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Plats och tid för 
sammanträde 

Elof Lindälvs gymnasium Klockan 17:00-20:10 

Beslutande Ledamöter 
Elin Hysén (L), ordförande 
Marianne Pleijel (M), 1:e vice ordförande 
Emanuel Forsell (M) §§ 65-73 
Maria Svärd Wänt (M) 
Annika Hedman (C) 
My Clingston (KD) 
Carita Boulwén (SD) 
Hampus Jägnert (SD) 
Rickard Wäst (S) 
May-Louise Flyrin (S) 

Tjänstgörande ersättare 
Morgan Johansson (M) ersätter Jenny 
Nilsson (M) 
Barbro Mellgren (L) ersätter Emanuel 
Forsell (M) §§ 63-64 
 
 

Övriga närvarande Ersättare 
Charlotta Hedqvist (C) §§ 65-73 
Anna-Karin Granberg (SD) 
Barbro Mellgren (L) §§ 65-73 
Violet Dunér (V) 
 

Tjänstepersoner 
Cynthia Runefjärd, förvaltningschef 
Cindia Escalante Mattsson, tf. 
gymnasiechef 
Markus Ternblad, utvecklingsledare 
Johan Burman, tf. bitr. 
förvaltningschef §§ 63-66 
Sofia Rådström, rektor § 64 
Ludvig Löfström, lärare allmänna 
ämnen § 64 

 Personalföreträdare 
Frida Hagelin, Lärarnas Riksförbund  

Övriga 
Maria Andersson, förvaltningschef 
Förskola & Grundskola §§ 63-65 
 

  

Plats och tid för justering Digital justering,  
   

 Sekreterare Markus Ternblad Paragrafer §§ 63-73 

Underskrifter Ordförande Elin Hysén (L) 

Protokolljusterare Annika Hedman (C)  
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 TILLKÄNNAGIVANDE / BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 

Organ Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
Sammanträdesdatum 2022-06-14 Paragrafer §§ 63-73 

Datum då tillkännagivandet 
publiceras 

 

Anslaget ska sättas upp inom 2 dagar efter justering.  

Datum då tillkännagivandet 
upphör 

 

 

Förvaringsplats för protokollet Gymnasium & Arbetsmarknad 

Underskrift  
  
Markus Ternblad 

 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (17) 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad Datum  

2022-06-14 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

Innehåll 

§ 63 Dnr 2021-00290 

Fastställande av dagordning och val av justerare........................................ 4 

§ 64 Dnr 2022-00054 

Informationspunkt om trygghet och studiero ............................................. 5 

§ 65 Dnr 2022-00099 

Begäran om yttrande - Sänk tröskeln till en god bostad.............................. 6 

§ 66 Dnr 2022-00113 

Årsrapport - dataskyddsarbetet 2021.......................................................... 8 

§ 67 Dnr 2022-00131 

Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen 2023/2024 - 
2026/2027 ................................................................................................. 9 

§ 68 Dnr 2022-00130 
Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen 2023/2024 - 
2026/2027 ............................................................................................... 10 

§ 69 Dnr 2021-00289 

Återrapportering av delegeringsbeslut ..................................................... 11 

§ 70 Dnr 2021-00295 

Inkomna skrivelse till ledamöter och ersättare i nämnden ........................ 12 

§ 71 Dnr 2022-00163 

Övrig fråga om tak över huvudet-lösningar.............................................. 13 

§ 72 Dnr 2022-00092 

Återrapportering från ledamöter för programråd ...................................... 14 

§ 73 Dnr 2021-00288 

Förvaltningschefen informerar................................................................. 16 

 
  



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (17) 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad Datum  

2022-06-14 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 63 Dnr 2021-00290 
Fastställande av dagordning och val av justerare 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad utser Annika Hedman (C) till justerare. 

Ärendelistan ändras på följande sätt: 

Nytt ärende, övrig fråga om tak över huvudet-lösningar tas upp som ärende 9. 

Nytt ärende, återrapportering från ledamöter för programråd tas upp som ärende 10.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Elin Hysén (L) yrkar på att ärendelistan ändras enligt följande: Nytt ärende, övrig 
fråga om tak över huvudet-lösningar tas upp som ärende 9 och nytt ärende, 
återrapportering från ledamöter för programråd tas upp som ärende 10. 

