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§ 1 Godkännande av dagordning
Gymnasienämndens beslut
att godkänna dagordningen med tillägg enligt sammanfattning nedan
Sammanfattning
Ärendet revidering av gymnasienämndens kontaktpolitikerorganisation läggs till sist på
dagordningen.
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Gymnasienämndens beslut
att utse Markus Lindberg (C) att justera dagens protokoll 2018-03-05
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§ 3 Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2017, gymnasienämnden 2018/723
Gymnasienämndens beslut
att godkänna redovisningen av systematiskt arbetsmiljöarbete 2017 för
gymnasienämndens verksamheter
Sammanfattning
Patrik Håkansson förvaltningschef föredrar ärendet uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet för gymnasienämndens verksamhet 2017.
Inom Karlshamns kommun ska inom det systematiska arbetsmiljöarbetet tre delar årligen
genomföras på respektive enhet, arbetsmiljörond APT, arbetsmiljörond
fastighetssyn/fysisk skyddsrond samt på APT gå igenom riktlinjerna för likabehandling,
kränkande särbehandling, alkohol och droger samt rökfri arbetstid och arbetsplats.
Samtliga fyra skolenheter och basenheten på Vägga gymnasieskola samt Vägga
Vuxenutbildning och lärcenter är överens inom arbetsplatsen att de har genomfört alla
delar i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Nämndens statistik för 2017 avser 231 medarbetare. Den korta sjukfrånvaron minskade
under 2017 till 3,19 dagar per medarbetare. För kommunen totalt ligger den korta
sjukfrånvaron på 6,39 dagar per medarbetare.
Den långa sjukfrånvaron ökade under 2016 till 11 dagar per medarbetare från 2015 års
siffra 8 dagar. 2017 sjunker den långa sjukfrånvaron till 9 dagar per medarbetare. För
kommunen totalt ligger den långa sjukfrånvaron för 2017 på 21,25 dagar.
Den totala sjukfrånvaron ökade under 2016 till 14,7 dagar per medarbetare jämfört med
11,5 dagar under 2015. För 2017 sjönk den totala sjukfrånvaron till 12,19 dagar per
medarbetare. Kommunens totala sjukfrånvaro var 27, 64 dagar per medarbetare.
Uppföljning av anmälda arbetsskador inom Karlshamns kommun redovisas per förvaltning.
Totalt har 335 arbetsskadeanmälningar inkommit 2017 fördelade på
•
•
•

262 olycksfall
10 färdolyckor
63 arbetssjukdomar

Av de 335 anmälda arbetsskadorna avsåg 16 st medarbetare inom
utbildningsförvaltningen. Av utbildningsförvaltningens 16 anmälda arbetsskador
ledde:
 6 st inte till någon sjukfrånvaro
 3 st till 1-3 dagars sjukfrånvaro
 2 st till 4-14 dagars sjukfrånvaro
 5 st till mer än 14 dagars sjukfrånvaro
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Följande orsaker har angetts till de 16 anmälda arbetsskadorna:










Fall 3 st
Fysisk överbelastning 3 st
Psykisk överbelastning 3 st
Slagit eller stött emot 2 st
Skadad av maskin/föremål i rörelse 1 st
Skadad av fallande föremål 1st
Skadad av person (fysiskt) 1 st
Fordonsolycka 1 st
Inomhusklimat 1 st

2017 var andra året på nuvarande avtal med företagshälsovården Avonova.
Avtalet sträcker sig till och med 2021 och omfattar totalt 4000 timmar för hela Karlshamns
kommun. Timmarna är fördelade enligt:







Beteendevetare 1900 timmar
Fysioterapeut 1300 timmar
Företagssköterska 400 timmar
Företagsläkare 200 timmar
Arbetsmiljöingenjör 100 timmar
Hälsopedagog 100 timmar

