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Plats och tid

Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, Rosa matsalen, kl 13.00-18.10

Beslutande

Kjell Nilsson (s), ordförande
Orvar Carlsson (kd), vice ordförande
Gisela Holtersson (s)
Jeanette Larsson (s)
Birger Gustafsson (c)
James Bucci (v)
Erling Pettersson (m)
Andreas Hjertén (m), tjänstgörande ersättare
Peter Göthblad (fv)

Övriga deltagande

Leif Höglund (s), ersättare
Joakim Sjöling (s), ersättare
Robert Johansson (kd), ersättare, kl 15.00-18.10, §§ 42-51
Magdalena Hansson (fv), ersättare
Karl-Johan Höjer, förvaltningschef
Siw Andersson, utvecklingsledare, §§ 41-43
Tord Kristoferson, rapportförfattare § 43
Lena Hellström, projektledare ”Infrastruktur vuxnas lärande”,§ 43
Marie Nordvall, ekonom, § 43
Bengt Renholm, rektor BF, EC, EN, IP, § 41
Björn Hård af Segerstad, rektor ES, NV, § 41
Anne Elfving, förvaltningssekreterare
Nicklas Lindahl, elev BP, §§ 41-42
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§ 41

Dnr

Information om elevinflytande vid Birger Sjöberggymnasiet
I samband med gymnasienämndens sammanträde ges information kring
organisation för elevinflytande vid Birger Sjöberggymnasiet.
Utvecklingsledaren redogör inledningsvis för bakgrund och organisation.
Rektor Bengt Renholm och Björn Hård af Segerstad berättar om hur arbetet
fungerar i rektorsråden.
Därefter följer diskussion i grupper med elever kring elevinflytande-frågor.
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§ 42
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.

Gymnasienämndens beslut
Till ledamöter och ersättare i lokala styrelsen väljes:
Ledamöter
Andréas Hjaern, TE2a
Nicklas Lindahl, BP2
David Johansson, NV2ES
Ulrik Jakobsson, EC1
Johan Svensson, SP2SPa
Rektorsområde Kenth
Elevskyddsombud
Elevskyddsombud
Roger Engström, lärare
Håkan Andersson, lärare
Sten Gustafsson, rektor
Eva Laeben, näringslivsrepr.
Karl-Johan Höjer, förvaltn.ch

Ersättare
Rektorsområde Lena
Tony Hansson, BP2
Lena Öberg, NV2MV
Robert Larsson, EC1
Catharina Jacobsen Karlsson, SP2SPa
Rektorsområde Kenth
Elevskyddsombud
Elevskyddsombud
Hans-Jürgen Ackermann, lärare
Personalrepresentant
Björn Hård af Segerstad, rektor
Inge Lojander, näringslivsrepr.
Ers förvaltningschefen

Till ordförande i lokala styrelsen väljes:
Nicklas Lindahl, BP2
Till vice ordförande i lokala styrelsen väljes:
Roger Engström, lärare

Expedieras
Lokala styrelsen
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§ 43
Information och rapporter
Information och föredragning ges i beslutsärenden §§ 44-49.
Förvaltningschefen informerar om pågående konflikt med Kommunal. Aktuellt
läge vad gäller nedskräpning m m diskuteras.
Förvaltningschefen informerar vidare om
att det varit möte idag 19 maj med kommunens revisorer.
att elever på naturvetenskapsprogrammet har strejkat p g a ökade
gruppstorlekar inför nästa läsår.
att ombyggnaden av lokaler är igång vid Birger Sjöberggymnasiet för
gymnasiesärskolan och teknikprogrammet. Individuella programmets
verksamhet vid Vassbotten kommer att byta lokaler i höst till Nygatan.
att förvaltningsstaben och rektorerna är på Orust 16-17 juni för planering
inför nästa läsår.
Ordföranden informerar om
att det varit budgetöverläggningar med kommunstyrelsens arbetsutskott 28
april. Nya överläggningar kommer att äga rum 27 maj.
att ordförande och vice ordförande varit med Hälsopolitiska rådet i Håverud
13-14 maj, för att arbeta fram ett hälsopolitiskt program.
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§ 44

Dnr 2001.40

Rapport ”Kunskapslyftet och utvecklingen av vuxenutbildningen i
Vänersborg 1997 – 2002”
Föreliggande rapport beskriver den utveckling som Kunskapslyftet initierat
och att presentera resultatet av vuxenutbildningssatsningen. I rapporten görs
även en bedömning av kvarstående effekter av satsningen i kommunen och en
redovisning av de mål som återstår att nå för att fullfölja de åtaganden som
kommunen har gjort och för att utveckla vuxenutbildningen i enlighet med
regerings- och riksdagsbeslut.
Tord Kristoferson, som upprättat rapporten, redogör för rapportens innehåll.

Gymnasienämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
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§ 45

Dnr 2003.1

Delårsrapport januari – april 2003 för gymnasienämnden
Delårsrapport för perioden januari – april 2003 för gymnasienämnden
föreligger.
Prognosen för helåret pekar på ett underskott på –6,7 miljoner kr jämför med
budget. Avvikelserna är följande:
Gymnasieskola
Gymnasiesärskola
Uppdragsutbildning
Komvux

–0,4 mkr
–2,8 mkr
–2,0 mkr
–1,5 mkr

Gymnasienämndens beslut
Delårsrapport för gymnasienämnden januari – april 2003 godkännes och
överlämnas till kommunstyrelsen.
Följande åtgärder redovisas i strävan att nå balans.
Förvaltningsövergripande
? Alla tjänster vakansprövas av förvaltningen innan ansvarig chef får besluta
om tillsättning.
Gymnasiet
? Gymnasiet försöker anstränga sig med att hålla nere kostnaderna trots
flera års arbete med att komma ner till budgetram.
Gymnasiesärskolan
? Fr o m höstterminen 2003 kommer gymnasiesärskola inom programmen,
fordon och estetisk verksamhet att bedrivas i egen regi.
? Samarbete sker med Trollhättans Kommun så att eleverna kan erbjudas
ett brett programutbud.
? Nämnden ser ingen möjlighet att omfördela resurser från gymnasiet.
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§ 45 forts.
Komvux/Uppdragsutbildning
? En översyn av verksamheten har skett. Detta har medfört att vissa
utbildningar ej startar under hösten 2003.
? Förhandlingar angående driftsinskränkning pågår. Detta kommer att leda
till övertalighet av personal.
? Antalet projektanställda samt köpta konsulter kommer under året att
minska.
? Uppsägning av vissa lokaler har skett.

Expedieras
Kommunstyrelsen
Rektorer
Samverkansgruppen FSG
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§ 46

Dnr 2003.1

Plan för ekonomisk internkontroll 2003
Kommunfullmäktige har 2000-03-14, § 19, antagit ett reglemente för den
ekonomiska internkontrollen. Enligt reglementet ska nämnderna varje år anta
en särskild plan för granskning och uppföljning av den ekonomiska interna
kontrollen.
Reglementet syftar till
- att säkra att pengar och andra resurser används i överensstämmelse
med tagna beslut
- att säkra en effektiv organisation och förvaltning
- att säkerställa en riktig och fullständig redovisning
- att skydda mot förluster till följd av fel eller oegentligheter
- att skydda politiker och anställd personal mot oberättigade misstankar.
För gymnasienämndens verksamhetsområden föreslås i tjänsteutlåtande
2003-05-12 följande granskningsplan för 2003:
1
2
3

Kontroll av behörighetsattest
Kontroll av att verifikationsnummerserier är nummermässigt och fysiskt
intakta
Kontroll av kundfakturering för produktionen vid gymnasiet

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden antar upprättad plan för den ekonomiska interna kontrollen
2003.

Expedieras
Kommunstyrelsen (ekonomistaben)
Rektorer
Samverkansgruppen FSG
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§ 47

2003.43

Kvalitetsredovisning för gymnasienämnden 2002
Kvalitetsredovisning för gymnasienämnden 2002 föreligger.
Kvalitetsredovisningen utgår ifrån de mål som formulerats som huvudområden
i skolplanen; elevens lärande, arbetsmiljön och omvärlden.

Gymnasienämndens beslut
Kvalitetsgranskning för gymnasienämnden 2002 godkännes samt överlämnas
till kommunstyrelsen för kännedom.

Expedieras
Kommunstyrelsen (för kännedom)
Rektorer
Samverkansgruppen FSG
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§ 48

Dnr

Information om behandling av personuppgifter inom gymnasienämndens område
Den 1 oktober 2001 började den nya Personuppgiftslagen (PuL) att gälla fullt
ut. Lagen reglerar de allra flesta behandlingar av personuppgifter och omfattar
fler typer av behandlingar av personuppgifter än vad datalagen har gjort.
För att en behandling av personuppgifter ska få fortsätta efter övergångstidens slut måste den vara tillåten enligt PuL. Respektive nämnd har utsett ett
personuppgiftsombud för att hjälpa den personuppgiftsansvarige (nämnden) att
uppfylla lagens krav.
Personuppgiftsombudet ska föra en förteckning över de behandlingar som den
personuppgiftsansvarige genomför och som skulle ha omfattats av
anmälningsskyldighet om ombudet inte hade funnits.
Förvaltningssekreteraren informerar i ärendet samt redovisar förteckning för
behandlingar av personuppgifter inom gymnasienämndens område.

Gymnasienämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
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§ 49

2003.33

Yttrande över remiss om insamlingsstiftelsen Bohusläns kyrkliga
skolor om rätt till bidrag för fristående gymnasieskola
Skolverket bereder i remiss 2003-04-02 bl a Vänersborgs kommun att yttra
sig över ansökan om rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Uddevalla
kommun.
Huvudmannen Insamlingsstiftelsen Bohusläns kyrkliga skolor, planerar att
bedriva utbildning, inom det samhällsvetenskapliga området. Skolan, med
namnet G D Björcks gymnasium, har konfessionell inriktning. Fullt utbyggt
beräknas verksamheten omfatta totalt 240 elever.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden har ingen erinran till etableringen av G D Björcks
gymnasium i Uddevalla kommun.

Expedieras
Kommunstyrelsen
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§ 50
Anmälan av delegationsbeslut
Delegationsbeslut enligt för perioden 2003-04-15—05-12 anmäles.
Beslutsjournaler samt underlag finns tillgängliga för förvaltningen.

Gymnasienämndens beslut
Anmälan läggs till handlingarna.
-----

§ 51
Meddelanden
Meddelanden enligt bilaga för perioden 2003-04-15—05-12 föreligger.

Gymnasienämndens beslut
Meddelandelistan läggs till handlingarna.
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