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Stress är krav som upplevs högre än man kan hantera
från populärvetenskapliga serien ”Din Hjärna”
med Anders Hansen
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Bakgrund
Var tredje år genomförs undersökningen ”Luppen”; ”Lokal uppföljning av
ungdomspolitiken”; som ger en ögonblicksbild av ungdomars situation i
kommunen. Luppen är en bred enkät som går igenom många olika ämnen men
saknar fördjupande frågeställningar.
En sådan fråga handlar om varför unga i ökande utsträckning uppger att de mår
dåligt, känner sig stressade för skolan eller oroliga för framtiden. Därför arbetar
vi under hösten 2021 med att få en större förståelse kring vad svaren egentligen
innebär och vad som skulle kunna göras för att förbättra situationen.
Luppen 2020 visade att ungdomars upplevda psykiska välmående i Kungsbacka
har fallit sedan 2010. En hög andel av respondenterna upplevde olika slags
psykosomatiska hälsobesvär flera gånger i veckan, där stress är den absolut
vanligaste. Ca 70% av tjejerna i gymnasiets årskurs 2 svarade att de känner sig
stressade minst flera gånger i veckan.

LUPPföljning 2021
LUPPföljning 2021 är som namnet, en uppföljning av Luppen. En resurs som ger
möjlighet att fördjupa sig i de resultat från enkäten som kräver en djupare
förståelse. Under hösten 2021 tar vi reda på vilka situationer i skolan och på
fritiden som ungdomar upplever ger negativ stress, samt vilka förändringar de
önskar för att minska sin stress. Fördjupningen utgår från kvalitativ metod, och
material hämtas in genom klassworkshops, fokusgrupper lärarintervjuer och
intervju med elevhälsan.
Arbetet med LUPPföljningen 2021 pågick under okt-dec, med workshops och
intervjuer under V.45–49.
Klassbesök, workshops, intervjuer, sammanställning av material har genomförts
av Katharina Westerberg, utvecklare och Victoria Dronsfield, hälsopedagog på
Kultur- och fritidsförvaltningen. Bearbetning, analys, redovisning och upplägg av
material, samt rapportskrivningen har genomförts av Katharina Westerberg.
Arbetet med LUPPföljning 2021 är ett samarbete mellan enheterna Ung i
Kungsbacka och Utveckling och social hållbarhet på Kultur & Fritid, tillsammans
med de åtta gymnasieprogram som valt att delta.

4

LUPPföljning 2021 Kungsbacka

Materialet från workshop består av inlämnade svarsdokument, vilket redovisas
med ungdomarnas egna meningar.
Fokusgrupper – enskild intervju
Fokusgrupper passar när man ska inkludera flera röster i samma diskussion, där
olika perspektiv och åsikter kan mötas, diskuteras och som skapar en
flexibilitet i processen. Den ger möjlighet att kunna ändra riktning under
samtalets gång om det behövs, eller gå djupare in på ett ämne som kommer
upp i diskussionen.
Materialet från intervjuerna är anteckningar som noterades av den som
intervjuade. Vilket summeras i redovisningen.

Om redovisningen
Vi fick in 140 svarsdokument där eleverna besvarat två frågor inom respektive
kategori ”I skolan” och ”Utanför skolan”:
-

Denna situation anser jag är den mest stressande.

-

Så här kan denna situation förändras och skapa bättre förutsättningar för
att minska stressen.

Sammanlagt har vi bearbetat 303 svar på vilka situationer de uppfattar ger
negativ stress. Dessa 303 svar gav upphov till fem kategorier för att kunna
kartlägga variationerna av ungdomars upplevelser och uppfattningar av vad som
ger stress. Vilket beskriver den teoretiska utgångspunkten utifrån en
fenomenografisk ansats, där resultatet från intervjuerna placeras i
huvudkategorier, samt underkategorier.
Ungdomarnas idéer till förändring för att skapa bättre förutsättningar är
omfattande. Förslagen till förbättringar följer den stressituation som den tillhör
och hamnar i samma kategori. Förslagen till förbättringar delas även in i två
uppdelningar, utifrån vem eller vilka som ungdomarna önskar ska förändra
situationen: ”Skolan eller Kungsbacka kommun” & ”Ungdomar”
Allt som framförs i redovisningen är ungdomarnas egna meningar från
svarsdokumenten. Vissa felstavningar har korrigerats, vissa meningar har satts
ihop. Dubbletter har rensats bort.
Vissa svar på situationer, samt förslag till förbättringar var så pass unika i sitt
slag, så att de avvek från undersökning och kunde inte kategoriseras. Av den
anledningen föll de bort.
Fem Kategorier
303 svar på vilka situationer som ungdomarna uppfattar ger negativ stress,
påvisade olika relationer med varandra. vilket gav upphov till indelningen av
6
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En sammanfattning av
intervju med Lärare
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INTERVJU MED ELEVHÄLSAN

En sammanfattning av
intervju med Elevhälsan
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INTERVJU MED TJEJGRUPPER