Under 2017 nyttjade utbildningsförvaltningen totalt 26 % av dessa timmar.
Beslutsunderlag
Uppföljning SAM inkl sjukfrånvaro och FHV-insatser 2017 gymnasienämnden
Beslutet skickas till
Patrik Håkansson, förvaltningschef
Per Theorin, verksamhetschef gymnasie- och vuxenutbildning
Emma Aldén, personalstrateg
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§ 4 Resultatrapport/bokslut för 2017 för Gymnasienämnden 2018/601
Gymnasienämndens beslut
att godkänna resultatrapport/bokslut för 2017 för gymnasienämnden
Sammanfattning
Nämnden ska redovisa utvecklingen inom sin verksamhet för perioden
2017-01-01 – 2017-12-31. Fokus i redovisningen ska ligga på analys av resultatet under
perioden. En bedömning av måluppfyllelsen av kommunfullmäktiges inriktningsmål och en
framtidsbedömning ska också göras. I resultatrapport för 2017 redovisas även uppföljning
av intern kontroll.
Gymnasienämnden totalt har en budget i balans med 270 tkr plus för 2017, däremot skiftar
det mellan de olika verksamheterna.
Gymnasieskola och gymnasiesärskola
Verksamheten har ett underskott på ca 450 tkr, vilket huvudsakligen beror på
interkommunal ersättning. En del av underskottet uppvägs av bidrag från Migrationsverket
för nyanlända elever. Det krävs en fördjupad analys av den interkommunala ersättningen.
Vuxenutbildning
Budget har kunnat hållas trots de ökade lönekostnaderna pga. den lokala
lärarlönesatsningen. En av de bidragande faktorerna till att verksamheten under 2017 har
kunnat hålla nere kostnaderna för kompetensutveckling inom ramen för verksamhetens
systematiska kvalitetsarbete är att de erhållit finansiering för kompetensutveckling i
Erasmus+ projekt. Intäktskraven har uppnåtts via uppdrag av yrkesutbildningar åt andra
kommuner. De ökade kostnaderna för utökning av lärartjänster på sfi har finansierats
genom ersättning från introduktionsenheten.
Lärcenter
Bokslutet för Lärcentrum visar på ett plus på 174 tkr.
Utmaningar för nämndens verksamhetsområden har under 2017 funnits inom bl a
kompetensförsörjning, utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet, nyanländas
etablering samt inom elevstödet för elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.
Beslutsunderlag
1
2

GN resultatrapport bokslut 2017-02-05
GN intern kontroll helår 2017

Beslutet skickas till
Anette Ericson, verksamhetscontroller
Patrik Håkansson, förvaltningschef
Per Theorin, verksamhetschef
Marie Nilsson, ekonom
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§ 5 Patientsäkerhetsberättelse för den medicinska delen inom elevhälsan 2017 Vägga
gymnasieskola 2018/555
Gymnasienämndens beslut
att godkänna redovisning av patientsäkerhetsberättelse för den medicinska delen inom
elevhälsan 2017, Vägga gymnasieskola
Sammanfattning
Patientsäkerhetsberättelse för den medicinska delen inom elevhälsan för gymnasieskolan
2017, har tagits fram av skolsköterska med medicinskt ledningsansvar Anneli Jonsson.
Enligt 3 kap 10§, patientsäkerhetslagen (2010:659) skall vårdgivaren senast den 1 mars
varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. I denna skall vårdgivaren beskriva hur
arbetet för att öka patientsäkerheten inom organisationen har bedrivits under föregående
år genom att beskriva de viktigaste åtgärderna som har vidtagits för att säkerställa
patientsäkerheten, hur patientsäkerheten följts upp och hur risker för vårdskador
identifieras och hanteras.
Beslutsunderlag
Patientsäkerhetsberättelse för den medicinska delen inom elevhälsan 2017
Beslutet skickas till
Ola Hallberg, enhetschef Vägga gymnasieskola
Annelie Jonsson, skolsköterska med medicinskt ledningsansvar
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§ 6 Svar på initiativ av Elin Petersson (M) angående att utöka möjligheten för politiska partier
att kampanja på Väggaskolan 2017/4067
Gymnasienämndens beslut
att ställa sig bakom utbildningsförvaltningens förslag till svar på initiativ av Elin Petersson
(M) angående att utöka möjligheten för politiska partier att kampanja på Väggaskolan
Sammanfattning
I en skrivelse daterad 2017-11-19 föreslår Elin Petterson (M) gymnasienämnden att utöka
möjligheten för politiska partier att kampanja på Väggaskolan.
Enligt gällande lagstiftning, skollagen (2010:800) 1 kap 5 a §, är det rektor som beslutar om
skolan ska bjuda in politiska partier för att medverka i utbildningen och om antalet partier
ska begränsas. Rektorn får delegera uppgiften till någon annan inom skolenheten.
Det är således alltid skolan som bjuder in politiska partier för att medverka i utbildningen
även om initiativet till ett besök kommer från ett eller flera partier. Partierna bjuds in som
ett led i utbildningen och inte utifrån de politiska partiernas intresse av att få komma till
skolan.
Det är alltså rektor som beslutar om utökad möjlighet för politiska partier att kampanja på
Vägga gymnasieskola 1, 2, 3, 4 och Vägga vuxenutbildning och inte gymnasienämnden.
Elin Petersson (M) är inte nöjd med förslaget till beslut och framför att den politiska
aktiviteten var större på skolan för 6 år sedan, då Elin själv var elev där. Hon ställer sig
frågande till vad som har hänt sedan dess.
Yrkanden
Elin Petersson (M) yrkar bifall till initiativet samt skickar med en önskan till rektorerna på
Vägga gymnasieskola att utöka möjligheten för politiska partier att kampanja på skolan.
Beslutsgång
Ordförande Paul Hedlund (L) ställer proposition på Elin Peterssons (M) yrkande gentemot
liggande förslag till beslut och finner att gymnasienämnden beslutar i enlighet med
liggande förslag.
Beslutsunderlag
Svar på initiativ av Elin Petersson (M) angående att utöka möjligheten för politiska partier
att kampanja på Väggaskolan, tjänsteskrivelse av Nils Andersson rektor
Beslutet skickas till
Elin Petersson, initiativtagare
Patrik Håkansson, förvaltningschef
Per Theorin, verksamhetschef
Skolledningen Vägga gymnasieskola

