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Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Beslutsdatum: 2019-09-26 

Tillkännages fr.o.m.: 2019-10-03 

Tillkännages t.o.m.: 2019-10-24 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

 
 
Underskrift: .......................................................................... 
_____________________________________________________________________ 
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§ 77 Val av protokollsjusterare  
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
 
att utse Cecilia Holmberg (M) att justera dagens protokoll. 
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§ 78 Godkännande av dagordning  
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
 
att fastställa dagordningen med följande tillägg: 
 
Ärende 4 Delegering av beslut om revidering av gymnasie- och vuxenutbildnings-
nämndens Plan för ekonomi i balans 2019-2022. 
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§ 79 Information om vuxenutbildningsverksamheten  
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Maria Olsson Aasen, rektor för vuxenutbildningen, informerar om verksamheten. 
 
Vuxenutbildningens verksamhet bedrivs under hela året och antagningar till utbild-
ningarna görs kontinuerligt. Målgrupperna är de individer som står längst från arbets-
marknaden, individer med kortast skolbakgrund samt kompetensförsörjning.  
 
Totalt är 1193 elever inskrivna i de olika skolformerna SFI, grundläggande vux, gym-
nasievux, lärvux, yrkesutbildningar och distansutbildningar. 
 
Åtgärder för effektiviseringar och besparingar ht 2019/vt 2020 har vidtagits, bland annat 
genom att man anordnar utbildningar i egen regi istället för på distans och att färre ut-
bildningsgrupper startas. 
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§ 80 Delegering av beslut om revidering av gymnasie- och vuxenutbildnings-

nämndens Plan för ekonomi i balans 2019-2022 2019/149 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
 
att nämnden delegerar till presidiet att fatta beslut om uppdaterad Plan för ekonomi i 
balans 2019-2022 när förvaltningen har arbetat fram reviderat förslag utifrån budget 
2020-2022. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-09-10, § 208, att återremittera nämndens Plan för 
ekonomi i balans 2019-2022. Skälet var att man i planen inte tagit hänsyn till den före-
slagna budgeten 2020-2022. Kommunstyrelsen avser att ta upp ärendet igen  
2019-10-15 och nämnden behöver inkomma med uppdaterad plan innan dess, men 
nämnden har inget planerat sammanträde som kan hantera detta i tid. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Tomas Ringbergs tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
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§ 81 Resultatrapport januari-augusti 2019 för gymnasie- och vuxenutbildnings-

nämnden 2019 2019/149 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
 
att  godkänna gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens resultatrapport för perioden 
januari – augusti 2019. 
 
Sammanfattning 
Nämnden ska redovisa utvecklingen inom sin verksamhet för perioden 2019-01-01 – 
2019-08-31 i en resultatrapport. Fokus i redovisningen ska ligga på analys av resultatet 
under perioden, där en bedömning av måluppfyllelsen av kommunfullmäktiges inrikt-
ningsmål och en framtidsbedömning ska göras. Vissa indikatorer följs enbart upp på 
helår. 
 
Vidtagna åtgärder för budget i balans 2019 

 Minskning av bemanning i gymnasieskola och gymnasiesärskola med 9 års-
arbetare (undervisning och programövergripande stöd). 

 Minskning av bemanning i vuxenutbildning (SFI) med 3 årsarbetare, halvår-
seffekt. 

 Minskning av bemanning i lärcentrum med 1 årsarbetare, 9 månaders effekt. 

 Minskning läromedel/utrustning i gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxen-
utbildning. 

 Minskning av fortbildningsresurs i gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenut-
bildning och lärcentrum. 

 Minskning i ledningsresurs i gymnasieskola samt ledning/administration i 
gymnasiesärskola 0,5 tjänst (samordnare för IM). 

 Ej tillsatt vikariat 0,5 tjänst i vuxenutbildningen augusti-december 2019. 

 Minskning av bemanning förvaltningskontor, vakanshållande av verksamhets-
chef för gymnasie- och vuxenutbildning andra halvåret 2019. 

 
Verksamheten har genomfört de av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade 
åtgärder för budget i balans 2019. 
 
