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§ 55 Val av protokollsjusterare  
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
 
att utse Anna Arlid (M) att justera dagens protokoll. 
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§ 56 Godkännande av dagordning  
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
 
att fastställa dagordningen med följande förändringar: 
 
Ärende 3, Information om vuxenutbildningen, utgår 
 
Ärende Revidering av Kontaktpolitiker och kontaktpersoner gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 2019--2022, läggs till med § 64 
 
Ärende Nämndinitiativ angående specialanpassade skolmåltider, läggs till med § 65 
 
Ärende, Information, läggs till med § 66 
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§ 57 Uppföljning av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 2019-05-23, 
§ 148, gällande utredning av gymnasieskolans programutbud, organisation och 
uppdrag 2019/149 

 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
 
att utredningsuppdraget, som skall ske skyndsamt, omfattar gymnasie- och gymnasie-
särskolan, vuxenutbildningen, lärcentrum då dessa verksamheter är en del av 
Väggaskolans samlade verksamhetsbas 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att utreda och skriva fram beslutsunderlag med konse-
kvensbeskrivning att nuvarande uppdelning av skolenheter på gymnasieskolan ersätts 
med en skolenhet för ungdomsgymnasiet. 
 
Sammanfattning 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har i beslut 2019-05-23, § 48, gett t.f förvalt-
ningschefen i uppdrag att utreda gymnasieskolan som verksamhet. I utredningen vill 
nämnden även involvera gymnasiesärskolan, vuxenutbildningen, lärcentrum då dessa 
verksamheter är en del av Väggaskolans samlade verksamhetsbas. Utredningen ska 
belysa programutbudet på ungdomsgymnasiet och beläggningen inom olika program 
över tid. Även dess koppling till näringslivet lokalt och arbetsmarknaden i stort ska be-
lysas. Utöver kostnader för verksamheten ska också organisationen av densamma ut-
redas. Skolstrukturen och kopplingen till skollagens krav på skolenheter behöver tydlig-
göras med förslag på en hållbar och långsiktig organisation. Vidare ska utredningen 
tydliggöra gymnasie- och gymnasiesärskolans samt vuxenutbildningens lokala uppdrag 
kopplat till den statliga styrningen. Även verksamhets frivilliga inslag ska genomlysas 
med fokus på effektivitet och kostnad.  
 
Beslutsunderlag 
 
Verksamhetschef Per Theorins tjänsteskrivelse 2019-06-04 
 
Yrkanden 
 
Cecilia Holmberg (M) yrkar att nämnden beslutar enligt följande 
 
Att-sats 1: att uppdraget, som skall ske skyndsamt, omfattar gymnasie- och gymnasie-
särskolan, vuxenutbildningen, lärcentrum då dessa verksamheter är en del av 
Väggaskolans samlade verksamhetsbas 
 
Att-sats 2: att ge förvaltningen i uppdrag att utreda och skriva fram beslutsunderlag med 
konsekvensbeskrivning att nuvarande uppdelning av skolenheter på gymnasieskolan 
ersätts med en skolenhet för ungdomsgymnasiet. 
 
Samtliga ledamöter yrkar bifall till Cecilia Holmbergs (M) yrkande. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer fråga om nämnden beslutar i enlighet med Cecilia Holmbergs (M) 
förslag och finner att detta är nämndens mening. 
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Beslutet skickas till 
 
T.f förvaltningschef Martin Åsman 
Verksamhetschef Per Theorin 
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§ 58 Upphävande av beslut att ge möjlighet för asylsökande ungdomar över 18 år 
att påbörja studier på nationellt program eller introduktionsprogram 2018/2219 

 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
 
att gymnasienämnden beslutar att inte erbjuda asylsökande ungdomar som fyllt 18 år 
möjlighet att påbörja studier på nationellt program eller introduktionsprogram fram till det 
första kalenderhalvåret det år som personen fyller 20 år på Vägga gymnasieskola. 
 
att gymnasienämnden upphäver riktlinjen för Vägga gymnasieskola avseende möjlighet 
för asylsökande ungdomar över 18 år att påbörja studier på nationellt program eller in-
troduktionsprogram. 
 
att beslutet verkställs från och med höstterminens start 2019  
 
att de elever som redan är vägledda in på ny programinriktning/studieplan får påbörja 
denna. 
 
Sammanfattning 
 
Huvudmannen har möjlighet att erbjuda utbildning på nationellt program eller introduk-
tionsprogram till de ungdomar som är asylsökande och som fyllt 18 år. Regeringen har 
prioriterat utbildning för gruppen asylsökande som fyllt 18 år genom att ge kommunerna 
möjlighet till statlig ersättning för kostnaderna.  
 
Utifrån ändringen av utbildningsutbud på introduktionsprogrammen från 2019-07-01 
(avskaffande av programinriktat individuellt val och preparandutbildning och införande 
av programinriktat val) så ska kommunen som huvudman i större utsträckning erbjuda 
platser även på högskoleförberedande nationella program till ungdomar som är behöriga 
till programinriktat val. Detta, tillsammans med en prognostiserad demografiökning, 
kommer minska tillgången på befintliga platser. Karlshamns kommun har också minskat 
budgeten för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamheter för 2019. Att 
erbjuda asylsökande över 18 år möjlighet att påbörja studier på nationellt program eller 
introduktionsprogram kan vara kostnadsdrivande. Huvudmannen har erbjudit möjlig-
heten i mån av plats under 2018, men ingen från målgruppen har påbörjat studier på 
nationellt program. 
 