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Gymnasienämnden
2018-02-22

sid 11 av 22

§ 7 Svar på initiativ av Elin Petersson (M) och Charlott Lorentzen (MP) angående
representation av elevkåren på gymnasienämndens sammanträden 2017/4066
Gymnasienämndens beslut
att gymnasienämndens sammanträden fortsätter att hållas inom stängda dörrar
att gymnasienämnden fortsätter att vid behov bjuda in till informations- och
diskussionsmöten med berörda intressenter
Sammanfattning
Under gymnasienämnden § 98/2017 väckte Elin Petersson (M) och Charlotte Lorentzen
(MP) initiativ om representation av Väggaskolans elevkår på gymnasienämndens
sammanträden. Initiativtagarna skriver att elevkåren är en viktig instans inte bara för
skolledningen utan även för politikerna som sitter i nämnden. Nämnden ska fatta många
beslut som bland annat rör elevernas undervisning, utbud och studiemiljö.
Elevkåren samlar de elever som idag är medlemmar i elevkåren, vilket enligt
initiativtagarna är en stor del av alla de ungdomar som idag studerar på Väggaskolan.
Initiativtagarna föreslår att ordförande för elevkåren får nämndens kallelse och har rätt att
närvara på gymnasienämndens sammanträden. Vice ordförande föreslås gå in som
ersättare om ordförande ej kan närvara.
Enligt kommunallagen (2017:725) 6 kap 25 § Ska en nämnds sammanträden hållas inom
stängda dörrar. Nämnden får dock besluta att dess sammanträden ska vara offentliga, om
fullmäktige har medgett det. Om fullmäktige har medgett det, får nämnden besluta att den
eller de som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får närvara när nämnden
behandlar ärendet och delta i överläggningar men inte i besluten. En nämnds
sammanträden ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden som avser
myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess hos
nämnden.
Enligt kommunallagen (2017:725) 6 kap 26 § Får en nämnd kalla en ledamot eller en
ersättare i fullmäktige, en annan nämnd eller beredning, en revisor, en anställd hos
kommunen eller landstinget eller en särskild sakkunnig att närvara vid ett sammanträde
med nämnden för att lämna upplysningar. Den som har kallats till ett sammanträde får, om
nämnden beslutar det, delta i överläggningarna men inte i besluten.
Gymnasienämnden har alltså en möjlighet att kalla en särskild sakkunnig, vilken skulle
kunna vara elevkårens ordförande, att närvara vid ett sammanträde för att ge nämnden
upplysningar i ett ärende där nämnden finner att behov finns och om nämnden beslutar
det, få delta i överläggningarna men inte i besluten.
Gymnasienämnden beslutade 2000-01-24 § 13, att återkalla beslut 1999-11-22 § 122 om
öppna sammanträden samt att gymnasienämnden, om behov uppstår, anordnar särskilda
informations- och diskussionsmöten med berörda intressenter. Gymnasienämnden arbetar
fortfarande efter detta beslut.
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I Karlshamns kommun finns det även ett ungdomsråd, som är ett forum där unga i
Karlshamns kommun får en möjlighet att påverka samhällsutvecklingen samt föra en
direkt dialog med kommunens förtroendevalda politiker. Syftet med ungdomsrådet är att
ge unga inflytande i kommunens arbete och samtidigt användas som referensgrupp kring
viktiga frågor i kommunens löpande utvecklingsarbete.
Ungdomsrådet består av ungdomar i åldern 14-18 år som representerar elevråd och
elevkårer på kommunens skolor, lokala politiker samt tjänstemän. Rådet möts i Rådhuset
en gång i månaden med uppehåll under sommaren. Dagordning för möten sätts i samråd
med de ungdomar som deltar, och möjlighet att ta upp frågor från skolornas elevråd finns.
Det finns alltså möjligheter redan idag för Väggaskolans elevkår att vara delaktiga i
ärenden som berör elevernas undervisning, utbud samt studiemiljö mm.
Vidare framför ordförande Paul Hedlund (L) att elevkåren inte representerar en särskilt
stor andel av eleverna som gymnasienämnden arbetar för samt att gymnasiesärskolan och
vuxenutbildningen inte alls representeras av elevkåren. Därmed skulle även
representanter för de elevgrupperna bjudas in till nämndens sammanträden om nämnden
skulle besluta enligt initiativet. Dessutom reglerar även den gemensamma arbetsordningen
för styrelsen och nämnder vilka som ska kallas till nämndens sammanträden.
Yrkanden
Elin Petersson (M) yrkar bifall till initiativet.
Beslutsgång
Ordförande Paul Hedlund (L) ställer proposition på Elin Peterssons (M) yrkande gentemot
liggande förslag till beslut och finner att gymnasienämnden beslutar i enlighet med
liggande förslag.
Beslutsunderlag
Svar på initiativ av Elin Petersson (M) och Charlott Lorentzen (MP) angående
representation av elevkåren på gymnasienämndens sammanträden, tjänsteskrivelse av
Patrik Håkansson förvaltningschef och Emma Håkansson nämndsekreterare
Beslutet skickas till
Elin Petersson, initiativtagare
Charlotte Lorentzen, initiativtagare
Patrik Håkansson, förvaltningschef
Per Theorin, verksamhetschef
Skolledningen Vägga gymnasieskola
Elevkåren Vägga gymnasieskola
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§ 8 Utbildningsstarter inom vuxenutbildningen våren 2018 2018/240
Gymnasienämndens beslut
att den kommunala Vuxenutbildningen i samverkan med Gränslöst bereds möjlighet att
genom riktade statsbidrag få starta grupputbildningar enligt sammanfattningen nedan
Sammanfattning
Maria Olsson Aasen rektor för Vägga vuxenutbildning föredrar ärendet. Följande
grupputbildningar är aktuella för att beredas möjlighet att starta;





