En sammanfattning av
intervju med Tjejgrupper
Dessa intervjuer ingår inte i stressundersökningen.
I Luppen 2020 kunde man se att tjejernas svar visar på mycket höga resultat i upplevd stress.
Med så höga resultat ville vi ta reda på om dessa egentligen indikerar på något annat än stress.
Intervjuerna fokuserar på välmående i allmänhet och upplevelsen att vara tjej idag.
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1 Inledning
Kvalitetsberättelsen omfattar de verksamheter som berörs av Systematiskt kvalitetsarbete
enligt SOSFS 2011:9, och är en årlig rapport och sammanställning utifrån det systematiska
kvalitetsarbete som bedrivits under året. Berörda enheter inom förvaltningen som omfattas av
SOSFS 2011:9 är enheten för Myndighet, enheten för Etablering, enheten för Arbetsmarknad
Planering och Uppföljning, enheten för Arbetsmarknad Insats samt korttidstillsyn över 12 år
inom de frivilliga skolformerna på Aranäsgymnasiet
Kvalitetsarbetet har under 2021 präglats av fortsatt implementering av
kvalitetsledningssystem för de verksamheter inom förvaltningen för Gymnasium &
Arbetsmarknad som omfattas av Systematiskt kvalitetsarbete inom Socialtjänsten enligt
SOSFS 2011:9. Parallellt har enheterna arbetat med att identifiera risker, egenkontroller och
åtgärder. Samordnarnas roll i kvalitetsledningssystemet har förstärkts och förtydligats under
året.
I socialstyrelsens föreskrifter, SOSFS 2011:9, 2 kapitlet 1§, definieras kvalitet som att en
verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten enligt lagar och andra
föreskrifter om hälso- och sjukvård, socialtjänst och stöd och service till vissa
funktionshindrade och beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter.
Kvalitetsledningssystemet är ett system för att fastställa principer för ledning och styrning av
verksamheten i syfte att fortlöpande och systematiskt utveckla och säkra kvaliteten. I
socialstyrelsens föreskrift, SOSFS 2011:9 föreskrivs att socialtjänstens verksamhet ska ha ett
kvalitetsledningssystem och i föreskrifterna ställs krav på hur socialtjänsten ska handla och
vad som ska ingå för att fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten.
Kvalitetsledningssystemets mest centrala delar är systematiska riskanalyser och
riskbedömningar, egenkontroller, avvikelsehantering och förbättrande åtgärder.
Enheten för Myndighet handlägger ekonomiskt bistånd, boende avseende nödbistånd tak över
huvudet samt utredningar och bistånd avseende ensamkommande flyktingbarn.
En arbetsuppgift inom enheten för Myndighet som är tidskrävande, fordrar speciell kunskap
och skiljer sig från annan handläggning är hantering av dödsboanmälningar. Detta är en
uppgift som åvilar kommuner i de fall den avlidnes tillgångar är begränsade och
bouppteckning ej ska göras.
Enheten för Etablerings uppdrag styrs av bosättningslagen som trädde i kraft den 1 mars 2016.
Lagen innebär att alla kommuner är skyldiga att efter anvisning ta emot nyanlända som har
beviljats uppehållstillstånd. Hur många nyanlända varje kommun ska ta emot beror på
kommunens storlek, arbetsmarknadsförutsättningar, det sammantagna mottagandet av
nyanlända och ensamkommande barn, samt hur många asylsökande som redan vistas i
kommunen.
De nyanlända som tas emot är antingen kvotflyktingar, som befinner sig i hemlandet eller på
flykt när anvisningen till Kungsbacka kommer från Migrationsverket, eller nyanlända som
sedan tidigare vistats i Sverige på ett av Migrationsverkets boenden. Kvotflyktingar har
beviljats PUT - permanent uppehållstillstånd - medan de övriga kan ha PUT eller TUT (
tillfälligt uppehållstillstånd). Lagen omfattar vuxna personer i åldrarna 20-64 år och deras
anhöriga.
I enheten för Etablering ingår även ett stödboende för ensamkommande flyktingbarn. Boendet
öppnades i samband med att kommunens HVB-hem för ensamkommande lades ner och har i
dagsläget ett fåtal inskrivna ungdomar.
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Enheten för Arbetsmarknad delades den 1 september i två enheter på prov: enheten för
Arbetsmarknad Insats och enheten för Arbetsmarknad Planering & Uppföljning.
Omorganisationen är ett led i den fortsatta utvecklingen och effektiviseringen av
Arbetsmarknadsenheten.
Enhetens grunduppdrag är att utifrån ett arbetsmarknadsperspektiv stötta och vara ett verktyg,
för kommuninvånare i Kungsbacka kommun, som uppbär försörjningsstöd och/eller är i
etableringsprogrammet, att nå självförsörjning på snabbast möjliga sätt.
Enheten påbörjade under 2020 ett intensifierat arbete med systematisk uppföljning i teamen
Planering & Uppföljning och Insats. Arbetet har utvecklats även under 2021, delvis på grund
av omställning från distansarbete till att slussa in delar av verksamheten på plats igen under
hösten. Metodarbete har skett både i individuell metod och i grupp. Syftet har varit att
säkerställa att processer och rutiner följs och att dokumentation, uppföljning och bedömning
sker rättssäkert för kommuninvånaren. Under 2021 har också ett arbete påbörjats för att få
ännu mer kvalitet i de riktade insatserna till kommuninvånarna i arbetsmarknadsprocessen och
än bättre matchningar ut i arbetslivet för kommuninvånarna. Som ett led i detta arbete har
fördjupad inventering samt målgruppsanalys genomförts. Detta är ett arbete som kommer att
bedrivas kontinuerligt även under 2022.
Restriktioner till följd av pandemin har fortsatt att påverka arbetet under 2021 fram till
senhösten, då verksamheten helt eller delvis återgick till verksamhet på plats på
Kompetenscentrum.
Under 2021 har Kompetenscentrum tecknat två IOP-avtal, idéburet offentligt partnerskap,
med Erikshjälpen Kungsbacka och Göteborgs Stadsmission, vilket innebär en möjlighet att
erbjuda arbetsträning och praktik både i olika form och i skilda miljöer. Under hösten har
arbetet gett resultat och vi har kunnat erbjuda fler kommuninvånare ett första steg mot
arbetslivet efter en trevande vår och sommar där pandemin påverkade möjligheten till
placeringar.
Kompetenscentrum har fastställt gemensamma mål gällande arbetsmarknad för 2021. I arbetet
med att minska försörjningsstödet har fokus legat på prioriterade målgrupper. Det har dels
varit ungdomar under 30 år, dels kommuninvånare som har varit inskrivna över 200 dagar i
arbetsmarknadsprocessen. Målen kvarstod trots restriktioner på grund av pandemin och
därigenom begräsningar i arbetet.
I anslutning till skoldagen på Gymnasiesärskolans individuella program vid Aranäsgymnasiet
finns även fritidsverksamhet för skolungdom över 12 år, LSS-fritids. Fritidshemmet har öppet
mån-fre kl 06.00-18.00. Fritidshemmet har inga stängningsveckor under sommaren, utan är
öppet året runt. Kvalitetsledningssystem för LSS Fritidshem planeras att vara fullt ut
implementerat under 2022.
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2 Riskanalyser
Enligt SOSFS: 2011:9, 5 kap.1 § ska verksamheten fortlöpande bedöma om det finns risk för
att händelser skulle kunna inträffa som kan medföra brister i verksamhetens kvalitet.
Riskanalyser innebär att den som bedriver verksamheten är framåtblickande, det vill säga
arbetar förebyggande. Riskanalyser ska omfatta verksamhetens samtliga delar. Analyser ska
göras för att identifiera händelser som skulle kunna inträffa och som gör att verksamheten inte
kan leva upp till de krav och mål som ställs i lagar och andra föreskrifter och beslut.
Riskanalyserna innebär att sannolikheten för att en händelse ska inträffa uppskattas samt att
en bedömning görs av vilka negativa konsekvenser som skulle kunna bli följden av händelsen.
Riskanalyserna ska genomföras fortlöpande. Riskanalyser kan även behöva genomföras
innan förändringar av en verksamhet eller inför förändringar av personalens sammansättning
och innan nya arbetssätt eller metoder börjar tillämpas.
Riskbedömningar har genomförts i delar av verksamheten, men inte för samtliga processer.
Här återfinns en förbättringspotential i att arbeta mer förebyggande i att bedöma risker och
händelser som kan medföra brister.
Riskanalyser görs beträffande myndighetsprocess för ekonomiskt bistånd samt
myndighetsprocess för ensamkommande flyktingbarn, EKB.
Under året har myndighetsbeslut avseende boende "tak över huvudet" ökat i antal. Då denna
process i många fall innebär beslut som har konsekvenser för barn har under året ett arbete
med barnrättssamtal och barnkonsekvensanalyser inletts. Dock görs ännu inga riskanalyser
vilket ska påbörjas under 2022.
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3 Egenkontroller och åtgärder
Verksamhetsuppföljning och egenkontroll ska göras med den frekvens och i den omfattning
som krävs för att verksamheten ska kunna säkra kvaliteten, SOSFS 2011:9, 5 kap. 2 §.
Egenkontroll kan planeras utifrån tidigare erfarenhet av att det funnits kvalitetsbrister eller
efter en riskbedömning som innebär att man närmare behöver kontrollera eller följa upp hur
ofta något inträffar eller vad konsekvenserna kan bli. Egenkontroller kan dessutom planeras i
förebyggande syfte för att mäta verksamhetens effekt för målgrupperna/invånarna samt för att
utgöra underlag för utveckling av kvaliteten. På grundval av de resultat som framkommer i
bland annat egenkontrollerna ska de åtgärder vidtas som krävs för att säkra verksamhetens
kvalitet.

