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ersättare 

  ersätter  
Hillevi Karlsson (S)  Torgny Lindqvist (S)  
 

Närvarande 
ersättare 

Andreas Green (M)  
 

Övriga T f förvaltningschef Torsten Berg 
Sekreterare Maria Appert 
Utvecklingssamordn Marie Hemming, §§ 106-108 
Utvecklingssamordn Mattias Holmesson, §§ 106-108 
Ekonom Marie Nilsson, §§ 106-109 

 

 

Paragrafer §§ 106 - 118  

Utses att justera Bengt-Olof Björck (S) 

Justeringsdatum  2019-10-31 

   
Sekreterare …………………………………………  
 Maria Appert  
   
Ordförande …………………………………………  
 Maria Hjelm Nilsson  
   
Justerande ………………………………………… 

Bengt-Olof Björck 
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Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Beslutsdatum: 2019-10-24 

Tillkännages fr.o.m.: 2019-10-31 

Tillkännages t.o.m.: 2019-11-21 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

 
 
Underskrift: .......................................................................... 
_____________________________________________________________________ 
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§ 106 Val av protokollsjusterare 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
 
att utse Bengt-Olof Björck (S) att justera dagens protokoll. 
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§ 107 Godkännande av dagordning 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
 
att godkänna dagordningen. 
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§ 108 Delrapport/information om utredning av gymnasieskolan och 

vuxenutbildningen framtida programutbud, organisation och uppdrag m m 
2019/3193 

 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet 
 
Sammanfattning 
 
Utvecklingssamordnare Marie Hemming och utvecklingssamordnare Mattias Holmesson 
informerar om pågående utredning av gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, vuxenut-
bildningen och lärcenter. 
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§ 109 Budgetuppföljning 2019/149 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning  
 
T.f förvaltningschef Torsten Berg redogör för budgetuppföljning till och med 2019-09-30. 
 
Prognostiserat resultat för året var i föregående delårsrapport (efter aug) minus 11,1 
mkr, vilket var en förbättring med ca 1 mkr från delårsrapport efter april. 
 
Prognostiserat resultat för året efter september är minus 10,3mkr. Effekterna av verk-
ställda åtgärder i grundverksamheten börjar ge verkan efter höstterminsstarten.  
 
”Minusposter” är fortfarande interkommunal ersättning och att vissa effektiviseringsåt-
gärder inte får effekt förrän nästa år. 
 
Följande åtgärder har verkställts alternativt är åtgärder som finns med i plan för att verk-
ställas kommande år: Den stora delen av plan för budget i balans handlar om personal-
minskning/bemanning (den övervägande delen av våra kostnader handlar om personal) 
 
Bemanning 
- Gymnasieskola: minskning ca 9 tjänster ht 2019 
- SFI: minskning 3 tjänster ht 2019 
- Lärcenter: minskning 1 tjänst ht 2019 + ytterligare 1 tjänst vt 2020 
- Vakanshållning av tjänst som Verksamhetschef okt 2019  
 
Läromedel/förbrukningsmaterial 
- Gymnasieskola (875 tkr) 
- Vuxenutbildning (85 tkr) 
 
Kompetensutveckling (ca 500 tkr) 
 
IKT 
- Byte av datorer till Chromebook 
 
Under utredning 
-Programutbud, ledningsfunktion, administration och lokaler 
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§ 110 Verksamhetsplan och internbudget 2020 2019/2788 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
T.f förvaltningschef Torsten Berg informerar om att förvaltningen påbörjat arbetet med 
verksamhetsplan och internbudget för 2020. 
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§ 111 Sammanträdestider för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020 

2019/3392 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
 
att  fastställa föreslagen sammanträdesplan för gymnasie- och vuxenutbildnings-
nämnden 2020 
 
att sammanträdena börjar klockan 13.15. 
 
Sammanfattning 
 
Föreligger förslag till sammanträdestider 2020 för gymnasie- och vuxenutbildnings-
nämnden enligt följande: 
 
23 januari 
27 februari 
2 april 
14 maj 
11 juni 
17 september  
29 oktober 
10 december 
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Maria Apperts tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
 
Ledamöter och ersättare 
Berörda tjänstepersoner 
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§ 112 Yttrande angående ändring av översiktsplanen för Svängsta tätort 2019/3092 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
 
att lämna yttrande till Byggnadsnämnden enligt förslaget nedan. 
 
Sammanfattning 
 
Förslag till yttrande: 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bedriver ingen verksamhet som påverkas av 
ändring av översiktsplanen för Svängsta tätort, varför nämnden inte har något att erinra.  
 
Beslutsunderlag 
 
Verksamhetssamordnare Elisabeth Håkanssons tjänsteskrivelse 
Förslag till ändring av översiktsplanen för Svängsta tätort 
 
Beslutet skickas till 
 
Byggnadsnämnden 
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§ 113 Remissvar Idrottspolitiskt program 2019-2023 2019/3210 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
 
att lämna remissvar enligt förvaltningschefens förslag till svar. 
 
