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Plats och tid

Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, stora konferensrummet,
kl 15.00 – 19.30

Beslutande

Kjell Nilsson (s), ordförande
Orvar Carlsson (kd), vice ordförande
Gisela Holtersson (s)
Anette Ruus (s), tjänstgörande ersättare
Birger Gustafsson (c)
James Bucci (v)
Erling Pettersson (m)
Alexander Oskarsson (fp)
Peter Göthblad (fv)

Övriga deltagande

Leif Höglund (s), ersättare
Joakim Sjöling (s), ersättare
Christina Larsson (c), ersättare
Stefan Larsson (v), ersättare
Magdalena Hansson (fv)
Lars Karlsson, personalföreträdare
Karl-Johan Höjer, förvaltningschef
Marie Nordvall, ekonom, §§ 30-31
Sten Gustafsson, rektor FP, §§ 33-34
Jan Bonander, IT-/fastighetssamordnare, § 33
Anne Elfving, förvaltningssekreterare

Utses att justera

Alexander Oskarsson
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.................................................................................

Paragrafer

30 - 37

Anne Elfving
Ordförande

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

Kjell Nilsson
Justerande

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

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

Alexander Oskarsson
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§ 30

Dnr 2004/

Ekonomisk uppföljning, tertialrapport för januari – april 2004
Tertialrapport för perioden januari – april 2004 föreligger.
Prognosen för helåret pekar på ett underskott på –8 miljoner kr jämfört med
budget, varav 4 miljoner kr vardera på gymnasieskolan och på
gymnasiesärskolan.

Gymnasienämndens beslut
Delårsrapport för gymnasienämnden januari – april 2004 godkännes och
överlämnas till kommunstyrelsen.
Följande åtgärder redovisas i strävan att nå balans.
Alla tjänster vakansprövas av förvaltningen innan ansvarig chef får besluta om
tillsättning. En översyn av alla lokaler görs för att se om de går att utnyttja mer
effektivt.
Gymnasieskolan
I april 2004 beslutade gymnasienämnden bl a att minska städ- och
skolmåltidskostnaderna, minska kostnaderna för elevboendet och ändrat
inackorderingstillägg. Inget nytt golfavtal tecknas och kostnaderna för
Naturvetenskapliga programmet men inriktning musik minskat.
Gymnasieskolan arbetar med att försöka minska kostnaderna inför läsåret
2004/2005 trots fler elever.
Gymnasiesärskolan
Särskoleverksamheten förutom verksamhetsträningen har tidigare köpts och
möjligheten att påverka kostnadsbilden har varit mycket begränsad. Fr o m
höstterminen 2003 finns gymnasiesärskola i Vänersborgs kommun inom
programmen fordon och estetisk verksamhet. Detta kan antas innebära en
kostnadsminskning vad avser kostnaderna per elev. En full effekt av
omfattningen kom tydligt läsas ut först efter full utbyggnad dvs fyra år.
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§ 30 forts.
Komvux/Uppdragsutbildningen
Komvux och Uppdragsutbildningen ser över sin verksamhet inför hösten. En
del av befintlig personal kan användas i EU-projektet, Ungdomslyftet, där
Komvux och Arbetsmarknadsenheten samarbetar.
Arbetsmarknadsenheten
AME försöker att hålla personalkostnaderna nere bl a genom att använda
befintlig personal i största utsträckning i EU-projekt.
Åtgärder för att minska lokalkostnader pågår för ungdomsverksamheten samt
biltvätten.
Verksamheterna ses ständigt över för att kunna utvecklas och effektiviseras.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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§ 31
Beslut om extraordinära åtgärder med anledning av det ekonomiska
läget
I skrivelse den 22 april 2004 uppmanar kommunstyrelsens arbetsutskott
respektive nämnd och styrelse att fatta kostnadsbegränsande beslut avseende
anställningar, övertid, mertid, inköp och investeringar enligt skrivelsen.
Anledningen är minskade intäkter till kommunen till följd att den nya
prognosen över skatteintäkter kraftigt försämrats samt att staten tar tillbaka
delar av det generella statsbidraget.
Förvaltningschefen och ekonomen redovisar förvaltningens rutiner som
upprättats med anledning av de extraordinära åtgärderna.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden ställer sig bakom samtliga förslag enligt kommunstyrelseförvaltningens skrivelse daterad 22 april 2004, dock med följande
undantag.
Projekt som är igång och som är finansierade med externa medel löper enligt
planering, t ex kostnader för studieresor och lärar- och elevut-växling utanför
kommungräns (inom budgeterad ram).

