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§ 24 Godkännande av dagordning 
 
Gymnasienämndens beslut 
 
att fastställa dagordningen.  
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§ 25 Val av protokollsjusterare 
 
Gymnasienämndens beslut 
 
att utse Mona Wettergren att justera protokollet.  
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§ 26 Information om teknikcollege 
 
Gymnasienämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet.  
 
Sammanfattning 
 
Fredrik Gummesson, regional processledare för teknikcollege, informerar om 
teknikcolleges verksamhet. Teknikcollege är den största plattformen för frågor rörande 
kompetensförsörjning för industrin i Sverige och ska bidra till att säkra tekniskt inriktade 
företags behov av kvalificerad arbetskraft.  
 
Fredrik Gummesson presenterar organisationen för teknikcollege, den regionala 
styrgruppen för region sydost och den lokala styrgruppen för Karlshamns kommun. 
Vidare informerar Fredrik Gummesson om vilka utbildningar som är certifierade samt 
presenterar aktiviteter som teknikcollege genomför årligen, både regionala och lokala.     
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§ 27 Information om gymnasiesärskolan 
 
Gymnasienämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet.  
 
Sammanfattning 
 
Rektor Anja Wikström informerar om gymnasiesärskolans verksamhet. På Väggaskolan 
finns fyra yrkesprogram på gymnasiesärskolan, Individuella programmet, Hotell, 
restaurang och bageri, Fastighet, bygg och anläggning samt Samhälle, natur och språk.  
Totalt finns 29 elever, 11 lärare, 0,8 syv och 5 elevass. Rätt till särskola har man om det 
gjorts en pedagogisk utredning, social utredning, medicinsk utredning samt en 
psykologisk utredning. Diagnos utvecklingsstörning. Utmaningar är omvänt integrerade 
elever, nyanlända elever, konkurrens i regionen, anställningsbarhet, begreppet 
självständighet samt behörighetskrav personal. Framgångsfaktorer är bland annat att 
Ihre Naturskola utnyttjas, vision från omsorgsskola till kunskapsskola, lära av goda 
exempel samt avveckla samhällsprogrammet och i stället starta ett handelsprogram.  
 
Nämnden beslutar att göra ett studiebesök på gymnasiesärskolan i samband med 
nämndsmötet den 13 juni.  
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§ 28 Ungas levnadsvanor 2019 
 
Gymnasienämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet.  
 
Sammanfattning 
 
Folkhälsostrateg Jenny Andersson presenterar sig och uppföljningen av 
levnadsvaneundersökningen 2018. Folkhälsoområdet är otroligt stort så Karlshamns 
kommun har valt att arbeta med tre områden - ANDT, psykisk hälsa, hälsofrämjande 
miljöer och levnadsvanor.  
 
Hur vänder vi utvecklingen? Goda uppväxtvillkor, förhindra och tidigt upptäcka 
utanförskap, skola och socialtjänst tillsammans, råd, stöd och behandling på olika nivåer 
samt förebyggande arbete. 
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§ 29 Preliminär organisation för Vägga gymnasieskola läsåret 2019/2010 
2019/1597 

 
Gymnasienämndens beslut 
 
att stänga intaget till hotell- och turismprogrammet och därmed lägga det vilande,  
 
att fastställa den preliminära organisationen för Vägga gymnasieskola läsåret 
2019/2020.  
 
att ge skolledningen på Vägga gymnasieskola i uppdrag att utreda och ge förslag till 
beslut för vilka programinriktningar som skall erbjudas åk1-elever läsåret 2020/2021. 
 
Sammanfattning 
 
Sökandebilden för läsåret 2019/20 är inte helt klar. Omvalet i maj kan förändra 
förutsättningarna. Även i år noterar vi att flera elever i grundskolan som saknar 
behörighet till gymnasiet. Det ställer stora krav på gymnasieskolans förmåga att möta 
varje individ med mångfald och kompetens. Vårt breda utbud har varit en stor 
framgångsfaktor för Vägga gymnasieskolas höga genomströmning och goda resultat.  
Ett utfall som vi tidigare sett av omvalet i maj är att några av de elever som sökt utanför 
kommunen kommer att söka tillbaka till Karlshamn. Troligen kommer då även elever 
som sökt från andra kommuner till Vägga Gymnasieskola att välja om till sina 
hemkommuner. Sökandebilden mellan programmen kan då förändras. Därför är den 
föreslagna organisationen preliminär. 

