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Paragrafer §§ 119 - 131  

Utses att justera Emanuel Norén (L) 

Justeringsdatum  2019-11-28 

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

Emanuel Norén 
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Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Beslutsdatum: 2019-11-21 

Tillkännages fr.o.m.: 2019-11-28 

Tillkännages t.o.m.: 2019-12-19 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

 
 
Underskrift: .......................................................................... 
_____________________________________________________________________ 
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§ 119 Val av protokollsjusterare  
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
 
att utse Emanuel Norén (L) att justera dagens protokoll. 
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§ 120 Godkännande av dagordning  
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
 
att fastställa dagordningen med följande ändring: 
 
Ärende 6 Redovisning av det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) utgår, då ansvaret för 
detta ligger på AV-nämnden och de ännu inte fått någon information i ärendet. Efter det 
att AV-nämnden fått information, kommer utbildningsförvaltningen att lämna redovisning 
i nya Utbildningsnämnden. 
 
Protokollsanteckning: 
 
Emanuel Norén (L) påpekar att handlingar till nämndens sammanträde läggs ut försent i 
Netpublicator. De förtroendevalda måste ha skälig tid att läsa igenom handlingarna inför 
sammanträdet för att kunna ta ansvar för de beslut de fattar. 
 
Ordföranden har inget att tillägga, mer än att det måste bli bättre ordning och att det är 
viktigt att följa de tidsramar som gäller för utskick av kallelse och handlingar. 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
2019-11-21 

Sida 6(18) 

 
 
§ 121 Utredning av gymnasieskolans och vuxenutbildningsnämndens 

verksamheter - slutrapport 2019/3193 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
 
att  uppdra åt förvaltningschefen, att med stöd av utredningen ge förslag till effektivise-
ringar och genomförandeplan inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 
verksamhetsområde så att nämnden kommer i balans med den av kommunfullmäktige 
fastställda budgeten och dessutom ta i beaktande arbetsförmedlingens nya 
förutsättningar och arbetsmarknadens behov. 
 
Sammanfattning 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden gav i maj 2019 t.f förvaltningschef för utbild-
ningsförvaltningen i uppdrag att utreda gymnasieskolan och vuxenutbildningen (inklu-
sive särskola). 
  
Av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens protokoll framgår att utredningsuppdraget 
omfattar gymnasieskolans programutbud, organisation och uppdrag (se protokoll § 57 
Uppföljning av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 2019-05-23, § 148, 
ärende 2019/149.) 
 
Av protokollet framgår även att utredningsuppdraget omfattar gymnasie- och gymnasie-
särskolan, vuxenutbildningen, lärcentrum då dessa verksamheter är en del av Vägga-
skolans samlade verksamhetsbas. 
 
Utbildningsförvaltningen presenterar härmed slutrapporten, som visar möjliga strate-
giska vägval för verksamheterna inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. 
  
Kommunen har en positiv befolkningsutveckling i åldrarna 16-18 år som fortsätter de 
kommande åren. Antalet förstahandssökande till Vägga gymnasieskolans utbildningar 
ökar – 2019 mer än befolkningsökningen. I ett sådant läge är det svårt att motivera ned-
läggning av program och/eller minskning av gymnasieskolans lokalyta. Däremot bör 
dimensionering av vissa resurser ses över, liksom kostnaden för undervisning. Det finns 
även behov av att arbeta med intäktssidan och med att åstadkomma en flexibel organi-
sation som är följsam och resurseffektiv. 
 
