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§ 1 Godkännande av dagordning  
 
Gymnasienämndens beslut 
 
att godkänna dagordningen. 
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§ 2 Val av protokollsjusterare  
 
Gymnasienämndens beslut 
 
att utse Annika Westerlund (S) att justera dagens protokoll. 
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§ 3 Utbildningsstarter inom vuxenutbildningen våren 2019 2019/309 
 
Gymnasienämndens beslut 
 
att ge Vägga vuxenutbildning i uppdrag, att under våren 2019, starta 
yrkesutbildningarna enligt sammanfattningen nedan  
 
Sammanfattning 
 
Vägga vuxenutbildning har som mål att erbjuda utbildningar inom föreslagna 
yrkesprogram, se nedan. Utgångspunkt är arbetslivets behov och Skolverkets krav. 
Följande utbildningar bör därmed få nämndens uppdrag att starta våren 2019: 
  
Vård och Omsorg 
Barn och Fritid 
Restaurang och Livsmedel 
El och Energi 
Industri  
Bygg och Anläggning 
VVS och fastighet 
Fordon och Transport 
Naturbruk  
Hotell och Turism 
Handel och Administration 
Hantverk  
 
Inom ramen för ovanstående ingår t ex utbildningar till undersköterska, kock, servitör, 
måltidsbiträde, bussförare, lastbilsförare, butikssäljare, fastighetsskötare, snickare, 
målare, plattsättare, elektriker, elmontör, frisör m.fl. 
De olika yrkesprogrammen ger möjlighet att anpassa utbildningspaketen till de 
yrkesroller som det finns ett behov av. 
 
Utbildningarna genomförs i rangordning enligt nedan: 
 

1. Egen regi  
2. Gränslöst regi 
3. Externa aktörer 

 
Beslutsunderlag 
 
Rektor Maria Olsson Aasens tjänsteskrivelse, 2019-01-15 
 
Beslutet skickas till 
 
Rektor Maria Olsson Aasen 
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§ 4 Budget 2019 information 2019/148 
 
Gymnasienämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Underlag för internbudget 2019 gymnasienämnden föreligger enligt beslutsunderlag. 
 
Förvaltningschef Patrik Håkansson redovisar tillsammans med verksamhetschef  
Per Theorin och utvecklingssamordnare Matthias Holmesson, förslaget på besparingar 
och effektiviseringar för att anpassa verksamheterna till en minskad kostnadsram. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till åtgärder budget 2019 gymnasienämnden avseende Utbildningsförvaltningen 
Karlshamns kommun 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Patrik Håkansson 
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§ 5 Svar på granskningsrapport - Granskning av BUS-nämnden och 
gymnasienämndens beräkning av lokalkostnader till fristående huvudmän 
2018/3833 

 
Gymnasienämndens beslut 
 
att ge förvaltningschefen i uppdrag att utarbeta riktlinjer och processbeskrivningar enligt 
nedanstående svar 
  
att anta svaret som nämndens eget. 
 
Sammanfattning 
 
På uppdrag av revisorerna har EY (Ernst and 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. 
 
I granskningen framkommer bland annat att det saknas beslutade riktlinjer för 
beräkningen av ersättningarna till fristående huvudmän. Det konstateras att 
beräkningarna utförs till stor del med personbunden kunskap. Granskningen visar att det 
finns mallar att utgå från, men dessa har inte varit tillräckliga för beräkningen av 
lokalkostnader för gymnasieskolan. 
  
Revisorerna vill av denna anledning att gymnasienämnden särskilt svarar på följande 
frågor: 
  
Vilka åtgärder kommer gymnasienämnden att genomföra för att säkerställa att bristerna 
rättas till och att det finns framförhållning att klara av beräkningar även om personer 
slutar som har ansvar för dessa? 
 
Gymnasienämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att utarbeta riktlinjer och 
processbeskrivningar. Vilka ska vara klara under 2019.  
  
Hur kommer nämnden att säkerställa att det finns riktlinjer för beräkningen av ersättning 
till fristående huvudmän i enlighet med granskningens rekommendationer? Från när 
förväntas dessa riktlinjer i så fall att gälla? 
 