Förutom att effektuera ovanstående anpassningar har förvaltningen arbetat aktivt med 
att söka statsbidrag för att säkerställa kvalitet och utveckling i verksamheterna. 
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningschef Tomas Ringbergs tjänsteskrivelse 
Resultatrapport januari-augusti 2019 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
Rektor Maria Olsson Aasen 
Rektor Nils Andersson 
Rektor Ola Hallberg 
Rektor Ann-Marie Nilsson 
Rektor Sara Sandström 
Rektor Anja Vikström 
Ekonomiavdelningen 
Revisorerna 
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§ 82 Redovisning av interkommunal ersättning (IKE) per program januari-juni 2019 

2019/3065 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Redovisas intäkter och kostnader per program för interkommunal ersättning (IKE) för 
perioden januari - juni 2019. 
 
Beslutsunderlag 
 
Interkommunal ersättning januari - juni 2019. 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
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§ 83 Statistik antagning per den 15 september 2019 2019/2973 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
 
att uppdra åt förvaltningschefen att vid nämndens sammanträde i november 2019 lämna 
en redovisning av det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) 
 
att i övrigt ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Till läsåret 2019-2020 var det 42 fler elever som gick i åk 9, folkbokförda i Karlshamn än 
läsåret 2018-2019. Sökande från åk 9 till hemkommunens gymnasieskola har ökat med 
58 sökande, totalt 290 1:a hands sökande åk 9 till Vägga Gymnasieskola läsåret 2019-
2020, (endast sökande till nationella program och IMV). 
 
1:a hands sökande till nationella program och programinriktat individuellt val för en 
grupp elever till Vägga gymnasieskola: 
 

 Läsåret 2019-2020 ökar 1:a sökande till Vägga med 72 elever, 1:a sökande från 
annan kommun till Vägga har ökat med 15 sökande och 1:a sökande folkbok-
förda i Karlshamn som söker Vägga har ökat med 57 elever. 

 Organisationen på Vägga har ökat med 23 platser jämfört med föregående läsår. 
 

1: hands sökande läsåret 2019-2020 
 
Barn- och fritidsprogrammet har samma antal sökande, 29 sökande totalt. 
 
Bygg- och anläggningsprogrammet har minskat med 6 sökande, 20 sökande totalt. 
 
El- och energiprogrammet har ökat med 19 sökande, 30 sökande totalt. 
 
Ekonomiprogrammet har minskat med 2 sökande, 46 sökande totalt. 
 
Estetiska programmet i helhet har ökat med 7 sökande, 29 sökande totalt 
 
Fordon- och transportprogrammet har ökat med 12 sökande, 57 sökande totalt. 
 
Hotell- och turismprogrammet – inget antag. 
 
Naturvetenskapsprogrammet har ökat med 20 sökande, 61 sökande totalt. 
 
Restaurang- och livsmedelsprogrammet har ökat med 13 sökande, 22 sökande totalt. 
 
Samhällsvetenskapsprogrammet har ökat med 5 sökande, 38 sökande totalt. 
 
Teknikprogrammet har ökat med 5 sökande, 41 sökande totalt. 
 
VVS- och fastighetsprogrammet har ökat med 2 sökande, 15 sökande totalt. 
 
Vård- och omsorgsprogrammet har minskat med 3 sökande, 25 sökande totalt. 
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Sökande till högskoleförberedande gymnasieprogram till Vägga gymnasieskola har ökat 
med 0,9 procent jämfört med förra läsåret. 
 
2019-09-16 har Vägga gymnasieskola 34 lediga platser, 413 1:a hands sökande, 325 
antagna på något val, 24 1:a hands reserver. Av de 413 som sökt i 1:a hand är 95 
sökanden obehöriga till sökt utbildning. 
 
1:a hands sökande till nationella program och programinriktat individuellt val för en 
grupp elever, folkbokförda i Karlshamn: 
 

 Antal folkbokförda i Karlshamn som söker till åk 1 har ökat från 384 till 426 
sökande, av dessa söker 21,1 procent till annan kommun eller friskola, en 
minskning mot föregående år med 4,5 procent.  

