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Närvarolista
Beslutande
Henrik Josten (M)
Theresia Nordlund (S) §§ 29-35, del av § 36
Christin Slättmyr (S) §§ 37-39
Astrid Karlsson-Björkman (M)
Anna Rudebou Svedung (M)
Christer Thobiasson (M)
Leif Höglund (S)
Bengt Fröjd (C)
James Bucci (V) §§ 29-37
Jan-Erik Stridh (VFP) §§ 38-39
Christina Olsen-Lundh (MP)

Tjänstgör för

Theresia Nordlund (S)

Gunnar Henriksson (FP)

James Bucci (V)

Ersättare
Christin Slättmyr (S) §§ 29-36
Jonathan Axelsson (M)
Anette Ruus (S)
Jan-Erik Strid (VFP) §§ 29-37
Personalföreträdare
Marija Matsson-Harms
Övriga deltagare
Christina Wennerdal, rektor, § 35
Marie Nordvall, förvaltningsekonom, § 36
Lena Hansson, gymnasiechef, § 37
Kent Javette, förvaltningschef
Marit Hansson, förvaltningssekreterare
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Ärenden

Sid
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Lokalfrågor gymnasieförvaltningen 2012
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Gym/Vux Vänersborg-Trollhättan
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Möjlighet att träffa samverkansavtal kring nationellt godkänd
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Mål- och resursplan 2013-2015
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Verksamhetsuppföljning 2012
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§ 38

Gym/Vux Vänersborg-Trollhättan – beslut om antagande av förbundsordning, 16
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§ 29

Dnr 2012/7

Lokalfrågor gymnasieförvaltningen 2012
Förvaltningschefen informerar.
AME kommer troligen att flytta till Gyllenheimsgatan. Administrationen kommer att
inrymmas på Lindgården.
En offert beträffande renovering av restaurang- och livsmedelsprogrammets lokaler på
Onsjö har inkommit. Beräknat belopp är 1 025 Tkr. Verksamheten ses över i samband
med detta och ett underlag kommer att presenteras nästkommande nämnd.
Kommunalförbundets kansli är tänk att inrymmas i Vänerparken.

Gymnasienämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
_____________
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§ 30

Dnr 2009/122

Gym/Vux Vänersborg - Trollhättan
Styrgruppsmöte ägde rum föregående fredag. Diskussioner fördes om kostnadsbilden
för respektive kommun.
En speciell lokalplaneringsgrupp inom ramen för arbetet med bildandet av
kommunalförbund kommer att starta.

Gymnasienämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
_____________
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§ 31

Dnr 2012/57

Möjlighet att träffa samverkansavtal kring nationellt godkänd
idrottsutbildning (NIU)
Ärendebeskrivning
Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) har fr o m 2011/2012 införts som ett
komplement till riksidrottsgymnasierna, vilka har s k riksrekrytering, som innebär att
eleverna alltid blir förstahandsmottagna.
NIU ersätter de tidigare regionala idrottsgymnasierna och ska godkännas av ett
specialidrottsförbund.
Ansökan från eleven sker i två steg: eleven söker dels NIU, dels nationellt program. Om
samverkansavtal inte har tecknats är elevens mottagande i anordnande kommun styrt av
om utbildningen erbjuds i hemkommunen/samverkansområdet eller inte.
Om det nationella programmet finns i hemkommunen/samverkansområdet kommer
eleven att bli andrahandsmottagen. Att elever som vid urval till utbildningen tas emot på
NIU, rangordnade efter idrottsliga förutsättningar, i nästa led får olika förutsättningar att
komma in på sökt nationellt program blir för många sökande svårförståeligt.
Tjänsteskrivelse daterad 2012-03-05 föreligger.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden uppdrar åt förvaltningen att teckna särskilda samverkansavtal för
nationellt godkända idrottsutbildningar.
_____________

Protokollsutdrag:
rektorer
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Dnr 2012/4

Information, rapporter och övriga frågor 2012
Information från nämndordförande
Styrgruppsmöte hölls föregående fredag för arbetet med bildande av
kommunalförbundet.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden noterar informationen.
_____________
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§ 33

Dnr 2012/5

Anmälan om delegationsbeslut 2012
Delegationsbeslut enligt särskild förteckning anmäles.

Gymnasienämndens beslut
Anmälan om delegationsbeslut läggs till handlingarna.
_____________
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§ 34

Dnr 2012/6

Meddelanden 2012
Meddelandelista för perioden 2012-03-06-2012-04-03 redovisas enligt bilaga.

