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Plats och tid

Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 15.00-17.40

Beslutande

Kjell Nilsson (s), ordförande
Orvar Carlsson (kd), vice ordförande
Gisela Holtersson (s)
Anette Ruus (s)
Birger Gustafsson (c)
Stefan Larsson (v), tjänstgörande ersättare
Erling Pettersson (m)
Vanja Ekström (fp)
Magdalena Hansson (fv), tjänstgörande ersättare

Övriga deltagande

Leif Höglund (s), ersättare
Joakim Sjöling (s), ersättare
Ulla-Beth Stake (fp), ersättare
Lars Karlsson, personalföreträdare
Karl-Johan Höjer, förvaltningschef
Marie Nordvall, ekonom, § 4-5
Anne Elfving, förvaltningssekreterare

Utses att justera

Orvar Carlsson

Justeringens
plats och tid

Gymnasieförvaltningen, 1 februari 2005

Underskrifter

Sekreterare

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

Paragrafer
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Ordförande
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Kjell Nilsson
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Orvar Carlsson

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

Gymnasieförvaltningen

Underskrift

.....................................................................................
Utdragsbestyrkande

§2

Dnr 2005/6

Jämställdhetsplan för gymnasieförvaltningen 2005
Enligt jämställdhetslagen är arbetsgivare med fler 10 anställda skyldiga att
årligen upprätta en jämställdhetsplan.
Av det material som arbetats fram centralt i Vänersborgs kommun framgår att
förvaltningarna årligen ska kartlägga arbetsmiljö, föräldraskap,
sysselsättningsgrad, löner och rekrytering samt ange mål och åtgärder som ska
följas upp.
Gymnasieförvaltningens jämställdhetsplan för 2005 föreligger.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasieförvaltningens jämställdhetsplan för 2005 fastställs.
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§3

Dnr 2005/7

Utbildningsplan för gymnasienämnden
Utbildningsplaner som dels avser nämndens arbetsmiljöansvar, dels
gymnasiereformen föreligger.
Diskuteras att nämndens sammanträde startar kl 14.00 den 14 mars,
kl 13.00 den 18 april samt att nämnden har ett heldagssammanträde den 18
maj.

Gymnasienämndens beslut
Utbildningsplaner enligt föreliggande förslag fastställs.

Expedieras
Personalsekreteraren

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§4

Dnr

Årsredovisning för gymnasienämnden 2004
Årsredovisning för gymnasienämnden 2004 föreligger.
Resultatet visar på ett underskott på 1,5 miljoner kr jämfört med budget.
Avvikelserna per anslagsbindningsnivå är följande.
Nämnd och administration
Gymnasieskola
Gymnasiesärskola
Komvux
Uppdragsutbildning
Arbetsmarknadsenheten

–0,1 miljoner kr
–2,6 miljoner kr
-4,1 miljoner kr
+2,3 miljoner kr
+1,7 miljoner kr
+1,3 miljoner kr

Under ärendet diskuterar nämnden omfördelning av budget 2005 mellan olika
anslagsbindningsnivåer.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden godkänner upprättad årsredovisning för
gymnasienämndens verksamhet år 2004.
Årsredovisningen överlämnas till kommunstyrelsen.
Utifrån analys av bokslut 2004 och budget 2005 får förvaltningschefen i
uppdrag att inför nämndens sammanträde 14 februari bereda ärende om
omfördelning av budget 2005 mellan anslagsbindningsnivåer.
Nämnden önskar framföra ett tack till personal och ledning för det stora
arbete som lagts ned i ett ansträngt ekonomiskt läge.

Expedieras
Kommunstyrelsen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§5

Dnr 2005/9

Fördjupad ramanalys budget 2006 för gymnasienämnden
Fördjupad ramanalys inför budget 2006 för gymnasienämnden föreligger.
Underlag till fördjupad ramanalys har överlämnats till kommunstyrelsen.

Gymnasienämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§6

Dnr 2003/60

Yttrande gällande ställningstagande till avtal om samverkan inom
gymnasieskolan m m i Fyrbodal
Styrelsen för Kommunförbundet Fyrbodal tillsatte i juni 2003 en utredning,
som därefter har arbetat fram föreliggande förslag till samverkansavtal gällande
gymnasieutbildningar m m inom Fyrbodalområdet.
Ledningsgruppen för Fyrbodal gymnasieutredning FGU03 hemställer i
skrivelse daterad 2004-11-26 om att kommunfullmäktige i respektive
kommun fattar beslut om att ställa sig bakom huvudprinciperna i förslag till
Avtal om samverkan inom gymnasieskolan m m i Fyrbodal mm.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
att ställa sig bakom huvudprinciperna i förslag till ”Avtal om samverkan inom
gymnasieskolan mm i Fyrbodal,” dock att § 14, 3:e st, gäller fr o m 1 januari
2006
att utse gymnasienämndens ordförande, Kjell Nilsson till ledamot och
gymnasienämndens vice ordförande, Orvar Carlsson till ersättare att ingå i
interimistisk styrelse, med uppgift att upprätta slutligt förslag till
samverkansavtal som skall gälla från 1 januari 2006.
att om interimsstyrelsen finner att slutliga justeringar i samverkans-avtalet är av
mindre omfattning, bemyndiga kommunens gymnasie-nämnd besluta godkänna
det slutliga samverkansavtal som interims-styrelsen lägger fram.
att den utsedda interimsstyrelsen övergår till att utgöra ordinarie styrelse, enligt
§ 4, efter att avtalet slutligt fastställts. Samma sak gäller valda ersättare.

Expedieras
Kommunstyrelsen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§7
Information och rapporter
Förvaltningschefen informerar om följande.
Nya lagar och regler:
- Ny bestämmelse i Kommunallagen om god ekonomisk hushållning.
- Det kommunala uppföljningsansvaret för ungdomar 16-20 år som ej vistas
i gymnasieskolan förstärks fr o m 1 juli 2005.
- Nya regler för sjukförsäkring gäller från årsskiftet. Reglerna innebär bl a
att arbetsgivaren blir skyldig att stå för 15% av kostnaden för
långstidssjukskrivning om inga aktiva åtgärder görs.
Fyrbodal gymnasieutredning (FGU03):
- Arbete pågår med att implementera det nya systemet för gymnasieintagning med sökning över webben. Förvaltningssekreteraren deltar i
arbetsgruppen.
- En elevkonferens med högstadie- och gymnasieelever inom Fyrbodal äger
rum 2 februari i Uddevalla, för dialog kring gymnasieskola i Fyrbodal.
- Projektgruppen för FGU03 kommer att finnas kvar under ytterligare en
tid.
Samverkansavtalet avseende gymnasiesärskolan har undertecknats av
Trollhättans kommun. Avtalet gäller fr o m höstterminen 2005.
En arbetsgrupp har tillsatts för att arbeta för ett högskolecentra i Vänersborg. I
gruppen ingår kommunchefen, förvaltningschefen, utvecklingsledare Siw
Andersson samt Ronny Ireqvist, rektor
Hans G Jansson och näringslivssekreteraren.
Lokalutredningen Huvudnässkolan – gymnasieskolan handläggs av
kommunstyrelsen.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§8
Anmälan av delegationsbeslut
Delegationsbeslut enligt för perioden 2004-11-30—2005-01-18 anmäles.
Beslutsjournaler samt underlag finns tillgängliga för förvaltningen.

Gymnasienämndens beslut
Anmälan om delegationsbeslut läggs till handlingarna.

§9
Meddelanden
Meddelandelista från förvaltningen och arbetsmarknadsenheten för perioden
2004-11-30—2005-01-18 föreligger.

Gymnasienämndens beslut
Meddelandelista för ovanstående period läggs till handlingarna.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

