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Plats

Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

Tid

Torsdagen den 10 maj 2012, kl 08.30-10.30.

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 2

Ärendelista

Sid 3

Utsedd att justera

Marie Dahlin (S)

Paragrafer

139

Underskrifter
Sekreterare

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

Maud Rudquist

Ordförande

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

Gunnar Lidell

Justerande

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

Marie Dahlin
________________________________________________________________________________

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

Kommunstyrelsen
2012-05-10

Datum för anslags uppsättande
Datum för anslags nedtagande

2012-05-10
2012-06-04

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsen, Sundsgatan 29, Vänersborg

Underskrift
utdragsbestyrkande

..............................................................................
Maud Rudquist
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Närvarolista
Beslutande
Gunnar Lidell
Marie Dahlin
Johan Ekström
Kerstin Andersson Carlsson
Lena Eckerbom Wendel
Tove af Geijerstam
Marie-Louise Bäckman
Joakim Sjöling
Madelaine Karlsson
Anne Sophie Aronsson
Bo Carlsson
James Bucci
Lutz Rininsland
Marika Isetorp
Gunnel Dirsäter

(M)
(S)
(FP)
(M)
(M)
(FP)
(KD)
(S)
(S)
(S)
(C)
(V)
(V)
(MP)
(MP)

Tjänstgör för

Ersättare
Bengt Larson
Marianne Ramm
Åsa Olin
Morgan Larsson

(S)
(V)
(V)
(VFP)

Henrik Josten

(M)

Anders Forsström

(M)

Lennart Niklasson

(S)

Per Sjödahl

(MP)

Övriga deltagare
Kommundirektören Ove Thörnkvist
Kanslichefen Katrin Siverby
Ekonomichefen Thomas Sannemalm
Personalchefen Ewa Öqvist
Förhandlingschefen Kent Johansson
Kommunsekreteraren Maud Rudquist
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Ärenden
§ 139

Sid
Beslut om förbundsordning, reglemente samt konsortialavtal m m
avseende bildande av kommunalförbund med ansvar för de frivilliga
skolformerna inom Trollhättan och Vänersborg (Dnr KS 2011/65)
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Dnr 2011/65

