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Plats och tid Asarumssalen, klockan 13:15 – 15.45, ajournering kl. 14.45 – 15.00
  

Beslutande: Cecilia Holmberg Ledamot (M) 
Johnny Persson Vice ordförande (S) 
Fredrik Nilsson Ledamot (S) 
Mona Wettergren Ledamot (SD) 
Barbro Ohlsson Ledamot (S) 
Charlott Lorentzen Ledamot (MP) 

  

Tjänstgörande 
ersättare: 

  ersätter  
Bengt-Olof Björck (S)  Paul Hedlund (L)  
Britt Jämstorp (M)                                       Elin Petersson (M) 
Hillevi Karlsson (S)                                     Torgny Lindqvist (S) 
Ulrika Berggren (SD)                                  Artur Hulu (M) 
Susanne Olsson (S)                                     Markus Lindberg (C) 
 

Övriga: Patrik Håkansson, förvaltningschef 
Per Theorin, verksamhetschef 
Emma Håkansson, nämndsekreterare 
Jenny Andersson, folkhälsostrateg §§ 44-46 
Anja Vikström, rektor §§ 44-47 

 

Utses att justera: Mona Wettergren (SD)  

Paragrafer: §§ 44-55 

Justeringsdatum:  2018-06-18 

   
Sekreterare ……………………………………………………  
 Emma Håkansson  
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Johnny Persson  
   
Justerande ……………………………………………………  
                                   Mona Wettergren 
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Anslag/Bevis 
 
Organ: Gymnasienämnden   
Sammanträdesdatum: 2018-06-14   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2018-06-19 Datum då anslaget 
tas ner:  

2018-07-10 
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Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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§ 44 Godkännande av dagordning  
 
Gymnasienämndens beslut 
 
att godkänna dagordningen med tillägg av ärendet presentation av rapport från 
Skolinspektionen ”Garanterad undervisningstid i gymnasieskolan” 
 
Sammanfattning 
 
Cecilia Holmberg (M) lyfter att ärendet, presentation av rapport från Skolinspektionen 
”Garanterad undervisningstid i gymnasieskolan” önskades på dagordningen för dagens 
sammanträde vid nämndens föregående sammanträde 2018-05-24, men finns inte med. 
 Ärendet föreslås läggas till sist på dagens dagordning.  
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§ 45 Val av protokollsjusterare  
 
Gymnasienämndens beslut 
 
att utse Mona Wettergren (SD) att justera dagens protokoll §§ 44-55, 2018-06-18 
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§ 46 Folkhälsa - En bra start i livet  
 
Gymnasienämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet 
 
Sammanfattning 
 
Jenny Andersson folkhälsostrateg informerar nämnden om folkhälsa – en bra start i livet, 
utifrån av kommunfullmäktige antagen folkhälsopolicy. 
 
Nämnden får information om vad det är som styr folkhälsoarbetet, målområden och lokala 
fokusområden. De lokala fokusområdena är psykisk hälsa, hälsofrämjande miljöer och 
levnadsvanor samt ANDT.  
 
Skolan utgör en viktig del i barn och ungas vardag. Hur övergångar genomförs inom och 
mellan skolor och skolformer kan spela en viktig roll för elevers psykiska hälsa och 
skolgång. Vid övergång från grundskola till gymnasieskola följer Karlshamns kommuns 
skolor riktlinjer som har tagits fram av Skolverket. Rutinerna för övergångar har 
förbättrats under de senaste åren med syfte att värdefull information inte ska förloras när 
eleven byter skola eller skolform, bl a besöker gymnasieskolans studie- och yrkesvägledare 
inför varje nytt läsår samtliga 7-9 skolor för samtal om aktuella övergångar. 
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§ 47 Huvudmannens plan för Introduktionsprogrammen 2018/1845 
 
Gymnasienämndens beslut 
 
att gymnasienämnden antar förslag till ”Huvudmannens plan för 
introduktionsprogrammen”  
 
Sammanfattning 
 
Rektor på Väggaskolan för introduktionsprogrammen och gymnasiesärskolan Anja 
Vikström föredrar ärendet. 
 
