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Plats och tid Rhone, klockan 13.15 – 14.30  

Beslutande Paul Hedlund Ordförande (L) 
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) 
Britt Jämstorp (M) 
Hillevi Karlsson (S) 
Magnus Arvidsson (M) 

 Torgny Lindqvist (S) 
Elin Petersson (M) 
Magnus Lindberg (C) 
Artur Hulu (M) 

 

    

Närvarande 
ersättare 

  
Ann-Christine Svensson (S), Ulrika Berggren (SD), Xhani Bardi (S),  
Peter Lorentzen (MP) 

Övriga Förvaltningschef Patrik Håkansson 
Verksamhetschef Per Theorin 
Nämndsekreterare Madelaine Forsberg 
Lärarförbundet Maria Borras 
Lärarnas Riksförbund Anna-Lotta Wolgast 

 

Paragrafer §§ 68 – 78   

Utses att justera Barbro Olsson (S) 

Justeringsdatum  2018-12-12 

   
Sekreterare …………………………………………  
 Madelaine Forsberg  
   
Ordförande …………………………………………  
 Paul Hedlund  
   
Justerande …………………………………………  
          Barbro Olsson 
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Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Gymnasienämnden 

Beslutsdatum: 2018-12-06 

Tillkännages fr.o.m.: 2018-12-13 

Tillkännages t.o.m.: 2019-01-04 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

 
 
Underskrift: .......................................................................... 
_____________________________________________________________________ 
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§ 68 Godkännande av dagordning  
 
Gymnasienämndens beslut 
 
att godkänna dagordningen med ändring enligt sammanfattning nedan. 
 
Sammanfattning 
 
Ärende 6 Verksamhetschef för skolsköterskor och skolpsykologer lyfts ut från 
dagordningen. 
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§ 69 Val av protokollsjusterare  
 
Gymnasienämndens beslut 
 
att utse Barbro Olsson (S) att justera dagens protokoll §§ 68 – 78, 2018-12-12. 
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§ 70 Granskning av gymnasienämndens beräkning av lokalkostnader till 
fristående huvudmän 2018/3833 

 
Gymnasienämndens beslut 
 
att begära förlängd remisstid hos revisionen till slutet av januari 2019 
 
att ge förvaltningschef Patrik Håkansson i uppdrag att till nämndens sammanträde 
2019-01-24 skriva ett förslag till svar på granskningen. 
 
Sammanfattning 
 
På uppdrag av revisorerna har Ernst & Young genomfört en granskning av 
gymnasienämndens beräkningsgrund för utbetalningar av bidrag till fristående 
huvudmän med särskilt fokus på att bedöma om kommunen har tillräckliga rutiner för 
beräkning av lokalkostnader inom gymnasieskolan. 
 
Revisorerna vill att gymnasienämnden svarar på frågor och rekommendationer till följd 
av granskningen. 
 
Ordförande Paul Hedlund (L) informerar nämnden om att det har begåtts ett formaliafel i 
ärendet eftersom missivet till handlingarna var undertecknat av jävig revisor. Detta har 
kommunfullmäktiges ordförande fått information om.  
 
Cecilia Holmberg (M) informerar nämnden om att även hon noterade felet samt att det 
har skickats ut ett nytt missiv som är korrekt undertecknat. Det missivet förefaller dock 
inte ha nått gymnasienämnden i tid före sammanträdet. 
 
Yrkande 
 
Ordförande Paul Hedlund (L) yrkar att nämnden begär förlängd remisstid hos revisionen 
till slutet av januari eftersom sista datum för att lämna svar på granskningen är satt till 
2019-01-10 och att nämnden enligt förslag sammanträder nästa gång 2019-01-24. 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Patrik Håkansson 
Revisionen 
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§ 71 Ekonomisk uppföljning per den 31 oktober 2018 gymnasienämnden 
2018/1824 

 
Gymnasienämndens beslut 
 
att godkänna handlingarna till ekonomisk uppföljning per den 31 oktober 2018 
gymnasienämnden. 
 
Sammanfattning 
 
Ekonomisk uppföljning per den 31 oktober 2018 gymnasienämnden har godkänts 
genom ordförandebeslut, är inlämnad till ekonomikontoret och föreligger enligt 
beslutsunderlag. 
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§ 72 Namnbyte för gymnasienämnden 2018/3411 
 
Gymnasienämndens beslut 
 
att bordlägga ärendet vid dagens sammanträde och att den nya gymnasienämnden får 
fatta beslut i ärendet vid sammanträdet 2019-01-24 
 
att då ärendet återupptas till behandling skall en ekonomisk konsekvensanalys finnas 
med i beslutsunderlaget. 
 
Sammanfattning 
 
Cecilia Holmberg (M) väckte vid sammanträdet 2018-09-27 ärende om namnändring för 
gymnasienämnden. Förslaget var att gymnasienämnden ska få namnet gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden eftersom vuxenutbildning är en stor del i nämndens 
verksamhetsområde. Cecilia Holmberg (M) föreslog att gymnasienämnden skulle fatta 
beslut om att föreslå kommunfullmäktige besluta att gymnasienämnden från och med 
årsskiftet 2018/2019 heter gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. 
 