Beslut om förbundsordning, reglemente samt konsortialavtal m
m avseende bildande av kommunalförbund med ansvar för de
frivilliga skolformerna inom Trollhättan och Vänersborg
Ärendebeskrivning
Prognosen för elevutvecklingen är att dagens elevantal kommer att minska mellan 2535%. Prognosen bygger på att antalet ungdomar i gymnasieskolan minskar samtidigt
som det är troligt att andelen elever i friskolor ökar något.
Sedan år 2005 har Trollhättan och Vänersborg ett samarbetsavtal om gymnasiesärskolan
som omfattar nationella och specialutformade program för att bredda utbudet för
eleverna.
Inom vuxenutbildningen finns idag ett väl utvecklat samarbete om kursutbud och marknadsföring. Slutsatsen är att mindre årskullar och ökande konkurrens medför att det blir
svårt att upprätthålla ett brett utbildningsutbud till en rimlig kostnad.
Mot bakgrund av det vikande elevunderlaget i gymnasieskolan, ett ökande utbud av
friskoleetableringar och konkurrens från andra kommuner samt utredningen om nya
gymnasieskolan Gy 2011 beslutade båda kommunerna, på initiativ av samarbetskommittén Trollhättan-Vänersborg, att utreda en gemensam struktur för de frivilliga
skolformerna.
Kommunfullmäktige i Vänersborgs kommun beslutade vid sammanträde 2010-12-15, §
173, att Trollhättan och Vänersborg skulle teckna ett samverkansavtal för de frivilliga
skolformerna (gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen) om
gemensamt programutbud och fritt sök för eleverna enligt förslag;
Trollhättan och Vänersborg skulle utveckla en gemensam struktur för de frivilliga
skolformerna som skulle vara i drift 2012-01-01. Avsikten var att bilda ett
kommunalförbund.
Kommunfullmäktige i Trollhättans stad fattade vid sammanträde 2010-12-20, § 141, ett
liknande beslut.
Kommunfullmäktige i Vänersborgs kommun har därefter vid sammanträde 2011-12-14,
§ 166, beslutat att förlänga samverkansavtalet för de frivilliga skolformerna om gemensamt program ut och fritt sök för eleverna tills kommunalförbundet kunde vara i drift
samt att förskjuta tidsplanen för i drifttagande av ett kommunalförbund till senast
2013-01-01.
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Kommundirektören har i tjänsteutlåtande 2012-04-17 bland annat redovisat bakgrund
till arbetet med att samverka för de frivilliga skolformerna, redogjort för utredningsarbetet som mynnat i ett förslag att bildande ett kommunalförbund samt lämnat förslag
till beslut.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Ärendet har varit föremål för förhandling enligt MBL § 11. Av MBL-protokoll
2012-04-20, § 7, framgår att parterna förklarade förhandlingen avslutad i oenighet.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2012-05-02, § 116
Ordföranden redovisade att av lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL), 14 §,
andra stycket, framgår att ”Uppnås icke enlighet vid förhandling enligt första stycket,
skall arbetsgivare på begäran förhandla även med central arbetstagarorganisation.”
Begäran om central förhandling enligt MBL 14 §, har begärts.
Kommundirektören Ove Thörnkvist, förhandlingschefen Kent Johansson, personalchefen Eva Öqvist och ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade.
Kommunstyrelsen beslutade att notera informationen.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Förhandlingschefen Kent Johansson redovisade att centrala förhandlingar enligt MBL
14 §, har genomförts.
Kommundirektören Ove Thörnkvist, förhandlingschefen Kent Johansson, personalchefen Eva Öqvist och ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade.
Ordföranden redovisade arbetsutskottets beslutsförslag:
Kommunfullmäktige beslutar
- att bilda ett kommunalförbund för de frivilliga skolformerna i Trollhättan och
Vänersborg
- att anta förbundsordning och reglemente för Kunskapsförbundet Väst enligt förslag
- att teckna föreslaget konsortialavtal mellan medlemskommunerna
- att Gymnasienämndens ansvar upphör i och med start av Kunskapsförbundet Väst
den 1 januari 2013.
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Beslutet gäller under förutsättning att Trollhättans stad fattar liknande beslut.
Ordföranden redovisade sitt eget ändringsförslag till fjärde att-satsen enligt följande:
att Gymnasienämnden och dessa ansvar för de frivilliga skolformerna, upphör i och med
start av Kunskapsförbundet Väst den 1 januari 2013. Med detta beslut entledigas
gymnasienämndens ledamöter och ersättare från sina uppdrag den 31 december 2012.
Ordföranden redovisade vidare ett tilläggsförslag enligt följande:
att uppdra åt kommunstyrelsen att hantera kostnader under övergångsperioden inom
ramen för kommunstyrelsens förfogandeanslag.
Marie Dahlin (S) yrkade bifall till det redigerade beslutsförslaget i sin helhet.
Sedan överläggningarna avslutats redovisade ordföranden att det fanns ett förslag,
benämnt arbetsutskottets förslag, ett ändringsförslag avseende fjärde att-satsen samt ett
tilläggsförslag, benämnt femte att-satsen.
Ordföranden föreslog följande propositionsordning, som godkändes av kommunstyrelsen. Först ställs de tre första att-satserna under proposition. Därefter ställs den
fjärde att-satsen mot ordförandens ändringsförslag. Härefter ställs tilläggsförslaget, den
femte att-satsen, under proposition. Slutligen ställs den avslutande meningen under
proposition.
Ordföranden ställde de tre första att-satserna under proposition och fann att
kommunstyrelsen bifallit dessa.
Härefter ställde ordföranden beredningens fjärde att-sats mot ordförandens
ändringsförslag och fann att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med ordförandens
förslag.
Sedan ställde ordföranden sitt tilläggsförslag, benämnt den femte att-satsen under
proposition och fann att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med detta.
Slutligen ställde ordföranden den avslutande meningen under proposition och fann att
kommunstyrelsen beslutat i enlighet med denna.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
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Kommunfullmäktige beslutar
- att bilda ett kommunalförbund för de frivilliga skolformerna i Trollhättan och
Vänersborg
- att anta förbundsordning och reglemente för Kunskapsförbundet Väst enligt förslag
- att teckna föreslaget konsortialavtal mellan medlemskommunerna
- att Gymnasienämnden och dessa ansvar för de frivilliga skolformerna, upphör i och
med start av Kunskapsförbundet Väst den 1 januari 2013. Med detta beslut
entledigas gymnasienämndens ledamöter och ersättare från sina uppdrag den 31
december 2012.
- att uppdra åt kommunstyrelsen att hantera kostnader under övergångsperioden inom
ramen för kommunstyrelsens förfogandeanslag.
Beslutet gäller under förutsättning att Trollhättans stad fattar liknande beslut.
_____________

Reservation:

Lutz Rininsland (V) reserverade sig mot beslutet enligt bilaga 1

Bilaga

Lutz Rininslands (V) reservation bilaga 1

Noteras att med begreppet ”liknande beslut” avses att besluten har samma innebörd med
beaktande av de särskilda kommunalrättsliga förutsättningar som råder i respektive
kommun.
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