3.1 Arbetsmarknadsprocessen
Inom Arbetsmarknadsprocessen görs flera egenkontroller kopplade till de olika
delprocesserna: Insats, Planering och uppföljning, Jobbmäklare och Feriejobb
Stickprov Checklista vid nyinskrivning
Stickprov av checklista syftar till att kvalitetssäkra bedömningen vid första ansökan om
försörjningsstöd. Checklistan ska vara ifylld och en rättssäker bedömning av om
kommuninvånaren är aktiv eller ej aktiv ska vara gjord. Aktiv innebär att invånaren är
inskriven på Arbetsförmedlingen, har CV och personligt brev samt söker arbete sedan tre
månader tillbaka eller kan uppvisa en aktuell sjukskrivning på heltid. De kommuninvånare
som inte kan påvisa ovannämnda kriterier skall bedömas som ej aktiva.
Kontrollerna har skett vid fyra tillfällen under året. Vid alla fyra tillfällen har kontrollerna
varit godkända.
Inom delprocessen Insats görs egenkontroller mot planeringsveckan och praktikplaneringen.
Kontroll av uppföljningsdatum i arbetsmarknadsplan
Stickprov genomförs av 10-15 stycken arbetsmarknadsplaner. Datum för uppföljning ska vara
angivet i arbetsmarknadsplanen enligt rutin. Detta för att undvika extra arbete men också för
att ansvaret för att uppföljningen ska blir genomförd ligger hos invånaren.
För att säkerställa detta har stickprov genomförts vid tre tillfällen under året. Av tre kontroller
har en kontroll varit godkänd och två kontroller har varit delvis godkända. Berörda
handläggare har blivit ombedda att korrigera detta och meddela uppföljningstid till deltagaren.
Ärendegenomgång med handläggare
Ärendegenomgång med handläggare/arbetsmarknadssekreterare sker genom individuella
samtal veckovis och relevanta områden gås igenom. De olika områden som tas upp i dessa
samtal är exempelvis om det finns en aktuell arbetsmarknadsplan, dokumentationen i Viva,
uppdateringar i Excelfil och bruten planering. Ett annat område som gås igenom är om
obligatorisk planering gjorts vid inskrivning och efter planeringsveckan. Stickprov har gjorts
under oktober och november där 15 nya ärenden har granskats ihop med handläggare. Alla
ärenden identifierades vid inskrivning att tillhöra huvudprocessen med jobbsök i fokus.
12 av 15 nya ärenden hade korrekt planering. De ärenden som är aktiva följs upp korrekt på
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Öppet mottag och har aktiva arbetsmarknadsplaner. Det går att följa dokumentationen i dessa
ärenden i viva. Kontrollen är delvis godkänd. Berörda handläggare har blivit ombedda att
korrigera planering och meddela detta på nästa uppföljning.
Aktivt Jobbsök, Uppföljning av rutin
Kontrollen avser att följa upp att rutinen för Aktivt Jobbsök efterlevs. Enligt rutin skall alla
deltagare som genomfört ett besök hos Aktivt Jobbsök mötas upp på nästa Öppet mottag.
Stickprov har gjorts på 14 personer som bokats på Aktivt jobbsök i november. Alla 14
personer följdes upp på nästa Öppna mottag. 12 personer har anteckning om Aktivt jobbsök.
Två personer har ingen anteckning om Aktivt jobbsök (avvikande). Fem personer bokas på
nytt Aktivt jobbsök. Kontrollen är delvis godkänd. Rutin har lyfts på gruppmöte för att
tydliggöra vad som gäller.
Aktivt Jobbsök, Granskning antal bokade besök
Hur många bokas in på Aktivt jobbsök utifrån de förutsättningar som finns? Alla bokningar
görs av handläggare. Kontrollen görs mellan augusti och december.
40 tider finns att boka per vecka. 70-80 personer har identifierats ha jobbsök i sin
huvudplanering, ibland enskilt och ibland parallellt med praktik. Då i genomsnitt 9 bokningar
per vecka genomförts mellan augusti och december bedöms kontrollen som icke godkänd.
Ovanstående resultat är redovisat för handläggarna. Målet är att under 2022 hitta nya sätt att
skapa ett bättre flöde till Aktivt jobbsök, bland annat genom att på ett enklare sätt boka
återkommande tider varje vecka.
Uppföljning av Planeringsveckan
Ärendegenomgångar
Ärendegenomgång med handläggare sker individuellt och kontinuerligt under hela året.
Uppföljning sker både med hjälp av dokumentationssystemet VIVA och excellistor som
innehåller praktik och arbetsmarknadsanställningar. Arbetet bedöms som helhet ha fungerat
bra och arbetet med att utveckla processer och ledtider sker regelbundet. Under hösten gjordes
justeringar i arbetssättet för att ytterligare effektivisera uppdragen.
I ärendegenomgångarna har det framkommit att några ärenden har haft för lång ledtid till
praktik, viss dokumentation har varit bristfällig samt att administration avseende statistik inte
fungerat full ut eller varit helt uppdaterad.
Vid enstaka tillfällen har inte processen följts gällande rutinerna kring arbetsplats först, vilket
har åtgärdats efter ärendegenomgångar. Till följd av restriktioner och övrigt i samband med
pandemin har vissa processer tagit längre tid, då det bland annat har varit svårt att få en
praktikplats.
Fullständig dokumentation saknas vid uppföljningstillfälle i VIVA, vilket har
uppmärksammats vid ärendegenomgångar. Detta har uppdaterats till nästkommande
ärendegenomgång.
Målet är alltid att deltagarna själva äger sin process för att komma vidare mot
självförsörjning.
Stickprov av praktiköverenskommelser
Totalt har 30 stickprov på praktiköverenskommelser gjorts under året. Syftet är att säkerställa
att rätt dokument används för avtalsperioder och försäkringar. Kontrollen syftar också till att
följa upp om vi följer riktlinjer för överenskommelsens längd och därigenom fångar upp att
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personer inte faller mellan stolarna. 25 av 30 praktiköverenskommelser har varit korrekt
ifyllda. Av de fem som inte har blivit godkända har korrigeringar gjorts i samtal med ansvarig
praktiksamordnare.
Stickprov av individuella planeringar Arbetsmarknadsanställningar
Stickprov har gjorts på individuella planeringar för arbetsmarknadsanställningarna. Totalt har
10 stickprov gjorts, alla har varit korrekt ifyllda. Syftet med stickproven är att säkerställa att
det finns en planering för den anställde och att arbete sker för att individerna ska komma
vidare efter anställningen, antingen i arbete på den reguljära arbetarmarknaden eller studier.
Den individuella planeringen av arbetsmarknadsanställningar infördes under hösten 2021. Vid
kontroll är 10 av 10 korrekt ifyllda.
Excelfilen
Kontroll av Excelfilen har gjorts. Syftet med kontrollen är att se att korrekta uppgifter ligger
inlagda och är ifyllda. Kontrollen infördes under hösten 2021.Vid kontroll har ett antal
ärenden inte varit korrekt uppdaterade. Det har saknats pågående insats och uppdatering av
praktikperiod (förlängningar). Excelfilen uppdateras vid ärendegenomgångar.
Jobbmäklare
Jobbmäklarnas arbete har under 2021 också fortsatt varit påverkat av Covid-19. Antalet nya
arbetsgivarkontakter har varit många, men läget kring Covid-19 kan tänkas ha fördröjt vissa
rekryteringsbehov. Trots läget kring Covid-19 ökade vi dock antalet kontakter, vilket rimligen
medför att vi också ökat antalet möjligheter för framtida samarbeten.

