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Plats

Konferensrummet, Idrottsgatan 7, Vänersborg

Tid

Tisdagen den 18 november 2008, kl 14.00.

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

89-96

Underskrifter
Sekreterare

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

Marit Hansson

Ordförande

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

Kjell Nilsson

Justerande

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

Orvar Carlsson
________________________________________________________________________________
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Förvaringsplats för protokollet
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Närvarolista
Beslutande
Kjell Nilsson (s)
Orvar Carlsson (kd)
Gisela Holtersson (s) §§ 89-92
Leif Höglund (s)
Anette Ruus (s)
Bengt Fröjd (c)
Henrik Josten (m)
Vanja Ekström (fp)
James Bucci (v)

Tjänstgör för

Ersättare
Joakim Sjöling (s)
Theresia Nordlund (s)
Christina Larsson (c)
Christer Thobiasson (m)
Hans Norén (s)
Ulla-Beth Stake (fp)
Magdalena Hansson (fv)
Personalföreträdare
Lars Karlsson, Lärarförbundet
Övriga deltagare
Tommy Olsson, förvaltningschef
Kenny Tinmark, Skolkonferens Birger § 92
Maria Rosander, förvaltningsassistent § 92
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Dnr 2008/132

Sammanträdestider för gymnasienämnden 2009
Förslag till sammanträdestider för gymnasienämnden 2009 föreligger.

Där ingenting annat anges startar sammanträdena kl 13.00.
Organ

Tid

Presidie
Nämnd
Presidie
Nämnd
Presidie
Nämnd
Presidie
Nämnd
Presidie
Nämnd
Presidie
Nämnd
Presidie
Nämnd
Presidie
Nämnd
Presidie
Nämnd
Presidie
Nämnd
Presidie
Nämnd

7 jan
20 jan
3 feb
24 feb
3 mar
17 mar
31 mar
14 apr
28 apr
18 maj
2 juni
16 juni
11 aug
25 aug
2 sep
15 sep
6 okt
20 okt
3 nov
17 nov
24 nov
8 dec

Anmärkning
Bokslut inlämnas 23/1

Verksamhetsberättelse 16/3
MRP inlämnas 14/4
Delårsrapport inlämnas 18/5

Delårsrapport inlämnas 15/9

Start kl 12.00

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden sammanträder enligt ovanstående tider. Ändring av datum för
februari månads sammanträde har skett från den 17 till den 24 februari p g a sportlov.
_____________
Protokollsutdrag:
Kommunkansliet
samtliga rektorer, samverkansgruppen samt AME
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Dnr 2008/71