Beslutsgång 
Ordförande Elin Hysén (L) prövar om nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
kan utse Annika Hedman (C) till justerare och godkänna förändring av ärendelistan, 
och finner att nämnden bifaller det. 
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§ 64 Dnr 2022-00054 
Informationspunkt om trygghet och studiero 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Sofia Rådström, rektor och Ludvig Löfström, lärare allmänna ämnen på 
teknikprogrammet, skolenhet 3 föredrar ärendet innehållandes information om hur 
skolenheten arbetar med trygghet och studiero. Teknikprogrammet har tydliga och 
höga förväntningar på både personalens och elevernas sociala beteende. 
Trygghetsarbetet utgår både från en social kontext och en lärande kontext. Den 
sociala kontexten innebär bland annat att personalen ska vara förebilder och 
närvarande bland eleverna. Programmet arbetar även med elevledda klubbar med 
lärarsponsorer, det kan till exempel vara en klubb som spelar sällskapsspel. Den 
lärande kontexten innebär till exempel sådant som att erbjuda läxhjälp, ta vara på 
elevledda initiativ samt arbeta med mentorsteam, ämnesteam och målteam. Den 
sociala kontexten är en förutsättning för att den lärande kontexten ska fungera. 
Framåt planeras även för trygghetsteam, mer programöverskridande samarbeten och 
att skolan ska vara närvarande i sociala medier och andra digitala rum som eleverna 
använder.  

Beslutsgång 
Ordförande Elin Hysén (L) prövar om nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
kan notera informationen till protokollet, och finner att nämnden bifaller det. 
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§ 65 Dnr 2022-00099 
Begäran om yttrande - Sänk tröskeln till en god bostad 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad godkänner yttrande daterat 2022-05-23 
över Betänkandet av utredningen om en socialt hållbar bostadsförsörjning (SOU 
2022:14) och översänder det som sitt svar till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Cynthia Runefjärd, förvaltningschef föredrar ärendet. Kungsbacka kommun har 
blivit inbjudna att lämna synpunkter som remissinstans för Betänkandet av 
utredningen om en socialt hållbar bostadsförsörjning (SOU 2022:14). 
Kommunstyrelsen har bett nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad om ett 
yttrande.    

Syftet med utredningen är att utreda förutsättningar för en socialt hållbar 
bostadsförsörjning. En socialt hållbar bostadsförsörjning definieras enligt följande: 
En socialt hållbar bostadsförsörjning handlar om att utifrån en gemensam 
problembeskrivning använda bostadspolitiska verktyg på ett sätt som ger hushåll 
möjlighet att kunna skaffa en bostad som svarar mot deras behov samtidigt som 
boendesegregationen motverkas och förutsättningarna för jämlika uppväxt- och 
levnadsvillkor förbättras. 

 

De bostadspolitiska verktyg som enligt direktivet ska analyseras och vid behov 
förändras är hyresgarantier, bostadsförmedlingar och förturer, allmännyttan, 
markinnehav, kommunala stöd till enskilda för att skaffa eller inneha en bostad samt 
frågor om hur den icke-spekulativa delen av bostadsmarknaden kan öka.  

Målet för bostadsförsörjningen är att skapa förutsättningar för alla att leva i goda 
bostäder. Arbetet med bostadsförsörjningen ska särskilt främja jämlika 
uppväxtvillkor samt motverka boendesegregation och hemlöshet. Bostadsmarknaden 
ska fungera inkluderande och möta hushållens efterfrågan och behov. Regeringen 
och kommunerna ska var och en för sig och i samverkan arbeta för att nå målet. 
Såväl kommersiella som idéburna bostadsaktörer ska ha goda förutsättningar att 
bidra till måluppfyllelsen. 

Beslutsunderlag 
Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2022-05-23 
Yttrande 2022-05-23 Betänkandet av utredningen om en socialt hållbar 
bostadsförsörjning (SOU 2022:14) 
Betänkandet av utredningen om en socialt hållbar bostadsförsörjning SOU 2022:14 
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Beslutsgång 
Ordförande Elin Hysén (L) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag, och att nämnden bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 66 Dnr 2022-00113 
Årsrapport - dataskyddsarbetet 2021 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Markus Ternblad, dataskyddskontakt föredrar ärendet. Gymnasium & 
Arbetsmarknad har tagit sig an de förstärkta kraven på personuppgiftshantering som 
följt av den nya dataskyddsförordningen (GDPR) med gemensamma krafter från 
verksamheten.   

Den här rapporten beskriver hur dataskyddsarbetet har genomförts och vad det 
arbetet har resulterat i under år 2021.   

Mot bakgrund av detta beskrivs vad fokus är i det fortsatta arbetet. 