Utbildning på ett introduktionsprogram ska följa en plan för utbildningen som beslutas av 
huvudmannen (Skollagen 2010:800, kap 17 § 7). Ett förslag på plan för 
introduktionsprogrammen på Väggaskolan har tagits fram utifrån det stödmaterial som 
Skolverket gav ut under 2017.  
 
Vägga gymnasieskola erbjuder 5 inriktningar på introduktionsprogrammen. För 
närvarande studerar 208 elever på programmets olika inriktningar, vilket innebär att 
programmet har det största elevantalet av alla program på skolan.  
 
Beslutsunderlag 
 
Huvudmannens plan för Introduktionsprogrammen, tjänsteskrivelse av Per Theorin 
verksamhetschef 
 
Huvudmannens plan för introduktionsprogrammen 
 
Beslutet skickas till 
 
Patrik Håkansson, förvaltningschef 
Per Theorin, verksamhetschef gymnasie- och vuxenutbildning 
Anja Vikström, rektor 
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§ 48 Analys av gymnasienämndens ekonomiska resultat januari-april 2018  
 
Gymnasienämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet 
 
att nämnden får löpande information om ekonomi och åtgärder för att få en budget i balans 
 
Sammanfattning  
 
Förvaltningschef Patrik Håkansson informerar nämnden om att vidare analys av nämndens 
ekonomiska resultat för perioden januari-april 2018 pågår. Resultatet visar på 5,3 mnkr i 
underskott. Avvikelser finns främst inom interkommunal ersättning.  
 
Vidare information om resultatet av analysen kommer att presenteras på nämndens 
sammanträde 2018-09-27.  
 
Yrkande 
 
Cecilia Holmberg (M) yrkar att nämnden får löpande information om ekonomi och åtgärder 
för att få en budget i balans. 
 
Beslutet skickas till 
 
Patrik Håkansson, förvaltningschef 
Per Theorin, verksamhetschef 
 
 
 



 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Gymnasienämnden 
2018-06-14 

sid 9 av 15 

 

§ 49 Möjlighet för asylsökande ungdomar över 18 år att påbörja studier på nationellt 
program eller introduktionsprogram 2018/2219 

 
Gymnasienämndens beslut 
 
att gymnasienämnden upphäver beslutet, att i mån av plats erbjuda asylsökande plats på 
befintliga program enligt § 40/2018, 2018-05-24, dnr: 2018/2108  

att gymnasienämnden beslutar att erbjuda asylsökande ungdomar som fyllt 18 år 
möjlighet att påbörja studier på nationellt program eller introduktionsprogram fram till 
det första kalenderhalvåret det år som personen fyller 20 år, enligt riktlinjen för Vägga 
gymnasieskola 

att gymnasienämnden antar förslag till riktlinjer för Vägga gymnasieskola avseende 
möjlighet för asylsökande ungdomar över 18 år att påbörja studier på nationellt program 
eller introduktionsprogram 

att gymnasienämnden omprövar beslutet i samband med kommande proposition, som ska 
trygga kommunernas förutsättningar till ersättning för utbildning för målgruppen. 

Sammanfattning 
 
Verksamhetschef Per Theorin föredrar ärendet. Huvudmannen har möjlighet att erbjuda 
utbildning på nationellt program eller introduktionsprogram till de ungdomar som är 
asylsökande och som fyllt 18 år. Regeringen har prioriterat utbildning för gruppen 
asylsökande som fyllt 18 år genom att ge kommunerna möjlighet till statlig ersättning för 
kostnaderna.  