Sammanfattning 
 
Fritidsenheten har tagit fram ett förslag till idrottspolitiskt program under parollen ”Ett liv i 
rörelse”. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har givits möjligheten att lämna syn-
punkter innan den 15 november.  
 
Förslag till remissvar: 
 
Det framtagna programmet är väl genomarbetat och ambitionen att detta ska stimulera 
ett liv i rörelse och ett livslångt idrottande stämmer väl med aktuell forskning som visar 
på att barn/ungdomar som rör på sig också presterar bättre i skolan. Samverkan mellan 
olika intressenter i kommunen är gynnsamt för denna utveckling. I programmet lyfts 
också tanken att när man planerar för framtida satsningar i tex skollokaler ska man 
också fundera över hur dessa ska kunna användas av föreningslivet, vilket är ett viktigt 
perspektiv. Nämnden är genomgående positiv till framarbetat förslag till program. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Tomas Ringbergs tjänsteskrivelse 
Remiss, begäran om yttrande över idrottspolitiskt program 2019-2023 
 
Beslutet skickas till 
 
Teknik- och fritidsnämnden 
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§ 114 GN: Revidering av gemensam dokumenthanteringsplan för Karlshamns 

kommun 2016/3397 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
 
att anta reviderad dokumenthanteringsplan. 
 
Sammanfattning 
 
Samtliga kommunens nämnder antog 2016 en gemensam dokumenthanteringsplan. 
Behov av revidering har uppstått, varvid verksamheterna har gått igenom planen och 
lämnat förslag till uppdateringar. Kommunfullmäktige tog 2019-04-08, § 50, beslut att 
anta den reviderade dokumenthanteringsplanen. Eftersom varje nämnd är ytterst an-
svarig för sitt arkiv behöver respektive nämnd nu, mot bakgrund av fullmäktiges beslut, 
fatta samma beslut om gallring (jfr 4 § arkivlagen).  
 
Beslutsunderlag 
 
Reviderad dokumenthanteringsplan, 2019-02-01 
 
Beslutet skickas till 
 
Vik. kommunjurist Alice Björesund 
Arkivföreståndare Julia Solokof 
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§ 115 Information 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
 
att bifalla Emanuel Noréns (L) förslag att under nästa år bjuda in företrädare för SFI-
verksamheten för information till nämnden 
 
att uppdra åt förvaltningschefen att vid nämndens nästa sammanträde återrapportera 
ärendet gällande klagomål på studentflak med sexistiskt budskap samt att besvara 
Emanuel Noréns (L) frågor vad gäller tjänst som kommunikatör vid Vägga gymnasie-
skola 
 
att i övrigt ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Emanuel Norén (L) framför följande: 
 

 Förslag att nämnden bjuder in företrädare för SFI-verksamheten under nästa år 
för information. 

 En återrapport i ärendet gällande klagomål på studentflak med sexistiskt bud-
skap som inkom efter Väggaskolans utspark i juni månad önskas till nästa 
sammanträde. 

 Information om kommunikatörstjänst på Vägga gymnasieskola önskas till nästa 
sammanträde. 

 
Ordföranden informerar om att förslag föreligger att från och med årsskiftet slå ihop 
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt nämnden för barn, ungdom och skola till 
en gemensam utbildningsnämnd. 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
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§ 116 Beslutsuppföljning oktober 2019 2019/182 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
 
att  godkänna redovisningen av beslutsuppföljning oktober 2019. 
 
Sammanfattning 
 
Beslutsuppföljning oktober 2019 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisas 
enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Beslutsuppföljning gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden oktober 2019. 
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§ 117 Redovisning av delegationsbeslut oktober 2019 2019/183 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
 
att  godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt enligt dele-
gationsordning antagen 2019-05-23, § 50. Dessa beslut ska anmälas till gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden för att vinna laga kraft.  
 
Härmed anmäls beslut fattade under perioden 2019-09-20--10-17 samt beslut angående 
undervisning av ej legitimerade personer enligt Skollagen 2 kap 19 §. I bilagan redo-
visas antal ej legitimerad personal på Vägga gymnasieskola samt på Vägga vuxenut-
bildning t o m 2019-10-31. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förteckning över delegationsbeslut fattade under perioden 2019-09-20--10-17 samt 
antal ej legitimerad personal t o m 2019-10-31. 
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§ 118 Handlingar för kännedom oktober 2019 2019/188 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
 
att  godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens kännedom under perioden 
2019-09-20--10-17. 
 

Ärendenr § Datum Ärende 

2019/3003 30/19 2019-09-24 Protokollsutdrag Samverkansavtal 
Sydost, Olofströms kommun 

2019/3003 31/19§ 2019-09-13 Protokollsutdrag Samverkansavtal 
Sydost, Kalmarsunds gymnasieförbund 

2018/3822 32/19 2019-09-27 Protokollsutdrag KF § 181/2019 Val av 
ordförande och vice ordförande 
gymnasie- och vuxenutbildnings-
nämnden 

2019/340 33/19 2019-10-02 Protokollsutdrag KF § 159/2019 Budget 
2020 med flerårsplan 2021-2022 

2019/158 34/19 2019-10-15 FSG-protokoll 190917 

 
 
 
 
 


