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Enligt närvarolista, sid 2

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 2
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Närvarolista
Beslutande
Kjell Nilsson (S)
Orvar Carlsson (KD)
Theresia Nordlund (S)
Leif Höglund (S)
Anette Ruus (S), §§ 31-33
Hans Norén (S)
Henrik Josten (M)
Vanja Ekström (FP)
Magdalena Hansson (FV)
Ersättare
Joakim Sjöling (S), §§ 34-43
Ulla-Beth Stake (FP)

Tjänstgör för

Gisela Holtersson (S)

Bengt Fröjd (C)

James Bucci (V)
Anette Ruus (S)

Personalföreträdare
Lars Karlsson, Lärarförbundet
Övriga deltagare
Anne-Lie Lindgren, folkhälsosamordnare, § 31
Kristina Kindberg, skolsköterska, § 31
Tina Andersson, kurator, § 31
Stefan Lundström, rektor, § 32
Per-Åke Warg, projektledare Högskolecentrum, § 32
Per-Ola Rasmussen, projektledare, § 32
Christina Wennerdal, rektor, § 33
Lena Hansson, försterektor, § 33
Marie Nordvall, förvaltningsekonom, §§ 34-36
Tommy Olsson, förvaltningschef
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Dnr 2009/47

Kraftsamling mot klamydia
Ärendebeskrivning
Klamydiainfektionerna ökar i Sverige (45 % det senaste året). Kraftsamling innebär att
flera aktörer är delaktiga i arbetet, såsom Ungdomsmottagning, elevhälsa och
pedagoger. Kampanjen riktar sig till gymnasieelever i årskurs 2 och 3. För att få så stor
genomslagskraft som möjligt görs en samsatsning med bl a Lilla Edet, Trollhättan och
Uddevalla.
Till dagens sammanträde kom Anne-Lie Lindgren, folkhälsosamordnare, Tina
Andersson, kurator, samt Kristina Kindberg, skolsköterska, för att informera om
kampanjen.

Gymnasienämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
_____________
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Dnr 2009/1

Information om projekt Vatten och samhälle
Ärendebeskrivning
Våren 2007 genomförde Högskolecentrum Vänersborg en förstudie beträffande
samhällets framtida behov av kunskap inom området Vatten och Samhälle. Vatten och
Samhälle har i detta sammanhang definierats som kunskapen om Vattnets interaktion
med samhälle och natur.
För att möta framtida behov av tillgång på kompetent personal inom detta område pågår
ett arbete med att utveckla en utbildning som bildar en röd tråd från
gymnasieprogrammen till vidare studier på högskola och universitet. Under processen
skall det utvecklas nya goda forskningsmiljöer samt upprättas ett nationellt och
internationellt utbyte av forskning, utveckling och utbildning
Målet är att Västsverige inom tio år skall vara världsledande när det gäller
kunskapsutveckling och kunskapsförsörjning inom området Vatten och Samhälle.
I projektet medverkar fem kommuner; Lysekil, Åmål, Vänersborg, Lidköping och
Mariestad. Dessutom medverkar Högskolan Väst, Göteborgs Universitet, Västra
Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götaland. Arbetet leds av
Högskolecentrum Vänersborg.
Till dagens sammanträde hade Stefan Lundström, rektor Birger Sjöberggymnasiet, samt
Per-Åke Warg, projektledare Högskolecentrum och Per-Ola Rasmussen, projektledare,
bjudits in för att informera om projektet.

Gymnasienämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
_____________
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Dnr 2009/49

Kvalitetsredovisning 2008
Varje kommun och skola inom det offentliga skolväsendet skall årligen upprätta en
kvalitetsredovisning som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av
verksamheten.
Till dagens sammanträde kom Christina Wennerdal, rektor, för att beskriva
kvalitetsredovisningen för komvux del, samt Lena Hansson, försterektor Birger
Sjöberggymnasiet, för en genomgång av den samlade kvalitetsredovisningen.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden godkänner upprättad kvalitetsredovisning 2008.
Gymnasienämnden godkänner fokusering på förbättringsområden för 2009:
- resultat och kunskapsutveckling
- normer och värden
- omvärld och internationalisering
Under rubriken Förbättringsåtgärder i kvalitetsredovisningen för 2008 finns beskrivning
av planerade åtgärder inom respektive område.
_____________

Protokollsutdrag:
samtliga rektorer
samverkansgrupper
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§ 34

Dnr 2009/50

Fördelning av minskad budgetram 2009
Kommunens skatteprognoser för 2009 blir lägre än beräknat. Kommunfullmäktige
beslutade vid sammanträde 2009-03-18 (KS 2009/44, § 35) att justera ner
gymnasienämndens budget med 1 771 Tkr.
Justering baseras på budget för material och tjänster exkl. hyror. Budgetramen för 2009
nedjusteras enligt följande:
Nämnd/administration
Gymnasium
Komvux
AME

7 Tkr
1 607 Tkr
60 Tkr
97 Tkr

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden godkänner justering av budgetramen enligt skrivelse daterad
2009-04-01.
_____________

Protokollsutdrag:
kommunfullmäktige
ekonomer
samtliga rektorer
chef AME
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§ 35

Dnr 2009/48

Mål- och resursplan 2010-2012
Förslag till Mål- och resursplan för 2010-2012 föreligger. Nettoramen utgör 181,5 Mkr
för 2010, fördelat på anslagsbindningsnivå enligt följande:
Nämnd/administration
Gymnasie/gymnasiesärskola
Komvux
Uppdragsutbildning
Arbetsmarknadsenhet

5,8 Mkr
148 Mkr
17,5 Mkr
0,0 Mkr
10,2 Mkr

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden fastställer förslag till Mål- och resursplan 2010-2012.
_____________

