VÄNERSBORGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Gymnasienämnden

2003-11-17

1 (8)

Plats och tid

Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, stora konferensrummet,
Kl 13.00 – 18.15

Beslutande

Kjell Nilsson (s), ordförande
Orvar Carlsson (kd), vice ordförande
Gisela Holtersson (s)
Jeanette Larsson (s)
Birger Gustafsson (c)
James Bucci (v)
Erling Pettersson (m), § 85, kl 13.00-14.45
Alexander Oskarsson (fp)
Peter Göthblad (fv)

Övriga deltagande

Anette Ruus (s), ej tjänstgörande ersättare
Leif Höglund (s), ej tjänstgörande ersättare
Joakim Sjöling (s), ej tjänstgörande ersättare
Andreas Hjertén (m), tjänstgörande ersättare, § 86-92
Magdalena Hansson (fv), ej tjänstgörande ersättare
Lars Karlsson, personalföreträdare, § 86-88
Karl-Johan Höjer, förvaltningschef
Marie Nordvall, ekonom, § 85-89
Guy Mahlviker, kommunchef, § 89
Ewa Ferm, tf chef arbetsmarknadsavdelningen, § 89
Siw Andersson, utvecklingsledare, § 85
Anne Elfving, förvaltningssekreterare, § 86-92

Utses att justera

Jeanette Larsson

Justeringens
plats och tid

Gymnasieförvaltningen torsdagen den 20 november, kl 13.00

Underskrifter

Sekreterare

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

Paragrafer

85-92

Anne Elfving
Ordförande

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

Kjell Nilsson
Justerande

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

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

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

Gymnasienämnden
2003-11-17

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats
för protokollet

Datum för anslags
nedtagande

Gymnasieförvaltningen

Underskrift

.....................................................................................
Utdragsbestyrkande

VÄNERSBORGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Gymnasienämnden

Justerande sign

2003-11-17

Utdragsbestyrkande

Sida

2

VÄNERSBORGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Gymnasienämnden

Sida

3

2003-11-17

§ 85
Information kring gymnasienämndens ekonomi
Ekonomen, utvecklingsledaren och förvaltningschefen ger en information kring
gymnasienämndens ekonomi. Framtagande av gymnasienämndens budget,
fördelning på olika anslagsbindningsnivåer samt system för uppföljning och
bokslut redovisas.
Förvaltningschefen redogör för olika förslag till åtgärder samt konsekvenser
för att anpassa verksamheten inom tilldelad budgetram.

Gymnasienämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
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§ 86

Dnr 2002.49

Åtgärdsplan för utvärdering av gymnasieskolans organisation
Gymnasienämnden beslutade 2002-08-22 att uppdra åt förvaltningen att
utvärdera gymnasieskolans organisation med stöd av extern utvärderare.
Utvärderingen genomfördes under våren av Skandinaviska Utvärderingsinstitutet UviAB.
Efter utvärderingen uppdrog gymnasienämnden 2003-06-18 åt förvaltningen
att ta fram en åtgärdsplan för följande områden; information, gemensam vision
för gymnasieskolan samt ledarskap och ledarlag.
Vid gymnasienämndens sammanträde 2003-09-23 beslutades att förvaltningen
med nuvarande organisation som grund fick i uppdrag att för det fortsatta
utvecklingsarbetet att väga samman olika utvärderingar och mätningar, att
efter dialog med ledningspersonal och fackliga organisationer ta fram en
åtgärdsplan och att rapportera kring dialog och åtgärdsplan vid
gymnasienämndens sammanträde i november samt besluta om tidsplan och
uppföljning.
Förvaltningschefen redovisar åtgärdsplanen vid nämndens sammanträde.
Gymnasienämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
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§ 87

Dnr 2003.1

Förändring av budget mellan anslagsbindningsnivåer
Gymnasienämnden har beslutat att bedriva gymnasiesärskola i egen regi fr o m
läsåret 2003/04. Gymnasiesärskolan använder delar av de resurser som
gymnasieskolan har. Därav behöver delar av gymnasieskolans budget föras
över till gymnasiesärskolan.
Tjänsteutlåtande daterat 2003-11-11 föreligger.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden föreslår kommunfullmäktige att budget för gymnasieskolan
förs över till gymnasiesärskolan med 190 tkr för
år 2003 och 620 tkr för år 2004.