 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Tomas Ringbergs tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
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§ 84 Information om utredning av gymnasieskolans och vuxenutbildningens fram-

tida programutbud, organisation, uppdrag m m 2019/3193 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Mattias Holmesson, utvecklingssamordnare, informerar om pågående utredning av 
gymnasieskolans och vuxenutbildningens framtida programutbud, organisation med 
mera. Förvaltningen arbetar aktivt med utredningen och med utgångspunkten vad som 
är bäst för organisationen. De fackliga organisationerna kommer att informeras fram-
över. 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
Utvecklingssamordnare Mattias Holmesson 
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§ 85 Ansökan om tilläggsbelopp 2018/4234 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
 

att Karlshamns kommun tilldelar Fria Läroverken i Karlshamn tilläggsbelopp enligt 
ansökan. Ersättningen motsvarar kostnaden för en elevassistent om 50% av en heltids-
tjänst vilket innebär hälften av 475 825kr inklusive kompensation för mervärdesskatt, 
med 6 %. Beslut gäller för ansökan läsåret 2019/2020 (12 månader).  
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommun som hemkommun har tagit del av ansökan, rektors framställan 
samt utredning i ärendet och delar skolans bedömning att stödbehovet går utöver det 
som kan anses regleras i beslutet och tilldelat grundbelopp. Med stöd av rektors 
dokumentation i ärendet beslutar Karlshamns kommun om extra anslag till Fria Läro-
verken i Karlshamn i form av tilläggsbelopp. Beslutet fattas i enlighet med 10 kap. 39§ 
Skollagen 2010:800 för att skolan ska kunna vidta åtgärder inom ramen för särskilt stöd 
då eleven bedöms ha ett omfattande stödbehov. 
 
Beslutsunderlag 
 
Verksamhetschef strategisk elevhälsa Petra Gagners tjänsteskrivelse 
Ansökan om tilläggsbelopp från Fria Läroverken  
 
Beslutet skickas till 
 
Fria Läroverken, Kungsgatan 61, 374 38 Karlshamn 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
Verksamhetschef strategisk elevhälsa Petra Gagner 
Ekonom Marie Nilsson 
Ekonomihandläggare John Sunesson 
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§ 86 Nämndinitiativ om specialanpassade skolmåltider. Redovisning 2019/2201 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
 
att  godkänna redovisningen och att därmed anse nämndinitiativet besvarat. 
 
Sammanfattning 
 
Emanuel Norén (L) har lämnat in nämndinitiativ om specialanpassade skolmåltider där 
han yrkar att utbildningsförvaltningen får i uppdrag 
- att ta fram underlag för hur det förhåller sig i Karlshamns kommun 
- att redovisa resultatet i nämnden för vidare diskussion om eventuella åtgärder 
- att samordna undersökningen med gymnasie- och vuxenutbildningen 
 
Förvaltningen har bett Måltidsverksamheten ta fram uppgifter om specialmåltider, vilka 
redovisas nedan. 
 
Måltidsservice erbjuder varje dag 2 normalkoster, varav minst en är vegetarisk. Tack 
vare detta blir det per automatik att flera av dem som annars hade behövt specialkost 
landar in i något av de alternativ som serveras. Inget extra görs och vem som helst får 
äta vegetariskt vilken dag man vill. Även vissa allergikoster landar in under den vanliga 
maten om något av alternativen är mjölk- eller glutenfri. Nötter förekommer aldrig i 
maten. Ofta serveras även pastasallad och potatissallad (både krämiga och klara) på 
salladsbordet för extra valmöjlighet. 
 
Måltidsverksamheten har tagit fram statistik för hur det ser ut i Karlshamns kommun. I 
förskolan serveras ca 10 % specialkost och i skolorna, inkl Vägga gymnasieskola, 
serveras ca 6 % specialkost. Räknar man Vägga gymnasieskola för sig ligger de på ca 
12 %. 
 
Eftersom man i Karlshamns kommun arbetar på ett annat sätt än i t ex Ronneby, har vi 
inte alls så höga siffror för specialkost. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Tomas Ringbergs tjänsteskrivelse 
Karlshamns kommuns kostpolicy 
 
Beslutet skickas till 
 
Emanuel Norén (L) 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
Måltidsverksamheten 
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§ 87 Svar på "Uppföljning av besparing budgetåret 2019 - Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden" 2019/2253 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
 
att nämnden tar förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget och överlämnar det till 
revisorerna. 
 
Sammanfattning 
 
I skrivelse från Karlshamns kommuns revisorer, daterat 2019-06-12, framgår att 
revisorerna saknar en långsiktig analys av åtgärder för att minska kostnaderna inom 
nämndens verksamhetsområden. 
 
I bifogat missiv, tjänsteskrivelse och Plan för ekonomi i balans 2019-2022 redogör 
förvaltningen för vilka åtgärder som nämnden har beslutat om för skapa en budget i 
balans. 
 
