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Sammanträdesdatum

Gymnasienämnden

2019-04-11

Plats och tid

Torsdagen den 11 april 2019 i Kommunstyrelsens sessionssal,
Kommunstyrelsens hus, klockan 08:30 – 11:45
Sammanträde ajournerades mellan klockan 10:20 – 10:40

Beslutande

Jonas Bergman-Wallin (M), Ordförande
Jeannette Rasko (S), 1:e vice ordförande
Hafife Turgay (S), 2:e vice ordförande
Mikael Karlsson (M)
Birgitta Malmberg (L)
Katarina Herlitz (KD)

Tjänstgörande ersättare

Ann Myhrman Lager (MP)

Ej tjänstgörande ersättare

-

Övriga deltagare

Jan Strid, skolchef
Henrik Bajrovic, förvaltningssekreterare
Mikael Blom, verksamhetschef
Maria Näslund, ekonom

Matz Ericson (S)
Jon Fredriksson (V)
Lars-Gunnar Hedenquist (L)
Ingvar Eriksson (V)
Jenny Nygård (V)

Fortsättning på nästa sida.

Utses att justera

Hafife Turgay (S)

Justeringens plats och tid

Skrantahöjdsvägen 35, torsdagen den 18 april 2019 klockan 08:30

Ersättare

Matz Ericson (S)

Underskrifter
Sekreterare

………………………………………………………

Paragrafer

§§ 47-61

Henrik Bajrovic
Ordförande

………………………………………………………

Jonas Bergman-Wallin (M)
Justerare

………………………………………………………

Hafife Turgay (S)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Instans

Gymnasienämnden

Sammanträdesdatum

2019-04-11

Datum då anslaget sätts upp

2019-04-19

Förvaringsplats för protokollet

Skrantahöjdsvägen 35, skolförvaltningen

Underskrift

………………………………………………………

Henrik Bajrovic

Datum då anslaget tas ned

2019-05-13
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Josefin Malmqvist, utredare
Mattias Simonsson, administrativ chef (§§ 47-48)
Lars Weman, rektor (§§ 47-48)
Anna Haglund, personalspecialist (§ 47)
Sara Norgren, personalspecialist (§ 47)
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Sammanträdesdatum

Gymnasienämnden
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GN § 48
GN § 49
GN § 50
GN § 51
GN § 52
GN § 53
GN § 54
GN § 55
GN § 56
GN § 57
GN § 58
GN § 59
GN § 60
GN § 61
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Sammanträdesdatum

Gymnasienämnden
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GN § 47 Dnr 2018-00233
Samverkan och arbetsmiljö
Sammanfattning av ärendet
Personalspecialisterna Anna Haglund och Sara Norgren informerade om
nämndens uppdrag inom samverkan och arbetsmiljö som en del av
utbildningspaketet för den nya mandatperioden.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Gymnasienämnden

2019-04-11

GN § 48 Dnr 2018-00228
Uppföljning av verksamhetsförändringar på
SFI/Vuxnas Lärande
Sammanfattning av ärendet
Verksamhetschef Mikael Blom och rektor Lars Weman redogjorde för
verksamheten och informerade om aktuellt läge gällande
verksamhetsförändringarna på SFI/Vuxnas Lärande.
Föredragande redogjorde även för vilka konsekvenser dessa förändringar
bidrar till och pågående arbete för att motverka dessa.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Gymnasienämnden

2019-04-11

GN § 49 Dnr 2019-00009
Ekonomisk rapport januari - mars 2019
Sammanfattning av ärendet
Skolförvaltningen har upprättat en ekonomisk rapport för perioden
januari – mars 2019.
Beslutsunderlag
Skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 april 2019
Ekonomisk rapport januari – mars 2019
Skolförvaltningens förslag till beslut
Gymnasienämnden godkänner ekonomisk rapport för perioden januari –
mars 2019.
Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden beslutade att godkänna ekonomisk rapport för
perioden januari – mars 2019.