Det kommunala uppföljningsansvaret. Åtgärder för ungdomar
16-20 år.
Förvaltningschefen redovisar bakgrund samt förslag till utformningen av det fortsatta
arbetet med det kommunala uppföljningsansvaret.
Underlag för förslag till beslut avseende Det kommunala
uppföljningsansvaret i Vänersborgs kommun.
Bakgrund: kommunstyrelsen gav 2007 gymnasieförvaltningen i uppdrag att verkställa
det kommunala uppföljningsansvaret. Gymnasienämnden beviljades ett ettårsanslag om
450 000 kronor, motsvarande en tjänst för ungdomsvägledning med placering vid
ungdomscentrum. Finansiering sker genom kommunstyrelsens förfogandeanslag. I
januari 2008 anställdes en projektledare som ansvarig för uppföljningsansvaret. Tjänsten
avslutas i och med årsskiftet 2008-2009. Innan ansvaret övertogs av projektledaren
administrerades och verkställdes uppdraget inom ramen för det individuella programmet.
Projektledaren har under innevarande år haft rektorn för det individuella programmet
som sin närmaste chef. Hennes placering har varit på Belfragegatan 2 i samma hus som
Ungdomscentrat (AME 18-25 år), Ungdomsslussen (Soc 18-25 år) och
Samordningsförbundets jobbcoacher (ungdomar 18 år och uppåt).
Projektledaren fick ett ”öppet uppdrag”, så till vida att det har saknats tydliga riktlinjer
för hur innehållet i uppdraget ska eller bör se ut. Följande står att läsa om
uppföljningsansvaret i Skollagen (1 kap 18 §):
”En hemkommun skall löpande hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen
som fullgjort sin skolplikt men som inte fyllt 20 år är sysselsatta, i syfte att kunna
erbjuda dem lämpliga individuella åtgärder.
Kommunens skyldighet enligt första stycket omfattar inte de ungdomar som genomför
eller har fullföljt utbildning på nationella eller specialutformade program i
gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela föreskrifter om
den behandling av personuppgifter som är nödvändig för att kommunen skall kunna
genomföra sin skyldighet enligt första stycket.”
Verksamhet som rör ungdomar som icke är skolpliktiga regleras i förordning (2006:39),
där förhållningssätt kring sekretess preciseras.
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Under vt 2008 arbetade projektledaren aktivt med 14 ungdomar. Under ht 2008 vecka 40
skickades 83 (lika många ungdomar) brev ut. Av dessa ungdomar var 15 stycken under
18 år. Arbetet att skapa kontakt med de ungdomar som inte svarar fortlöper. Att arbeta
med ungdomar som befinner sig vid sidan av gymnasieskola och reguljärt arbete är
angeläget. Ett tidigt försörjningsberoende bland ungdomar är särkskilt viktigt att
undvika, då det i olyckliga fall kan bli svårt att bryta ett mönster som grundläggs tidigt i
livet.
I presidieöverläggningar i kommunstyrelsen i september 2008 framkom tre frågor som
skulle besvaras av gymnasienämnden inför ett eventuellt anslag för 2009. Dessa frågor
var vad tilldelade medel har använts till, hur utfallet varit och vad äskade medel ska
användas till. Förvaltningschefen för gymnasieförvaltningen har bett projektledaren att
inkomma med svar på de tre frågorna. Nedan presenteras hennes arbetsuppgifter.

Konkretisering av uppdraget i Vänersborg:
1. Ett brev utgår till de ungdomar där det råder osäkerhet kring sysselsättning.
2. Efter kontaktetablering sker ett samtal där en första kartläggning görs kring ungdomens
hela livssituation.
3. En handlingsplan upprättas, där kortaste löptid är en vecka
4. Motivationssamtal
5. Arbete kring att medvetandegöra vad som krävs för studier, hur man söker ett arbete, hur
man skriver en ansökan, vad som är viktigt att tänka på vid en eventuell
anställningsintervju.
6. Praktik via individuella programmet
När det gäller arbetstid har det visat sig att uppdraget inte krävt en 100%-ig tjänst. För
att fylla ut tid har projektledaren varit på elevhemmet. Projektledaren har vidare kommit
överens med sin rektor att flytta sin arbetsplats till det individuella programmet.
Hur bör det kommunala uppföljningsansvaret genomföras?
Efter att ha samlat fakta från projektledaren, från tidigare ansvarig på det individuella
programmet, från personal från Belfragegatan, från AME:s ledning och chef vid
socialtjänsten, framkommer många önskemål om ett synsätt på uppföljningsansvaret, där
insatser samordnas inom trenämndssfären. Att arbetsinsatserna bildar helheter och
upplevs begripliga för ungdomarna framhålls som viktigt för hög måluppfyllelse. Just att
fysisk placering är väsentligt framhålls som framgångsfaktor. Flera är de som framhåller
att bäst måluppfyllelse skulle åstadkommas om ansvaret skulle utgå från AME.
Resursmässigt framhålls att en 50 %-ig insats för uppdraget väl täcker behovet.
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Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden beslutar
•

Att en resurs anställs på 50 % med placering på Ungdomscentrat AME för verkställighet
av det kommunala uppföljningsansvaret

•

Att medel söks ur kommunstyrelsens förfogandeanslag

Yrkande
Henrik Josten (m) framställer yrkande om att ett tillägg görs till beslutet. Tillägget skall
bestå i att förvaltningschefen fortsätter uppdraget genom att samtala med chefer för
barn- och ungdomsförvaltningen respektive socialförvaltningen angående utformningen
av arbetet med det kommunala uppföljningsansvaret.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden beslutar
*Att förvaltningschefen fortsätter sitt uppdrag kring utformningen av det kommunala
uppföljningsansvaret genom samtal med barn- och ungdomsförvaltningen respektive
socialförvaltningens chefer.

