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Plats

Stora konferensrummet, Idrottsgatan 7, Vänersborg

Tid

Måndagen den 18 maj 2009, kl 13.00–17.45
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Närvarolista
Beslutande
Kjell Nilsson (S)
Orvar Carlsson (KD)
Gisela Holtersson (S)
Joakim Sjöling (S)
Anette Ruus (S)
Bengt Fröjd (C)
Henrik Josten (M)
Vanja Ekström (FP)
James Bucci (V) §§ 45-54, del av § 55

Tjänstgör för

Leif Höglund (S)

Ersättare
Theresia Nordlund (S)
Hans Norén (S)
Christina Larsson (C)
Magdalena Hansson (FV)
Personalföreträdare
Kristina Hilmersson, Lärarförbundet
Nils-Erik Rasmussen, LR
Övriga deltagare
Ewa Ferm Björklund, AME-chef, § 46
Marie Nordvall, förvaltningsekonom, §§ 45, 49
Hans Jansson, rektor komvux, del av § 50
Björn Hård af Segerstad, rektor BSG, § 51, del av § 50
Tommy Olsson, förvaltningschef
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§ 48
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§ 45

Dnr 2009/64

Delårsrapport/tertialrapport gymnasienämnden 2009
Ärendebeskrivning
Förvaltningschef och förvaltningsekonom presenterar delårsrapport med helårsprognos
januari-april 2009.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden överlämnar delårsrapport med helårsprognos för perioden januariapril 2009 till kommunstyrelsen.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
_____________

Protokollsutdrag:
kommunstyrelsen
rektorer komvux
rektorer Birger Sjöberggymnasiet
chef AME
samverkansgruppen
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Dnr 2009/68

Information ”Jobbcentrum” - sysselsättning för personer med
försörjningsstöd
Ärendebeskrivning
”Jobbcentrum” är ett samarbete mellan AME och Socialförvaltningen, med syfte att
skapa sysselsättning för personer som uppbär försörjningsstöd. Även personer från
arbetsförmedlingen, som inträtt i den s k fas tre av arbetslösheten, kommer att delta.
Ewa Ferm Björklund kom till dagens sammanträde för att tillsammans med
förvaltningschefen informera om detta.
I nuläget rör det sig om cirka 200 personer från Individ- och familjeomsorgen som skall
beredas sysselsättning. Ett hundratal beräknas gå vidare i studier. Befintlig personal
inom AME och socialförvaltningen kommer att arbeta med projektet, bland annat med
coachning. AME-chefen berättar att det nu finns tre områden relevanta för Jobbcentrum,
inom vilka ESF-medel kan sökas. Dessa inriktar sig på ungdomar 16-24 år,
invandrare/flyktingar samt det s k Second Chance School. Jobbcentrum som helhet
kommer också att arbeta med personer över 24 och upp till 64 år.

Gymnasienämndens beslut
Ewa Ferm Björklund får i uppdrag att lämna in ansökningar till Svenska Europeiska
Socialfonden (ESF) om projektmedel för åtgärder avseende ungdomar 18-24 år,
flyktingar/invandrare samt ett projekt kallat Second Chance School.
Förvaltningschefen ges i uppdrag att tillsammans med Sture Johansson, socialchef, ta
fram ett förslag till hur arbetet inom Jobbcentrum skall bedrivas. Informationen läggs
till handlingarna.
_____________
Protokollsutdrag
AME-chef
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Dnr 2009/27

Yttrande angående IT-strategi för Vänersborgs kommun
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en IT-strategi för Vänersborgs kommun,
som remitterats till samtliga nämnder för yttrande.
James Bucci (V) yrkar på tillägg att barns och ungdomars IT-användande särskilt skall
beaktas.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden tillstyrker, i enlighet med skrivelse daterad 2009-04-22, att
dokumentet på nytt bör ses över, samt att ett tillägg görs med beaktande av barns och
ungdomars IT-användande.
_____________

Protokollsutdrag:
kommunkansliiet
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Dnr 2009/26

Yttrande angående Informationssäkerhetspolicy för
Vänersborgs kommun
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en informationssäkerhetspolicy för
Vänersborgs kommun. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid behandling av
ärendet att remittera det vidare till samtliga nämnder för yttrande.
Syftet med policyn är att skydda kommunens informationstillgångar mot alla hot,
interna eller externa, såväl avsiktliga som oavsiktliga, samt att skydda mot obehörig
åtkomst.
James Bucci (V) yrkar på tillägg att barns och ungdomars IT-användande särskilt skall
beaktas.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden föreslår att ett tillägg görs beträffande barns och ungdomars ITanvändande. Nämnden har i övrigt ingenting att erinra mot den framtagna policyn.
_____________

Protokollsutdrag:
kommunkansliet
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§ 49

Dnr 2009/65

Plan för ekonomisk internkontroll 2009
Ärendebeskrivning
Varje nämnd ansvarar för att den egna verksamhetens interna kontroll är tillräcklig.
Enligt reglementet för ekonomisk intern kontroll skall nämnderna varje år anta en
särskild plan för granskning och uppföljning av den ekonomiska interna kontrollen.
Syftet med planen är att säkerställa kravet på rättvisande och fullständig redovisning.
Med anledning av försämrade prognoser för kommunens skatteintäkter har
kommunfullmäktige beslutat om besparingsåtgärder, och som en del i uppföljningen av
detta beslut föreslås granskning med bland andra nedanstående kontrollmål:
-

att behörigheter i ekonomisystemet har anpassats till nya och förändrade
attestuppdrag för chefer och politiker
att beslut om undantag från investeringsstopp dokumenterats
att kostnader för externa kurser och konferenser godkänts i förväg
att leverantörsfakturor betalats före förfallodag