 
Beslutsunderlag 
 
1 Prel organisation Vägga 2019 förslag v2 
 
Beslutet skickas till 
 
Torsten Berg, tf förvaltningschef 
Per Theorin, verksamhetschef 
Ola Hallberg, enhetschef Vägga gymnasieskola 
Liselott Edvardsson Svensson, antagningssekreterare 
 
Yrkanden 
 
Cecilia Holmberg (M) föreslår att hotell- och turismprogrammet läggs vilande och att 
intaget till programmet stängs.  
 
Beslutsgång 
 
Nämnden instämmer med Cecilia Holmbergs (M) förslag och beslutar i enlighet med 
förslaget. 
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§ 30 Programpriser gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2019 2019/1568 
 
Gymnasienämndens beslut 
 
att fastställa utbildningsförvaltningens förslag till programpriser för gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan 2019 
 
att fastställa utbildningsförvaltningens förslag till programpriser för gymnasieskolan för 
Academy of Music and Business Education Tingsryd AB 
 
att fastställa utbildningsförvaltningens förslag till programpriser för gymnasieskolan för 
Aspero Friskolor AB 
 
att fastställa utbildningsförvaltningens förslag till programpriser för gymnasieskolan för 
Dans- och Musikal i Lund AB 
 
att fastställa utbildningsförvaltningens förslag till programpriser för gymnasieskolan för 
Drottning Blankas Gymnasium AB 
 
att fastställa utbildningsförvaltningens förslag till programpriser för gymnasieskolan för 
Framtidsgymnasiet i Sverige AB 
 
att fastställa utbildningsförvaltningens förslag till programpriser för gymnasieskolan för 
Gymnasieskolor i Syd AB 
 
att fastställa utbildningsförvaltningens förslag till programpriser för gymnasieskolan för 
Hagströmska Gymnasiet AB 
 
att fastställa utbildningsförvaltningens förslag till programpriser för gymnasieskolan för 
Helsingborgs Sportgymnasium 
 
att fastställa utbildningsförvaltningens förslag till programpriser för gymnasieskolan för 
Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg- Blekinge 
 
att fastställa utbildningsförvaltningens förslag till programpriser för gymnasieskolan för 
Hvilan Utbildning AB 
 
att fastställa utbildningsförvaltningens förslag till programpriser för gymnasieskolan för 
IT-gymnasiet Sverige AB 
 
att fastställa utbildningsförvaltningens förslag till programpriser för gymnasieskolan för 
Ljud & Bildskolan LBS AB 
 
att fastställa utbildningsförvaltningens förslag till programpriser för gymnasieskolan för 
Nordiska Musikgymnasiet AB 
 
att fastställa utbildningsförvaltningens förslag till programpriser för gymnasieskolan för 
Plusgymnasiet AB 
 
att fastställa utbildningsförvaltningens förslag till programpriser för gymnasieskolan för 
Praktiska Sverige AB (Karlskrona) 
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att fastställa utbildningsförvaltningens förslag till programpriser för gymnasieskolan för 
Praktiska Sverige AB (Kristianstad) 
 
att fastställa utbildningsförvaltningens förslag till programpriser för gymnasieskolan för 
Stiftelsen Apelrydsskolan 
 
att fastställa utbildningsförvaltningens förslag till programpriser för gymnasieskolan för 
Sveriges Ridgymnasium 
 
att fastställa utbildningsförvaltningens förslag till programpriser för gymnasieskolan för 
TAU Learning Hantverksgymnasium 
 
Sammanfattning 
 
Förslag till programpriser för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2019 har arbetats 
fram på utbildningsförvaltningen och ekonomikontoret. 
 