_____________

Protokollsutdrag:
Kommunstyrelsen
Chef AME
Tomas Karlsson AME
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Dnr 2008/13

Viljeyttring till Fyrbodal gymnasieskola avseende medelpris per
program samt fritt sök
Kommunerna har fått i uppdrag att avge en viljeyttring till Fyrbodal gymnasieskola
(FG) beträffande medelpris per program respektive fritt sök enligt beslut av styrelsen,
§ 72 FG 2009-09-02.
Förslaget från FG:s styrelse innebär att elever inom Fyrbodalområdet som söker till
gymnasieskolan, får rätt till förstahandsmottagning vid samtliga program inom
Fyrbodal. Med förstahandsmottagning avses rätt till mottagning med betyg som
urvalsmetod. Fritt sök är synonymt med förstahandsmottagning.
FG:s styrelse föreslår också att ett pris per program skall tillämpas inom Fyrbodal fr o m
2010, och av den anledningen skall ett medelpris först räknas fram bland kommunerna
inom nämnda område.
Avseende medelpris
Kort bakgrund: Utifrån ett budgetunderlag från år 2007, avseende de olika kostnader
som kan framräknas per gymnasieprogram, visar det sig att utfallet skulle se olika ut för
Fyrbodals kommuner. Vissa kommuner skulle få en sänkt kostnad, om medelpris skulle
tillämpas och andra skulle få en ökad kostnad. De faktorer som påverkar är bland andra
programutbud, antalet elever, ut- och inflöde, vilken kommun eleverna går i,
riksrekryterande utbildningar, och balansen mellan studie- och yrkesförberedande
utbildningar. Om ett medelpris skulle tillämpas utifrån 2007 års kostnader skulle
Vänersborgs kommun få fördyrade omkostnader om ca 700 000 kr.
Förslag till viljeyttring: Vänersborgs kommun samtycker inte till ett medelpris

Avseende fritt sök
Kort bakgrund: I anslutning till att tankegångar på ett fritt sök diskuterats inom
Fyrbodal har också frågan belysts inom Birger Sjöberggymnasiets ledningsgrupp
tillsammans med förvaltningschef. Diskussionen inleddes med att frågan ställdes om
fritt sök skulle gagna elevernas lärande. Den samlade uppfattningen bland gymnasiets
tjänstemän är att de anser att de nationella föreskrifterna bör gälla, alltså frisök i stället
för fritt sök. Föreskrifterna är från i år. Om ett avsteg från dessa ska göras bör det finnas
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en mycket klar koppling till att det gynnar elevers lärande, inte minst att fördelarna med
ett fritt sök medför otvetydiga fördelar för elever i området. Sådana förtjänster saknas

enligt initierade tjänstemän i Vänersborgs kommun. Nedan följer ett utdrag från
Skolverkets hemsida om frisökning:

Genom ändringar i skollagen (1985:1100) har elever från och med 1 januari 2008
möjlighet att söka en utbildning i en annan kommuns gymnasieskola även om samma
utbildning erbjuds i hemkommunen eller samverkansområdet, så kallad frisökning
En sådan behörig sökande tas emot i mån av plats, så kallad andrahandsmottagning,
efter beslut av anordnarkommunen. I första hand ska alla behöriga sökande tas emot i
anordnarkommunen eller samverkansområdet och sökande från andra kommuner som
inte erbjuder denna utbildning, samt behöriga sökande med särskilda skäl.
Frisökning gäller för nationella program med nationella inriktningar. Även utbildningar
på nationella program där nationellt fastställda inriktningar saknas (exempelvis
Teknikprogrammet) och där det inte finns lokalt fastställda inriktningar omfattas av
frisökning.
Ändringarna ska tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2008. I
gymnasieförordningen (1992:394) har även en bestämmelse införts som innebär att
även elever som tas emot i andra hand omfattas av urvalsbestämmelserna vilket de inte
gjorde tidigare.
Förslag till viljeyttring: Vänersborgs kommun anser att de nationella föreskrifterna
kring frisök bör tillämpas.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden samtycker inte till förslaget om ett medelpris per program
Gymnasienämnden anser att de nationella föreskrifterna för frisök bör tillämpas