Riktlinjerna ska fastställas av nämnden samt följas upp i den interna kontrollen. Det 
finns nya beräkningsunderlag som gäller från och med den 1/1 2019. Riktlinjerna börjar 
gälla så snart de är klara och har antagits av nämnden. 
 
Till ovanstående frågor finns också nedanstående rekommendationer som revisorerna 
vill att gymnasienämnden bemöter. 
  
 
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar EY gymnasienämnden att:  
 
utarbeta riktlinjer och processbeskrivningar för att undvika personberoendet vid 
beräkningen av ersättning till fristående huvudmän 
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Riktlinjer och processbeskrivningar arbetas fram under 2019 enligt rekommendationen 
från EY. Målsättningen är att arbetet ska vara klart till juli månad. På grund av hög 
arbetsbelastning finns det risk för att även hösten kan komma att behöva tas i anspråk. 
  
Gymnasienämnden rekommenderas även att säkerställa transparens för beräkningen 
av programkostnader vilka utgör grunden för ersättningen till fristående gymnasieskolor. 
  
Nytt beräkningsunderlag gäller från och med 1/1 2019. När internbudget för 2019 är klar 
kommer lokala fristående verksamheter att bjudas in för en genomgång av 
beräkningsunderlaget och utfallet. Beräkningsunderlaget bygger på lagstiftning samt 
rekommendationer från SKL. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Patrik Håkanssons tjänsteskrivelse, 2019-01-14 
 
Missiv Granskning av BUS-nämnden och gymnasienämndens beräkning av 
lokalkostnader till fristående huvudmän 
 
Granskningsrapport - Beräkning av lokalkostnader till fristående huvudmän 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna 
Förvaltningschef Patrik Håkansson 
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§ 6 Namnbyte för gymnasienämnden, initiativ väckt av Cecilia Holmberg (M) 
2018/3411 

 
Gymnasienämndens beslut 
 
att föreslå kommunfullmäktige besluta att gymnasienämnden snarast får namnet 
Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden. 
 
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 utgör en stor del av 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. 
 
Ärendet behandlades vid sammanträdet 2018-12-06 § 72, där beslut togs om  
 
att bordlägga ärendet och att den nya gymnasienämnden skulle fatta beslut i ärendet 
vid sammanträdet 2019-01-24 
 
att då ärendet återupptas till behandling skall en ekonomisk konsekvensanalys finnas 
med i beslutsunderlaget. 
 
Vid gymnasienämndens presidium 2019-01-10 konstaterades att namnändringen inte 
skulle medföra några kostnader. 
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Emma Håkansson tjänsteskrivelse, 2019-01-16 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
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§ 7 Revidering av delegationsordning för gymnasienämnden 2019/325 
 
Gymnasienämndens beslut 
 
att anta förslag till revidering av gymnasienämndens delegationsordning för 
mandatperioden 2019-2022. Ny delegationsordning gäller tills vidare från och med att 
protokollet har vunnit laga kraft.  
 
Sammanfattning 
 
Nuvarande delegationsordning som gäller fr o m 2016-03-22, GY § 8, behöver 
revideras. Aktuella förändringar är markerade med röd text i beslutsunderlaget och berör 
avsnitt C Ekonomiärenden, punkt 5 skadeståndsärenden samt delegater kopplade till 
skadeståndsärenden.  
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Emma Håkanssons tjänsteskrivelse, 2019-01-16 
 
Förslag till revidering av delegationsordning för gymnasienämnden 190124 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunkansliet 
Berörda delegater 
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§ 8 Information  
 
Gymnasienämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Vid dagens sammanträde finns det ingen information att lämna till nämnden. 
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§ 9 Beslutsuppföljning januari 2019 2019/182 
 
Gymnasienämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen  
 
Sammanfattning 
 
Beslutsuppföljning för gymnasienämnden januari 2019 redovisas enligt beslutsunderlag.  
 
Beslutsunderlag 
 
Beslutsuppföljning gymnasienämnden januari 2019 
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§ 10 Redovisning av delegationsbeslut januari 2019 2019/183 
 
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 2018-11-30 – 2019-01-17.  
 