Utredningen visar, med hänvisning till nationell statistik och till forskning, att verksam-
heten inte skulle gynnas av att organiseras i en skolenhet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Tomas Ringbergs tjänsteskrivelse 
Slutrapport – utredning av gymnasieskolans och vuxenutbildningsnämndens verksam-
heter 
Powerpointpresentation från nämndsmöte – delrapportering 
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Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
Rektor Nils Andersson 
Rektor Anja Vikström 
Bitr rektor Sara Sandström 
Tf rektor Ola Hallberg 
Rektor Maria Olsson Aasen 
Utvecklingssamordnare Matthias Holmesson 
Utvecklingssamordnare Marie Hemming 
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§ 122 Budgetuppföljning 2019/149 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Förvaltningschef Tomas Ringberg redogör för budgetuppföljning per 31 oktober 2019. 
Viss osäkerhet finns när det gäller statsbidrag för lärarassistenter varför detta ej finns 
med i prognosen. 
 
Ordföranden konstaterar att effektiviseringar utifrån Plan för ekonomi i balans 2019-
2022 och givna budgetförutsättningar har genomförts vad gäller minskning av 
årsarbetare inom gymnasieskolan, minskad lokalhyra för Lärcenter och ej återbesatt 
ledningsresurs. 
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§ 123 Internbudget och verksamhetsplan 2020 Utbildningsnämnden 2019/2788 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
 
att ta information om utbildningsnämndens verksamhetsplan 2020 till protokollet.  
 
Sammanfattning 
 
Utbildningsnämndens verksamhetsplan 2020 omfattar förskola, förskoleklass, grund-
skola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, 
särskild utbildning för vuxna och lärcenter. 
 
I verksamhetsplanen på nämndsnivå definieras prioriterade och strategiska utvecklings-
områden, jämte nämndens mål. Dessa återfinns på nästa nivå i styrkedjan genom verk-
samhetsplanerna på verksamhetsnivå (dvs förskola, grundskola, gymnasieskola etc) 
och vidare ut till skolenhetsnivå. 
 
Utvecklingsområdena är preciserade utifrån de resultatanalyser som görs i det systema-
tiska kvalitetsarbetet. Beslut om verksamhetsplan 2020 fattas i januari. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Tomas Ringbergs tjänsteskrivelse 
Utkast till Verksamhetsplan Utbildningsnämnden 2020. 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
Tf verksamhetschef grundskola Sofia Olsson 
Verksamhetschef förskola Torsten Berg 
Rektor Nils Andersson 
Utvecklingssamordnare Matthias Holmesson 
Utvecklingssamordnare Marie Hemming 
Ekonom Mikael Johnsson 
Ekonom Jennie Blomqvist 
Ekonom Marie Nilsson 
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§ 124 Start av yrkesutbildningar på vuxenutbildningen 2020 2019/3647 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
 
att vuxenutbildningen startar utbildningar inom följande yrkesprogram 2020: 
 

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  
 
Sammanfattning 
 

Yrkesutbildningarna startas utifrån arbetslivets behov och skolverkets krav. 
 
Inom ramen för ovanstående ingår till exempel utbildningar till undersköterska, kock, 
servitör, måltidsbiträde, bussförare, lastbilsförare, butikssäljare, fastighetsskötare, 
snickare, målare, plattsättare, elektriker, elmontör, frisör, ekonomi och redovisnings-
assistent m fl. 
 
De olika yrkesprogrammen ger möjlighet att anpassa utbildningspaketen till de 
yrkesroller som det framkommer ett behov av.  
 
Utbildningarna genomförs i rangordning enligt nedan:  
1. Egen regi  

2. Gränslöst regi  

3. Externa aktörer  
 
Beslutsunderlag 
 
Rektor Maria Olsson Aasens tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
Rektor Maria Olsson Aasen 
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§ 125 Riktlinjer för förskola och skola vid anmälningsskyldighet enligt 

socialtjänstlagen 2019/3599 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
 
att besluta om nya riktlinjer för förskola och skola vid anmälningsskyldighet enligt social-
tjänstlagen 
 
Sammanfattning 
 
Ernst & Young (EY), har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Karlshamns 
kommun, genomfört en uppföljning av granskningen från 2017. Syfte har varit att be-
döma om det finns en risk för att samverkan mellan socialtjänst, skola och elevhälsa inte 
fungerar på ett tillfredsställande sätt, med fokus på arbetet med orosanmälningar. 
 
