VÄNERSBORGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Gymnasienämnden

2004-04-06

1 (9)

Plats och tid

Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, stora konferensrummet,
kl 13.00-19.45.

Beslutande

Orvar Carlsson (kd), tjänstgörande ordförande
Gisela Holtersson (s)
Anette Ruus (s), tjänstgörande ersättare
Birger Gustafsson (c)
James Bucci (v), § 20, kl 13.00-14.30
Stefan Larsson (v), ersättare § 20, tjänstgörande ersättare § 21-29
Leif Höglund (s), tjänstgörande ersättare § 20-23, kl 13.00-17.00
Erling Pettersson (m), från § 21, kl 15.00
Alexander Oskarsson (fp), från § 21, kl 15.00
Peter Göthblad (fv)

Övriga deltagande

Joakim Sjöling (s), ersättare §§ 20-23, tjänstgörande ersättare §§ 24-29
Christina Larsson (c), ersättare, från § 21, kl 15.00
Magdalena Hansson (fv), ersättare,
Robert Johansson (kd), ersättare, från § 21, kl 15.00
Lars Karlsson, personalföreträdare
Nils-Erik Rasmussen, personalföreträdare
Karl-Johan Höjer, förvaltningschef
Siw Andersson, utvecklingsledare, § 20-22
Adam Andreasson, elev NV2ES, § 20-21
Anne Elfving, förvaltningssekreterare

Utses att justera

Erling Pettersson

Justeringens
plats och tid

Gymnasieförvaltningen, 8 april, kl 07.30

Underskrifter

Sekreterare

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

Paragrafer

20-29

Anne Elfving
Ordförande

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

Orvar Carlsson
Justerande

................................................................................
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Erling Pettersson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
Sammanträdesdatum
Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats
för protokollet

Underskrift

Gymnasienämnden
2004-04-07
2004-04-13

Datum för anslags
nedtagande

Gymnasieförvaltningen
.....................................................................................

Utdragsbestyrkande

§ 20
Hearing elever och politiker i gymnasienämnden
I samband med gymnasienämndens sammanträde hålls en hearing med de
elever som går lokal kurs i ”Elevdemokratiarbete”.
Hearingen genomförs i mindre grupper, där eleverna ställer frågor till
politikerna kring följande områden; politikerrollen, elevinflytande, besparingar
inom skolan samt kvalitet.
Frågestunden avslutas med gemensam fika.
Ordföranden meddelar därefter att hearingen kommer att följas upp vid
kommande sammanträde.
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§ 21

Dnr

Val av ledamöter och ersättare lokala styrelsen
Enligt arbetsordning för lokal styrelse utser gymnasienämnden ledamöter och
ersättare samt ordförande och vice ordförande till lokala styrelsen efter förslag
från lokala styrelsen.
Förteckning över lokala styrelsens ledamöter och ersättare föreligger.

Gymnasienämndens beslut
Till ledamöter och ersättare i lokala styrelsen väljes ledamöter och ersättare
enligt bilaga.
Till ordförande väljes Adam Andreasson, NV2ES.
Förrättade val till vakanta platser i lokala styrelsen ska återrapporteras till
gymnasienämnden.

Expedieras
Lokala styrelsen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 22
Kvalitetsredovisning för gymnasieförvaltningen 2003
Gymnasieförvaltningens kvalitetsredovisning 2003 föreligger.
Kvalitetsredovisningen utgår ifrån de mål som formulerats som huvudområden
i skolplanen; elevens lärande, arbetsmiljön och omvärlden.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden godkänner kvalitetsredovisning 2003.
Vidare beslutar gymnasienämnden som förbättringsåtgärd att rektorsområdenas kvalitetsredovisningar nästa år ska anpassas till Skolverkets skrift
”Förslag till indikatorområden och kvalitetsindikatorer vid kvalitetsredovisning”
, i syfte att på sikt få högre systematik, enhetlig struktur och en ökad
helhetsbeskrivning i redovisningarna.

Expedieras
Samtliga rektorer
Samverkansgruppen FSG

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 23

Dnr 2004/58

Verksamhetsberättelse för gymnasienämnden 2003
Gymnasienämndens verksamhetsberättelse för 2003 föreligger.
Resultaträkningen redovisar ett underskott på –7,5 miljoner kr jämfört med
budget. Av den ekonomiska analysen framgår bl a följande:
?

Nämnden har gått med ett underskott på 64 Tkr och förvaltningen med ett
överskott på 37 Tkr.

?

Gymnasiet fick ett underskott på 2 374 Tkr i förhållande till budget.

?

Gymnasiesärskolan gick i förhållande till budget med ett minus på
4 166 Tkr p g a ökat elevantal.

?

Komvux fick ett överskott på 148 Tkr.

?

Uppdragsutbildningen gick med ett minus på 1 107 Tkr. Det är den
kvalificerade yrkesutbildningen (KY) som står för den största delen.

?

Ferie- och uppehållslöneskulden som tidigare år varit fel framräknad har
justerats vilket har försämrat resultatet med cirka 1 000 Tkr.

Gymnasienämndens beslut
Verksamhetsberättelse för gymnasienämnden 2003 godkännes och
överlämnas till kommunstyrelsen.

Expedieras
Kommunstyrelsen

Justerande sign
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§ 24

Dnr

Förslag till budget för gymnasienämnden 2005
Förslag till budget för gymnasienämnden 2005 föreligger. Den anvisade
budgetramen för gymnasienämnden är 145 350 tkr.
För att klara 2005 års verksamhet föreslår förvaltningen att en budget läggs
med 2 500 tkr utöver ram på gymnasieskolan och med 4 000 tkr
gymnasiesärskolan p g a kraftigt ökat elevantal. Vidare föreslår förvaltningen
ett sparbeting på 2 500 tkr enligt särskild åtgärdslista.