_____________

Protokollsutdrag:
FG styrelse
Rektorer Birger Sjöberggymnasiet
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Dnr 2008/7

Information, rapporter och övriga frågor 2008
Uppföljning av hearing med gymnasienämnden och elevstyrelsen/
Skolkonferens Birger från den 21 oktober 2008.
Kenny Tinmark, representant från Skolkonferens Birger samt Maria Rosander,
förvaltningsassistent och sekreterare för Skolkonferens Birger, deltar angående
uppföljning av den hearing som ägde rum vid nämndens heldag den 21 oktober.
Bland det som framfördes från Skolkonferens Birger var bl a
•
•
•
•
•
•

att vid nästa hearing finns önskemål om att nämndens politiker tar upp ärenden som
de tycker är viktiga
att hearingen resulterade i personlig och bra kontakt mellan elever och politiker
att elevernas röster blir hörda och de ges en chans att påverka
att eleverna fick en inblick i hur politiker arbetar
eleverna blir ett slags PR för Birger Sjöberggymnasiet
att det är viktigt med hearing och önskemålet är att det skall komma till stånd minst
en gång/termin

Från nämndens sida framfördes bl a
•
•
•
•

att de var mycket positiva till hearing
att det är viktigt att öka kontakten mellan elever och politiker
att samråd och dialog är viktigt och att det är värdefullt att träffas eftersom det
resulterar i ett dokument som blir levande
att nämnden också anser att hearing skall hållas en gång per temin

Information från nämndordföranden och förvaltningschefen
Förvaltningschefen redovisar statistik från ”Öppna jämförelser Gymnasieskola 2008”
som är den första rapporten där SKL publicerar och jämför indikatorer för
gymnasieskolan. I rapporten presenteras resultaten för de elever som är folkbokförda i
kommunen samt de resurser kommunerna satsar på gymnasieskolan. Gymnasieskolans
resultat beskrivs utifrån Slutbetyg, Arbetsmiljö och hälsa, Arbete och högre studier och
Demokrati.
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Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden beslutar att hearing mellan elever på Birger Sjöberggymnasiet och
politiker i gymnasienämnden skall äga rum en gång per termin.
Övrig information läggs till handlingarna.
_____________
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Dnr 2008/134

Extra ärende avseende Mål- och resursplan 2009-2011
Kommunfullmäktiges nyligen utkomna sammanställning Mål- och resursplan 20092011 föranledde en diskussion kring eventuella besparingar om 1 % av varje
anslagsbindningsnivå. Dessa pengar, vilka förvaltningschefen har att fördela vid behov,
skulle i så fall fungera som en buffert för verksamhetsförändringar.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden ger i uppdrag åt förvaltningschefen att ta fram en
konsekvensbeskrivning av fördelar respektive nackdelar med att ha/inte ha en buffert.

_____________

Protokollsutdrag:
Ekonomer gymnasieförvaltningen
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Dnr 2008/8

Anmälan av delegationsbeslut 2008
Delegationsbeslut enligt särskilda förteckningar för perioden 2008-10-092008-11-07 anmäles.

Gymnasienämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
_____________
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Dnr 2008/9

Meddelanden 2008
Meddelandelista för perioden 2008-10-11 – 2008-11-06 redovisas enligt bilaga.

Gymnasienämndens beslut
Meddelandelista för ovanstående period läggs till handlingarna.

_____________
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Dnr 2008/27

Ärenden till nästa sammanträde 2008
•
•

Förvaltningschefen redovisar fortsättningen av det kommunala uppföljningsansvaret
Rapport ekonomi

_____________
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