I revisorernas skrivelse, daterad 2019-06-12, angående uppföljning av samverkan kon-
stateras att samverkan i flera avseenden har utvecklats sedan granskningen 2017. Dock 
framkommer det utvecklingsbehov i flera centrala områden. 
 
Ett av områdena som nämns är förbättrad samverkan mellan gymnasieskolan och 
socialtjänsten avseende information och rutiner för anmälan. 
 
Utbildningsförvaltningen och Förvaltningen för arbete och välfärd har därför tillsammans 
reviderat riktlinjerna vid anmälningsskyldighet, enligt socialtjänstlagen, så att de gäller 
för alla barn/ungdomar i åldrarna 0-18 år, dvs för förskola, grundskola och fritidshem 
samt gymnasieskola.  
 
Beslutsunderlag 
 
T.f förvaltningschef Torsten Bergs tjänsteskrivelse 
Riktlinjer för förskola och skola vid anmälningsskyldighet enligt socialtjänstlagen 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningens ledningsgrupp 
Chefsgruppen 
Administrativa gruppen 
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§ 126 Svar på revisionens uppföljning av samverkan mellan skola och socialtjänst 

avseende barn som far illa eller misstänks fara illa 2017/4214 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
 
att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden antar förvaltningschefernas svar som 
sitt eget och överlämnar det gemensamma svaret till revisionen. 
 
Sammanfattning 
 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Karlshamns kommun genom-
fört en uppföljning av en granskning från 2017. Syftet var att bedöma om det fanns 
risk för att samverkan mellan socialtjänst, skola och elevhälsa inte fungerar på ett till-
fredsställande sätt, med fokus på arbetet med orosanmälningar. Vid den senaste 
granskningen konstaterades att samverkan i flera avseenden har utvecklats men att 
flera utvecklingsbehov även kvarstår.  
 
Flera åtgärder med anledning av granskningen har redan vidtagits. 
 

 Införande av och återkommande information om rutiner och riktlinjer gällande 
arbetet med orosanmälningar i utbildningsförvaltningens verksamheter. 

 

 Att ledningsgruppen för barn och unga har en stående punkt i dagordningen 
om avvikelser i orosanmälningar och tillsammans följer utvecklingen. 

 

 En blankett för samtycke att dela nödvändig information är framtagen. 
 

 Att arbeta vidare med att säkerställa att orosanmälningar görs skyndsamt när 
detta så krävs.  

 
Då de flesta orosanmälningar mynnar ut i erbjudande om frivilliga insatser till vilka 
föräldrar kan tacka nej, är arbetet med att få vårdnadshavare att förstå sin roll och 
sitt barns behov den mest effektiva insatsen långsiktigt. Det handlar i första hand om 
att säkerställa samsyn med vårdnadshavare genom att skapa en tillitsfull relation vid 
misstanke om omsorgsbrist för att bästa möjliga förutsättningar för vårdnadshavarna 
att ta emot socialtjänstens stöd och hjälp. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från Tomas Ringberg, förvaltningschef utbildningsförvaltningen och 
Thomas Svensson, förvaltningschef Arbete och Välfärd. 
 
Bilagor: 
1 Struktur för samverkansgrupper 
2 samtycke-till-informationsutbyte 
3 Handlingsplan ANDT 2019-2023 
4 Riktlinjer för anmälan till socialtjänsten  
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Beslutet skickas till 
 
Revisionen 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
Förvaltningschef Thomas Svensson 
Folkhälsostrateg Jenny Andersson 
Verksamhetschef strategisk elevhälsa Petra Gagner 
T.f verksamhetschef grundskola Sofia Olsson 
Verksamhetschef förskola Torsten Berg 
Verksamhetschef Ulrica Månsson 
Enhetschef Marie Mejer Dahl 
Enhetschef Hawazen Saghir 
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§ 127 Information  
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Ordföranden informerar om träff med bransch- och arbetsgivarorganisationen för den 
svenska besöksnäringen, Visita. Anledningen till träffen var nämndens tidigare beslut att 
stänga intaget till hotell- och turismprogrammet, och därmed lägga det vilande. Man 
hade en bra dialog med branschen utifrån rådande situation med bland annat ett stort 
framtida rekryteringsbehov. 
 