3.2 Etableringsprocessen
Under våren var inflödet relativt lågt, men under hösten ankom ett större antal kvotflyktingar
under en period. Ankomsten meddelas någon vecka eller några dagar i förväg av
Migrationsverket. Medarbetarna vid enheten var fullt upptagna med förberedelser gällande
möbler och bosättning, det praktiska arbetet med mottagande och de initiala kontakterna för
att introducera dem i landet. Kontakter med bland annat skola och berörda myndigheter
skedde som planerat.
Bosök-processen
Enheten stödjer nyanlända i arbetet med att söka permanent bostad och följer upp att
personerna varit aktiva i sökande efter bostad. Cirka en tredjedel hittar ett boende med eget
kontrakt under etableringstiden.

3.3 Myndighetsprocess Ekonomiskt bistånd
Myndighetsprocess för ekonomiskt bistånd följs upp regelbundet.
Daglig attest av samtliga utbetalningar
Dagligen attesteras samtliga utbetalningar av enhetschef eller samordnare. Utbetalningar
gällande högre belopp samt beräkningar gjorda av mindre erfarna handläggningar granskas
varje dag.
Ärendegenomgångar
Ärendegenomgångar sker genom att samordnare två gånger om året följer upp respektive
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handläggares samtliga ärenden. Fokus ligger på hur riktlinjer efterlevs och aktuell planering i
ärendet.
Stickprov
Vid tre tillfällen per år genomförs stickprovskontroller. Den sökande ombeds att sändas in
kontoöversikter, kontoutdrag, samtliga åberopade fakturor och underlag såsom hyra, el,
hemförsäkring, bussresor, samt skattedeklaration.
Slumpmässiga kontroller
Kontroller har gjorts av de fem största utbetalningarna, sju dubbletter (14 ärenden) samt tre
slumpmässiga utbetalningar i respektive period. Totalt har 66 olika ärenden kontrollerats av
enhetschef och samordnare. Kontrollen har visat att inga felaktiga utbetalningar har gjorts.
Ingen person har fått utbetalt beloppet två gånger i samma period.

3.4 Myndighetsprocess EKB
Myndighetsprocess för ensamkommande barn har ej följts upp med stickprov och
ärendegenomgångar då antalet ärenden är mycket få och kännedomen om barnen är god.
Dessutom görs överväganden till utskottet var sjätte månad, vilket bidrar till regelbunden
uppföljning av barnens situation och utveckling

3.5 Myndighetsprocess Boende
Myndighetsprocess för boendebeslut är nu tillagd i kvalitetssystemet som en egen process.
Under året har antalet ärenden ökat kraftigt. Orsaken är i huvudsak att nyanlända familjer med
tvåårskontrakt, som tillhört enheten för etablering i enlighet med bosättningslagen, inte
lyckats hitta permanenta bostäder. De har då ansökt om till tillfälliga boenden - Tak över
huvudet - enligt Socialtjänstlagen.
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statsbidrag från Arbetsförmedlingen viket gav utrymme för ytterligare platser. Genom en
gemensam kraftsamling i kommunen lyckades ytterligare 50 platser för sommaren 2021 tas
fram. Det ställde högre krav på administrationen bland annat genom kortare deadlines och
ökat manuellt arbete.
Av de besvarade enkäterna kan fastställas att majoriteten är positiva till att feriearbeta i
Kungsbacka kommun. Arbetstagarna tycker enligt enkätsvaren att det är lätt att ansöka till ett
feriejobb och att introduktionerna har varit bra på arbetsplatserna. Det positiva resultatet kan
beror på att kommunen i regel har ett systematiskt arbete gällande introduktion och ett gott
bemötande till nyanställda. Det kan också konstaterats att verksamhetssystemet har fungerat
väl för användarna som använt sig av detsamma för att söka till tjänsterna.