Beslutsunderlag 
 
Verksamhetschef Per Theorins tjänsteskrivelse 190416 
Prislista gymnasieskolan och gymnasiesärskola för friskolor och kommuner 2019, 
föredras på sammanträdet 190425 
 
Beslutet skickas till 
 
Verksamhetschef Per Theorin 
Antagningssekreterare Liselott Edvardsson Svensson 
Controller Marie Nilsson 
Respektive huvudman 
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§ 31 Avveckling av programmet Samhälle, natur och språk och uppstart av 
programmet Administration, handel och varuhantering på Vägga 
gymnasiesärskola 2019/1494 

 
Gymnasienämndens beslut 
 
att stoppa intaget till programmet samhälle, natur och språk på Vägga 
gymnasiesärskola inför läsåret 2019/2020, 
 
att avveckla programmet samhälle, natur och språk på Vägga gymnasieskola när 
befintligt elevunderlag på programmet har avslutat sina studier på Vägga 
gymnasiesärskola, samt 
 
att starta upp programmet administration, handel och varuhantering på Vägga 
gymnasiesärskola med första antagning inför läsåret 2020/2021.  
 
Sammanfattning 
 
Som ett led i anpassningarna som Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tilldelats 
inför 2019 avvecklas programmet Samhälle, natur och språk och ersätts med 
Administration, handel och varuintag. Om man ser till sökbilden inför höstens antagning 
så är intresset för programmet för lågt då inga elever sökt till programmet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Verksamhetschef Per Theorins tjänsteskrivelse 2019-04-10 
 
Beslutet skickas till 
 
Verksamhetschef Per Theorin 
Rektor Anja Vikström 
Antagningssekreterare Liselotte Edvardsson Svensson 
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§ 32 Upphandling av Utbildning Vux distans mm 2019 2019/1207 
 
Gymnasienämndens beslut 
 
att fastställa definierade behov av externa utbildningsleverantörer 
 
att fastställa föreslaget upphandlingsförfarande 
 
att annonsera upphandlingen. 
 
Sammanfattning 
 
Upphandlingens syfte är, att säkerställa Karlshamns kommuns behov av efterfrågad 
kommunal vuxenutbildning under avtalsperioden. Upphandlingen skall resultera i 
avropsavtal som omfattar kurser främst distansbaserade inom ramen för Läroplanen för 
Vuxenutbildning, även benämnd Vux12 d.v.s. grundläggande vuxenutbildning, 
gymnasial vuxenutbildning, gymnasial yrkesutbildning, gymnasial lärlingsutbildning.   
 
Uppskattningsvis uppgår värdet till 5 000 000 SEK på en fyraårsperiod.  
 
Upphandlingen avser tjänster och finansieras via statsbidrag och driftsbudget för 
vuxenutbildningen. 
 
Upphandlingen genomförs som ett förenklat förfarande enligt lagen om offentlig 
upphandling, LOU 19 kap.  
 
Upphandlingens samtliga dokument följer Karlshamns kommuns antagna upphandlings- 
och inköpspolicy samt riktlinjer för upphandling. 
 
Observera att sekretess gäller på upphandlingsunderlaget tills dess att annonsering 
genomförts. 
 
Vinnande anbud baseras på bästa förhållandet mellan pris och kvalitet. Utvärderingen 
av kvalitet bygger på monetär utvärdering med prissatt kvalitet.  
 
Kravställare:  Per Theorin, Verksamhetschef, Utbildningsförvaltningen 
Upphandlare:  Anne-Charlotte Fröberg 
 
 
Genom Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut den 24 januari 2019 – under 
§ 7 – har nämnden delegerat sin beslutanderätt. 
 
Ärendegrupp Sammanfattande benämning 
 
C – 1.3 Inköp över tröskelvärdet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Verksamhetschef Per Theorins tjänsteskrivelse 20190410 
 
Upphandlingsunderlag, föredras på sammanträdet 20190425 
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Beslutet skickas till 
 
Verksamhetschef Per Theorin 
Verksamhetsutvecklare/Upphandlare Anne-Charlotte Fröberg 
Rektor Maria Olsson-Aasen 
Enhetschef Karmen Björkman 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Gymnasienämnden 
2019-04-25 

Sida 15(24) 

 

§ 33 Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2018, gymnasienämnden 
2019/1586 

 
Gymnasienämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen av systematiskt arbetsmiljöarbete 2018 för 
gymnasienämndens verksamheter. 
 