Expedieras
Rektorer
Samverkansgruppen (FSG)
Kommunstyrelsen
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§ 32

2004/71

Revisionsberättelse för Vänersborgs kommun 2003
Kommunens revisorer har översänt revisionsberättelse 2003 för kommunens
styrelser och nämnder.
Utdrag ur revisionsberättelsen bifogas.

Gymnasienämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
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§ 33
Lokalplanering till följd av Huvudnässkolans renoveringsbehov
Barn- och ungdomsnämnden har initierat en lokalutredning startat för
att finna alternativ till att renovera Huvudnässkolan. Fyra alternativ har
tagits fram av en arbetsgrupp bestående av ordförandena och
förvaltningscheferna från barn- och ungdomsnämnden och gymnasienämnden.
Arbetsgruppen förordar alternativ 4, bl a innebärande att Huvudnässkolan flyttar till gymnasiets lokaler på Idrottsgatan 7 och att
Idrottsgatan 3 byggs om och förtätas för att kunna rymma de
utbildningar som idag finns på Idrottsgatan 7.
Till detta finns sedan tidigare ett eget förslag som gymnasieförvaltningen tagit fram för framtida lokalbehov för gymnasie-skolan
och Komvux.
Barn- och ungdomsnämnden planerar att fatta inriktningsbeslut under
augusti månad.
Jan Bonander, IT/fastighetssamordnare och Sten Gustafsson, rektor,
informerar i ärendet.

Gymnasienämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
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§ 34
Ny inriktning, karosseri, på fordonsprogrammet
Rektor Sten Gustafsson har utarbetat ett förslag om att starta inriktning
karosseri på fordonsprogrammet fr o m läsåret 2004/05.
Kalkyl över investeringsbehov föreligger.
Sten Gustafsson informerar i ärendet.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden beslutar att fr o m läsåret 2004/05 inrätta nationell
inriktning karosseri på fordonsprogrammet.

Expedieras
Rektorer
Studie- och yrkesvägledare grh, gy

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sida

7

VÄNERSBORGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Gymnasienämnden

Sida

8

2004-05-17

§ 35
Information och rapporter
?

Gymnasiepropositionen ”Kunskap och kvalitet – elva steg för utveckling
av gymnasieskolan” delas ut. Förvaltningschefen redogör i korthet för
innehållet.

?

Skolansvarsutredningen har överlämnat ett betänkande med förslag
till skärpta regler mot diskriminering av elever.

?

En utredning om ökad samverkan mellan region och kommuner för elever
med psykisk störning under namnet Västbus har tagits fram. Nämnden ska
avge yttrande vid nästa sammanträde 15 juni.

?

Vänersborgs kommun är remissinstans och ska yttra sig över
Tillträdesutredningens betänkande ”Tre vägar till den öppna högskolan”.
En arbetsgrupp bestående av studie- och yrkesvägledare,
utvecklingsledaren och förvaltningssekreteraren arbetar fram ett förslag till
yttrande inför gymnasienämndens sammanträde 15 juni.

?

Kombinationsutbildning – utvidgat rekryteringsbidrag för halvtidsstudier.
Målgrupper är barnskötare och vårdbiträden.

?

Vänersborgs kommun har fått mycket positiva omdömen som
värdkommun av Elevriksdag 2004. Ekonomisk sammanställning kommer
att redovisas vid augustisammanträdet.

?

Ungdomsenkäten LUPP som genomförs av Ungdomsstyrelsen ska i höst
gå ut till alla elever i årskurs 8 respektive årskurs 2 på gymnasiet i
Vänersborg.

?

Ordföranden informerar från Tvåstadsmöte 17 maj.

Gymnasienämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
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§ 36
Anmälan av delegationsbeslut
Delegationsbeslut enligt för perioden 2004-03-30—05-10 anmäles.
Beslutsjournaler samt underlag finns tillgängliga för förvaltningen.

Gymnasienämndens beslut
Informationen om delegationsbeslut läggs till handlingarna.

§ 37
Meddelanden
Meddelandelista för perioden 2004-03-30—05-10 föreligger.

Gymnasienämndens beslut
Meddelandelista för ovanstående period läggs till handlingarna.
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