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Fyllnadsval till Antagnings- och stipendieutskottet 

Sammanfattning av ärendet 

Karlskoga och Degerfors kommuner bildade 2011 en gemensam nämnd 

för frivilliga skolformer. Karlskoga kommun är värdkommun och 

nämnden ingår i Karlskoga kommuns organisation. I samband med 

bildandet av nämnden fastställdes även reglemente för gymnasienämnden 

som senast reviderades av kommunfullmäktige i Karlskoga kommun den 

16 juni 2020 § 116 och i Degerfors kommun den 28 september 2020 § 

104.  

 

Utöver vad som följer av lag gäller gymnasienämndens reglemente som 

bland annat reglerar dess utskott. Enligt § 25 ska det inom nämnden 

finnas ett antagningsutskott med fem ledamöter och fem ersättare varav 

tre ledamöter och tre ersättare från Karlskoga kommun och två ledamöter 

och två ersättare från Degerfors kommun. Utskottet väljs bland 

ledamöterna och ersättarna i nämnden och väljs för samma tidsperiod 

som de invalts i nämnden. Bland utskottets ledamöter ska nämnden utse 

en ordförande och en vice ordförande.  

 

Antagningsutskottets uppdrag innebär att besluta om antagning, fri kvot 

och dispens i ämnen. Gymnasienämnden ansvarar även för att dela ut 

stipendier ur Karlskoga kommuns Samfond 3 i samband med 

skolavslutning vid vårterminens slut. För att effektivisera och såväl 

rationalisera denna process beslutades den 15 februari 2019 att 

Antagningsutskottet erhåller delegation på utdelning av samfondens 

stipendier vilket ska ske i samråd med rektorerna på Möckelngymnasiet. 

Med denna delegation utökades Antagningsutskottets uppdrag och 

namnet kompletterades till Antagnings- och stipendieutskottet. Utskottet 

agerar också som avstängningsutskott när så erfordras. 

 

Utskottets vice ordförande Jeannette Rasko (S) har av 

kommunfullmäktige i Degerfors kommun 2020-11-23 § 119 entledigats 

från sitt uppdrag som 1:e vice ordförande i gymnasienämnden och 

därmed också från uppdraget som vice ordförande i antagnings- och 

stipendieutskottet. Fyllnadsval behöver därför göras.  

 

Skolförvaltningens förslag till beslut 
1. Gymnasienämnden utser ledamot till Antagnings- och 

stipendieutskottet istället för Jeannette Rasko (S).  

 

2. Gymnasienämnden utser vice ordförande i Antagnings- och 

stipendieutskottet istället för Jeannette Rasko (S).  
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