4.2.3 Åtgärder
Under hösten har en informationssida arbetats fram för alla enheter och förvaltningar som tar
emot feriearbetare. Sidan ger nu tydlig information. Den har skapats utifrån behov och
önskemål som framkommit i förfrågan i enkät till arbetsgivare under 2021, dels för att kunna
rusta sig inför att ta emot på arbetsplatsen, dels för att redan i det inledande arbetet kunna
rikta information om sin arbetsplats till sökande på ett bra sätt.
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beslut vid missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållande enligt lex Sarah.
Utredningen ska avslutas med en bedömning huruvida det inträffade är ett missförhållande
eller risk för missförhållande samt ta ställning till om händelsen utgör en allvarlig risk för
allvarligt missförhållande och vid sådant fall göra en anmälan enligt lex Sarah till
Inspektionen för vård och omsorg. Socialt ansvarig samordnare eller motsvarande funktion är
den som har delegation att göra en sådan anmälan.
I verksamheten har det under året inkommit två anmälningar enligt Lex Sarah. De anmälda
händelserna bedömdes inte utgöra allvarligt missförhållande eller risk för allvarligt
missförhållande.
Utöver de Lex Sarah anmälningar som kom in från personalen har ytterligare två händelser
utretts som Lex Sarah. Dessa händelser uppmärksammades från personal utanför
verksamheten och berörde förutom Gymnasium & Arbetsmarknad även Individ &
Familjeomsorg samt Vård & Omsorg. Dessa händelser utreddes därför gemensamt av de tre
förvaltningarna. Båda dessa händelser bedömdes utgöra allvarligt missförhållande som
rapporterades till Inspektionen för vård och omsorg.
En av de händelser som rapporterades in till Inspektionen för vård och omsorg avsåg
bristande behörighetsstyrning till Combines statistikdatabas vilket innebär att medarbetare
haft för breda behörigheter. Därmed har de kunnat ta del av information som de inte behöver i
sitt arbete. Den andra händelsen som rapporterades in till Inspektionen för vård och omsorg
avsåg en funktionalitet i Combine som innebär att skyddade personuppgifter delades på
otillbörligt sätt.

5.4 Tillsyn av verksamheten
Granskning Bukärrs stödboende - IVO
IVO genomförde en tillsyn under november 2021 på Bukärr stödboende utifrån deras uppdrag
att minst årligen inspektera stödboenden där det bor barn och unga. Beslut i ärendet har ännu
inte kommit.
Granskning handläggning av ekonomiskt bistånd - IVO
IVO har under 2021 avslutat den granskning som berör handläggning av ekonomiskt bistånd i
Kungsbacka. Av beslutet framgår att IVO förelägger nämnden att vidta åtgärder för att utreda
enskildas behov i tillräcklig omfattning samt beakta och dokumentera barnperspektivet i
utredningar. Nämnden har i yttrande till IVO beskrivit de åtgärder som planeras för att
komma tillrätta med ovan nämnda brister. Efter nämndens yttrande beslutade IVO att inte
vidta ytterligare åtgärder och avslutade ärendet.
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6 Samverkan och delaktighet
6.1 Medarbetares delaktighet i kvalitetsarbetet
Kvalitetsledningssystem
I arbetet med kvalitetsledningssystemet har samordnarna för respektive enhet och process en
viktig roll att tillsammans med enhetschefer ansvara för framtagande och förankring av
riskanalyser, egenkontroller med flera andra delar. Samordnare arbetar tillsammans med
enhetscheferna kring analyserna i kvalitetsledningssystemet. Medarbetarna har i vissa delar
medverkat i framtagande av metoder för granskningar och kontroller.
Under 2021 utvecklades dessutom övergripande metoder för uppföljning av mål och
aktiviteter i verksamheten, som implementeras fullt ut under 2022. Detta innebär i
förlängningen att medarbetarna blir än mer delaktiga i det systematiska kvalitetsarbetet.

6.2 Extern samverkan
Utvecklingsarbete utifrån den skriftliga överenskommelsen mellan förvaltningarna för
Gymnasium & Arbetsmarknad och Individ & Familjeomsorg har fortsatt under 2021.
Överenskommelsen syftar till utveckla och stärka samverkan mellan förvaltningarna så att
inga invånare inom kommunens socialtjänst faller mellan stolarna. Arbetsgrupper med
enhetschefer från varje förvaltning arbetar löpande för att lyfta dilemman och frågor som
uppkommer och därigenom utveckla arbetet.
Samarbetet med bland andra förvaltningen för Service har fortsatt under året där man idag
arbetar mycket närmare varandra och har en pågående dialog kring de kommunala
genomgångsbostäderna. Samma material och underlag används i bostadsprognoserna och
förvaltningarna har ett gemensamt arbetssätt för statistik. Utöver det har samverkan med
Tempohus fortsatt att utvecklas. Medarbetare från etableringen finns med på samtliga in- och
utflyttningar hos Tempohus. Detta leder sannolikt till förbättrad kunskap om hur en bostad
behöver skötas och genom samverkan kan onormalt slitage förebyggas.
Enheten för Myndighet har löpande nätverksmöten i Halland med andra kommuners enheter
som arbetar med ekonomiskt bistånd i syfte att utbyta arbetsrutiner och gemensamt tolka
rådande praxis. Detsamma gäller enheten för Arbetsmarknad där utbyte sker gällande
arbetsmarknadsfrågor tillsammans med övriga Hallandskommuner.
Verksamheten är representerad i GR:s (Göteborgsregionens kommunalförbund) nätverk för
arbetsmarknadschefer. Syftet med nätverket är erfarenhetsutbyte samt kompetenshöjning och
utveckling runt arbetsmarknadsfrågor. Ett särskilt fokus under 2021 har varit kommunernas
roll i den statliga arbetsmarknadspolitiken
Samarbetet med arbetsförmedlingen har handlat mycket om hur det gemensamma arbetet ska
se ut framåt utifrån den stora reformering myndigheten genomgått de senaste åren. Ett stort
fokus har legat på satsningen KROM (Kundval Rusta och Matcha), som är ytterligare ett led i
reformeringsarbetet inom arbetsförmedlingen.
Kungsbacka kommun ingår även i Riksnätverket för arbetsmarknadsfrågor tillsammans med
ytterligare tretton kommuner samt SKR. Nätverket träffas två gånger per år för
erfarenhetsutbyte och kompetenshöjande insatser. Under 2021 skedde träffarna digitalt till
följd av pandemiläget.
Enheten för Etablering är representerad i nätverket för mottagande och integration som består
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av Göteborgsregionens kommuner, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen, Migrationsverket och
VGR. Syftet med nätverket är att stärka samarbete mellan samtliga parter. I gruppen sker
bland annat erfarenhetsutbyte och utvecklingsinsatser i samverkan. Nätverket möts fem
gånger per år.
Genom verksamhetens utlånade resurser till Samordningsförbundet i Halland och
representation i förbundets beredningsgrupp samt Individsamverkansteamets styrgrupp i
Kungsbacka sker samverkan på olika nivåer med förbundets övriga tre parter: Region
Halland, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
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7 Nyckeltal

