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§ 80

Dnr 2004/86

Information om Interregprojekt BB Network 2
Jan-Olof Bard, projektledare informerar om Interregprojekt
BB Network 2. Projektet vid Birger Sjöberggymnasiet och Borg
videregående skole i Sarpsborg pågår under perioden 1 januari 2004 fram till
31 december 2006.
Projektets mål är att utveckla ett systematiskt samarbete om skolutveckling
och kvalitetssäkring i utbildningen med fokus på yrkesutbildning. Viktiga
beståndsdelar i projektet är bildande av nya nätverk och åstadkomma
integration/samverkan mellan företag, organisationer, institutioner/motsvarande
över nationsgränsen.
I nätverket deltar följande program; el, industri, omvårdnad, barn- och fritid,
bygg samt vuxenutbildning och gymnasiesärskolan.

Gymnasienämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 81

Dnr

Budget 2005 och 2006 – informations- och dialogärende
Ekonomen och förvaltningschefen redovisar beräknat resultat för nämndens
verksamheter 2004. Vidare ges en beskrivning samt analys av det ekonomiska
läget och förutsättningar inför budget 2005 och 2006.
Med anledning av det bekymmersamma ekonomiska utgångsläget inför budget
2005 och 2006 förs en diskussion om omfördelning mellan
anslagsbindningsnivåer samt olika åtgärder för att förbättra den ekonomiska
situationen.

Gymnasienämndens beslut
Med anledning av det bekymmersamma ekonomiska läget kommer extra
nämndsammanträde att hållas den 12 januari 2005, kl 18.30, för fortsatt
dialog inför budget 2005 och fördjupad ramanalys 2006.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 82

Dnr 2004/105

Uppföljning av internkontroll 2004
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.
Gymnasienämnden beslutade 2004-08-24 att anta en plan för ekonomisk
intern kontroll 2004 enligt följande.
- Granskning avseende kostnader för entreprenader och köp av verksamhet,
såväl huvudverksamhet som stödverksamhet.
- Granskning avseende köptrohet mot de upphandlingsavtal som kommunen
har tecknat.
Tjänsteutlåtande daterat 2004-12-03 över granskning av den interna
kontrollen för 2004 föreligger. Granskning av leverantörsfakturor överstigande
5000 kr har skett.

Gymnasienämndens beslut
Uppföljning av den interna kontrollen för 2004 noteras och läggs till
handlingarna.

Expedieras
Ekonomiavdelningen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 83

Dnr 2004/47

Yttrande över drogpolitiskt handlingsprogram för Vänersborgs
kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2004-11-03 remitterat ett reviderat
förslag till drogpolitiskt handlingsprogram till samtliga nämnder m fl för
yttrande.
Handlingsprogrammet har utarbetats av hälsopolitiska rådet för perioden
2004-2006. En arbetsgrupp bestående av tjänstemän från skola, socialtjänst
och polis med stöd av en särskilt anställd drogförebyggare, har kartlagt behov
och planerat och värderat insatser.
Gymnasienämndens har tidigare i beslut 2004-10-18, § , yttrat sig över
förslaget till drogpolitiskt handlingsprogram. De synpunkter som framfördes av
nämnden har beaktats i det reviderade förslaget.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden ser positivt på det reviderade förslaget till drogpolitiskt
handlingsprogram för Vänersborgs kommun. Nämnden anser dock att åldern
för målgruppen unga ska sträcka sig fram till 25 år, i enlighet med föregående
förslag, bl a mot bakgrund av att kommunen har ett ansvar för arbetslösa
ungdomar upp till 25 år.

Expedieras
Kommunkansliet

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 84

Dnr

Fastställande av utbildningsutbudet vid Birger Sjöberggymnasiet
läsåret 2005/06
Senast under december månad ska programutbudet på gymnasieskolan
fastställas inför elevernas val till gymnasieskolan.
Vid gymnasienämndens sammanträde 15 november informerade Rektor Björn
Hård af Segerstad och Stefan Lundström informerar om planer på att starta ett
öppet program med gemensam ingång för naturvetenskap och
samhällsvetenskap. Nämnden beslutade därvid att uppdra åt förvalt-ningen att
arbeta vidare med förslaget att förbereda start av ett öppet program med
gemensam ingång för naturvetenskap och samhällsveten-skap med start läsåret
2005/06.
Vid dagens sammanträde redovisar rektorerna underlag till beslut för ett öppet
program. Vidare föreligger föreslaget programutbud för Birger
Sjöberggymnasiet läsåret 2005/06 enligt bilaga.

Gymnasienämndens beslut
Förvaltningen får i uppdrag att verkställa start av ett öppet program med
gemensam ingång för naturvetenskap och samhällsvetenskap fr o m läsåret
2005/06.
Energiprogrammet, industriprogrammet och teknikprogrammet ska
marknadsföras som en teknisk sektor.
I övrigt fastställs programutbud vid Birger Sjöberggymnasiet läsåret 2005/06
enligt bilaga, under förutsättning av tillräckligt antal sökande.

Expedieras
Gymnasierektorer
Studie- och yrkesvägledare, grundskola och gymnasieskola

Justerande sign
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§ 85

Dnr

Information och rapporter
? Samtliga kommuner inom Fyrbodal har ställs sig bakom upphandling av
gemensamt IT-stöd för intagning. Upphandlingen har överklagats och
därmed kommer driftstarten av intagningssystemet ej att hinnas tas i
anspråk inför kommande intagning.
? Förslaget till samverkansavtal som skickats på remiss till kommunerna
delas ut. Enligt tidsplanen ska gymnasienämnden behandla
samverkansavtalet 25 januari. Slutligt beslut fattas av respektive
kommunfullmäktige.
? Revisorernas granskningsrapport avseende ekonomistyrning och intern
kontroll delas ut och kommenteras.
? Ärendet om lokalutredning skola 7-9 och gymnasium har återtagits av
kommunstyrelsen.

Gymnasienämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 86

Dnr

Fastställande av tidsplan för 2005 års intagning till gymnasieskolan
Intagningen kräver en omfattande samverkan mellan kommuner. Svenska
Kommunförbundet har därför rekommenderat att en enhetlig tidsplan för
intagning följs.
Tidsplan för gymnasieintagning 2005 föreligger enligt bilaga.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden fastställer tidsplan för 2005 års intagning till
gymnasieskolan enligt bilaga.

Expedieras
Gymnasierektorer
Studie- och yrkesvägledare grundskola, gymnasieskola
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§ 87
Anmälan av delegationsbeslut
Delegationsbeslut enligt för perioden 2004-11-08—11-30 anmäles.
Beslutsjournaler samt underlag finns tillgängliga för förvaltningen.

Gymnasienämndens beslut
Anmälan om delegationsbeslut läggs till handlingarna.

§ 88
Meddelanden
Meddelandelista från förvaltningen och arbetsmarknadsenheten för perioden
2004-11-08—11-30 föreligger.

Gymnasienämndens beslut
Meddelandelista för ovanstående period läggs till handlingarna.

§ 89
Avslutning
Ordföranden avslutar sammanträdet med att önska ledamöter, ersättare,
personalrepresentanter och förvaltningspersonal en riktigt God Jul och en god
fortsättning på julledigheten. Erling Pettersson tackar och tillönskar även
ordföranden en God jul.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

