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Plats och tid Asarumssalen, klockan 13:15 – 15.40, ajournering 14.40 – 15.00
  

Beslutande: Paul Hedlund Ordförande (L) 
Cecilia Holmberg Ledamot (M) 
Johnny Persson Vice ordförande (S) 
Fredrik Nilsson Ledamot (S) 
Mona Wettergren Ledamot (SD) 
Torgny Lindqvist Ledamot (S) 
Barbro Ohlsson Ledamot (S) 
   
   

Tjänstgörande 
ersättare: 

  ersätter  
Britt Jämstorp (M) 
Magnus Arvidsson (M) 
Bengt-Olof Björck (S) 
Ann-Christine Svensson (S)                              

 Elin Petersson (M) 
Artur Hulu (M) 
Markus Lindberg (C) 
Charlotte Lorentzen (MP) 

 

                                  

Närvarande 
ersättare: 

  
Ulrika Berggren (SD), Xhani Bardi (S) §§ 60-67 

Övriga: Patrik Håkansson, förvaltningschef 
Per Theorin, verksamhetschef  
Emma Håkansson, nämndsekreterare 
Cecilia Haglund, Lärarförbundet 
Anna-Lotta Wolgast, Lärarnas Riksförbund 

 

Utses att justera: Torgny Lindqvist (S)  

Paragrafer: §§ 56-67 

Justeringsdatum:  2018-09-28 

   
Sekreterare ……………………………………………………  
 Emma Håkansson  
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Paul Hedlund  
   
Justerande ……………………………………………………  
                                   Torgny Lindqvist 
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Anslag/Bevis 
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tas ner:  
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Förvaringsplats för 
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Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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§ 56 Godkännande av dagordning  
 
Gymnasienämndens beslut 
 
att godkänna dagordningen med ändringar enligt sammanfattning  
 
Sammanfattning 
 
Cecilia Holmberg (M) vill väcka ärende om byte av namn på nämnden. Ärendet information 
från gymnasiesärskolan utgår vid dagens sammanträde.  
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§ 57 Val av protokollsjusterare  
 
Gymnasienämndens beslut 
 
att utse Torgny Lindqvist (S) att justera dagens protokoll §§ 56-67, 2018-09-28 
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§ 58 Information från gymnasiesärskolan  
 
Gymnasienämndens beslut 
 
att ärendet utgår vid dagens sammanträde 
 
att ärendet åter tas upp vid sammanträdet i oktober 
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§ 59 Delårs- och resultatrapport gymnasienämnden januari - augusti 2018 2018/1824 
 
Gymnasienämndens beslut 
 
att fastställa delårs- och resultatrapporten januari – augusti 2018 och översända den till 
kommunstyrelsen 
 
Sammanfattning 
 
Förvaltningschef Patrik Håkansson redovisar delårs- och resultatrapport för 
gymnasienämnden januari – augusti 2018. 
 
Nämnden redovisar ett prognosticerat underskott på cirka 3,3 miljoner kronor.  
 
Nämndens verksamheter arbetar intensivt med anpassningsåtgärder, men förvaltningens 
bedömning är att det inte är sannolikt att nämnden når en budget i balans vid årsslutet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Patrik Håkanssons tjänsteskrivelse, 2018-09-20 
RESULTATRAPPORT_GY_NÄMND_JANUARI_AUGUSTI_2018 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
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§ 60 Riktlinjer och rutiner för skolans arbete med elevinflytande - gymnasienämnden 
2018/1886 

 
Gymnasienämndens beslut 
 
att gymnasienämnden antar reviderat förslag till ”Riktlinjer och rutiner för skolans arbete 
med elevinflytande för Karlshamns kommuns grund- och grundsärskola samt gymnasie- 
och gymnasiesärskola samt vuxenutbildning” 
 
att årligen utvärdera skolans arbete med elevinflytande 
 
Sammanfattning 
 
Gymnasienämnden återremitterade ärendet vid sammanträdet 2018-05-24 § 39. Tillagt är 
ett förtydligande kring struktur för formellt elevinflytande på gymnasieskolan och 
vuxenutbildningen samt en ändring i ansvarsfördelningen för utbildningen med referenser 
till läroplanen för gymnasieskolan 2011 istället för läroplan för grundskolan 2011. 
 
Bättre och mer information om elevskyddsombudens verksamhet behövs. Organisation och 
rutiner behöver förtydligas. Kunskapen hos elever om elevskyddsombudens uppdrag är i 
dagsläget för dåliga.  
 