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Protokollsutdrag:
kommunstyrelsen
samtliga rektorer
chef AME
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§ 36

Dnr 2009/6

Budget 2009: månadsuppföljning mars
Ärendebeskrivning
Som ett led i kommunens sparåtgärder skall varje nämnd göra en månadsuppföljning av
budgeten.
Månadsuppföljningen omfattar gymnasienämndens verksamheter jan – mars 2009.
Resultatet på anslagsbindningsnivån nämnd/aministration är uppdelat på nämnd och
administration, och resultatet för anslagsbindningsnivån gymnasium är uppdelat på
gymnasiet respektive gymnasiesärskolan.
- resultatet uppgår till + 123 Tkr för mars månad.
- nettokostnaderna har t o m mars tagit i anspråk 25 % av årsbudgeten.
- reducering av budgeten har gjorts enligt beslut om åtgärder med anledning av lägre
skatteintäkter för 2009.

Gymnasienämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
_____________

Protokollsutdrag:
kommunstyrelsen
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Dnr 2008/48

Vilka program som bäst kan inrymmas på Vänerparken
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslöt vid sammanträde 2009-03-18, § 32, att uppdra åt
gymnasienämnden att utreda vilka program som bäst kan inrymmas i Vänerparkens
lokaler.
Ordföranden presenterar förslag till beslut i enlighet med skrivelse daterad 2009-04-01:
”Gymnasienämnden fortsätter arbetet med lokalfrågorna och vilka program som
eventuellt kan inrymmas i Vänerparkens lokaler, men har i nuläget inget förslag”.
Henrik Josten (M) yrkade att beslutsförslaget skall ha följande lydelse:
”Gymnasienämnden fortsätter arbetet med lokalfrågorna och vilka program som
eventuellt kan inrymmas i Vänerparkens lokaler, men vill återkomma med förslag inom
6 månader”.
Genom acklamation finner nämnden att ordförandens förslag fått flest röster.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med skrivelse daterad 2009-04-01, att avvakta
med framställan om vilka program som bäst kan inrymmas i Vänerparken tills
översynen av gymnasiets lokaler slutförts.
_____________
Reservation
Henrik Josten (M) reserverade sig mot beslutet i enlighet med ovanstående yrkande.

Protokollsutdrag:
kommunfullmäktige
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§ 38

Dnr 2009/54

Kursutbud för komvux läsåret 2009-10
Ärendebeskrivning
Kursutbudet innefattar grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning,
omvårdnadsutbildning, svenska för invandrare (sfi), särvux, Lärcenter Brålanda
bibliotek, socialpedagogiskt och socialt arbete samt hälso- och sjukvårdssekreterare

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden godkänner kursutbud för komvux läsåret 2009/2010.
_____________

Protokollsutdrag:
rektorer komvux

________________________________________________________________________________
_________________
│ Utdragsbestyrkande
│ Justerandes sign
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Gymnasienämnden

§ 39

Sammanträdesdatum

Sida

2009-04-14

12 (17)

Dnr 2009/52

Inrättande av lokal kurs: Språk och yrkesorientering 200 p,
kurskod OK802A
Ärendebeskrivning
Anhållan om inrättande av lokal kurs inom Vård och omsorg, gymnasial utbildning,
komvux.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden godkänner inrättandet av lokal kurs Språk och yrkesorientering,
200 p, inom ämnet Vård och omsorg, gymnasial utbildning, komvux.
_____________

Protokollsutdrag:
rektorer komvux
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Dnr 2009/53

Inrättande av lokal kurs: Datoranvändning 50 p, kurskod
OK801B
Ärendebeskrivning
Anhållande om inrättande av lokal kurs inom Data, gymnasial utbildning, komvux.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden godkänner inrättandet av lokal kurs Datoranvändning, 50 p, inom
ämnet Data, gymnasial utbildning, komvux.
_____________

Protokollsutdrag:
rektorer komvux
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Dnr 2009/1

Information, rapporter och övriga frågor 2009
Information från nämndordförande
- kort information från Fyrbodal
Information från förvaltningschef
- den nya gymnasiereformen kommer troligtvis under april månad 2009
- 900 Tkr har beviljats yrkesvux
Joakim Sjöling informerar från Ungdomsrådet, som jobbar med att ta fram ett
ungdomspolitiskt handlingsprogram, som skall gå ut på remiss till samtliga nämnder.
Diskussion och beslut om att eventuellt ställa in gymnasienämndens sammanträde den
25 augusti 2009 som ett led i nämndens besparingsåtgärder.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden beslutar att ställa in nämndsammanträdet den 25 augusti 2009 och
tillhörande presidie den 11 augusti, som ett led i besparingsåtgärderna.
Övrig information läggs till handlingarna.
_____________
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§ 42

Dnr 2009/2

Anmälan av delegationsbeslut 2009
Delegationsbeslut enligt särskild förteckning anmäles.

Gymnasienämndens beslut
Anmälan om delegationsbeslut läggs till handlingarna.
_____________
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Dnr 2009/3

Meddelanden 2009
Meddelandelista för perioden 2009-03-07 – 2009-04-03 redovisas enligt bilaga.

Gymnasienämndens beslut
Meddelandelista för ovanstående period läggs till handlingarna.
_____________
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§ 44

Dnr 2009/4

Ärenden till nästa sammanträde 2009
Yttrande över remiss IT-strategi för Vänersborgs kommun
Yttrande över remiss Informationssäkerhetspolicy
Budget 2009: månadsuppföljning april
Gymnasieutredningen
Christina Ekman informerar om sjukfrånvarostatistik 2008 m m
_____________
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