Beslutsunderlag 
Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2022-05-24 
Återrapport – dataskyddsförordningen (GDPR) för Gymnasium & Arbetsmarknad 
2021/2022 

Beslutsgång 
Ordförande Elin Hysén (L) prövar om nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
kan notera informationen till protokollet, och finner att nämnden bifaller det. 
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§ 67 Dnr 2022-00131 
Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen 2023/2024 - 
2026/2027 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad beslutar att Kungsbacka kommun ingår 
samverkansavtal i Göteborgsregionen för gymnasieskolan 2023/2024 – 2026/2027. 

Sammanfattning av ärendet 
Samverkansavtalet för gymnasieskolan revideras vart fjärde år. Inför ett nytt 
reviderat avtal har medlemskommunerna, via Utbildningschefsnätverket och andra 
nätverk för gymnasieskolan, fått uttrycka önskemål om förändringar av och tillägg 
till befintligt avtal. Revideringar som har tillkommit under gällande avtal har arbetats 
in i det nya avtalet.  

4 mars 2022 enades Utbildningschefsnätverket om att ställa sig bakom förslaget till 
samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen. Förslaget till nytt 
samverkansavtal omfattar de utbildningar som genomförs mellan läsåren 2023/2024 
och 2026/2027. Undertecknat avtal ska efter godkännande i respektive kommun, vara 
GR tillhanda senast 2022-08-31. 

Beslutsunderlag 
Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2022-05-20 
Protokollsutdrag § 389 Förbundsstyrelsen, Göteborgsregionen 
Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen 2023/2024 – 2026/2027 
inklusive bilagor 

Beslutsgång 
Ordförande Elin Hysén (L) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag, och att nämnden bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Göteborgsregionen 
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§ 68 Dnr 2022-00130 
Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen 
2023/2024 - 2026/2027 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad beslutar att Kungsbacka kommun ingår 
samverkansavtal i Göteborgsregionen för gymnasiesärskolan 2023/2024 – 
2026/2027. 

Sammanfattning av ärendet 
Samverkansavtalet för gymnasiesärskolan revideras vart fjärde år. Inför ett nytt 
reviderat avtal har medlemskommunerna, via Utbildningschefsnätverket och andra 
nätverk för gymnasieskolan, fått uttrycka önskemål om förändringar av och tillägg 
till befintligt avtal. Revideringar som har tillkommit under gällande avtal har arbetats 
in i det nya avtalet.  

4 mars 2022 enades Utbildningschefsnätverket om att ställa sig bakom förslaget till 
samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen. Förslaget till nytt 
samverkansavtal omfattar de utbildningar som genomförs mellan läsåren 2023/2024 
och 2026/2027. Undertecknat avtal ska efter godkännande i respektive kommun, vara 
GR tillhanda senast 2022-08-31. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2022-05-20 
Protokollsutdrag § 390 Förbundsstyrelsen, Göteborgsregionen 
Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen 2023/2024 – 
2026/2027 inklusive bilagor. 

Beslutsgång 
Ordförande Elin Hysén (L) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag, och att nämnden bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Göteborgsregionen 
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§ 69 Dnr 2021-00289 
Återrapportering av delegeringsbeslut 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad godkänner återrapporteringen av 
delegeringsbeslut fattade under perioden 2022-05-01 - 2022-05-31. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad har överlåtit sin beslutanderätt till 
ordförande och tjänstemän i enlighet med nämndens delegeringsordning. Dessa 
beslut ska redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden omprövar 
eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får nämnden återta lämnad delegering 
eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom 
att själv ta över ärendet och fatta beslut. 

Beslutsunderlag 
Återrapportering av delegeringsbeslut, daterad 2022-06-03  
Delegationsrapport 2022-05-01 – 2022-05-31 

Beslutsgång 
Ordförande Elin Hysén (L) prövar om nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
kan godkänna redovisningen av delegeringsbeslut fattade under perioden 2022-05-01 
- 2022-05-31, och finner att nämnden bifaller det. 
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§ 70 Dnr 2021-00295 
Inkomna skrivelse till ledamöter och ersättare i nämnden 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar redovisningen av inkomna 
skrivelser till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Under perioden 1 maj 2022 till 31 maj 2022 har följande skrivelser inkommit till 
nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad: 

 Protokoll från Förvaltningssamverkan Gymnasium & Arbetsmarknad (FSG) 
2022-05-10 

 Dataskyddsombudets rapport efter fördjupad granskning 2022, daterad 2022-
05-31 

 DSO Råd & stöd: Vägledning om konsekvensbedömning, daterad 2022-05-
31 

Beslutsgång 
Ordförande Elin Hysén (L) prövar om nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
kan notera redovisningen av inkomna skrivelser till protokollet, och finner att 
nämnden bifaller det. 
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§ 71 Dnr 2022-00163 
Övrig fråga om tak över huvudet-lösningar 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Violet Dunér (V) frågar om hur många familjer och barn som i dagsläget befinner sig 
i tak över huvudet-lösning samt hur många lägenheter i Tempohus som står tomma. 