Beslutsunderlag 
 
Riktlinjer och rutiner för skolans arbete med elevinflytande, tjänsteskrivelse av 
verksamhetschef Per Theorin, 2018-09-17 
 
Riktlinjer och rutiner för skolans arbete med elevinflytande 
 
Yrkande 
 
Cecilia Holmberg (M) yrkar att gymnasienämnden årligen utvärderar skolans arbete med 
elevinflytande.  
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Patrik Håkansson 
Ungdomsrådet 
Rektorer och enhetschefer på gymnasiet och vuxenutbildningen 
Elevkåren Vägga gymnasieskola 
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§ 61 Statistik antagning per den 14 september 2018 2018/3239 
 
Gymnasienämndens beslut 
 
att lägga informationen till protokollet 
 
att nämnden får löpande information om antagningen om siffrorna förändras mycket 
jämfört med statistiken per den 14 september 
 
Sammanfattning 
 
Statistik för antagning till läsåret 2018/2019 Vägga gymnasieskola har sammanställts per 
den 14 september. Verksamhetschef Per Theorin redovisar statistiken för nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Emma Håkansson tjänsteskrivelse, 2018-09-19 
Statistik antagning per 180914 
Statistik antagning 
 
Beslutet skickas till 
 
Patrik Håkansson, förvaltningschef 
Liselotte Edvardsson Svensson, antagningssekreterare 
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§ 62 Presentation av rapport från Skolinspektionen "Garanterad undervisningstid i 
gymnasieskolan" 2018/1979 

 
Gymnasienämndens beslut 
 
att lägga informationen till protokollet 
 
Sammanfattning 
 
Verksamhetschef Per Theorin presenterar Skolinspektionens rapport ”Garanterad 
undervisningstid i gymnasieskolan”.  
 
Skolinspektionen har granskat 25 gymnasieskolors arbete med att garantera 
undervisningstiden för eleverna. Granskningen avser elever på fyra av gymnasieskolans  
nationella program: El-och energiprogrammet, vård-och omsorgsprogrammet, 
naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet. Huvudmännen och 
skolorna besöktes under perioden september till november 2017. Vägga gymnasieskola 
enhet 4 har medverkat i granskningen. 
 
Granskningen visar att när skolor på ett systematiskt sätt arbetar med att planera, fördela, 
schemalägga och följa upp undervisningstiden blir förutsättningarna större för att eleverna 
ska få den garanterade undervisningstiden. Det är centralt att det finns en samsynmellan 
huvudmän, rektorer och lärare om hur undervisningstid ska säkerställas. 
 
För Vägga gymnasieskola enhet 4 bedömer Skolinspektionen att huvudmannens och 
rektorns arbete med att se till att elevers faktiskt genomförda undervisningstid når upp till 
minst den garanterade undervisningstiden till stora delar fungerar väl, men behöver 
utvecklas i vissa avseenden. Skolinspektionen bedömer att eleverna kompenseras  
för undervisning som inte genomförts. 
 
Identifierade utvecklingsområden är, 
 

 Tydlighet och samsyn kring begreppet undervisningstid 
 Uppföljning av elevernas genomförda undervisningstid 

 
Att göra uppföljning av elevernas genomförda undervisningstid är inte enkelt i de system 
som Vägga gymnasieskola idag använder. Det går att genomföra stickprovskontroller, men 
inte att systemmässigt följa upp alla elevers garanterade undervisningstid.  
 
Beslutsunderlag 
 
Verksamhetschef Per Theorins tjänsteskrivelse, 2018-09-20 
Presentation av granskning gällande garanterad undervisningstid i gymnasieskolan 
180906 
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§ 63 Information  
 
Gymnasienämndens beslut 
 
att lägga informationen till protokollet 
 
Sammanfattning 
 
Förvaltningschef Patrik Håkansson informerar om, 
 

 Översyn av nämndernas reglementen pågår för närvarande  
 Aktuella granskningar på uppdrag av Karlshamns kommuns revisorer 
 Status på projekt för F och H huset 
 

Ordförande Paul Hedlund (L) informerar om, 
 

 Senaste mötet med BRÅ 
 Arbetet med budget för 2019   
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§ 64 Beslutsuppföljning gymnasienämnden september 2018 2018/724 
 
Gymnasienämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen  
  
Sammanfattning 
 
Beslutsuppföljning för gymnasienämnden september 2018 redovisas enligt 
beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Beslutsuppföljning GN september 2018 
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§ 65 Redovisning av delegationsbeslut september 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 fattade under perioden 2018-06-08 - 2018-09-20 
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§ 66 Handlingar för kännedom september 2018 2018/725 
 
Gymnasienämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen  
  
Sammanfattning 
 
Handlingar för gymnasienämndens kännedom under tiden 8 juni – 20 september 2018 
redovisas enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av handlingar för kännedom september 2018 
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§ 67 Namnbyte för gymnasienämnden 
 
Gymnasienämndens beslut 
 
att nämnden behandlar ärendet vid sammanträdet i oktober 
 
Sammanfattning 
 
Cecilia Holmberg (M) väcker ett ärende om namnändring för gymnasienämnden. För ett 
par år sedan väckte Cecilia Holmberg (M) ett förslag att gymnasienämnden skulle heta 
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden eftersom vuxenutbildning är en stor del i 
nämndens verksamhetsområde. Nämnden beslutade då att ärendet återigen skulle tas upp 
inför den nya mandatperioden.  
 
Cecilia Holmberg (M) föreslår att gymnasienämnden fattar beslut om att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att gymnasienämnden från och med årsskiftet 2018/2019 
heter gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. 
 
Beslutet skickas till 
 
Nämndsekreterare Emma Håkansson 
 
 
 
 
 