Beslutet skickas till
Degerfors kommun

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Gymnasienämnden

2019-04-11

GN § 50 Dnr 2019-00008
Yttrande över kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag på drift- och investeringsbudget 2020-2022
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott(KSAU) har gått igenom
verksamhetsresultat och ekonomiskt resultat på både
kommunövergripande nivå och på styrelse/nämndnivå för 2018.
gymnasienämnden har i uppdrag att ge nämndens svar på KSAUs förslag
senast den 26 april 2019.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har gått igenom verksamhetsresultat och
ekonomiskt resultat på både kommunövergripande nivå och på
styrelse/nämndnivå för 2018. Med det som utgångspunkt har
kommunstyrelsens arbetsutskott utarbetat förslag på drift och
investeringsramar samt formulerat några uppdrag.
Utifrån det osäkra läget kring kommande budgetproposition och många
svenska kommuners försämrade resultat har nämnden att arbeta fram
anpassningar efter tre budgetscenarios vilket gjorts i skolförvaltningens
tjänsteskrivelse den 27 mars 2019.
Beslutsunderlag
Skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 mars 2019
Kommunstyrelsens ledningskontor tjänsteskrivelse den 8 mars 2019
Budgetäskande inför kommunstyrelsens arbetsutskott GN 2019.00038
beslutat i GN 15 februari 2019
Skolförvaltningens förslag till beslut
Gymnasienämnden godkänner förvaltningens yttrande om drift- och
investeringsbudget för 2020-2022 och sänder den vidare till
kommunstyrelsens arbetsutskott för vidare hantering.
Yrkanden
Matz Ericson (S) yrkade bifall till förvaltningens förslag.
Ingvar Eriksson (V) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden beslutade att godkänna förvaltningens yttrande om
drift- och investeringsbudget för 2020-2022 och sänder den vidare till
kommunstyrelsens arbetsutskott för vidare hantering.
Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer
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Sammanträdesdatum

Gymnasienämnden

2019-04-11

GN § 51 Dnr 2018-00226
Yttrande över - Medborgarförslag om idrottshall vid
karlbergsområdet A
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har lämnats in om att se över den föreslagna
placeringen av en ny idrottshall på Karlbergsområdet till en ny placering
i nära anslutning till idrottshallen på Möckelngymnasiet i Karlskoga.
Skolförvaltningen föreslår gymnasienämnden att föreslå
kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget.
Beslutsunderlag
Skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 april 2019
Medborgarförslag om placering av ny idrottshall KS 2018-00361
Skolförvaltningens förslag till beslut
Gymnasienämnden anser att medborgarförslaget är bra för nämndens
verksamheter och föreslår kommunfullmäktige att bifalla
medborgarförslaget.
Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden ansåg att medborgarförslaget är bra för nämndens
verksamheter och beslutade att föreslå kommunfullmäktige bifalla
medborgarförslaget.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Gymnasienämnden
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GN § 52 Dnr 2018-00224
Yttrande över - Medborgarförslag om idrottshall vid
karlbergsområdet B
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har lämnats in om att se över den föreslagna
placeringen av en ny idrottshall på Karlbergsområdet till en ny placering
i nära anslutning till idrottshallen på Möckelngymnasiet i Karlskoga.
Skolförvaltningen föreslår gymnasienämnden att föreslå
kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget.
Beslutsunderlag
Skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 april 2019
Medborgarförslag om placering av ny idrottshall KS 2018-00361
Skolförvaltningens förslag till beslut
Gymnasienämnden anser att medborgarförslaget är bra för nämndens
verksamheter och föreslår kommunfullmäktige att bifalla
medborgarförslaget.
Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden ansåg att medborgarförslaget är bra för nämndens
verksamheter och beslutade att föreslå kommunfullmäktige bifalla
medborgarförslaget.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Gymnasienämnden

2019-04-11

GN § 53 Dnr 2019-00061
Val av kontaktpolitiker till ungdomsfullmäktige
Sammanfattning av ärendet
Genom möte mellan ungdomsfullmäktige, nämnder och styrelser i
Karlskoga har ett förslag framkommit att tillsätta kontaktpolitiker från
samtliga nämnder.
Syftet med kontaktpolitiker för ungdomsfullmäktige är att skapa
relationer och vägar för påverkan mellan Karlskogas ungdomar och
förtroendevalda. Det ska ge nämndens ledamöter möjlighet att stärka
bilden av ungdomars perspektiv och frågor som rör ungdomar, likväl som
det synliggör påverkansvägar för ungdomar.
Under dagens sammanträde har gymnasienämnden att utse en
kontaktpolitiker för ungdomsfullmäktige.
Beslutsunderlag
Skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 21 mars 2019
Ordförandebeslut från folkhälsonämnden den 11 mars 2019
Folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 mars 2019
Skolförvaltningens förslag till beslut
1. Gymnasienämnden utser Jonas Bergman Wallin (M) som
kontaktpolitiker för Karlskogas ungdomsfullmäktige för
mandatperioden 2019 – 2022.
2. Gymnasienämnden beslutar att kontaktpolitiker har rätt till arvode
och ersättningar vid deltagande enligt ersättningsreglemente.
Gymnasienämndens beslut
1. Gymnasienämnden beslutade att utse Jonas Bergman Wallin (M)
som kontaktpolitiker för Karlskogas ungdomsfullmäktige för
mandatperioden 2019 – 2022.
2. Gymnasienämnden beslutade att kontaktpolitiker har rätt till
arvode och ersättningar vid deltagande enligt
ersättningsreglemente.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Gymnasienämnden