Under första halvåret minskade successivt antalet inskrivna kommuninvånare i
arbetsmarknadsprocessen. I april, maj och juni var det ett betydligt högre utflöde än inflöde.
Under andra kvartalet var genomsnittet 501 ärenden per månad jämfört med samma kvartal
2020 då siffran var 596. Under sommaren var det ett fortsatt lågt inflöde i
arbetsmarknadsprocessen. Utflödet var högre än inflödet. Under augusti och september ökade
inflödet och utflödet minskade något.
I jämförelse med 2020 var inflödet också lågt under perioden. Under 2020 låg antalet ärenden
i snitt under perioden på 613 i jämförelse med årets snitt under kvartalet på 474. Under 2019
var det för motsvarande period 488 ärenden. Nivåerna under kvartal 3 2021 ligger med andra
ord något lägre än 2019 då pandemin ännu inte fanns i landet.
Under andra halvåret 2021 var det varit ett lågt inflöde i arbetsmarknadsprocessen. Utflödet
var högre än inflödet. Inflödet var än lägre under årets tre sista månader. I december skedde
en liten ökning.
I jämförelse med 2020 var inflödet också lågt under kvartal 4. Under 2020 låg antalet ärenden
i snitt, under kvartal 4, på 593 i jämförelse med periodens snitt på 490 ärenden. Under 2019
var det för motsvarande period 468 ärenden. Nivåerna under kvartal 4 2021 ligger ungefär på
samma nivå som under 2019 då pandemin ännu inte fanns i landet.
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Under april var det ett relativt lågt inflöde av nya ärenden och framför allt var det få som
beviljades bistånd och blev löpande ärenden. Under maj månad var det ett stabilt antal
försörjningsstödsärenden. I juni framgår det att en längre period med lågt inflöde samt en
högre andel avslutade ärenden gör att ärendemängden minskat något vad gäller
försörjningsstödsärenden "exklusive nyanlända". Försörjningsstödsärenden "nyanlända" hade
ett jämnt inflöde under hela våren, inklusive det andra kvartalet. Ett antal individer har fått
sina väntade ersättningar och därmed avslutats. Ett antal nya ärenden har i gengäld tillkommit,
varav ett antal är stabila.
Flera kommuninvånare, som gör en nyansökan, fullföljer den inte genom att inte komma till
det första inskrivningssamtalet. Orsakerna till detta är oftast inte kända, men en anledning kan
vara att man inte vill följa de krav som ställs på invånaren för att hen ska vara berättigad till
ekonomiskt bistånd. Därmed är inflödet av nya ärenden högre på enheten för Myndighet än på
enheten för Arbetsmarknad.
En del ärenden är tillfälliga och går inte in i arbetsmarknadsprocessen. Exempel på tillfälliga
ärenden som inkommit är ansökan om tandvårdskostnader, ansökan om elskulder samt el- och
hyresskulder och ansökan från pensionärer och invånare med sjukersättning. Jämfört med juni
2020 var det drygt 100 ärenden färre, som uppbär ekonomiskt bistånd.
Generellt under sommaren var det ett jämnt in- och utflöde av försörjningsstödsärenden.
I juni kom många dubbla ansökningar, varför det fattades färre beslut i juli månad. Av denna
anledning ser antalet ärenden lågt ut. I augusti låg antalet ärenden på samma nivå som i juni.
Under september har handläggarna hunnit avsluta ärenden, som inte sökt över sommaren som
förväntat, varför det skett en viss minskning av antal ärenden.
Historiskt brukar ärendemängden minska under september månad för att sedan öka igen under
oktober. Under september 2020 var antalet ärenden 419 (exkl nyanlända) respektive 53
(nyanlända).Genomsnittet under hela 2020 var 430 ärenden. Snittet för i år är 406 ärenden.
Under fjärde kvartalet 2020 var det genomsnittliga antalet ärenden 450. Under samma period
2021 var antalet ärenden 402. (exkl nyanlända)
Genomsnittligt antal försörjningsärenden avseende nyanlända under 2019 var 69 ärenden. För
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2020 var snittet 62 ärenden och för 2021 56 ärenden.