Förarutbildning Godstrafik; VFG Utbildning, 40 veckor, gemensamt för
gränslöst, statsbidrag och först till kvarn
Förarutbildning Persontrafik; VFG Utbildning, 20 veckor, gemensamt för
gränslöst, statsbidrag och först till kvarn
Maskinförare; VFG utbildning, 40 veckor
Kranförare; VFG Utbildning, 40 veckor
Städutbildning i samarbete med Karlshamns kommuns städservice, 20
veckor
Kockutbildning; Vägga gymnasieskola, 40 veckor
Byggutbildning; Vägga gymnasieskola alt. Hermods, 40 veckor
Målarutbildning; Vägga gymnasieskola alt. Hermods, 40 veckor
Murarrutbildning; Vägga gymnasieskola alt. Hermods, 40 veckor
Plattsättare; Vägga gymnasieskola alt. Hermods, 40 veckor
Lager- och terminalarbete; VFG Utbildning; 15 veckor
Administration och ekonomi; Iris Hadar, 40 veckor
Butikslärling; EC utbildning; 40 veckor
Svetsutbildning; kommunalförbundet Bromölla- Sölvesborg, 40 veckor
Elutbildning (installation, automation); Vuxenutbildningen Karlskrona; 40
veckor
VVS- och fastighet; Vägga gymnasieskola; 40 veckor
Logistik; Hermods Utbildning; 40 veckor
Frisörutbildning; LEEP AB, 40 veckor
Ställningsbyggare; 12 veckor; EC utbildning
Industriutbildning; Ronneby kommun/Vux; 12 veckor