Tjänsteskrivelse daterad 2009-04-27 med förslag till plan för granskning av den
ekonomiska interna kontrollen 2009 föreligger.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden antar förslag till plan för ekonomisk internkontroll 2009, i enlighet
med tjänsteskrivelse daterad 2009-04-27.
_____________

Protokollsutdrag:
ekonomer gymnasieförvaltningen
ekonomikontoret
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Dnr 2009/1

Information, rapporter och övriga frågor 2009
Yrkesvux
Hans Jansson, rektor komvux, informerar om yrkesvux som startar till hösten. Yrkesvux
är en satsning på yrkesinriktade kurser på gymnasial nivå. Lysekil, Trollhättan,
Uddevalla och Vänersborg samverkar för att erbjuda ett så brett utbildningsutbud som
möjligt inom Fyrstads område.
Information från förvaltningschef
Förvaltningschefen presenterar en konsekvensbeskrivning av den reducerade budgeten.
De ekonomiska förutsättningarna har förändrats i samband med bland annat de kraftigt
försämrade förväntade skatteintäkterna. Förutsättningarna var från början ett sparkrav
på 1 771 Tkr genom nedjusterad budgetram. Ytterligare sparkrav på 1 874 Tkr (1%)
samt 4 Mkr (minskat elevantal) har tillkommit. Utöver detta beräknas de
interkommunala kostnaderna, d v s kostnader för gymnasieelever som valt att gå i andra
kommuner, uppgå till 4 Mkr. 7 maj kom en reducering av budget på ytterligare 3 600
Tkr. Hyran för lokalerna i Vänerparken har blivit dyrare än vad som från början var
förutsatt. Totalt blir det fråga om ett sparkrav på ca 14 Mkr för 2010.
Modellområde – psykisk hälsa för barn och unga
Björn Hård af Segerstad berättar om projektet ”Modellområden för att koordinera och
synkronisera utvecklingsarbetet kring barn och ungdomars psykiska hälsa och förbättra
tillgängligheten till insatser mot psykisk ohälsa”, som är ett utvecklingsarbete inom
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), där Vänersborg ingår som ett av 14
modellområden. Mer om projektet finns att läsa på hemsidan för Sveriges kommuner
och landsting, www.skl.se

Gymnasienämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
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Dnr 2005/144

Orkestermusikerprogrammet
Ärendebeskrivning
Björn Hård af Segerstad informerar om vad som hänt under den tid som
orkestermusikerprogrammet varit igång samt om planer för fortsatt utveckling.
Orkestermusikerprogrammet är nu inne på den tredje intagningsomgången.Under läsåret
08/09 har flertalet aktiviteter genomförts såsom kammar- och orkesterkonserter,
Carmen-konsert m m. Flera elever på programmet har gått vidare till musikhögskolor.
Organisationen har plats för 30 elever per läsår, men har i nuläget endast 14 elever
intagna/sökande totalt. Nämnden skall vid sammanträdet i juni fatta beslut om huruvida
orkestermusikerprogrammet skall fortsätta verksamheten i dess nuvarande form.

Gymnasienämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
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§ 52

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 2009-04-03-2009-05-08 redovisas enligt bilaga.

Gymnasienämndens beslut
Meddelandelista för ovanstående period läggs till handlingarna.
_____________
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§ 54

Dnr 2009/4

Ärenden till nästa sammanträde 2009
Yttrande över ansökningar om statlig tillsyn och rätt till bidrag för fristående
gymnasieskolor 2009.
Budget 2009: månadsuppföljning maj
Beslut avseende orkestermusikerprogrammet
Erik Myrberg, arkitekt, angående lokalutredning
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§ 55

Dnr 2009/71

Extra ärende
Besparingar gymnasienämnden 2010 – varsel av personal
Ärendebeskrivning
Nämnderna har uppmanats att snarast lägga fram eventuella förslag till varsel av
personal.
Som en direkt följd av att nämnden har tilldelats en reducerad budget inför 2010
behöver åtgärder vidtas, som möjliggör en budget i balans. En åtgärd i den uppkomna
situationen är att varsla personal. Åtgärder som är mindre kostnadsreducerande är att
bevilja berörd personal avtalspension eller avgångsvederlag, men kan i nuläget ses som
tänkbara alternativ. Gymnasieförvaltningen uppskattar, innan MBL-förhandlingar
påbörjats, att antalet varsel kommer att omfatta 33 tjänster.
Förvaltningschefen ger följande förslag till beslut:
•
•

att ett varsel läggs motsvarande 33 tjänster. Av dessa tjänster är huvudkategorin
tjänstemän.
att nämnden ställer sig bakom att en allmän förfrågan görs till berörd personal avseende
avtalspension och avgångsvederlag.
Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden ställer sig bakom förslaget om att en allmän förfrågan görs till berörd
personal avseende avtalspension och avgångsvederlag.
Beträffande varsel motsvarande 33 tjänster inom gymnasieförvaltningens verksamhet,
beslutar nämnden att inte fatta beslut vid dagens sammanträde, med hänsyn till ärendets
karaktär. Ett nytt sammanträde kommer snarast att äga rum, då ärendet i denna del
återigen tas upp för beslut.
_____________
Protokollsutdrag
kommunstyrelsen
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