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Plats

Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, Vänersborg

Tid

15 april 2008, kl 13.30-18.30.

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 2

Ärendelista

Sid 3

Utsedd att justera

Paragrafer

Underskrifter
Sekreterare

27-35

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

Anne Elfving

Ordförande

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

Kjell Nilsson

Justerande

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

Leif Höglund
________________________________________________________________________________

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
Sammanträdesdatum

Gymnasienämnden
2008-04-15

Datum för anslags uppsättande
Datum för anslags nedtagande

2008-04-21
2008-05-12

Förvaringsplats för protokollet

Gymnasienämnden, Idrottsgatan 7, Vänersborg
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Närvarolista
Beslutande
Kjell Nilsson (s)
Orvar Carlsson (kd)
Gisela Holtersson (s)
Leif Höglund (s)
Anette Ruus (s)
Bengt Fröjd (c)
Christer Thobiasson (m)
Vanja Ekström (fp)
James Bucci (v)

Tjänstgör för

Henrik Josten (m)

Ersättare
Joakim Sjöling (s)
Ingemar Andersén, § 27-29, kl 13.45-17.00
Theresia Nordlund (s), § 27-29, kl 13.30-17.00
Hans Norén (s), § 27-30, kl 13.30-17.45
Christina Larsson (c)
Ulla-Beth Stake (fp)
Magdalena Hansson (fv)
Personalföreträdare
Lars Karlsson, Lärarförbundet § 27-28
Övriga deltagare
Anders Gadd, verkställande tjänsteman Fyrbodal gymnasieskola, § 27
Björn Hård af Segerstad, rektor Birger Sjöberggymnasiet, § 27
Håkan Alfredsson, områdeschef Musikskolan, § 27
Ulrich Kaatz, Musikskolan, § 27
Jan Bonander, IT- och fastighetssamordnare, § 29
Christina Wennerdal, rektor Komvux, § 30
Lena Hansson, försterektor Birger Sjöberggymnasiet, § 30
Marie Nordvall, förvaltningsekonom, § 31
Marianne Björk, ekonom Arbetsmarknadsenheten, § 31
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Ärenden

Sid

§ 27

Information om Fyrbodal gymnasieskola

4

§ 28

Information om vision och aktiviteter att bli Sveriges bästa musikkommun

5

§ 29

Larmanläggningar och kameraövervakning Birger Sjöberggymnasiet

6

Idrottsgatan 3 och 7
§ 30

Kvalitetsredovisning 2007

7

§ 31

Mål- och resursplan för gymnasienämnden 2009

8

§ 32

Information, rapporter och övriga frågor 2008

10

§ 33

Anmälan av delegationsbeslut 2008

11

§ 34

Meddelanden 2008

12

§ 35

Ärende till nästa sammanträde 2008

13
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Dnr

Information om Fyrbodal gymnasieskola
Anders Gadd, verkställande tjänsteman vid Fyrbodal gymnasieskola, informerar om
följande för Fyrbodal gymnasieskola.
- Mål för Fyrbodal gymnasieskola
- Styrelsen, beredningsgruppen och arbetsgrupper
- Arbetsläge för Fyrbodal gymnasieskola

Gymnasienämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
_____________
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Dnr 2008/7

Information om musiksatsning i Vänersborg
Björn Hård af Segerstad, Håkan Alfredsson och Ulrick Kaatz, informerar om pågående
aktiviteter i kommunens vision att bli Sverige bästa musikkommun. Bl a beskrivs nuläge
för orkestermusikerprogrammet och musikakademin. Exempel ges på några av de
konserter som har genomförts, utbildningar och pågående aktiviteter samt de
utvecklingsplaner som finns.

Gymnasienämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
_____________
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Dnr 2008/49

Larmanläggningar och kameraövervakning Birger
Sjöberggymnasiet Idrottsgatan 3 och 7
I syfte att minska kostnader för konsekvenser av skadegörelse och inbrott har förts
diskussioner både med riskhanteringsgruppen och Vänersborgsbostäder, om
övertagande av larmanläggningar och kameraövervakning.
Vänersborgsbostäder har tagit fram förslag till avtal för larmanläggningar och
installation av kameraövervakning.
Förvaltningens förslag till yttrande daterat 2008-04-03 föreligger. Av yttrandet framgår
bl a att kameraövervakningen ger en ökad kostnad med ca 85 000 kr per år.

Gymnasienämndens beslut
Förvaltningschefen får i uppdrag att arbeta vidare med ärendet.