I beslutsunderlagen redovisas även beslut angående undervisning av ej legitimerade 
personer enligt Skollagen 2 kap 19 §. I bilagan redovisas antal ej legitimerad personal 
på Vägga gymnasieskola samt på Vägga vuxenutbildning tom 2019-01-31. 
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Emma Håkanssons tjänsteskrivelse, 2019-01-17 
Redovisning av delegationsbeslut 2018-11-30 – 2019-01-17 
Undervisning av ej legitimerad person enligt Skollagen 2 kap 19 § 
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§ 11 Handlingar för kännedom januari 2019 2019/188 
 
Gymnasienämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen  
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för gymnasienämndens kännedom under perioden 2018-11-30 – 2019-01-17 
redovisas enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av handlingar för kännedom 2018-11-30 - 2019-01-17 
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§ 12 Ansökan om extra resurs till Fria Läroverken 2018/4234 
 
Gymnasienämndens beslut 
 
att bevilja tilläggsbelopp/extra resurs med 50 % snarast till och med 14 juni 2019. 
 
Sammanfattning 
 
Ansökan om tilläggsresurs har inkommit för 17 årig ung man som går på Fria 
Läroverken i Karlshamns kommun. Då eleven inte hade fullständiga betyg går han för 
närvarande introduktionsprogrammet med inriktning mot Handel- och 
administrationsprogrammet. 
 
Vid en tidigare neuropsykiatrisk utredning på BUP bedömdes att hans svårigheter 
uppfyllde kriterierna för ADHD. Under stor del av åk 9 hade eleven enskild undervisning. 
Dels berodde det på svårigheter att vistas i lokaler med mycket människor, dels 
påverkade faktorer som svårigheter med fokus, låg energinivå, låg motivationsnivå samt 
bristande självförtroende inlärningen negativt. Vidare nådde eleven inte kunskapsmålen 
i kärnämnen för grundskolans åk 9. Sedan skolstarten på Fria Läroverken har eleven 
haft sin undervisning i klassen, pedagoger/ rektor har haft enskilda samtal med eleven 
för att för att öka motivation och självförtroende. Specialpedagog har tillsammans med 
matematiklärare gjort en matematikkartläggning av elevens behov som visar på att 
eleven är i behov av särskilt stöd med grundläggande färdigheter. Enligt bedömningen 
behöver han stöd att enskilt repetera basfärdigheter i matematik och han behöver även 
personligt stöd på en del lektionstimmar. Före jul hade eleven nått ett av tre 
kunskapsmål i svenska. Sammanfattningsvis är bedömningen att resurspedagog 50 % 
till eleven under en begränsad tid kan stärka baskunskaper och självförtroende och 
samtidigt utröna om denna typ av insats är adekvat för elevens behov. 
 
Beslutsunderlag 
 
Undertecknads bedömning grundar sig på utlåtande från rektor Christina Persson, Fria 
Läroverken, matematikkartläggning samt pedagogisk kartläggning från åk 9, Thoréns 
Framtid.  
 
Beslutet skickas till 
 
Per Teorin verksamhetschef gymnasium  
Christina Persson rektor Fria Läroverken 
Petra Gagner Verksamhetschef för strategiska elevhälsan  
Patrik Håkansson Förvaltningschef  
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§ 13 Studieplats på Allmän kurs, gymnasienivå 2019/461 
 
Gymnasienämndens beslut 
 
att ge förvaltningschefen i uppdrag att underteckna avtal mellan Karlshamns kommun 
och Jämshögs folkhögskola. 
 
Sammanfattning 
 
Överenskommelse har träffats mellan Karlshamns kommun och Jämshögs folkhögskola 
avseende eleven NN. Eleven kommer på grund av särskilda skäl att studera på Allmän 
kurs, gymnasienivå under 2019. 
 
NN kommer att studera på heltid till en kostnad av 92 400kr, 2019. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2019-01-23. 
 
Beslutet skickas till 
 
Jämshögs folkhögskola 
Antagningskansli 
 