Gymnasienämndens beslut
Meddelandelista för perioden läggs till handlingarna.
_____________
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§ 35

Dnr 2012/7

Lokalfrågor gymnasieförvaltningen 2012
- flytt av Komvux vård- och omsorgsutbildning samt särvux till
Idrottsgatan 7
Ärendebeskrivning
Gymnasienämnden gav genom beslut förvaltningen i uppdrag att göra en översyn för att
kostnadseffektivisera Komvux (Dnr GN 2011/59, § 60, 2011-06-14). Genom beslut
2011-09-20, (Dnr GN 2011/9, § 9), förtydligades uppdraget ytterligare då
förvaltningschefen gavs i uppdrag att ”utöver tidigare uppdrag om en översyn för att
kostnadseffektivisera Komvux, göra en genomlysning av samtliga lokaler inom
gymnasienämndens verksamhetsområde, användningen av dessa samt behov av
lokalerna i förhållande till verksamheterna”.
Som ett första led i åtgärder för effektivisering av lokalanvändandet föreslås att vårdoch omsorgsprogrammet för vuxna samt särvux flyttar från Vänerparken till Idrottsgatan
7 inför höstterminen 2012.
Tjänsteskrivelse daterad 2012-03-30 föreligger.

Gymnasienämndens behandling av ärendet
Christina Wennerdal, rektor Komvux, kom för att ge sin syn på förslaget.
Nämnden ajournerade sig 09.30-10.00.
James Bucci (V) yrkade avslag till förvaltningens förslag.
Ordförande föreslog ett tilläggsyrkande enligt följande:
- att målsättningen på sikt är att samla Komvux verksamheter.
Genom acklamation fann ordförande att gymnasinämnden antagit förvaltningens förslag
till beslut samt tilläggsyrkande.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden beslutar
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att Komvux vård- och omsorgsutbildning samt särvux flyttas från Vänerparken till
Idrottsgatan 7
att verksamheterna skall bedrivas på Idrottsgatan 7 fr o m höstterminen 2012 samt
att målsättningen på sikt är att samla Komvux verksamheter.
James Bucci (V) reserverade sig mot beslutet (se bil 1).
Christina Olsen-Lundh (MP) reserverade sig mot beslutet.

_____________

Protokollsutdrag:
komvux
rektorer Birger Sjöberggymnasiet
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§ 36

Dnr 2012/58

Mål- och resursplan 2013-2015
Ärendebeskrivning
Förslag till mål- och resursplan föreligger. Marie Nordvall, förvaltningsekonom,
föredrar ärendet.
Nettoramen utgör 180 737 Tkr för 2013, fördelat på anslagsbindningsnivåer enligt
följande:
Nämnd/administration
Gymnasium/gymnasiesärskola
Komvux
Uppdragsutbildning
Arbetsmarknadsenhet

5 305 Tkr
147 617 Tkr
17 122 Tkr
0,0
10 693 Tkr

Gymnasienämndens behandling av ärendet
Theresia Nordlund (S) presenterade följande yrkanden:
1. 700 Tkr överförs från Arbetsmarknadsenhetens anslagsbindningsnivå till gymnasiets
individuella program (IM) för särskild satsning på flickor.
2. Gymnasienämnden hemställer hos kommunstyrelsen om ytterligare 2 300 Tkr för att
bibehålla lärartätheten på gymnasiet.
Nämnden ajournerar sig 10.50-11.05 för diskussioner i grupper. Theresia Nordlund
avvek inför ajourneringen och deltog ej i beslutet. Ingen ersättare sattes in under denna
paragraf.

James Bucci (V) och Bengt Fröjd (C) yrkade bifall till Theresia Nordlunds förslag.
Yrkande 1 – Theresia Nordlunds (S) förslag
700 Tkr överförs från Arbetsmarknadsenhetens anslagsbindningsnivå till gymnasiets
individuella program (IM) för särskild satsning på flickor.
_________________________________________________________________________________________________
│ Justerandes sign
│ Utdragsbestyrkande
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Gymnasienämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2012-04-16

13 (18)

James Bucci (V) och Bengt Fröjd (C) yrkade bifall.
Genom acklamation fann ordförande att Theresia Nordlunds förslag avslogs.
Omröstning begärdes. Ordförande föreslog omröstningsordning enligt följande: den
som avslår Theresia Nordlunds (S) förslag röstar JA, och den som bifaller förslaget
röstar NEJ.
5 JA-röster
Astrid Karlsson-Björkman (M)
Anna Rudebou-Svedung (M)
Christer Thobiasson (M)
Christina Olsen-Lundh (MP)
Henrik Josten (M)
3 NEJ-röster
Leif Höglund (S)
Bengt Fröjd (C)
James Bucci (V)
Gymnasienämnden hade med 5 ja-röster mot 3 nej-röster avslagit yrkande 1 från
Theresia Nordlund
Yrkande 2 – Theresia Nordlunds (S) förslag
Gymnasienämnden hemställer hos kommunstyrelsen om ytterligare 2 300 Tkr för att
bibehålla lärartätheten på gymnasiet.
James Bucci (V) och Bengt Fröjd (C) yrkade bifall.
Genom acklamation fann ordförande att Theresia Nordlunds förslag avslogs.
Omröstning begärdes. Ordförande föreslog omröstningsordning enligt följande: den
som avslår Theresia Nordlunds (S) förslag röstar JA, och den som bifaller förslaget
röstar NEJ.
4 JA-röster
Astrid Karlsson-Björkman (M)
Anna Rudebou-Svedung (M)
Christer Thobiasson (M)
Henrik Josten (M)
4 NEJ-röster
Leif Höglund (S)
Bengt Fröjd (C)
James Bucci (V)
Christina Olsen-Lundh (MP)
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Ordförandens utslagsröst avgjorde. Gymnasienämnden beslutade därmed att yrkande 2
avslogs.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden fastställer förslag till mål- och resursplan 2013-2015, men med
ändringen att 700 Tkr överförs från Arbetsmarknadsenheten till gymnasiet.
Leif Höglund (S) reserverade sig mot beslutet till förmån för Theresia Nordlunds (S)
båda yrkanden.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
_____________