Ajournering
Ordföranden ajournerar sammanträdet för gruppöverläggningar kl 17.00.
Sammanträdet återupptas kl 18.50.

Yrkanden
Peter Göthblad yrkar att körkortet behålls, vilket innebär att åtgärdslistan med
besparingar istället hamnar på 2 325 tkr och att budgeten utöver ram blir 6
675 tkr.
Efter kort ajournering förklarar sig Gisela Holtersson (s) biträda yrkandet.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag mot
Peter Göthblads yrkande och finner att gymnasienämnden beslutat enligt
Göthblads yrkande. Omröstning begärs.

Omröstning
Ordföranden ställer följande omröstningsproposition. Ja-röst för bifall till Peter
Göthblads yrkande och nej-röst för bifall till förvaltningens förslag.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 24 forts.
Med 7 ja-röster för Peter Göthblads yrkande (Gisela Holtersson (s), Anette
Ruus (s), Birger Gustafsson (c), Stefan Larsson (v),
Joakim Sjöling (s), Peter Göthblad (fv) och Orvar Carlsson (kd) och
2 nej-röst för förvaltningens förslag, Erling Pettersson (m) och
Alexander Oskarsson (fp) har således nämnden beslutat enligt Peter
Göthblads förslag.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden anser att det är av yttersta vikt för Vänersborgs kommun
att säkra gymnasieskolans och gymnasiesärskolans kvalitet och fortsatta
utveckling och lägger därför en budget utöver anvisad budget-ram enligt
följande. För att klara 2005 års verksamhet läggs en budget för
gymnasieskolan med 2 675 tkr utöver ram och för gymnasiesärskolan
4 000 tkr utöver ram, p g a kraftigt ökat elevantal. Trots detta kommer
lärartätheten att minska 2005.
Gymnasienämnden beslutar att genomföra besparingar motsvarande
2 325 tkr enligt åtgärdslista med start 2004.
Gymnasienämnden uppdrar åt presidiet att omgående begära överlägg-ningar
med kommunstyrelsens arbetsutskott med anledning av det bekymmersamma
ekonomiska läget.

Expedieras
Kommunstyrelsen
Samverkansgruppen FSG

Justerande sign
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§ 25

Dnr

Inrättande av lokala inriktningar på omvårdnadsprogrammet
Antalet sökande till gymnasiets omvårdnadsprogrammet har under flera år
blivit allt färre.
Rektor och lärare för omvårdnadsprogrammet har undersökt möjligheten att
inom programmets ram starta en eller flera nya lokala inriktningar för att ge
programmet en tydligare profil och därmed locka fler sökande.
Förslag om att inrätta nya lokala inriktningar; Hälsa, Skydd och säkerhet och
Ambulans och räddning, på omvårdnadsprogrammet föreligger.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden beslutar att fr o m läsåret 2004/05 inrätta följande lokala
inriktningar på omvårdnadsprogrammet:
?
?
?

Hälsa
Skydd och säkerhet
Ambulans och räddning

Expedieras
Studie- och yrkesvägledare
Rektorer gy

Justerande sign
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§ 26

Dnr 2004/62

Arbetsprov för sökande till estetiska programmet, inriktning bild och
formgivning
Rektor Björn Hård af Segerstad föreslår i skrivelse den 1 april 2004 att
gymnasienämnden beslutar införa frivilligt arbetsprov för sökande till bild och
forminriktningen, på motsvarande sätt som för musikinriktningen.
Syftet med arbetsprovet är framförallt för att de elever som har stora
utvecklingsmöjligheter i karaktärsdelen inte skall hindras av mindre bra
prestationer i grundskolan.

Gymnasienämndens beslut
Frivilligt arbetsprov införes för sökande till estetiska programmet, inriktning
bild- och formgivning, med maximalt 320 poäng.

Expedieras
Rektor Björn Hård af Segerstad
Studie- och yrkesvägledare grh, gy

Justerande sign
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§ 27

Dnr

Information och rapporter
Ordföranden informerar om att ledningsgruppen för Fyrbodal
gymnasieutredning var på studiebesök i Skaraborg 1 april och fick del av
erfarenheterna med gymnasiesamarbetet, bl a med gemensam intagning.
Förvaltningssekreteraren informerar om Elevriksdag 2004 som invigs 14 april.
Nämndledamöter som är intresserade av att bevista Elevriksdagen meddelar
detta till Maria Rosander på förvaltningens expedition.
Förvaltningschefen informerar om att Vänersborgs kommun är remissinstans
för betänkandet ”Tre vägar till öppna högskolan” och att gymnasienämnden
fått i uppdrag att avge yttrande.
Vidare informerar förvaltningschefen om att Myndigheten för skolutveckling
besökt Birger Sjöberggymnasiet och ställt en förfrågan om gymnasiet är
intresserad av att vara värdskola för bedömning och betyg.

Gymnasienämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 28
Anmälan av delegationsbeslut
Delegationsbeslut enligt för perioden 2004-03-16—03-30 anmäles.
Beslutsjournaler samt underlag finns tillgängliga för förvaltningen.

Gymnasienämndens beslut
Anmälan av delegationsbeslut för ovanstående period läggs till handlingarna.
-----

§ 29
Meddelanden
Meddelandelista för perioden 2004-03-16—03-30 föreligger.

Gymnasienämndens beslut
Meddelandelista för ovanstående period läggs till handlingarna.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