Det kan konstateras att unga vuxna är den grupp i samhället som påverkats mest och snabbast
av pandemin och dess effekter. Under andra kvartalet 2021 var den genomsnittliga siffran på
antalet (129 st) inskrivna ungdomar i arbetsmarknadsprocessen fortsatt varit lägre än samma
period 2020 (149 st), trots pandemi och den ökade ungdomsarbetslösheten i landet i sin
helhet. Ungdomsarbetslösheten minskade under året i Halland och då mest i Kungsbacka
vilket också syns i antalet inskrivna i arbetsmarknadsprocessen. En anledning tros vara de
lättade restriktionerna gällande covid-19, som påverkat behoven av att rekrytera inom flera
branscher där ungdomar ofta har sina första anställningar såsom restaurang respektive
besöksnäringen.
Under kvartal 4, 2020, var antalet unga vuxna med ett försörjningsstödsärende 142, vilket kan
ställas i relation till den aktuella periodens genomsnittliga 102 ungdomar. . Under kvartal
3, 2020 var antalet unga vuxna med försörjningsstödsärende 127, för att sedan öka ytterligare
upp till 160 unga vuxna i oktober vilket kan ställas i relation till den aktuella periodens
genomsnittliga 98 ungdomar.
Precis som under föregående period så är det en hög rörlighet i målgruppen. Flertalet av de
ungdomar som skrivs in i arbetsmarknadsprocessen är aktiva under en kortare tid för att sedan
gå ut i arbete eller studier. Varje månad under perioden finns dessutom ett antal ungdomar
som avslutats för bruten planering då de inte vill medverka i arbetsmarknadsprocessen och
följa de krav och riktlinjer som finns.
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Lägre antal ärenden gav ett lägre bistånd. Det är inga större övriga kostnader under våren
förutom i april då 60 000 kr beviljades i hyresskulder samt relativt höga kostnader för
tandvård, som dock ligger på samma nivå kvartalsvis. Kostnaderna var låga för tillfälliga
boenden.
Det har dröjt länge för flera nyanlända att få sina personnummer och därmed få igång sina
ersättningar från olika myndigheter, som till exempel Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan. Det tar också längre tid för gruppen att skriva in sig på
Arbetsförmedlingen och komma igång med sina aktiviteter därifrån.
Under våren skedde en ökning av antalet kvotfamiljer med medicinska hinder, som gör att de
inte skrivs in i etableringsprogrammet och därmed står helt utan ersättning från
Arbetsförmedlingen. I maj fick flera familjer till slut igång sina ersättningar efter upp till ett
halvårs väntan. Under perioden har Kungsbacka tagit emot sex nya familjer.
Det är ett fåtal av alla som söker som beviljas ekonomiskt bistånd första månaden dels på
grund av att de anses som ej aktiva vid inskrivning, dels då de har ett normöverskott från
tidigare månader. Många som ansöker gör också bara en första ansökan och avslutas sedan, en
liten del går vidare och blir löpande ärenden.
Under både juli och augusti gav ett lågt antal ärenden ett lågt bistånd. I juli var kostnaden för
tandvård något högre än vanligt. Antalet nyanlända som inte fått igång sina ersättningar i juli
var 20 personer.
Under augusti fick flera nyanlända familjer igång sina ersättningar och fick även retroaktiva
utbetalningar under månaden. Under månaden var det något högre kostnader för tillfälliga
boenden än tidigare månader (27 069 kr).
Eftersom många sökande fick avslag i september, då de inte inkommit med kontoutdrag,
omprövades flera av dessa ärenden under oktober när underlag inkommit. Därav är det många
beslut under oktober, som härrör sig till september månads ekonomiska bistånd. Föregående
års ekonomiska bistånd (2019) såg likadant ut, det vill säga ett lågt bistånd under september
och ett högt under oktober. Under oktober har tre kvotfamiljer och tre ensamstående
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kvotflyktingar kommit till kommunen, vilket innebär ett högre utbetalt ekonomiskt bistånd i
avvaktan på etableringsersättning samt utbetalning av klädnormer.
Under december ökade försörjningsstödet. I jämförelse med 2020 låg nivån dock något lägre.
Under månaden har högtidspeng beviljats till barnfamiljer som har uppburit ekonomiskt
bistånd över 10 månader.
Det har också varit ett högre inflöde av nyanlända kvotfamiljer, 9 hushåll, som dessutom
beviljats extra klädnormer.
Bistånd har även beviljats till några hyresskulder, elskulder och tandvård.
Det har varit 8 hushåll med under hösten anvisade nyanlända där retroaktiva hyror har
beviljats om sammanlagt 100 000 kr. Anledningen till detta är att avierna inte har skickats ut
tidigare.
Det beviljade biståndet låg i snitt per månad under 2018 på 3250 t kr, under 2019 på 3178 t kr,
under 2020 på 3236 t kr samt under 2021 på 2944 t kr (exkl nyanlända).
Det utbetalade biståndet låg under 2020 på 38 843 tkr (exkl nyanlända) och under 2021 på
35 335 tkr. Gällande utbetalt bistånd nyanlända är summan under 2020: 6 893 tkr. Under 2021
var motsvarande summa 8 328 tkr. Främsta orsaken till ökningen var att Kungsbacka tog emot
större familjer och att boendekostnaderna ökade liksom kostnaderna för allmänna
kommunikationer.

Under året har behovet av personal inom många yrkesområden ökat jämfört med 2020, trots
fortsatt pandemi. Under maj och juni avslutades nästan dubbelt så många individer i
arbetsmarknadsprocessen än vad som gjordes under april. Samma månader dubblerades även
antalet kommuninvånare som gick ut i arbete. Antalet personer som avslutats och gått till
studier har legat på ungefär samma nivå under den aktuella perioden, men är dock något
högre än motsvarande period 2020.
I november gick det högsta antalet kommuninvånare i processen, under året, till studier. Detta
berodde till stor del på ett par utbildningar som startade, inom vård och lokalvård, där flera
individer började studera. Ett par personer gick också till högskolestudier respektive
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gymnasiala studier.
I december avslutades det högsta antalet ärenden under året. En särskild insats gjordes för att
gå igenom ärenden som av någon anledning fastnat i processen, vilket ledde till att en högre
andel avslutades.
Även under denna period har den största andelen kommuninvånare som gått ut i arbete gjort
det till det privata näringslivet i hela Kungsbackas arbetsmarknadsregion. Vi ser ytterligare
spridning av branscher vid anställningar men främst fortsatt inom kommunikation, teknik,
grön näring, fordonsteknik, fastighet, restaurang, handel, livsmedel och Samhall. De
kommuninvånare som gått ut i arbete i kommunal verksamhet har gjort det främst inom vård
och omsorg samt för- och grundskola
De kommuninvånare som får arbete och är inne i arbetsmarknadsprocessen löser ofta sina
jobb själva. De är inne i processen, de tillhandahåller verktyg och metoder för att söka jobb
under tiden i processen och matchar sedan sig själva direkt till arbete.

