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Plats

Stora konferensrummet, Idrottsgatan 7, Vänersborg

Tid

Tisdagen den 17 november 2009, kl 13.00-15.45

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 2

Ärendelista

Sid 3

Utsedd att justera

Orvar Carlsson

Paragrafer

83-90

Underskrifter
Sekreterare

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

Marit Hansson

Ordförande

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

Kjell Nilsson

Justerande

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

Orvar Carlsson
________________________________________________________________________________

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
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Närvarolista
Beslutande
Kjell Nilsson (S)
Orvar Carlsson (KD)
Gisela Holtersson (S)
Leif Höglund (S)
Anette Ruus (S)
Bengt Fröjd (C)
Henrik Josten (M)
Vanja Ekström (FP)
James Bucci (V)

Tjänstgör för

Ersättare
Theresia Nordlund (S)
Hans Norén (S)
Christina Larsson (C)
Jens Roslind (M)
Ulla-Beth Stake (FP)
Magdalena Hansson (FV)
Personalföreträdare
Kristina Hilmersson, Lärarförbundet
Nils-Erik Rasmussen, LR
Peter Trollgärde, Kommunal
Övriga deltagare
Jan Bonander, gymnasieförvaltningen, § 83
Marie Nordvall, förvaltningsekonom, § 86, del av § 87
Tommy Olsson, förvaltningschef
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Ärenden

Sid

§ 83

4

Taxor och ordningsregler vid uthyrning av lokaler inom
gymnasieförvaltningens område

§ 84

Tillgång till kommunens diarium hemifrån

5

§ 85

Motion om säkrare trafiksituation vid studentavslutningen

6

§ 86

Besparingar gymnasienämnden 2010 -justering av anslagsbindningsnivåer

8

§ 87

Information, rapporter och övriga frågor

9

§ 88

Anmälan av delegationsbeslut

11

§ 89

Meddelanden

12

§ 90

Ärenden till nästa sammanträde

13
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Dnr 2009/119

Taxor och ordningsregler vid uthyrning av lokaler inom
gymnasieförvaltningens område
Ärendebeskrivning
En översyn av taxor och ordningsregler vid uthyrning av lokaler är under utredning. Jan
Bonander, gymnasieförvaltningen, kom till nämndsammanträdet för att informera om
arbetet med detta. Lokaler som gymnasieförvaltningen hyr ut är exempelvis aulan på
Idrottsgatan 3 och aulan på Idrottsgatan 7. Arena Fritid uppdaterade tidigare sina taxor
och målet är en anpassning till dessa. Önskvärt är att Arena Fritid också förmedlar
uthyrningarna.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden uppdrar åt Jan Bonander att jobba vidare med frågan.
_____________

Protokollsutdrag:
barn- och ungdomsförvaltningen
Arena Fritid
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Dnr 2008/133

Tillgång till kommunens diarium hemifrån
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2008 att med VPN-teknik under ett år ge
ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen tillgång till kommunens diarium
hemifrån. Kostnaden per person beräknades till 1000 kr/år. Övriga nämnder
beslutade själva inom budget i detta ärende.
Gymnasienämnden beslutade vid sammanträde 2008-12-08, § 101, att även
gymnasienämndens ledamöter samt ersättare under ett år skall ges tillgång till
kommunens diarium hemifrån Av beslutet framgår också att en utvärdering
skall göras och ett nytt beslut skall tas efter ett år.
Kostnaden för nästa år beräknas också till 1000 kr/år enligt kommunens ITavdelning.
Följande ledamöter har anmält fortsatt intresse av att få tillgång till kommunens
diarium hemifrån:
Kjell Nilsson (S)
Orvar Carlsson (KD)
Leif Höglund (S)
Anette Ruus (S)
Följande ersättare har anmält intresse:
Theresia Nordlund (S)
Hans Norén (S)

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden beslutar att de ledamöter och ersättare inom nämnden som vill ha
tillgång till kommunens diarium hemifrån skall beviljas detta även fortsättningsvis.
_____________
Protokollsutdrag:
kommunkansliet
IT
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§ 85

Dnr 2008/89

Motion om säkrare trafiksituation vid studentavslutningen
Ärendebeskrivning
Kjell Nilsson (S) och Bengt Fröjd (C) har i en motion framställt önskemål om att
kommunen i samråd med polisen genomför avstängningar av gatorna runt Plantaget och
torget för att uppnå en säkrare trafiksituation vid studentavslutningen.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2009-06-18, § 76, att remittera
motionen till kommunstyrelsen, gymnasienämnden och samhällsbyggnadsnämnden.
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2009-05-27, § 144, att återremittera
ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott, som därefter remitterade ärendet till
gymnasienämnden respektive samhällsbyggnadsnämnden för gemensamt yttrande.
Önskemål om en avstängning av aktuella gator har bedömts vara alltför kostsamt i
förhållande till den relativt korta tid det rör sig om.
Gemensamt yttrande daterat 2009-10-06 föreligger.

