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Plats och tid Transportprogrammet, Asarum, klockan 13:15--15.30 

Beslutande Johnny Persson Ordförande (S) 
Cecilia Holmberg 2:e vice ordf (M) 
Annika Westerlund 1:e vice ordf (S) 
Maria Hjelm Nilsson Ledamot (C) 
Anna Arlid Ledamot (M) 
Emanuel Norén Ledamot (L) 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Bengt-Olof Björck (S) 
David Alfredsson (S) 
Hillevi Karlsson (S) 

 Mona Wettergren (SD) 
Fredrik Nilsson (S) 
Alice Abbas (MP) 

 

Närvarande 
ersättare 

Herman Falk (M) 
Andreas Green (M) 
 

 

Övriga T.f förvaltningschef Martin Åsman 
Utvecklingssamordnare Mattias Holmesson 
Niklas Jönsson, Transportprogrammet, § 43 
Ekonom Marie Nilsson, §§ 43-47, § 49 
Folkhälsostrateg Jenny Andersson, § 48 
Personalföreträdare Anna-Lotta Wolgast, LR 
Personalföreträdare Niclas Wahlgren, LR 
 

 

Paragrafer §§ 43 - 54  

Utses att justera Maria Hjelm Nilsson (C) 

Justeringsdatum  2019-05-28 

   
Sekreterare …………………………………………  
 Maria Appert  
   
Ordförande …………………………………………  
 Johnny Persson (S)  
   
Justerande …………………………………………  
 Maria Hjelm Nilsson (C) 
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Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Beslutsdatum: 2019-05-23 

Tillkännages fr.o.m.: 2019-05-28 

Tillkännages t.o.m.: 2019-06-19 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

 
 
Underskrift: .......................................................................... 
_____________________________________________________________________ 
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§ 43 Information om transportutbildningen i Tostarp 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Vägga gymnasieskola och Vuxenutbildningen anlitar Växjö Fria Fordonsgymnasium 
(VFG) för den praktiska delen av fordons- och transportprogrammets transportinriktning. 
Utbildningen av eleverna bedrivs i VFG:s anläggning på Tostarpsvägen i Asarum. 
 
Niklas Jönsson, VFG, informerar om transportprogrammets innehåll och utformning.  
För närvarande är det 25 elever som går gymnasieutbildningen och 12 som går vuxen-
utbildningen. Det finns flera olika inriktningar att välja på, t ex lastbil, buss, lager och 
terminal m fl. De anordnar även sidoutbildningar för t ex truck, hjullastare och farligt 
gods. Behovet av välutbildade chaufförer är stort och kommer att öka allt mer under de 
närmaste åren. För de som går gymnasieutbildningen ingår 15 veckors APL och för de 
som går vuxenutbildningen uppgår APL till 15 % av utbildningen. 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
2019-05-23 

Sida 5(15) 

 

§ 44 Val av protokollsjusterare 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
 
att utse Maria Hjelm Nilsson (C) att justera protokollet. 
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§ 45 Godkännande av dagordning 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
 
att ärende 4. Information om vuxenutbildningen utgår. 
 
att dagordningen därmed fastställs. 
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§ 46 Start av yrkesutbildningar på vuxenutbildningen hösten 2019 2019/1780 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
 
att vuxenutbildningen startar utbildningar inom följande yrkesprogram hösten 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 

 
Sammanfattning 
 
Yrkesutbildningarna startas utifrån arbetslivets behov och skolverkets krav.  
 
Inom ramen för yrkesprogrammen som erbjuds ingår till exempel utbildningar till under-
sköterska, kock, servitör, måltidsbiträde, bussförare, lastbilsförare, butikssäljare, fastig-
hetsskötare, snickare, målare, plattsättare, elektriker, elmontör, frisör, ekonomi och 
redovisningsassistent med flera. 
 
De olika yrkesprogrammen ger möjlighet att anpassa utbildningspaketen till de yrkes-
roller som det framkommer ett behov av.  
 
Utbildningarna genomförs i rangordning enligt nedan: 
 
1. Egen regi  
2. Inom Gränslöst 
3. Av Externa aktörer 
 
Beslutsunderlag 
 
Verksamhetschef Per Theorins tjänsteskrivelse 2019-05-09 
 
Beslutet skickas till 
 
T.f förvaltningschef Martin Åsman 
Verksamhetschef Per Theorin 
Rektor Maria Olsson Aasen 
Enhetschef Karmen Björkman 
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§ 47 Handlingsplan mot ANDT för Karlshamns kommuns skolor 2017/1858 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
 
att godkänna handlingsplanen mot ANDT (alkohol, narkotika, doping och tobak). 
 
Sammanfattning 
 
Folkhälsostrategen har tillsammans med verksamheten tagit fram en handlingsplan för 
det drogförebyggande arbetet i Karlshamns kommuns skolor. Planen omfattar grund- 
och grundsärskola, gymnasie- och gymnasiesärskola samt vuxenutbildning och ska där-
för implementeras och användas utifrån verksamhetens förutsättningar avseende 
elevens ålder och mognad. Handlingsplanen ställer krav på ett aktivt arbete med såväl 
främjande, förebyggande som åtgärdande insatser för elever i syfte att erbjuda en trygg 
arbetsmiljö och bidrar till att alla elever utvecklar en god hälsa på lika villkor. 
 