_____________

Protokollsutdrag:

Förvaltningschefen
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Dnr 2008/22

Kvalitetsredovisning 2007
Varje kommun och skola som ingår i det offentliga skolväsendet skall årligen upprätta
en kvalitetsredovisning som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen
av verksamheten.
Vid mars månads sammanträde informerade rektorerna om sina respektive
kvalitetsredovisningar.
Rektor Christina Wennerdal informerar om kvalitetsredovisningen för Komvux, medan
försterektor Lena Hansson informerar om den samlade kvalitetsredovisningen för Birger
Sjöberggymnasiet.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden godkänner upprättad kvalitetsredovisning för 2007.
Vidare beslutar nämnden att fokusera på förbättringsåtgärder inom skolplanens område
för 2008:
- Resultat och kunskapsutveckling
- Normer och värden
- Omvärld och internationalisering
Under rubriken ”Förbättringsåtgärder” i kvalitetsredovisningen beskrivs planerade
åtgärder på respektive område.
_____________

Protokollsutdrag:

Samverkansgruppen
Samtliga rektorer
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Dnr 2008/6

Mål- och resursplan för gymnasienämnden 2009-2011
Förslag till mål- och resursplan för gymnasienämnden 2009-2011 föreligger.
Nettoramen är på 186,9 miljoner kr (Mkr) för 2009, fördelat på anslagsbindningsnivå
enligt följande.
Nämnd och administration
Gymnasieskola och gymnasiesärskola
Komvux
Uppdragsutbildning
Arbetsmarknadsenhet

6,2 Mkr
153,3 Mkr
17,3 Mkr
0,0 Mkr
10,1 Mkr

Yrkande
James Bucci (v) yrkar att gymnasienämnden beslutar hemställa om utökad ram med
2 miljoner kr för ökad lärartäthet i gymnasieskolan.

Propositionsordning
Ordföranden ställer först proposition på förslag att fastställa föreliggande förslag till
mål- och resursplan för gymnasienämnden. Därefter ställer ordförande proposition på
James Buccis yrkande om utökad ram. Ordföranden finner att nämnden avslår yrkande.
Omröstning begärs.

Omröstning
Ordföranden ställer följande omröstningsproposition:
Ja-röst för avslag på James Buccis tilläggsyrkande.
Nej-röst för bifall till James Buccis tilläggsyrkande.
Med 8 röster för avslag på James Buccis tilläggsyrkande (Orvar Carlsson (kd), Gisela
Holtersson (s), Leif Höglund (s), Anette Ruus (s), Bengt Fröjd (c), Christer Thobiasson
(m), Vanja Ekström (fp) och Kjell Nilsson (s) och en nej-röst för bifall till Buccis
tilläggsyrkande (James Bucci (v)), har nämnden beslutat att avslå tilläggsyrkandet.
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§ 31 forts.
Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden fastställer föreliggande förslag till mål- och resursplan för
gymnasienämnden 2009 med följande tillägg. Det finns en stor osäkerhet i den budget
som ligger, p g a att stora förändringar inom utbildningsområdet (bl a den kommande
gymnasiereformen och införandet av Yrkeshögskola) samt stor osäkerhet om behov
inom gymnasiesärskolans område. Vilka eventuella åtgärder detta kräver är idag
osäkert.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation
James Bucci reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
_____________

Protokollsutdrag till:

Kommunstyrelsen
Samtliga rektorer, chef AME
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Dnr 2008/7

Information, rapporter och övriga frågor 2008
Ordföranden informerar om att det är överläggningar med kommunstyrelsens
arbetsutskott vecka 17.
Anmälan till konferensdagar 19-20 maj.
Vänersborgs kommun är remissinstans för betänkandet Yrkeshögskolan ”För
yrkeskunnande i förändring” (SOU 2008:29. Eftersom det är kort remisstid är förslaget
att ordföranden får i uppdrag att skriver under yttrandet och därefter informerar
nämnden.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämndens ordförande får i uppdrag att avge yttrande över betänkandet
Yrkeshögskolan SOU 2008:29.
_____________
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Dnr 2008/8

Anmälan av delegationsbeslut 2008
Delegationsbeslut enligt särskilda förteckningar för perioden 2008-03-11—04-07
anmäles.

Gymnasienämndens beslut
Anmälan om delegationsbeslut läggs till handlingarna.
_____________
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Dnr 2008/9

Meddelanden 2008
Meddelanden för perioden 2008-03-11—04-07 redovisas enligt bilaga.

Gymnasienämndens beslut
Meddelandelista för ovanstående period läggs till handlingarna.
_____________
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Dnr 2008/27

Ärende till nästa sammanträde 2008
Vid gymnasienämndens sammanträde 19-20 maj kommer bl a följande ärenden att
behandlas.
Delårsrapport för perioden januari – april 2008.
Gymnasiekonferens i Gullmarstrand enligt särskilt program.
_____________
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