Beslutsunderlag 
 
Verksamhetschef Per Theorins tjänsteskrivelse 2019-06-05 
 
Beslutet skickas till 
 
T.f förvaltningschef Martin Åsman 
Rektor Nils Andersson 
Rektor Ann-Marie Nilsson 
Rektor Åsa Wyndhamn 
Rektor Anja Wikström 
T.f biträdande rektor Sara Sandström 
Antagningssekreterare Liselott Edvardsson-Svensson 
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§ 59 Stoppad uppstart av TE4 Gymnasieingenjör inriktning produktionsteknik vid 
Vägga gymnasieskola 2019/2061 

 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
 
att inte starta upp utbildning i form av ett fjärde tekniskt år, Gymnasieingenjör inriktning 
produktionsteknik, på Vägga gymnasieskola läsåret 2019-2020. 
 
Sammanfattning 
 
Vägga gymnasieskola genomför utbildning i form av ett fjärde tekniskt år för gymnasie-
ingenjör inriktning produktionsteknik. Till läsåret 2019-2020 är det 3 sökande till utbild-
ningen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Verksamhetschefs Per Theorins tjänsteskrivelse 2019-06-05 
 
Beslutet skickas till 
 
T.f förvaltningschef Martin Åsman 
Verksamhetschef Per Theorin 
Rektor Åsa Wyndhamn 
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§ 60 Ekonomiuppföljning gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden per 30 april 
2019 2019/149 

 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Controller Marie Nilsson redovisar ekonomirapport per 30 april 2019.  
 
Ekonomiavdelningen har tagit fram en mer detaljerad rapport nedbruten på respektive 
verksamhets resultat. Denna mer detaljerade nämndsrapport kommer framöver att 
presenteras för nämnden vid delårsboksluten. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ekonomisk rapport gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden per 30 april 2019. 
 
Beslutet skickas till 
 
T.f förvaltningschef Martin Åsman 
Verksamhetschef Per Theorin 
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§ 61 Beslutsuppföljning juni 2019 2019/182 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen av beslutsuppföljning juni 2019. 
 
Sammanfattning 
 
Beslutsuppföljning juni 2019 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisas 
enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Beslutsuppföljning gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden juni 2019 
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§ 62 Redovisning av delegationsbeslut juni 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 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 2019-06-30. 
 
Beslutsunderlag 
 
Undervisning av ej legitimerade lärare per 2019-06-30 
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§ 63 Handlingar för kännedom juni 2019 2019/188 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
 
att redovisningen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för gymnasienämndens kännedom under perioden 2019-05-17--06-05 
redovisas enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
FSG-protokoll 2019-05-07 
Granskningsrapport från revisorerna - Uppföljning av samverkan mellan skola och 
socialtjänst avseende barn som far illa eller misstänks fara illa 
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§ 64 Revidering av Kontaktpolitiker och kontaktpersoner gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 2019-2022 2019/1562 

 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
 
att godkänna föreslagen revidering av Kontaktpolitiker och kontaktpersoner för gym-
nasie- och vuxenutbildningsnämnden 2019-2022. 
 
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.  
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade 2019-04-25, § 37 att godkänna 
organisation för kontaktpolitiker och kontaktpersoner för gymnasie- och vuxenutbild-
ningsnämnden 2019-2022. 
 
Ordförande Johnny Persson (S) föreslår att en revidering görs innebärande att Annika 
Westerlund (S) ersätter honom som sammankallande för Restaurang- och livsmedels-
programmet (RL).  
 
Beslutsunderlag 
 
Kontaktpolitiker och kontaktpersoner gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2019-
2022, 2019-06-13. 
 
Beslutet skickas till 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ledamöter och ersättare 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamheter 
Utbildningsförvaltningen 
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§ 65 Nämndinitiativ angående specialanpassade skolmåltider 2019/2201 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att utreda förekomsten av specialanpassade skolmåltider 
och redovisa resultatet på sammanträdet i september 2019. 
 
Sammanfattning 
 
Emanuel Norén lämnar vid sammanträdet in ett nämndinitiativ - Angående specialan-
passade skolmåltider, där han yrkar att förvaltningen får i uppdrag att ta fram underlag 
för hur det förhåller sig i Karlshamns kommun med serveringen av specialanpassade 
skolmåltider. Han yrkar vidare att resultatet av utredningen redovisas i nämnden samt 
att man samordnar utredningen med grundskolorna. 
 
Yrkanden 
 
Ordföranden Johnny Persson (S) föreslår att ge förvaltningen i uppdrag att utreda före-
komsten av specialanpassade skolmåltider och redovisa resultatet på sammanträdet i 
september 2019. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer frågan om nämnden beslutar i enlighet med sitt förslag och finner att 
detta är nämndens mening. 
 
Beslutet skickas till 
 
T.f förvaltningschef Martin Åsman 
nämndens beslutsuppföljningslista 
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§ 66 Information 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
T.f förvaltningschef Martin Åsman informerar om 
 
att Lärarnas Riksförbund har anmält politiker i kommunen till Arbetsmiljöverket och 
Skolinspektionen med anledning av besparingskraven som man menar hotar 
arbetsmiljön i skolan 
 
att han kommer att säga upp sig från sin tjänst i kommunen och sluta under 
augusti/september månad 2019. 
 
Verksamhetschef Per Teorin informerar om 
 
att rektor Åsa Wyndhamn sagt upp sig 
 
att arbetet pågår med översyn av lokaler för verksamheterna 
 
att incident med hot från före detta elev på vuxenutbildningen inträffat tidigare idag 
 
 
 
 
 
 
 