Sammanfattning 
 
Emma Aldén, personalstrateg, redovisar uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 
för gymnasienämnden 2018.  
 
Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet för gymnasienämndens verksamhet 
2018 finns sammanställt i beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2018, gymnasienämnden 
2 Sjukfrånvaro inom utbildningsförvaltningen 
 
Beslutet skickas till 
 
Torsten Berg, tf förvaltningschef 
Per Theorin, verksamhetschef gymnasie- och vuxenutbildning 
Emma Aldén, personalstrateg 
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§ 34 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens yttrande på remiss från 
Skolverket avseende ämnesplan gymnasieingenjörsutbildning 2019/1335 

 
Gymnasienämndens beslut 
 
att besvara remissen med att Karlshamns kommun inte har något att invända mot 
ändringsförslagen. 
 
Sammanfattning 
 
Skolverket remitterar ett förslag till ändring av föreskrifter som ingår i Skolverkets 
författningssamling (SKOLFS) om ändring av ämnesplanen processteknik – kemi som 
erbjuds inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år. 
 
Beslutsunderlag 
 
Verksamhetschef Per Theorins tjänsteskrivelse 2019-04-10 
 
Beslutet skickas till 
 
Skolverket, Gunilla Rooke 
Verksamhetschef Per Theorin 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Gymnasienämnden 
2019-04-25 

Sida 17(24) 

 

§ 35 Gymnasie- och vuxenutbildningens svar på remiss avseende förslag till 
ändring av Skolverkets föreskrifter om ansökan om riksidrottsgymnasium 
2019/1333 

 
Gymnasienämndens beslut 
 
att besvara remissen med att Karlshamns kommun inte har någonting att invända mot i 
ändringarna till ansökan om riksidrottsgymnasium. 
 
Sammanfattning 
 
Skolverket vill genom en ändring i föreskrifterna reglera att en kommun som vill anordna 
idrottsutbildning vid riksidrottsgymnasium istället ska ansöka direkt till Skolverket via 
Skolverkets webbplats. Genom en sådan ändring säkerställs att Skolverket får tillgång 
till ansökan, vilket bedöms främja en effektiv och likvärdig handläggning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Verksamhetschef Per Theorins tjänsteskrivelse 20190410 
 
Beslutet skickas till 
 
Skolverket, Cecilia Hagemark 
Verksamhetschef Per Theorin 
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§ 36 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens svar på granskning avseende 
gymnasieskolans och vuxenutbildningens produktivitet och effektivitet 
2018/3605 

 
Gymnasienämndens beslut 
 
att anta utbildningsförvaltningens förslag till svar gällande granskningen som nämndens 
eget. 
 
Sammanfattning 
 
Ernst & Young (EY) har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Karlshamns 
kommun granskat gymnasienämnden i syfte att granska gymnasieskolans och 
vuxenutbildningens produktivitet och effektivitet i ljuset av tillämpliga styrdokument och 
jämförbara verksamheter. Därtill syftar granskningen till att undersöka i vilken 
utsträckning lektioner blir inställda alternativt lärarlösa.  
 
Mot bakgrund av granskningens resultat rekommenderar EY gymnasienämnden att: 

• Löpande genomföra uppföljning av antal lärarledda lektioner 
• Tydliggöra de respektive programmens kostnader, såväl per elev som på en 

övergripande nivå. 
 
I samband med granskningen begär kommunens revisorer svar på följande frågor: 

 Vilka åtgärder kommer gymnasienämnden att vidta för en fullgod ekonomisk 
rapportering? 

 Vilka krav ställer nämnden på återrapportering av måluppfyllelsen inom 
vuxenutbildningen? 

 När kommer nämnden kunna redovisa statistik över antalet inställda lektioner? 
 