Beslutsunderlag 
Folkhälsostrateg Jenny Anderssons tjänsteskrivelse 2019-05-07 
Handlingsplan ANDT 2019-2023 
 
Beslutet skickas till 
 
Folkhälsostrateg Jenny Andersson 
T.f förvaltningschef Martin Åsman 
Verksamhetschef Per Theorin 
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§ 48 Resultatrapport januari-april 2019 för Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 2019/149 

 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
 
att uppdra åt t.f förvaltningschefen att omgående starta en utredning av gymnasie-
skolans framtida programutbud, organisation och uppdrag. Utredningen ska vara klar för 
beslut i nämnden till sammanträdet i oktober 2019. 
 
att uppdra åt t.f förvaltningschefen att intensifiera arbetet med att hitta ytterligare insat-
ser för anpassningar, besparingar och effektiviseringar inom nämndens ansvarsom-
råden. 
 
att ställa sig bakom t.f förvaltningschefens information om att bromsa övergången av 
IKT-verksamheten till Kreativum i Blekingen för ytterligare utredning. 
 
att ta resultatrapport för januari-april 2019 med godkännande till protokollet. 
 
att ta informationen om verksamhetens arbete med ekonomin utifrån nämndens beslut, 
med godkännande till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Budget 2019 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamheter förutsätter ett 
genomgripande arbete med att minska kostnaderna. Verksamhetens logik gör att bud-
geten till största del är bunden till organisation som löper fram till halvårsskiftet. Detta 
medför att vidtagna åtgärder till största del först kan ge påvisbar effekt då höstens orga-
nisation är i drift. Till övervägande del är de av nämnden beslutade besparingar, effekti-
viseringar och anpassningar för perioden januari-april 2019 genomförda alternativt lagda 
i plan för hösten 2019. 
 
Beslutsunderlag 
 
T.f förvaltningschef Martin Åsmans tjänsteskrivelse 2019-05-14 
Förvaltningschefens analys av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbete med 
besparingar, effektiviseringar och anpassningar för perioden januari-april 2019 
Resultatrapport GN 1904 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
T.f förvaltningschef Martin Åsman 
Verksamhetschef Per Theorin 
Verksamhetscontroller Anette Ericson 
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§ 49 Förslag till verksamhetsplan och internbudget för gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 2019 2019/148 

 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
 
att anta förslag till verksamhetsplan och internbudget för gymnasie- och vuxenutbild-
ningsnämnden 2019. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige har 2018-12-17, § 205 fastställt kommunens inriktningsmål i fem 
programområden i det övergripande Kommunprogrammet. Kommunprogrammet anger 
de övergripande politiska ambitionerna för innevarande mandatperiod. Fullmäktige har 
2018-12-17, § 206 fastställt mål och budget för 2019 med flerårsplan för 2020-2021. I 
budgetdokumentet fastställs inriktningsmålen för 2019. Inriktningsmålen är sedan ut-
gångspunkt när nämnderna formulerar sina nämndsmål. Utbildningsförvaltningen har 
utarbetat ett förslag till verksamhetsplan och internbudget för gymnasie- och vuxenut-
bildningsnämnden 2019. 
 
Beslutsunderlag 
 
Verksamhetschef Per Theorins tjänsteskrivelse 2019-05-14 
GN verksamhetsplan och internbudget 2019 
 
Beslutet skickas till 
 
Utbildningsförvaltningens ledningsgrupp 
Chefsgruppen GN 
Ekonomiavdelningen 
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§ 50 Revidering av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning 
2019/325 

 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
 
att anta reviderad delegationsordning för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. 
 
Sammanfattning 
 
Nämnden beslutade 2019-01-24 § 7 om delegationsordning. En revidering av denna har 
tagits fram med anledning av delegering av undertecknande av personuppgiftsbiträdes-
avtal och andra beslut enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Dessa har lagts till i 
delegationsordningen under avsnitt E. Dessutom har några smärre förändringar gjorts i 
avsnitt A1. 
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Maria Apperts tjänsteskrivelse 2019-05-16 
Förslag till revidering av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunkansliet författningssamlingen 
T.f förvaltningschef Martin Åsman 
Verksamhetschef Per Theorin 
Kommunjurist Cecilia Bernhardsson 
Kommunjurist Annabel Cifuentes 
Administrativ samordnare Madelaine Forsberg 
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§ 51 Information 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
T.f förvaltningschef Martin Åsman informerar om följande: 
 
- rekrytering av förvaltningschef för utbildningsförvaltningen är påbörjad 
- tjänst som IKT-samordnare kommer att tillsättas på förvaltningen 
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§ 52 Beslutsuppföljning maj 2019 2019/182 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen av beslutsuppföljning maj 2019. 
 
Sammanfattning 
 
Beslutsuppföljning maj 2019 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisas 
enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Beslutsuppföljning gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden maj 2019 
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§ 53 Redovisning av delegationsbeslut maj 2019 2019/183 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 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 2019-04-17--05-16.  
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 t o m 2019-05-07. 
 
Beslutsunderlag 
 
Delegationsbeslut 2019-04-17--05-16 
Undervisning av ej legitimerade lärare per 2019-05-07 
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§ 54 Handlingar för kännedom maj 2019 2019/188 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
 
att redovisningen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för gymnasienämndens kännedom under perioden 2019-04-26--05-16 redo-
visas enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag KF § 50.2019 Revidering av gemens dokumenthanteringsplan för 
Karlshamns kommun 
Protokollsutdrag KF § 51.2019 Uppföljning av intern kontroll för 2018 
Protokollsutdrag KF § 59.2019 Revidering av IT- och informationssäkerhetspolicy 2018-
2020 
Protokoll från Programråd VF-programmet 
 
 
 
 