Cynthia Runefjärd, förvaltningschef svarar att dessa uppgifter finns i 
kvartalsrapporterna som nämnden får ta del av. I dagsläget står 14 lägenheter tomma 
i Tempohus, som mest har det varit 23 tomma lägenheter. Det är för tillfället 165 
barn som befinner sig i tak över huvudet-lösning, vilket är fler än någonsin.  

Beslutsgång 
Ordförande Elin Hysén (L) prövar om nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
kan notera informationen till protokollet, och finner att nämnden bifaller det. 

 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (17) 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad Datum  

2022-06-14 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 72 Dnr 2022-00092 
Återrapportering från ledamöter för programråd  

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Marianne Pleijel (M) lämnar rapport från programråd för bygg- och 
anläggningsprogrammet. Det var tre elever från lärlingsprogrammet närvarande på 
programrådet, en som läser till målare och två som läser till maskinförare. 
Programmet har fått höga resultat avseende trygghet i elevenkäten, men lägre 
gällande studiero. Alla elever som tog studenten har arbete och hälften av eleverna 
på programmet läser högskoleförberedande kurser. Programmet ser ut att fylla sina 
platser för nästa läsår och det är maskinutbildningen som har flest sökande.  

Personalen är lite oroliga för hur det ska gå att hitta APL-platser till hösten eftersom 
det byggs mindre för tillfället och visst material såsom gips är svårt att få tag i. Det 
var två representanter från två olika byggföretag närvarande på programrådet. Deras 
bedömning var att det inte kommer vara problematiskt för deras företag att ta emot 
APL-elever i höst. 

Det har varit svårt att hålla handledarutbildningen med rätt kvalitet under pandemin. 
Programmet kommer därför göra en översyn av handledarutbildningen till hösten. 
Eftersom många elever hoppar av programmet när de har varit på APL under 
vinterhalvåret, planerar programmet att ha en ”startvecka” utomhus för alla elever i 

årskurs 1.  

 

Charlotta Hedqvist (C) lämnar rapport från programråd för barn- och 
fritidsprogrammet. Programmet har ett bra samarbete med vikariecenter och får 
mycket hjälp därifrån. Det är ett fallande söktryck på programmet och till hösten är 
det 10 personer som sökt programmet i första hand och ytterligare 11 som inte är 
behöriga i dagsläget. Programmet kommer därför jobba mer med marknadsföring. 

I höst kommer en resa till Zanzibar genomföras igen där programmet sedan tidigare 
har ett samarbete med ett barnhem. Utbytesresor har inte kunnat göras under 
pandemin. Programmet har även anordnat Groddenloppet som genomförs varje år 
och är ett lopp för små barn. 

Programmet har två inriktningar, pedagogiskt och socialt arbete samt fritid och hälsa. 
Det finns tillräckligt med APL-platser för pedagogiskt och socialt arbete men det är 
svårare att hitta bra APL-platser för fritid och hälsa. Lärlingsprogrammet har bra 
samarbete med kommunala verksamheter för att anskaffa APL-platser men vill 
utveckla samarbetet med fristående skolor. 

Eleverna önskar kunna komma till samma APL-plats åtminstone två gånger efter 
varandra, för att få stabilitet och kunna utvecklas på samma plats. Eleverna önskar 
även att skolan ska stå för arbetskläder, särskilt för utomhusverksamhet. 
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Beslutsgång 
Ordförande Elin Hysén (L) prövar om nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
kan notera informationen till protokollet, och finner att nämnden bifaller det. 
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§ 73 Dnr 2021-00288 
Förvaltningschefen informerar 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Cynthia Runefjärd, förvaltningschef föredrar ärendet innehållandes information om: 

 Förslag på nytt grunduppdrag för Gymnasium & Arbetsmarknad och läget 
med anledning av kriget i Ukraina. Det senaste förslaget på Kungsbackas 
kommuntal för mottagande av personer från Ukraina är 330 personer. 
Kommunen väntar nu på den förordning som ska komma och som bland 
annat styr de ekonomiska förutsättningarna för mottagandet. En projektgrupp 
arbetar med planeringen av mottagandet och har då även utrett det 
ekonomiska läget. Det bedöms i dagsläget inte innebära några extra kostnader 
för kommunen utifrån nivån på de bidrag från staten som förväntas. Det finns 
dock väldigt många osäkerhetsfaktorer i sammanhanget, vilket gör att 
kostnader och intäkter måste följas noggrant så att dessa kan särredovisas. 
Bukärrsgården håller på att iordningsställas för mottagandet och det kommer 
vara klart till semesterperioden. Ungefär 160 personer beräknas anvisas till 
Kungsbacka den 1 augusti. I dagsläget är det runt 10 elever från Ukraina på 
gymnasieskolorna i Kungsbacka. 

