars –
1 april.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 28

Dnr 2003.1

Antagande av mål och resursplan för gymnasienämnden 2004
Förslag till Mål- och resursplan för gymnasienämnden 2004 föreligger. Den av
fullmäktige anvisade budgetramen för gymnasienämnden uppgår till 130 989
tkr.
Budgetförslaget har informerats i förvaltningens samverkansgrupp
13 mars och kommer att förhandlas 2 april.

Ajournering
Ordföranden ajournerar sammanträdet för gruppöverläggningar kl 17.35.
Sammanträdet återupptas kl 18.10.

Yrkanden
Ordförande Kjell Nilsson (s), med bifall från Orvar Carlsson (kd) och Peter
Göthblad (fv) yrkar dels att alternativet att avgiftsbelägga skol-maten utgår
dels att förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten att bortförhandla
garantihyran för elevbostäderna.
Erling Pettersson (m) yrkar bifall till alternativet att avgiftsbelägga skolmaten.
Alexander Oskarsson (fp) biträder Kjell Nilssons yrkande samt yrkar att
följande text i budgetmaterialet, sidan 49, ”Gymnasieskolan kommer att vara
utsatt för konkurrens från ett flertal friskolor i närområdet…” utgår.
Kjell Nilsson (s) föreslår att följande text i budgetmaterial, sidan 49,
”Gymnasieskolan kommer att vara utsatt för konkurrens från ett flertal
friskolor i närområdet…” ändras enligt följande. ”De studieförberedande
programmen är utsatta för konkurrens. Därför måste en satsning på dessa
program ske”.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 28 forts.
Propositionsordning
Ordföranden ställer först proposition på yrkandet att alternativet om
skolmaten utgår och att förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten att
bortförhandla garantihyran för elevbostäderna. Ordföranden finner att
gymnasienämnden beslutat enligt ordförandens yrkande.
Som en följd av föregående beslut ställs proposition på att lägga en budget på
1 700 tkr utöver ram för gymnasieskolan. Ordföranden finner att nämnden
beslutar att lägga en budget på 1 700 tkr utöver ram.
Därefter ställer ordföranden proposition på yrkandet att ändra texten i budget
materialet (s 49) till ”De studieförberedande programmen är utsatta för
konkurrens. Därför måste en satsning på dessa program ske”.
Ordföranden finner att nämnden beslutat enligt ordförandens yrkande.
Slutligen ställer ordföranden proposition på förvaltningens budgetförslag i
övrigt och finner att nämnden antar budgetförslaget.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden överlämnar budgetförslag enligt bilaga, med följande
kommentar.
? För gymnasieskolan läggs en budget på 1 700 tkr utöver ram för att klara
2004 års verksamhet med bevarad lärartäthet på gymnasieskolan.
? För gymnasiesärskolan läggs en budget på 3 700 tkr utöver ram p g a
kraftigt ökat elevantal.
Ordföranden får i uppdrag att bevaka frågan om MBL-förhandling av budget.

Expedieras
Kommunstyrelsen, samtliga rektorer, förvaltningens samverkansgrupp

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 29

2003.24

Nya regler för elevresor och inackordering
Gymnasienämnden beslutade 2002-11-18, att uppdra åt förvaltningen att se
över regler och belopp för resor och inackordering för gymnasieelever.
Nuvarande regler beslutades av utbildningsnämnden 1994-05-27.
Utredning samt förslag till nya regler för elevresor och inackordering daterad
2003-03-11 föreligger.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden antar förslag till nya regler för elevresor och inackor-dering
att gälla fr o m läsåret 2003/2004.
? Kontantersättning för elevresor utgår med det belopp som motsvarar
kollektivtrafiktaxan, minus moms.
? Anslutningsbidraget utgör 0,25% av basbeloppet per månad.
? Inackorderingstillägg utgår om restiden uppgår till minst 2,5 timmar per
dag mellan skolan och bostaden.
? Inackorderingstillägget räknas upp årligen (januari månad) efter
basbeloppet med intervall om 25%, 50% och 75% av lägsta beloppet
(1/30 av basbeloppet) utifrån följande avstånd:
0-100 km, 1 287:-/månad
101-240 km, 1 610:-/månad
241-1299 km, 1 930:-/månad
1300- km, 2 252:-/månad
Ansvarig handläggare medges rätt att utfärda närmare tillämpningsföre-skrifter
för elevresor och inackorderingstillägg.

Expedieras
Assistent elevresor och inackorderingstillägg
Ekonomiassistent

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Gymnasierektorer
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§ 30

2003.25

Principer för handläggning av ansökningar till lokala idrottsgymnasier
Frågan om handläggningsprinciper vad gäller ansökningar till lokala
idrottsgymnasier har aktualiserats.
Förslag till handläggningsprinciper redovisas i yttrande daterat
2003-03-13.

Yrkande
Ordförande Kjell Nilsson (s) yrkar att ärendet återremitteras till
gymnasieförvaltningen för ytterligare utredning.

Gymnasienämndens beslut
Ärendet återremitteras till gymnasieförvaltningen för ytterligare utredning.

Expedieras
Förvaltningssekreteraren

Justerande sign
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§ 31

Dnr

Anmälan av delegationsbeslut
Delegationsbeslut enligt för perioden 2003-01-01—2003-03-18 anmäles.
Beslutsjournaler samt underlag finns tillgängliga för förvaltningen.

Gymnasienämndens beslut
Anmälan om delegationsbeslut för perioden 2003-01-01—2003-03-18 läggs
till handlingarna.

§ 32
Meddelanden
Meddelanden enligt bilaga för perioden 2003-02-18—03-18 föreligger.

Gymnasienämndens beslut
Meddelandelista för perioden 2003-02-18—03-18 läggs till handlingarna.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