Protokollsutdrag:
kommunkansliet
rektorer
AME-chef
ekonomer
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Dnr 2012/59

Verksamhetsuppföljning 2012
Ärendebeskrivning
Vid föregående sammanträde beslöt gymnasienämnden att införa
verksamhetsuppföljning som en stående punkt på nämndens dagordning.
Lena Hansson, gymnasiechef, kom till dagens sammanträde och informerade om bl a
historik, nuläge och prognoser kring lokaler och programutbud.

Gymnasienämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
_____________
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Dnr 2009/122

Gym/Vux Vänersborg - Trollhättan - beslut om antagande av
förbundsordning, konsortialavtal samt reglemente
Bakgrund
I december 2010 fattade kommunfullmäktigeförsamlingarna i Vänersborg och
Trollhättan beslut om att skapa en gemensam struktur för de frivilliga skolformerna,
d v s gymnasieskola, gymnasiesärskola samt vuxenutbildning. Bakgrunden är vikande
elevunderlag till gymnasieskolan och ökad konkurrens från friskolor och kommunala
skolor. Initiativet togs av samarbetskommittén Vänersborg-Trollhättan.
Enligt tidsplanen för arbetet med bildande av kommunalförbund, reviderad 2012-01-27,
skall beslut om förbundsordning tas i kommunfullmäktige under juni månad 2012.
Kommunalförbundet kommer att benämnas Kunskapsförbundet Väst.
Ärendebeskrivning
Förslag till förbundsordning, konsortialavtal samt reglemente för Kunskapsförbundet
Väst föreligger.
I förbundsordningen anges bl a att kommunalförbundet har till ändamål
- att genom mellankommunal samverkan rörande tillhandahållandet av utbildning inom
de frivilliga skolformerna uppnå ökad utbildningskvalitet för ungdomar och studerande
i medlemskommunerna och
- att verka för att de frivilliga skolformerna ska vara en drivkraft i samhällsutvecklingen
Vidare anges att förbundet bildas på obestämd tid och att direktionen består av 14
ledamöter och 14 ersättare, d v s 7 ledamöter och 7 ersättare från vardera Vänersborg
respektive Trollhättan. Ledamöter och ersättare skall väljas ur kommunfullmäktiges
församling. Kommunalförbundet kommer att ha sitt säte i Trollhättan.
Förbundsordningen träder, enligt upprättat förslag, i kraft den 1 juli 2012, under
förutsättning att kommunfullmäktige i Vänersborg och Trollhättan vid aktuell tidpunkt
fattat beslut om att anta förbundsordningen.
Av konsortialavtalet framgår att förbundet bildas med verkan från 1 juli 2012, men att
förbundets egentliga verksamhet inleds den 1 januari 2013. Perioden 1 juli -31
december 2012 benämns som ”övergångsperioden”. Avtalet innehåller vidare uppgifter
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om verksamhetsövergång, inventarier och annan lös egendom, finansiering, ägarsamråd
m m.
I förslag till reglemente uppges att förbundsdirektionen är Kunskapförbundets Västs
beslutande, förvaltande och verkställande organ. Direktionen skall därmed fullgöra de
uppgifter som ankommer på kommunfullmäktige och de nämnder som föreskrivs i de
lagar och författningar som reglerar förbundets verksamhet. Direktionen får handlägga
ärenden endast när fler än hälften av ledamöterna är närvarande.
Direktionen är vidare ansvarig för förbundets diarium och är även arkivbildare med
ansvar för arkivvård.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden beslutar att
- ställa sig bakom föreslagen förbundsordning samt konsortialavtal och reglemente
för kommunalförbundet Kunskapsförbundet Väst
- meddela kommunfullmäktige beslutet

_____________

Protokollsutdrag:
kommunkansliet
Trollhättans stad
rektorer
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Dnr 2012/8

Ärenden till nästa sammanträde 15 maj 2012
•
•
•
•
•
•

Delårsrapport
Lokalfrågor - Onsjö
Gym/Vux Vänersborg-Trollhättan
Verksamhetsuppföljning
Kvalitetsredovisning Birger Sjöberggymnasiet och Komvux
Fordonsprogrammet
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