Yrkesutbildning för vuxna och lärlingsutbildning för vuxna (Yrkesvux, Lärlingsvux) ska gå
till att ge fler vuxna en möjlighet att gå en yrkesutbildning. Statsbidrag kan också sökas för
elever som läser en yrkesinriktad utbildning i kombination med SFI (svenska för
invandrare) och SVA (svenska som andraspråk).
Det finns tre statsbidrag som styrs av förordning (2016:937) om statsbidrag för regional
yrkesinriktad vuxenutbildning,
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Yrkesvux och Yrkesvux i kombination med sfi och sva
Lärlingsvux och lärlingsvux i kombination med sfi och sva
Yrkesförarutbildning

Statsbidragen förutsätter regional samverkan avseende planering och genomförande av
utbildningen i syfte att öka utbildningsutbudet för enskilda individer. Dessutom ska
arbetsmarknadens behov i de samverkande kommunerna tillgodoses. Utbildningen ska
därför planeras efter samråd med företrädare för arbetsgivare, organisationer och
branscher som finns företrädda i de samverkande kommunerna. Arbetsförmedlingen och
den aktör som har ett regionalt utvecklingsansvar i länet eller länen ska medverka i
planeringen av utbudet av utbildningarna.
Beslutsunderlag
Utbildningsstarter inom vuxenutbildningen våren 2018, tjänsteskrivelse av Peter Stålbrand
utbildningsstrateg
Beslutet skickas till
Patrik Håkansson, förvaltningschef
Per Theorin, verksamhetschef
Maria Olsson Aasen, rektor Vägga vuxenutbildning
Peter Stålbrand, utbildningsstrateg
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§ 9 GN Uppdrag till förvaltningschefen att representera de personuppgiftsansvariga
2017/4189
Gymnasienämndens beslut
att förordna förvaltningschef Patrik Håkansson, att representera den
personuppgiftsansvarige (nämnden) vid undertecknande av personuppgiftsbiträdesavtal
Sammanfattning
Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer
ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter (3 § PUL). Varje
kommunal myndighet är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som myndigheten
hanterar.
För att biträda den personuppgiftsansvarige (nämnden) finns personuppgiftsombud, i
Karlshamns fall kommunjurist Annabel Cifuentes och förvaltningsjurist Cecilia
Bernhardsson. Personuppgiftsombudets roll är att stödja den personuppgiftsansvarige så
att uppgifterna hanteras korrekt och i enlighet med lagens krav.
När personuppgifter hanteras av någon annan än myndigheten behöver ett
personuppgiftsbiträdesavtal tecknas. Det innebär att när myndigheten hanterar
personuppgifter i exempelvis ett system som levereras av utomstående så måste ett avtal
tecknas.
Inför att den nya dataskyddsförordningen träder i kraft i maj 2018 behöver alla
personuppgiftsbiträdesavtal uppdateras och i förekommande fall nya skrivas. För att det
ska vara en enkel hantering föreslås att nämnden förordnar förvaltningschefen att
representera den vid undertecknande av biträdesavtalen. Det innebär att det räcker för
nämnden att fatta detta beslut istället för att besluta i varje enskilt ärende.
Beslutsunderlag
Nämndsekreterare Emma Håkanssons tjänsteskrivelse, 2018-01-10
Beslutet skickas till
Patrik Håkansson, förvaltningschef
Annabel Cifuentes, kommunjurist
Cecilia Bernhardsson, förvaltningsjurist