Beslutsunderlag 
 
T f förvaltningschef Torsten Bergs missiv och tjänsteskrivelse 
Plan för ekonomi i balans 2019-2022 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna 
Förvaltningens ledningsgrupp 
Chefsgruppen 
Administrativa gruppen 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
2019-09-26 

Sida 16(20) 

 
 
§ 88 Begäran om anstånd med svar på granskningsrapport 2017/4214 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
 
att  begära anstånd med svaret på granskningsrapporten hos revisorerna till 2019-11-30  
 
Sammanfattning 
 
Nämnden för barn, unga och skola, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt 
nämnden för arbete och välfärd begär anstånd till 2019-11-30 för att inkomma med 
gemensamt svar till revisorerna gällande uppföljning av samverkan mellan skola och 
socialtjänst avseende barn som far illa eller misstänks fara illa.  
 
2017 genomfördes en granskning på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Karls-
hamns kommun. Syfte har varit att bedöma om det finns en risk för att samverkan mel-
lan socialtjänst, skola och elevhälsa inte fungerar på ett tillfredsställande sätt, med fokus 
på arbetet med orosanmälningar. 
 
Enligt granskningen konstaterades att samverkan i flera avseenden har utvecklats 
sedan granskningen 2017. Dock framkom fortfarande utvecklingsbehov i flera centrala 
områden. 
 
Kommunens revisorer har 2019-06-12 inkommit med önskan om ett gemensamt svar, 
senast 2019-10-10, på hur de tre nämnderna avser att utveckla följande frågeställningar: 
 

 Information till samtliga enheter inom BUS-nämnden ansvarsområde, där 
osäkerhet kring anmälningar fortfarande råder.  

 

 Förbättrad samverkan mellan gymnasieskolan och socialtjänsten avseende 
information och rutiner för anmälan. 

 

 Förebyggande arbete med utgångspunkt i en samlad analys från socialtjänst och 
BUS och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamheter. 

 

 Förtydliganden gällande hantering av sekretess, bland annat med utgångspunkt i 
hur skolpersonalens relationer med barn och familjer kan användas och hur 
skolans insatser kan utvecklas. 

 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Tomas Ringbergs tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
Folkhälsostrateg Jenny Andersson 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
2019-09-26 

Sida 17(20) 

 
 
§ 89 Yttrande över samrådshandling rörande förslag till detaljplan för Marieberg 

1:151 m fl (Mariegården) 2019/2956 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
 
att lämna yttrande till Byggnadsnämnden enligt t.f förvaltningschef Torsten Bergs förslag 
till yttrande. 
 
Sammanfattning 
 
Stadsbyggnadsavdelningen i Karlshamns kommun har tagit fram en detaljplan för 
fastigheten Marieberg 1:151 m.fl. (Mariegården) i Svängsta, Karlshamns kommun. 
Handlingar har lämnats för granskning och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
har beretts möjlighet att yttra sig om planen. 
 
Yttrande 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bedriver ingen verksamhet som påverkas av 
den nya detaljplanen, varför inga synpunkter lämnas. 
 
Beslutsunderlag 
 
T.f förvaltningschef Torsten Bergs tjänsteskrivelse 
Handlingar för granskning enligt utskick 
 
Beslutet skickas till 
 
Byggnadsnämnden 
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§ 90 Beslutsuppföljning september 2019 2019/182 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
 
att  godkänna redovisningen av beslutsuppföljning september 2019. 
 
Sammanfattning 
 
Beslutsuppföljning september 2019 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redo-
visas enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Beslutsuppföljning gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden september 2019. 
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§ 91 Redovisning av delegationsbeslut september 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 2019-08-20--09-19 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 2019-09-30. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förteckning över delegationsbeslut fattade under perioden 2019-08-20--09-19 samt 
antal ej legitimerad personal t o m 2019-09-30. 
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§ 92 Handlingar för kännedom september 2019 2019/188 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens kännedom under perioden 
2019-08-20--09-19. 
 
 

Ärendenr § Datum Ärende 

19/149 23/29 2019-08-27 Skrivelse från Lärarförbundet ang plan 
för ekonomi i balans 2019-2022 
 

19/158 24/19 2019-09-11 FSG-protokoll 190820 
 

19/1966 25/19 2019-09-12 FSG § 74 Plan för ekonomi i balans 
2019-2022 
 

19/3045 26/19 2019-09-17 Öppet brev ang samarbetet mellan 
förvaltning och politisk ledning inom 
utbildningsförvaltningen 
 

19/1349 27/19 2019-08-21 Programråd BF 190509 
 

 
 
 
 
 