Förvaltningschef Tomas Ringberg informerar om att personal och elever på Vägga 
gymnasieskola deltar i ett Erasmus-projekt tillsammans med lärare och elever från 
Tyskland, Grekland, Portugal, Spanien och Italien. Erasmus är till hundra procent finan-
sierat av EU och innebär att skolor i olika EU-länder arbetar tillsammans och besöker 
varandra 
 
Vid föregående sammanträde fick förvaltningschef Tomas Ringberg i uppdrag att be-
svara Emanuel Noréns (L) två frågor rörande: 
 

 Återrapport i ärendet gällande klagomål på studentflak med sexistiska budskap som 
inkom efter Väggaskolans utspark 
 
Berörd rektor och dåvarande ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
träffade eleverna och de som kört lastbilen och informerade om skolans värdegrund. 
Överenskommelse gjordes att det som ska stå på flaken framöver ska vara förenligt 
med skolans värdegrund. Det arbetas kontinuerligt med värdegrunderna och det 
kommer också att aktualiseras inför kommande studentfirande. 

 

 Information om kommunikatörstjänst på Vägga gymnasieskola 
 
Tjänsten är en lärartjänst där arbetsuppgifter som kommunikatör ingår. Arbetsupp-
gifterna innebär arbete med hemsida, marknadsföring, programblad inför öppet hus 
m m. Ordföranden påpekar att det är förvaltningsledningens ansvar att leda och 
organisera arbetet på bästa sätt. 
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§ 128 Beslutsuppföljning november 2019 2019/182 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen av beslutsuppföljning november 2019. 
 
Sammanfattning 
 
Beslutsuppföljning november 2019 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redo-
visas enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Beslutsuppföljning gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden november 2019. 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
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§ 129 Redovisning av delegationsbeslut november 2019 2019/183 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt enligt delega-
tionsordning antagen 2019-05-23, § 50. Dessa beslut ska anmälas till gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden för att vinna laga kraft.  
 
Härmed anmäls beslut fattade under perioden 2019-10-17--11-13 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 2019-11-30. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förteckning över delegationsbeslut fattade under perioden 2019-10-17--11-13 samt 
antal ej legitimerad personal t o m 2019-11-30. 
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§ 130 Handlingar för kännedom november 2019 2019/188 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens kännedom under perioden 
2019-10-18---11-13. 
 

Ärendenr § Datum Ärende 

2019/2839 36/19 2019-10-21 KS § 263/2019 Riktlinje för dataskydd 

2019/3274 37/19 2019-10-22 KS § 269/2019 Sammanträdestider 
2020 för kommunstyrelsen och dess 
arbetsutskott 

2019/1169 38/19 2019-11-12 KF § 186/2019 Kommunens 
delårsrapport augusti 2019 

2019/1169 39/19 2019-11-12 KF § 187/2019 Revisorernas 
granskning och utlåtande av 
delårsrapport 2019 

2019/158 40/19 2019-11-11 FSG-protokoll 191015 

  2019-10-23 Programråd fordon & transport 
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§ 131 Ordförandens tack / 
 
 
Ordförande Maria Hjelm Nilsson (C) tackar nämnden för ett gott samarbete och väl 
genomfört arbete under mandatperioden då detta är nämndens sista sammanträde.  
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden upphör från och med 2020-01-01, då en ny 
utbildningsnämnd med ansvar för hela utbildningsverksamheten bildas. 
 
2:e vice ordförande Cecilia Holmberg (M) tackar ordföranden och önskar god jul och gott 
nytt år. 
 
 