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Gymnasienämnden
2018-02-22

sid 16 av 22

§ 10 Gallringsbeslut avseende PMO 2018/411
Gymnasienämndens beslut
att samtliga handlingar som upprättas eller inkommer digitalt ska bevaras digitalt
att handlingarna inte ska skrivas ut i pappersformat
att handlingar inkomna på papper skannas och får gallras när handlingens läsbarhet och
kvalitet kontrollerats i verksamhetssystemet
att pappershandlingar även får gallras bakåt i tiden för elevhälsojournalerna om dessa är
kompletta digitalt
Sammanfattning
I dagens samhälle lagras allt mer information i kommunernas IT-system. För att denna
information ska kunna bevaras långsiktigt och i enlighet med gällande arkivbestämmelser
så behövs beslut kring hanteringen av skanning och digitala handlingar.
Hos Karlshamns kommun används PMO för elevhälsovårdsjournaler sedan drygt åtta år.
Verksamheten vill övergå till helt digitala elevhälsojournaler och ha möjlighet att gallra de
pappershandlingar som skannats in i verksamhetsjournalerna. Elevhälsojournaler förs idag
mestadels i verksamhetssystem men enstaka pappershandlingar förekommer.
Arkivlagen är teknikneutral och säger att de handlingar som inkommer eller upprättas
digitalt ska sparas digitalt. Det är dock viktigt att verksamheten går igenom sin information
och ser till så att inte något av informationen behöver finnas kvar i papper framåt. Detta
beroende på att upplösningen vid inskanningen inte kan sättas till högre än 200 dpi enligt
systemleverantören och då är det inte säkert att kvaliteten på det inskannade är tillräckligt
bra. Problem kan framförallt uppstå med pappershandlingar som är handskrivna. Rutiner
kring skanning och kontroll ska därför tas fram för att se till att detta inte uppstår.
Enligt Arkivlagen krävs gallringsbeslut för att få förstöra allmänna handlingar av den
myndighet som är ansvarig för informationen. Det räknas som gallring när man förstör
ursprungsformatet även om informationen finns kvar i annat format än det ursprungliga.
Karlshamns kommun ingår i kommunförbundet Sydarkivera och Sydarkivera är digitalt
slutarkiv för kommunens digitala information.
Beslutsunderlag
Arkivföreståndare Julia Solokofs tjänsteskrivelse, 2018-01-26
Beslutet skickas till
Sydarkivera
Julia Solokof, arkivföreståndare
Patrik Håkansson, förvaltningschef
Petra Gagner t.f. verksamhetschef

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Gymnasienämnden
2018-02-22
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§ 11 Datum för gymnasienämndens kvalitets- och resultatdialog 2018 2017/2223
Gymnasienämndens beslut
att fastställa datumen 17 april och 18 oktober 2018 för kvalitets- och resultatdialoger för
gymnasienämnden
Sammanfattning
Gymnasienämnden föreslås fastställa datumen 17 april och 18 oktober 2018 för kvalitetsoch resultatdialoger.
Beslutet skickas till
Patrik Håkansson, förvaltningschef
Madelaine Forsberg, administrativ samordnare

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Gymnasienämnden
2018-02-22
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§ 12 Information
Gymnasienämndens beslut
att informationen läggs till protokollet
Sammanfattning
Ordförande Paul Hedlund (L) informerar om;



Pågående arbete med eventuell ny och/eller tillbyggnad av Väggaskolan
BRÅ, intensivt arbete med drogproblematiken pågår i Karlshamn

Förvaltningschef Patrik Håkansson informerar om;


Avstängning av elev överklagat till Förvaltningsrätten

Verksamhetschef Per Theorin informerar om;


Avstängning av två elever till följd av bråk på vuxenutbildningen

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Gymnasienämnden
2018-02-22

§ 13 Beslutsuppföljning februari 2018 2018/724
Gymnasienämndens beslut
att godkänna redovisningen
Sammanfattning
Beslutsuppföljning för gymnasienämnden redovisas enligt beslutsunderlag.
Beslutsunderlag
Beslutsuppföljning GN februari 2018
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Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Gymnasienämnden
2018-02-22
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§ 14 Redovisning av delegationsbeslut februari 2018 2018/663
Gymnasienämndens beslut
att godkänna redovisningen
Sammanfattning
Gymnasienämnden har överlåtit sin beslutanderätt enligt delegationsordning antagen 22
mars 2016, § 8. Dessa beslut ska anmälas till gymnasienämnden för att vinna laga kraft.
Härmed anmäls beslut fattade enligt beslutsunderlag.
Beslutsunderlag
Redovisade delegationsbeslut februari 2018

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Gymnasienämnden
2018-02-22
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§ 15 Handlingar för kännedom februari 2018 2018/725
Gymnasienämndens beslut
att godkänna redovisningen
Sammanfattning
Handlingar för gymnasienämndens kännedom under tiden 23 november 2017–14 februari
2018 redovisas:
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Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Gymnasienämnden
2018-02-22
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§ 16 Revidering av gymnasienämndens kontaktpolitikerorganisation
Gymnasienämndens beslut
att Susanne Olsson (S) ny ersättare i gymnasienämnden tar över de vakanta uppdragen
som kontaktpolitiker inom området gymnasiesärskolan och IM
Sammanfattning
Gymnasienämndens kontaktpolitikerorganisation behöver revideras till följd av att
nämnden fått en ny ersättare, Susanne Olsson (S). Susanne föreslås ta över de vakanta
uppdragen som kontaktpolitiker inom området gymnasiesärskolan och IM.
Beslutet skickas till
Susanne Olsson
Skolledningen Vägga gymnasieskola