Expedieras
Kommunstyrelsen
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§ 88

Dnr 2003.91

Sammanträdestider för gymnasienämnden 2004
Gymnasienämndens beslut
Sammanträdestider för gymnasienämnden 2004 enligt nedan fastställs.
Sammanträdena startar kl 15.00. Avvikande dagar/tider framgår nedan.
Organ

Avvikande dag/tid

Datum

Gymnasienämnd
Gymnasienämnd
Gymnasienämnd
Gymnasienämnd
Gymnasienämnd
Gymnasienämnd

kl 13.00

27 januari
24 februari
23 mars
6 april
17 maj
15 juni

Gymnasienämnd
Gymnasienämnd
Gymnasienämnd
Gymnasienämnd
Gymnasienämnd

kl 13.00
måndag

24 augusti
22 september
18 oktober
15 november
7 december

onsdag
måndag
måndag
kl 12.00

Expedieras
Kommunstyrelsen
Samverkansgruppen FSG
Samtliga rektorer
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§ 89

Dnr 2003.92

Remiss angående övertagande av verksamhet från kommunens
arbetsmarknadsavdelning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2003-11-05 remitterat ärende om
överflyttning av arbetsmarknadsavdelningen till gymnasienämnden för yttrande.
Överflyttningen ingår som en del i en översyn av kommunstyrelseförvaltningens organisation.
Förvaltningschefens yttrande daterat 2003-11-11 föreligger.
Kommunchefen och arbetsmarknadsavdelningens tillförordnade chef
informerar i ärendet.

Ajournering
Ordföranden ajournerar sammanträdet för gruppöverläggningar kl 17.20.
Mötet återupptas kl 17.45.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden är beredd att överta arbetsmarknadsavdelningens
verksamhet, utifrån följande förutsättningar:
- att övertagande av verksamheten avser ungdom och utvecklingsfunk-tionen
inom arbetsmarknadsavdelningen. Övrig verksamhet, som utelaget och
offentligt skyddat anställning, förutsätts ej vara aktuellt att föra över till
gymnasienämnden.
- att verksamheten under åren 2004 - 2006, särredovisas som fristående
enhet under gymnasienämnden.
- att ansvaret för strategiska arbetsmarknadspolitiska åtgärder fortfarande
ligger under kommunstyrelsens ansvarsområde.
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§ 89 forts.
Gymnasienämnden önskar anteckna till protokollet att beslutsunderlaget samt
tiden varit knapphändig för att kunna sätta sig in i ärendet.

Expedieras
Kommunstyrelsen
Samverkansgruppen FSG
Samtliga rektorer
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§ 90

Dnr

Information
Elevriksdag 2004 – avtal mellan Elevorganisationen och Vänersborgs kommun
har undertecknats. Vidare har brev till sponsorer har skickats ut vecka 46.
Presskonferens kommer att hållas 26 november, kl 13.30, med anledning av
Elevriksdagen.
Fyrbodal gymnasieutredning – kartläggningsarbete pågår vad gäller gymnasiala
utbildningar, kostnader o s v. Information kring utredningen erbjuds 19
november i samband med kommunstyrelsens sammanträde.
--Ledamoten Jeanette Larsson uppvaktas av gymnasienämnden med en blomma
med anledning av sin 50-årsdag.
--Projekt 3 B:n – projektet kring bemötande, bedömning och betyg på Birger
Sjöberggymnasiet följer tidsplanen. Projektet röner stor uppmärksamhet runt
om i landet.
Teckenspråkslärarna har en förfrågan om nämndens ledamöter önskar en kort
introduktion i teckenspråk. Ledamöterna uttalar stort intresse.
Anmälan till julbord i samband med gymnasienämndens sammanträde
9 december lämnas till förvaltningssekreteraren senast 4 december.
Siw Andersson, utvecklingsledare, har utsetts till representant i en arbetsgrupp
för att ta fram folkhälsoprogram för Vänersborg.

Gymnasienämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
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§ 91

Dnr

Anmälan av delegationsbeslut
Delegationsbeslut enligt för perioden 2003-10-14—11-10 anmäles.
Beslutsjournaler samt underlag finns tillgängliga för förvaltningen.

Gymnasienämndens beslut
Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna.
-----

§ 92

Dnr

Meddelanden
Meddelanden enligt bilaga för perioden 2003-10-14—11-10 föreligger.

Gymnasienämndens beslut
Meddelandelista för ovanstående period läggs till handlingarna.
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