Kommunen ansvarar inte för att ordna bostad till de personer som tagit sig till 
Kungsbacka på egen hand. Det är den nationella styrningen med jämn 
fördelning som styr mottagandet för kommunerna. Det är de personer som 
blir anvisade från Migrationsverket som kommunen har ansvar för. De 
personer som har ordnat boende själva måste registrera sig hos 
Migrationsverket för att kunna få hjälp med bostad. Det är dock inte säkert att 
de då blir anvisade till just Kungsbacka. Det är hittills inte någon person från 
Ukraina som sökt sig till Kompetenscentrum för att få hjälp. 

 Uppföljning av arbetet med initiativärendet på Kompetenscentrum om 
motprestation som norm. En arbetsgrupp och styrgrupp är utsedda som håller 
ihop arbetet. Målgruppsanalyser har genomförts för att få en uppfattning om 
hur många som i dagsläget redan har full sysselsättning. I analysarbetet 
identifierades några personer som har under 75 procent sysselsättning. 
Arbetet med kommunala praktikplatser i hela kommunen har intensifierats 
som en del i det pågående arbetet med initiativet. Från september i år kommer 
ett arbetssätt för heltids motprestation prövas. Från och med 2023 beräknas 
arbetet ske enligt en fastställd arbetsmodell. 

 Uppföljning av arbetet med initiativärendet på Kompetenscentrum om 
hembesök som en naturlig del av försörjningsstödet. Enheten för myndighet 
har rekryterat en person som tidigare har arbetat med hembesök. Det är den 
personen som leder projektet. Omvärldsbevakning har genomförts genom 
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samtal med andra kommuner som arbetar med hembesök, Växjö och Solna. 
Förberedelser har skett genom framarbetning av mallar för dokumentation, 
checklista för hembesök och framtagande av en arbetsmodell. Arbetet med 
hembesök inom försörjningsstöd planeras att starta i september. Det kommer 
vara en särskild grupp på enheten för myndighet som ska arbeta med 
hembesöken.  

 Uppföljning av arbetet med initiativärendet på Kompetenscentrum om att 
barn från socialt utsatta förhållanden ska få möjlighet att ta del av 
föreningsliv, kulturliv och idrottsverksamhet. Arbetet med denna del av 
initiativet består främst i att samla ihop de rutiner och arbetssätt som redan 
finns. Arbete pågår med att paketera de olika delarna för att tydliggöra vilka 
möjligheter som finns för relevanta aktörer, både inom och utom 
förvaltningen. 

Cindia Escalante Mattsson, tf. gymnasiechef föredrar information om: 

 Uppföljning av arbetet med initiativärendet om problematisk skolfrånvaro. En 
projektplan är framtagen och det finns en utsedd projektgrupp som driver 
arbetet. En viktig del i arbetet är att samordna de olika ”specialpedagogiska 
hubbar” som finns på gymnasieskolorna idag. Ett samarbete med Förskola & 
Grundskola har inletts och till hösten påbörjas arbetet tillsammans med 
Kapareskolan. Arbetet med att identifiera pilotelever på gymnasiet har 
påbörjats och berörda rektorer håller på att se över eventuella ytterligare 
behov av VR-inköp. 

 Avvecklingen av Beda Hallbergs gymnasium. Samtliga medarbetare på Beda 
Hallbergs gymnasium kommer att arbeta kvar, viss personal kommer att 
behöva dela sin tjänst. Gymnasiechef har tillsammans med rektor haft ett 
möte med vårdnadshavare för att informera om läget. Beda Nova fortsätter 
sin verksamhet som vanligt. Årskurs 2 och 3 på Beda Hallbergs gymnasium 
fortsätter också sin verksamhet som vanligt. Specialpedagoger på Beda 
Hallbergs gymnasium är en viktig kompetens i arbetet med att samordna de 
specialpedagogiska hubbarna. 

Beslutsgång 
Ordförande Elin Hysén (L) prövar om nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
kan notera informationen till protokollet, och finner att nämnden bifaller det. 
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