Beslutsunderlag 
 
Möjlighet för asylsökande ungdomar över 18 år att påbörja studier på nationellt program 
eller introduktionsprogram, tjänsteskrivelse av Per Theorin verksamhetschef 

Riktlinjer för Vägga gymnasieskola avseende möjlighet för asylsökande ungdomar över 18 
år att påbörja studier på nationellt program eller introduktionsprogram 

 
Beslutet skickas till 
 
Patrik Håkansson, förvaltningschef 
Nils Andersson, rektor 
Ann-Marie Nilsson, rektor 
Åsa Wyndhamn, rektor 
Anja Wikström, rektor 
Liselott Edvardsson-Svensson, antagningssekreterare 
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§ 50 Kommuners styrning av gymnasieskolan - presentation av rapport från Skolinspektionen 
2018/2228 

 
Gymnasienämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet 
 
Sammanfattning 
 
Verksamhetschef Per Theorin presenterar rapporten ”Kommuners styrning av 
gymnasieskolan”, som skrivits utifrån genomförd granskning av Skolinspektionen. 
 
Skolinspektionen har genomfört en granskning av kommuners styrning av gymnasieskolan.  
Myndigheten har granskat hur kommunala huvudmän arbetar för att utveckla utbildningen 
inom gymnasieskolan och skapa goda förutsättningar för elevernas lärande. Här ingår 
bland annat hur kommunen styr och följer upp verksamheten vid de skolenheter den är 
huvudman för, det kompensatoriska uppdraget att sträva mot att uppväga skillnader 
mellan elevers förutsättningar samt hur hemkommunen verkar för att tillgodose ett 
allsidigt urval av nationella program.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommuners styrning av gymnasieskolan kvalitetsgranskningsrapport från 
Skolinspektionen 2018 
 
Presentation kommuners styrning av gymnasieskolan 
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§ 51 Information  
 
Gymnasienämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet 
 
Sammanfattning 
 
Vid dagens sammanträde finns det ingen information att lämna till nämnden. 
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§ 52 Beslutsuppföljning gymnasienämnden juni 2018 2018/724 
 
Gymnasienämndens beslut 
 
att ärendet riktlinjer och rutiner för skolans arbete med elevinflytande – 
gymnasienämnden, GN § 39 2018-05-24 2018/1886 ska vara klart och presenteras på 
nämndens sammanträde 2018-09-27 
 
att i övrigt godkänna redovisningen  
 
Sammanfattning 
 
Beslutsuppföljning för gymnasienämnden juni 2018 redovisas enligt beslutsunderlag. 
 
Ärendet riktlinjer och rutiner för skolans arbete med elevinflytande – gymnasienämnden, 
GN § 39 2018-05-24 2018/1886 saknar ett datum för när det ska vara klart. 
 
Beslutsunderlag 
 
Beslutsuppföljning GN juni 2018 
 
Beslutet skickas till 
 
Patrik Håkansson, förvaltningschef 
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§ 53 Redovisning av delegationsbeslut juni 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 
 
Redovisning av delegationsbeslut gymnasienämnden juni 2018 
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§ 54 Handlingar för kännedom juni 2018 2018/725 
 
Gymnasienämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för gymnasienämndens kännedom under tiden 18 maj – 7 juni 2018 redovisas 
enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Handlingar för kännedom gymnasienämnden juni 2018 
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§ 55 Presentation av rapport från Skolinspektionen ”Garanterad undervisningstid i 
gymnasieskolan”  

 
Gymnasienämndens beslut 
 
att ärendet presentation av rapport från Skolinspektionen ”Garanterad undervisningstid i 
gymnasieskolan” lyfts upp på gymnasienämndens sammanträde 2018-09-27. 
 
Sammanfattning 
 
Ärendet presentation av rapport från Skolinspektionen ”Garanterad undervisningstid i 
gymnasieskolan” önskades på dagordningen för dagens sammanträde vid nämndens 
föregående sammanträde 2018-05-24, men finns inte med. 
 
Yrkande 
 
Cecilia Holmberg (M) yrkar att ärendet lyfts upp på gymnasienämndens sammanträde 
2018-09-27. 
 
Beslutet skickas till 
 
Patrik Håkansson, förvaltningschef 
Per Theorin, verksamhetschef 
 
 
 
 
 