Beslutsunderlag 
 
Verksamhetschef Per Theorins tjänsteskrivelse 2019-04-10 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisionen 
Verksamhetschef Per Theorin 
Utvecklingssamordnare Matthias Holmesson 
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§ 37 Kontaktpolitiker och kontaktpersoner gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 2019-2022 2019/1562 

 
Gymnasienämndens beslut 
 
att godkänna organisation för kontaktpolitiker och kontaktpersoner för gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 2019-2022. 
 
att välja ordförande Johnny Persson till gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 
representant i teknikcollege.  
 
Sammanfattning 
 
Ledamöter och ersättare i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fungerar som 
kontaktpolitiker i de verksamheter nämnden ansvarar för. 
 
Tanken är att skapa dialog mellan politiker, elever och verksamheter. 
 
Ett förslag till organisation för kontaktpolitiker och kontaktpersoner för gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 2019-2022 har tagits fram.  
 
Ordförande Johnny Persson presenterar ett nytt förslag gällande kontaktpolitiker på 
grund av att några politiker i nämnden lämnat sina uppdrag.  
 
Som kontaktpolitiker ska man besöka sitt program två gånger per år, en gång per 
termin. Är man kontaktpolitiker för fler program ska man besöka vart och ett två gånger 
per år.   
 
Beslutsunderlag 
 
1 Kontaktpolitiker och kontaktpersoner gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

2019-2022 
 
Beslutet skickas till 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ledamöter och ersättare 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamheter 
Utbildningsförvaltningen 
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§ 38 Redovisning av delegationsbeslut april 2019 2019/183 
 
Gymnasienämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen.  
 
Sammanfattning 
 
Gymnasienämnden har överlåtit sin beslutanderätt enligt delegationsordning antagen 24 
januari 2019, § 7. Dessa beslut ska anmälas till gymnasienämnden för att vinna laga 
kraft. 
 
Härmed anmäls beslut fattade under perioden 2019-02-21 – 2019-04-17. 
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 2019-04-08. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Delegationsbeslut 190221-190417 
2 Undervisning av ej legitimerad lärare per 2019-03-07 
3 Undervisning av ej legitimerad lärare per 2019-04-08 
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§ 39 Handlingar för kännedom april 2019 2019/188 
 
Gymnasienämndens beslut 
 
att redovisningen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för kännedom redovisas i form av underlag för budgetuppföljning 2019.  
 
Kommunstyrelsens ordförande har via e-post förtydligat utskicket av underlaget rörande 
budgetuppföljning enligt följande:  
 
Med nämnd menar vi nämndernas presidium. Ordförande i respektive nämnd ansvarar 
för att meddela övriga ledamöter i presidiet. 
 
Vid redovisningen i KS, respektive KS-au vill jag, förutom det som är beskrivet i brevet, 
att ni även redogör för hur ni arbetar med ökad digitalisering och automatisering inom 
nämndens ansvarsområde. 
 
Bildspel ska, innan sammanträdet, sändas till kommunledningsförvaltningen så att 
dessa kan läggas in i Netpublicator. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Budgetuppföljning 2019 nämnder - KS 
2 Reviderad Budgetuppföljning nämnder-KSAU 
3 Protokollsutdrag KF § 48/2019 Namnbyte för 

gymnasienämnden 
4 Anteckningar programråd Barn och 

Fritidsprogrammet 190409 
5 FSG-protokoll 190212 
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§ 40 Beslutsuppföljning april 2019 2019/182 
 
Gymnasienämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Beslutsuppföljning för gymnasienämnden april 2019 redovisas enligt beslutsunderlag. 
 
Nämndens presidium får i uppdrag att se över beslutsuppföljningen inför sammanträdet i 
maj månad.  
 
Beslutsunderlag 
 
1 Beslutsuppföljning april 2019 
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§ 41 Information 
 
Gymnasienämndens beslut 
 
Ingen information lämnas. 
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§ 42 Övrigt 
 
Gymnasienämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet.  
 
Sammanfattning 
 
Verksamhetschef Per Theorin informerar om förslag till nämndmål och nämndens 
indikatorer utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål. Beslut i ärendet fattas vid 
nämndens sammanträde i maj månad.  
 
Ordförande Johnny Persson informerar om att nästa nämndsmöte, den 23 maj, hålls på 
transportutbildningen i Tostarp. 
 
 
 


