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

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad utser Hampus Jägnert (SD) till justerare 
och fastställer dagordningen. 

Beslutsgång 
Ordförande Elin Hysén (L) prövar om nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
kan utse Hampus Jägnert (SD) till justerare och fastställa dagordningen, och finner 
att nämnden bifaller det 
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§ 28 Dnr 2022-00054 
Informationspunkt om trygghet och studiero 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Hannah Tengelin, rektor, Camilla Hjelm, yrkeslärare och Line Borgstrand, 
specialpedagog föredrar ärendet gällande hur enhet 4 på Elof Lindälvs gymnasium 
har arbetat med trygghet och studiero. Enheten har arbetat med både kortsiktiga och 
långsiktiga insatser för att förbättra tryggheten och studieron på enhetens program, 
handel- och administrationsprogrammet, hotell- och turismprogrammet samt 
restaurang- och livsmedelsprogrammet. Bland de kortsiktiga insatserna har enheten 
bland annat köpt in bordsskärmar och hörlurar till eleverna. De långsiktiga insatserna 
har bland annat bestått av lektionsdesign och relationellt ledarskap i klassrummet. 
Arbetet har medfört att samtliga program på enheten har ökat i index för området 
studiero i de elevenkäter som genomförs årligen. 

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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§ 29 Dnr 2022-00055 
Informationspunkt om vuxenutbildningen angående resultat och 
statistik yrkesvux 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Staffan Hallström, tf. rektor på vuxnas lärande föredrar ärendet innehållandes 
återrapportering av årsrapport 2021 som Göteborgsregionen sammanställt med 
inriktning på yrkesvuxutbildning inom Göteborgsregionen. Rapporten utgår från tre 
områden: situationen före studierna, situationen under studierna och situationen efter 
studierna.  

Av området om situationen före studierna framgår till exempel att ungefär hälften av 
de studerande i Kungsbacka har haft kontakt med studie- och yrkesvägledare innan 
val av studier.  

Av området om situationen under studierna framgår att 66 procent tycker att 
studierna har stor betydelse för att tro mer på sig själv och 67 procent tycker att 
studierna har stor betydelse för möjligheten att få arbete efter utbildningen. 

Av området om situationen efter studierna framgår bland annat hur stor andel som är 
i arbete före respektive efter studierna. I Kungsbacka framgår att 58 procent arbetade 
före studierna och 66 procent efter studierna år 2021. 

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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§ 30 Dnr 2022-00053 
Informationspunkt om personalomsättning, lönenivåer, behöriga lärare, 
vakansgrad och sjukfrånvaro 2020 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Elisabeth Grimhusen, HR-specialist föredrar ärendet innehållandes information om: 

 personalomsättning och pensionsavgångar,  

 kompetensförsörjning, lärarbehörigheter och vakanssituation,  

 sjukfrånvaroläge,  

 löneläge samt  

 strategier och viktiga frågor för att Kungsbacka ska förbli en attraktiv 
arbetsgivare. 

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 8 (14) 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad Datum  

2022-03-30 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 31 Dnr 2022-00050 
Antagningsorganisation 2023/2024 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Cindia Escalante Mattsson, tf. gymnasiechef föredrar ärendet. Förvaltningen måste 
varje år rapportera till Gymnasieantagningen för Göteborgsregionen (GR) vilka 
program och inriktningar vi har för avsikt att bedriva på våra gymnasieskolor 
nästkommande läsår. Denna rapportering benämns 1:a aprilprocessen då alla 
kommuner inom vårt samverkansområde senast 1 april ska meddela in sitt utbud. 
Under maj månad har förvaltningen möjlighet att skicka in eventuella förändringar. 
GR har ett ansvar att se över samverkansområdets totala gymnasieutbud för att 
säkerställa att regionens elever får god tillgång på de 18 nationella programmen.  

Inför läsåret 2023/2024 har Kungsbacka kommuns gymnasieskolor i samarbete med 
World Of Padel ansökt om att få anordna Nationell Idrottsutbildning (NIU) med 
inriktning Padel. I övrigt planeras inga förändringar i utbudet på Kungsbackas 
gymnasieskolor till läsåret 2023/2024. 

Det är nämnden som beslutar om alla eventuella förändringar av programutbud och 
inriktningar för varje enskilt program. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2022-02-28 

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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§ 33 Dnr 2022-00052 
Patientsäkerhetsberättelse 2021 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad fastställer Patientsäkerhetsberättelsen 
för medicinska och psykologiska insatserna inom elevhälsan 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad är vårdgivare för den medicinska delen 
av elevhälsan och ska årligen upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Denna beskriver 
det systematiska patientsäkerhetsarbetet som skett under föregående år. 
Patientsäkerhetsarbetet omfattar bland annat uppföljning av avvikelser, förbättring av 
rutiner och samverkan med andra vårdgivare. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad tjänsteskrivelse, 2022-03-02 
Patientsäkerhetsberättelse 2022-03-02 

Beslutsgång 
Ordförande Elin Hysén (L) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag, och att nämnden bifaller det. 
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§ 34 Dnr 2022-00062 
Val av ersättare till individutskott 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad utser Hampus Jägnert (SD) till ersättare 
i individutskottet för Gymnasium & Arbetsmarknad, för tiden fram till 2022-12-31. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Krantz (SD) har avsagt sig samtliga förtroendeuppdrag, med omedelbar 
verkan. Kommunfullmäktige entledigade Roger Krantz (SD) vid sitt sammanträde 
2022-02-08 § 21, i fråga om de valärenden som beslutas av kommunfullmäktige.  