2019-04-11

Beslutet skickas till
Folkhälsonämnden

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Gymnasienämnden

2019-04-11

GN § 54 Dnr 2019-00060
Val av representanter till Sverigefinska rådet
Sammanfattning av ärendet
Sverigefinska rådet i Karlskoga har funnits sedan 2012 i olika former.
Rådet är inte ett beslutande organ utan ett forum för
informationsöverlämnande mellan kommunen och den sverigefinska
minoriteten.
I rådet ingår förtroendevalda från kommunstyrelsen, barn- och
utbildningsnämnden samt socialnämnden. Dessutom ingår representanter
från den sverigefinska minoriteten. De deltagande förtroendevalda ska
inte fatta politiska beslut utan få och ge information om de aktuella
frågor som rör den sverigefinska minoriteten.
Varje rådsmöte föregås av ett allmänt samråd, dit alla intresserade
sverigefinnar är välkomna.
Följande punkter anser rådet är viktiga:
• Att sverigefinska rådet har samma status och likställs med andra
kommunala råd
• Frågor som berör den sverigefinska minoriteten skall behandlas redan i
ett skede där det fortfarande är möjligt att påverka beslut
• Rådet skall vara ett referensorgan
Samtliga nämnder har att utse en representant. Representant från
kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden
närvarar vid samtliga råd. Representant från övriga nämnder närvarar vid
behov.
Beslutsunderlag
Skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 31 mars 2019
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 29 januari 2019 § 22
Skolförvaltningens förslag till beslut
Gymnasienämnden utser en representant till Sverigefinska rådet.
Yrkanden
Jeannette Rasko (S) yrkade på att utse Matz Ericson (S) som representant
till Sverigefinska rådet.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

14(22)

Sammanträdesdatum

Gymnasienämnden

2019-04-11

Beslutsgång
Ordförande ställde Jeannette Raskos (S) yrkande under proposition och
fann att nämnden biföll yrkandet.
Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden beslutade att utse Matz Ericson (S) som representant
till Sverigefinska rådet.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Gymnasienämnden

2019-04-11

GN § 55 Dnr 2019-00066
Beslut om deltagande - Tillsammans mot brott
Sammanfattning av ärendet
Gymnasienämnden har under dagens sammanträde att besluta om
deltagande vid konferensen Tillsammans mot brott.
Tillsammans mot brott är en konferens för att stärka det lokala
brottsförebyggande arbetet genom att stärka användarkompetensen och
förståelsen kring varför människor begår brottshandlingar, men även
lyfta situationell handlingsteori.
Tid och plats för konferensen är tisdagen den 14 maj 2019 i Nya
Folketshus i Karlskoga klockan 08:30 – 15:30.
Beslutsunderlag
Skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 mars 2019
Inbjudan, Konferens – Tillsammans mot brott
Gymnasienämndens beslut
1. Gymnasienämnden beslutar att utse två ledamöter för deltagande
vid konferensen.
2. Gymnasienämnden beslutar att utsedda ledamöter har rätt till
arvode och ersättningar enligt ersättningsreglemente.
Yrkanden
Matz Ericson (S) yrkade på att utse Matz Ericson (S) som deltagare vid
konferensen.
Jeannette Rasko (S) yrkade på att utse Jeannette Rasko (S) som deltagare
vid konferensen.
Beslutsgång
Ordförande ställde Matz Ericsons (S) yrkande under proposition och fann
att nämnden biföll yrkandet.
Ordförande ställde Jeannette Raskos (S) yrkande under proposition och
fann att nämnden biföll yrkandet.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Gymnasienämnden
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Gymnasienämndens beslut
1. Gymnasienämnden beslutade att utse Matz Ericson (S) och
Jeannette Rasko (S) som deltagare vid konferensen.
2. Gymnasienämnden beslutade att utsedda ledamöter har rätt till
arvode och ersättningar enligt ersättningsreglemente.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Gymnasienämnden