Yrkande 
 
Koalitionen yrkar att ärendet bordläggs vid dagens sammanträde och att den nya 
gymnasienämnden får fatta beslut i ärendet vid sammanträdet 2019-01-24. 
 
Ordförande Paul Hedlund (L) yrkar att då ärendet återupptas till behandling skall en 
ekonomisk konsekvensanalys finnas med i beslutsunderlaget. 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Patrik Håkansson 
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§ 73 Förslag till sammanträdestider för gymnasienämnden 2019 2018/4029 
 
Gymnasienämndens beslut 
 
att fastställa förslag till sammanträdestider för gymnasienämnden 2019 
 
Sammanfattning 
 
Förslag på sammanträdestider för 2019 har tagits fram. Förslaget är att 
gymnasienämndens sammanträden ska äga rum torsdagar följande datum, med start kl. 
13:15, 
 
24 januari 
28 februari 
25 april 
23 maj 
13 juni 
26 september 
24 oktober 
21 november 
 
Yrkande 
 
Britt Jämstorp (M) yrkar att sammanträdet som är föreslaget till den 13 juni 2019 läggs 
så sent som möjligt i juni månad eftersom det är kort tid mellan sammanträdena i maj 
och juni enligt liggande förslag samt att det även skulle bli kortare tid mellan 
sammanträdena i juni och september. 
 
Beslutsgång  
 
Ordförande Paul Hedlund (L) ställer proposition på Britt Jämstorps (M) yrkande 
gentemot liggande förslag och finner att gymnasienämnden beslutar i enlighet med 
liggande förslag.  
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Emma Håkanssons tjänsteskrivelse, daterad 2018-11-19 
 
Beslutet skickas till 
 
Gymnasienämndens ledamöter och ersättare 
Förvaltningschef Patrik Håkansson 
Verksamhetschef Per Theorin 
Administrativ samordnare Madelaine Forsberg 
Kommunkansliet 
 
 
 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Gymnasienämnden 
2018-12-06 

Sida 10(14) 

 

§ 74 Information  
 
Gymnasienämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet 
 
Sammanfattning 
 
Förvaltningschef Patrik Håkansson informerar om, 
 

 Inlämnat medborgarförslag från elever på Väggaskolan gällande arbetsmiljö på 
skolan 

 
Verksamhetschef Per Theorin informerar om, 
 

 Deltaprojektet som handlat om att bygga en plattform för samverkan mellan 
näringsliv och skola. Projektet kommer att avslutas i januari 2019. 

 
Ordförande Paul Hedlund (L) informerar om, 
 

 Senaste sammanträdet för BRÅ 
 Kostnader för elever vid Klaragymnasiet i Olofström 
 Sammanträden med näringslivet och frågor kring möjligheterna att informera om 

Väggaskolans programutbud på Bokelundsskolan i Sölvesborg 
 
Magnus Arvidsson (M) informerar nämnden om att han deltagit i en kunskapshöjande 
dag om gröna näringar t ex djurhållning och skogsbruk. Många företag har ett stort  
rekryteringsbehov men har svårt att få tag på personal med rätt kompetens. Det blir då 
en fråga för gymnasienämnden om eleverna erbjuds rätt utbildningar. 
 
Cecilia Holmberg (M) informerar nämnden om att hon har deltagit i 15-årsjubiléet på 
Lärcenter. Mer information om festligheterna finns publicerat i Netpublicator. 
 
Johnny Persson (S) informerar nämnden om att frågor lyfts i olika konstellationer kring  
programråd och branschens närvaro.  
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Gymnasienämnden 
2018-12-06 

Sida 11(14) 

 

§ 75 Beslutsuppföljning gymnasienämnden december 2018 2018/724 
 
Gymnasienämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen  
 
Sammanfattning 
 
Beslutsuppföljning för gymnasienämnden december 2018 redovisas enligt 
beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Beslutsuppföljning GN december 2018 
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§ 76 Redovisning av delegationsbeslut december 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 under perioden 2018-09-21 – 2018-11-29. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av delegationsbeslut december 2018 
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§ 77 Handlingar för kännedom december 2018 2018/725 
 
Gymnasienämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen  
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för gymnasienämndens kännedom under perioden 2018-09-21 – 2018-11-29 
redovisas enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av handlingar för kännedom december 2018 
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§ 78 Avtackning  
 
Gymnasienämndens beslut 
 
Sammanfattning 
 
Det är idag nuvarande gymnasienämndens sista sammanträde för mandatperioden och 
stora förändringar väntar då 14 av de 22 nuvarande ledamöterna och ersättarna 
kommer att lämna nämnden till nästa mandatperiod. De 14 ledamöterna och ersättarna 
vill ordförande Paul Hedlund (L) särskilt tacka för denna mandatperiod. Ordförande 
tackar sedan hela nämnden för den gångna mandatperioden. Ordförande riktar också 
ett speciellt tack till förvaltningschef Patrik Håkansson och verksamhetschef Per Theorin 
som har gjort ett utmärkt jobb. 
 
På hela gymnasienämndens vägnar avtackar Johnny Persson (S) ordförande Paul 
Hedlund (L) som lämnar sitt uppdrag som ordförande för gymnasienämnden.  
 
Ordförande önskar alla närvarande vid dagens sammanträde en god jul och ett gott nytt 
år. 
 