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad förrättar fyllnadsval till sitt utskott. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges valberednings förslag 2022-03-14 

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

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 35 Dnr 2021-00295 
Inkomna skrivelse till ledamöter och ersättare i nämnden 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Under perioden 7 februari 2022 till 21 mars 2022 har följande skrivelser inkommit 
till nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad: 

 Protokoll från Förvaltningssamverkan Gymnasium & Arbetsmarknad (FSG)  

2022-02-21 

 Årsrapport avseende dataskydd 2021 i Kungsbacka kommun 

 Information och råd om tredjeland och amerikanska molntjänster från 
Dataskyddsombud 

 Råd vid användning av sociala medier från Dataskyddsombud 

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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§ 36 Dnr 2021-00289 
Återrapportering av delegeringsbeslut 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad godkänner återrapporteringen av 
delegeringsbeslut fattade under perioden 2022-01-18 - 2022-03-18. 

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 2022-03-22 
Delegationsrapport 2022-02-01 - 2022-02-28 

Beslutsgång 
Ordförande Elin Hysén (L) prövar om nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
kan godkänna redovisningen av delegeringsbeslut fattade under perioden 2022-01-08 
- 2022-03-18, och finner att nämnden bifaller det. 
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§ 37 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: 

 Att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har fattat beslut efter tillsyn av 
Bukärr stödboende. Generellt framgår att verksamheten fungerar bra. IVO 
konstaterar dock att kontrollen av utdrag från belastningsregistret vid 
anlitande av personal i verksamheten har brustit. Nämnden ska senast 11 april 
2022 redovisa sina åtgärder för IVO.  

Cindia Escalante Mattsson, tf. gymnasiechef informerar om: 

 Nulägesrapport efter beslutet att avveckla Beda Hallbergs gymnasium. Inga 
nya elever kommer antas till nästa läsår. Arbetet hittills har fokuserats på hur 
skolan ska ta hand om de elever och den personal som är kvar. Nuvarande 
elever går klart sin gymnasietid på Beda Hallbergs gymnasium i samma 
lokaler som förut. En specialpedagogisk hub som samordnar stöd till elever i 
behov kommer att inrättas. Planeringen kring den specialpedagogiska huben 
pågår. En rektor leder arbetet tillsammans med specialpedagoger från både 
Beda Hallbergs gymnasium och Aranäsgymnasiet. Personalgruppen har hög 
kompetens inom specialpedagogiska områden och kommer fortsätta arbeta på 
Beda Hallbergs gymnasium. I takt med att elever försvinner kan personalen 
få viss del av sin tjänst på en annan skolenhet. Beda Nova som är ett 
introduktionsprogram fortsätter sin verksamhet på Aranäsgymnasiets 
introduktionsprogram. Slutligen har de elever som sökt till Beda Hallbergs 
gymnasium nästa läsår fått en personlig kontakt och erbjudande om fördjupad 
studie- och yrkesvägledning. 

Karin Zetterman, verksamhetschef på Kompetenscentrum informerar om: 

 Hur arbetet med initiativ för stärkt arbetslinje och förbättrad integration 
fortskrider. Gällande heltids motprestation bedöms detta ligga nära det arbetet 
som bedrivs inom kommunen med Kungsbackas unika 
arbetsmarknadsprocess. Inom ramen för uppdraget håller en nulägesanalys på 
att arbetas fram, för att utreda vilken sysselsättningsgrad de deltagare som 
just nu är i arbetsmarknadsprocessen har. Det pågår ett kommunövergripande 
arbete med att Kungsbacka kommun som arbetsgivare ska ta ett större och 
systematiskt ansvar för olika typer av anställningar med stöd. Det är dock inte 
ett arbete som leds av Gymnasium & Arbetsmarknad, men kan bli en viktig 
del för att kunna arbeta med heltids motprestation. Gällande arbetet med 
hembesök har en projektgrupp påbörjat arbetet med förberedelserna och en 
nyanställd medarbetare som tidigare har arbetat med hembesök leder detta 
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arbete. Det pågår även digitala studiebesök hos andra kommuner som har 
erfarenhet av att arbeta med hembesök. 

 Nuläge och tillbakablick gällande världsläget och ukrainska flyktingar. 
Kommunen har de senaste veckorna arbetat hårt med att ta emot flyktingar 
från Ukraina. Gymnasium & Arbetsmarknad har gjort stora insatser och 
kraftsamling har skett med samarbete över förvaltningsgränserna, vilket har 
gett stor effekt. Under förra veckan tog Kungsbacka emot 90 personer på 
Bukärrsgården under måndag och onsdag. På helgen kom sedan besked om 
att samtliga av dessa personer skulle flytta ut redan på söndagen. Det innebär 
att det idag inte bor några personer på kommunens evakueringsboende. 
Samtidigt vet kommunen att det befinner sig ett antal personer från Ukraina i 
kommunen via privata initiativ. Det är allt fler som kontaktar kommunen för 
att det privata initiativet inte fungerar i längden och vill att kommunen ska 
hjälpa till med bostad. Det är dock inte kommunen som ansvarar för 
bostadsfrågan, utan Migrationsverket. Det är därför viktigt att dessa personer 
kontaktar Migrationsverket för att registrera sig där. Det är Migrationsverket 
som bestämmer var dessa personer ska bo och det finns inget avtal mellan 
Migrationsverket och kommunen om mottagande av flyktingar enligt 
massflyktsdirektivet. Det kommunen hjälper till med är skolgång och akut 
bistånd vid behov. Den information som kommunen har fått från 
Migrationsverket i dagsläget är att Kungsbacka inte har valts ut för att ha 
evakueringsboende. Däremot är det viktigt att ha beredskap om situationen 
förändras. 

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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