Förslag till beslut
Gymnasienämnden ställer sig bakom beslutsförslag i enlighet med skrivelse daterad
2009-10-06, att
teknik- och trafikenheten föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att
1. som information till trafikanterna sätts informationstavlor upp vid infarterna mot
centrum
2. vid studentavslutningen skall Kyrkogatan avstängas mellan Kungsgatan och
Drottninggatan
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med skrivelse daterad 2009-10-06 att
ansvariga för studentbalen och studentavslutningen
1. i god tid söker tillstånd för disposition av offentlig platsmark hos polisen.
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2. kontaktar trafikenheten för en genomgång om hur festligheterna skall gå tillväga, så att
trafikenheten och gatuenheten ev. kan bistå med hjälp.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden godkänner inte föreliggande beslutsförslag. Nämnden anser att en
avstängning av gatorna runt Plantaget bör ske.
Gymnasienämnden beslutar att gymnasienämndens ordförande Kjell Nilsson tar ärendet
till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Bo Carlsson för vidare diskussion.
_____________

Protokollsutdrag:
samhällsbyggnadsnämnden
trafikenheten
kommunstyrelsens arbetsutskott
rektorer Birger Sjöberggymnasiet
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§ 86

Dnr 2009/71

Besparingar gymnasienämnden 2010 – justering av
anslagsbindningsnivåer
Ärendebeskrivning
Marie Nordvall redovisar förslag till justering av anslagsbindningsnivåer 2010 som en
följd av tidigare sparkrav på 3,6 Mkr för gymnasienämndens verksamhetsområden.
Gymnasienämnden fastslog förslag till Mål- och resursplan för 2010-2012 vid
sammanträdet 2009-04-14 (Dnr 2009/48, § 35). Kommunfullmäktige har vid
sammanträde 2009-06-17 (Dnr 2009/11, § 75) minskat budgetramen med 3,6 Mkr.
Budgeten för 2010 föreslås per anslagsbindningsnivå fördelas enligt följande:
Nämnd/administration
Gymnasie/gymnasiesärskola
Komvux
Uppdragsutbildning
Arbetsmarknadsenhet

5,2 Mkr
152,0 Mkr
15,0 Mkr
0,0 Mkr
10,3 Mkr

Totalt

182,5 Mkr

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden beslutar
- att godkänna föreslagen justering av anslagsbindningsnivåer, samt
- att föreslå kommunstyrelsen att kommunstyrelsen justerar anslagsbindningsnivåerna
för gymnasienämnden
_____________
Protokollsutdrag:
kommunstyrelsen
ekonomikontoret
rektorer
AME-chef
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Dnr 2009/1

Information, rapporter och övriga frågor 2009
Månadsrapport ekonomi
Marie Nordvall presenterar månadsuppföljningen för januari-oktober 2009, samt
uppföljningen av besparingsåtgärderna. Budgeten ligger i dagsläget som beräknat,
liksom de interkommunala kostnaderna för elever som studerar i andra kommuner
respektive friskolor.
Information från nämndordförande
Ordföranden berättar om Birger Sjöberggymnasiets 40-årsjubileum med den avslutande
festen, som var lyckad.
Fyrbodal arbetar för en gemensam prislista, d v s ett pris per program inom Fyrbodal
gymnasieskola. Utgångspunkten är gemensamma parametrar för beräkningen och inte,
som tidigare, s k viktat pris. Vidare finns ett förslag om att bilda ett kansli för
intagningen till gymnasieskolorna inom Fyrbodal. Enligt förslaget skall kansliet vara
beläget på Riverside i Uddevalla. För närvarande har bl a Vänersborg, Uddevalla och
Trollhättan egna intagningskanslier.
Information från förvaltningschef
Temat för förmiddagen den 8 december, då nämnden har heldag, kommer att ta sin
utgångspunkt i Vänersborgs Vision och de nämndspecifika målen enligt Mål- och
resursplan 2010-2012.
Beträffande utredningen kring ett kommande samarbete med Trollhättans
gymnasieskola, som också inkluderar komvux, har den tilltänkta konsultfirman fått
inkomma med kompletteringar och berörda parter kommer att träffa konsulten för att
ställa frågor. En av förutsättningarna med ett samarbete är att ”båda städerna bidrar –
båda städerna vinner”. Konsulten skall också tillsammans med politiker ta fram en
politisk vision. Om utredningen fortsätter skall det mynna ut i en genomförandeplan och
ett förslag till struktur i juni månad 2010.
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forts § 87
Av de 33 tjänster som var föremål för varsel har nu förvaltningen kommit ner i elva.
Berörda personer ingår nu i en omplaceringsutredning. Förvaltningschef och
personalsekreterare kommer att ha enskilda samtal med dessa under torsdagen.

Tider och platser den 8 december
Samling kl 8.20 vid Restaurangskolan Onsjö
Arbete med Visionen och de nämndspecifika målen
Julbord kl 12.00
Ordinarie nämndsammanträde kl 14.00, Stora konferensrummet, Idrottsgatan 7

Gymnasienämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
_____________
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§ 88

Dnr 2009/2

Anmälan av delegationsbeslut 2009
Delegationsbeslut enligt särskild förteckning anmäles

Gymnasienämndens beslut
Anmälan om delegationsbeslut läggs till handlingarna.
_____________
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§ 89

Dnr 2009/3

Meddelanden 2009
Meddelandelista för perioden 091010-091106 redovisas enligt bilaga.

Gymnasienämndens beslut
Meddelandelista för perioden läggs till handlingarna.
_____________
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§ 90

Dnr 2009/4

Ärenden till nästa sammanträde 2009
•
•
•
•
•

månadsrapport ekonomi
samarbetet med Trollhättans gymnasieskola
yttrande över policy för mottagande och sponsring av gåvor
information om lokalfrågan för Birger Sjöberggymnasiet
internkontroll
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