2019-04-11

GN § 56 Dnr 2019-00067
Initiativ från ledamöter
Sammanfattning av ärendet
Inga initiativ från ledamöter vid dagens sammanträde.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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GN § 57 Dnr 2019-00017
Förvaltningsinformation
Sammanfattning av ärendet
Skolchef informerade om,
- Inkomna kränkningsanmälningar från Möckelngymnasiet.
Verksamhetschef informerade om,
- Antagnings- och stipendieutskottets sammanträde den 3 april
2019.

Justerarnas signaturer

-

Aktuellt läge gällande verksamhetsförändringar på
Möckelngymnasiet och Vuxnas lärande.

-

Två elever som tagit andra pris vid UF-mässan.

-

Två elever som vunnit första pris vid den internationella tävlingen
National Trophy.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Gymnasienämnden
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GN § 58 Dnr 2019-00018
Information från ordförande
Sammanfattning av ärendet
Ordförande informerade om,
- Deltagande vid delregionala kommundialoger inom integration
för diskussion gällande bland annat utbildning, samverkan och
bostäder.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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GN § 59 Dnr 2019-00019
Information från verksamheterna
Sammanfattning av ärendet
- Ingvar Eriksson (V) informerade om politikerlunchen på Stora
Vallaskolan den 28 mars 2019.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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GN § 60 Dnr 2019-00003
Delegeringsbeslut
Sammanfattning av ärendet
Nämnden fattar beslut inom nämndens ansvarsområde i enlighet med
reglemente och lagstiftning som styr nämndens verksamhet samt
övergripande styrdokument. Nämnden har möjlighet att delegera ärenden
i enlighet med reglerna i Kommunallagen 6 kap 33-38 §§. De beslut
gymnasienämnden har delegerat till förvaltningschef anges i en beslutad
delegeringsordning. Förvaltningschef har rätt att vidaredelegera till
tjänstemän i inom skolförvaltningen. Förvaltningschefs vidaredelegering
får endast ske i ett led och ska anges i delegeringsordningen. Syftet med
delegering är att nämnden ska avlastas ärenden och att beslutsvägarna
blir kortare och handläggningen snabbare. Den som får beslutanderätten
kallas delegat. När en delegat fattat beslut på nämndens vägnar har
beslutet samma rättsverkan som om nämnden beslutat och kan
överklagas på samma sätt. Ett delegeringsbeslut ska anmälas till
nämnden. Nämnden kan inte ändra ett beslut som en delegat har tagit.
Nedan rapporteras senast tagna delegeringsbeslut i form av
sammanställda listor numrerade enligt löpnummer (1/19- lista nr 1 2019).
Rapportering sker enligt rubricering i delegeringsordning. Listorna är
uppdelade på delegat per rektorsområde (RO) /enhet samt
skolförvaltningens kansli.
Beslutsunderlag
Rektorsområde 3, nummer 2/19
Rektorsområde 4, nummer 2/19
Skolförvaltningens förslag till beslut
Gymnasienämnden beslutar att godkänna rapporterade delegeringsbeslut.
Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden beslutade att godkänna rapporterade
delegeringsbeslut.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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GN § 61 Dnr 2019-00004
Inkomna handlingar
Sammanfattning av ärendet
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 28
februari 2019 § 16 KSAU-s seminarium – Kommunövergripande
resultat och nämndernas resultat 2018 samt önskemål om driftoch investeringsramar för 2020-2022
2. Protokoll från kommunala pensionärsrådet den 19 februari 2019
3. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 26 februari 2019 §
40 Medborgarförslag om friskvård för skolbarn
4. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 18
februari 2019 § 13 Lönekartläggning av 2019 års löner
5. Folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 mars 2019
Sammanställning från Dialoglunch den 25 februari 2019
6. Folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 mars 2019
Sammanställning från Dialoglunch den 8 mars 2019
Övrigt
7. Protokoll från skolförvaltningens samverkan den 3 april

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