Mottagande under 2021
- Mottagna under året: 143
- Vuxna: 65 ( 47 av vuxna är familjer och 18 singelhushåll)
- Barn 78
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8 Övriga händelser med betydelse för kvalitetsarbetet
Pandemin
Coronapandemin har haft stor påverkan på Kompetenscentrums verksamhet sedan i mars
2020 och under hela 2021. Det har på grund av samma faktor varit och är ovisst exakt hur
planeringen framåt ska se ut. Kompetenscentrum har ställt om och anpassat verksamheten och
samtidigt dragit viktiga lärdomar under dessa år. Genom hög flexibilitet och snabb
omställning till bland annat digitala möten har arbetet med att utveckla
arbetsmarknadsprocessen kunnat fortgå.
Trots pandemin och dess följder har det ekonomiska biståndet inte ökat, vilket bland annat är
ett resultat av en fortsatt förhållandevis god arbetsmarknad i Halland och Kungsbacka samt en
välfungerande arbetsmarknadsprocess i kommunen.
Kvalitetsledningssystem
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad antog i februari 2020 nytt
Kvalitetsledningssystem enligt föreskrifterna i socialstyrelsens författningssamling, SOSFS
2011:9. Verksamheter som omfattas av kvalitetsledningssystemet är enheten för Myndighet,
enheten för Arbetsmarknad samt Etableringsenheten inklusive Boendedrift samt
Korttidstillsyn över 12 år för frivilliga skolformer (LSS-fritids).
Kvalitetsledningssystemet omfattar uppbyggnad av systemet, årshjul, avgränsningar och
beskrivningar för genomförandet samt avvikelsehantering. Parallellt med upprättandet har
enheterna arbetat med att ta fram riskanalyser, egenkontroller, aktiviteter. Stratsys används
som IT-stöd för kvalitetsledningssystemet. Under 2021 fortsatte implementeringen av
kvalitetsledningssystemet att utvecklas och förbättras.
Ny organisation
Inom Kompetenscentrum har en ny ledningsorganisation prövats under andra halvåret av
2021. Förändringarna innebär bland annat att uppdraget som biträdande verksamhetschef
tagits bort. Vidare innebär den nya organisationen att enheten för Etablering och enheten för
Myndighet har en gemensam enhetschef. Enheten för Arbetsmarknad har delats i två enheter
(Planering och Uppföljning samt Insats) och leds av en gemensam chef.
Upphandling av nytt verksamhetssystem
Under 2021 gjordes förberedelser och planering inför kommande upphandling av nytt
verksamhetssystem. Det nya verksamhetssystemet ska ersätta de två befintliga systemen inom
verksamhetsområdet och ge förutsättningar för att koppla på en digital medarbetare.
Projektledning för upphandlingen tillsätts under första kvartalet 2022.
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9 Sammanfattande bedömning
Coronapandemin har haft stor påverkan på verksamheten och processerna även under 2021.
Det har på grund av pandemin varit och är ovisst hur planeringen framåt exakt ska se ut. Det
har också resulterat i att en del planerade egenkontroller och granskningar behövts ändras
eller genomföras med annan frekvens än enligt plan. Verksamheten har ställt om och anpassat
verksamheten och samtidigt dragit viktiga lärdomar under året. Genom hög flexibilitet och
snabb omställning till bland annat digitala möten har arbetet med att utveckla
arbetsmarknadsprocessen kunnat fortgå.
Under hösten präglades verksamheten av en succesiv omställning för att kunna möta
kommuninvånare på plats på Kompetenscentrum och på arbetsplatser. Arbetet har påverkats,
men vi ser att omställningen har fungerat väl under hösten. Trots ett tillfälligt arbetssätt med
kommuninvånare som kräver mer tid har vi lyckats väl vad gäller våra mål för 2021 och det
har också gett möjlighet att ytterligare utmana verksamheten att tänka nytt.
Under 2021 har möjligheten till anställning och praktik fortsatt att öka både inom kommunen
men också hos näringslivet. Under året har det rört sig olika inom olika branscher och
verksamheten har hela tiden försökt följa med och anpassat för att skapa bra relationer med
arbetsgivare och hitta möjliga lösningar till anställning och/eller praktik.
Det finns målgrupper inom arbetsmarknadsprocessen som behöver ges mer plats hos
arbetsgivarna både inom privat och kommunal verksamhet. Det är personer som har viss
svårighet vad gäller svenska språket och personer som i övrigt kräver extra handledning. Både
jobbmäklare och praktiksamordnare arbetar fokuserat för att föra dialoger med arbetsgivare
kring detta uppdrag.
Pandemin och omställningar har påverkat arbetet på arbetsmarknadsenheten och vårt
gemensamma arbete på Kompetenscentrum även under 2021 men tack vare att samhället i
olika steg har öppnat upp så ser vi att mycket gott arbete har kunnat genomföras även om det
har varit en längre resa periodvis och lite mer tungrott.
Etableringen är en enhet som påverkas starkt av att antalet nya anvisningar från
Migrationsverket fluktuerar. För några år sedan hade enheten fler antal anvisade och en större
bemanning. Idag har enheten fyra medarbetare inklusive samordnare. Arbetsfördelningen
behöver kontinuerligt ses över för att enheten ska klara sitt uppdrag, inte minst under
semestrar och vid sjukdom.
Enheten för Myndighet har ett nära samarbete med enheterna för Arbetsmarknad inom
Kungsbackas unika arbetsmarknadsprocess.
Antalet boendebeslut avseende Tak över huvudet har ökat markant och arbetet med
barnrättsutredningar kopplade till boende är nytt. En handlingsplan har presenterats för IVO
avseende förbättringar i dokumentation och förstärkt implementering av barnperspektivet.
Detta utvecklingsarbete bör bedrivas på ett strukturerat sätt och ges stort utrymme under
2022. Under 2022 ska även förberedelsearbetet inför införandet av hembesök i
försörjningsstödsärenden genomföras.
Kvalitetsarbetet har under 2021 fortsatt att utvecklas utifrån kvalitetsledningssystemet för de
verksamheter inom förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad som omfattas av
Systematiskt kvalitetsarbete inom Socialtjänsten enligt SOSFS 2011:9. Parallellt har
enheterna arbetat med att identifiera risker, egenkontroller och åtgärder. Samordnarna har en
viktig roll i kvalitetsledningssystemets uppbyggnad och utveckling. Tillsammans med
enhetschefer har de ansvarat för framtagande och förankring av riskanalyser, egenkontroller
mm. Former och forum för att säkerställa medarbetarnas delaktighet i det systematiska
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kvalitetsarbetet utvecklas successivt i och med att kvalitetsledningssystemet implementeras.
Nästa steg i utvecklingen av kvalitetsledningssystemet blir nu att ytterligare identifiera och
förtydliga de processer till vilka riskanalyser och egenkontroller kopplas. Fokus under 2022
kommer vara att utveckla och genomföra adekvata riskanalyser.
Den som bedriver verksamhet som omfattas av skyldigheten att rapportera missförhållanden
eller påtagliga risker för missförhållanden ska informera de anställda om
rapporteringsskyldigheten.
Under 2022 kommer en struktur för återkoppling och information till enheten för
avvikelsehantering arbetas fram. Strukturer för hur personalen involveras än mer i det
övergripande kvalitetsarbetet kommer också att tas fram.
Under 2022 kommer förvaltningen dessutom att arbeta vidare med processen kring
avvikelsehantering och det övergripande kvalitetsarbetet utifrån återkoppling, information och
delaktighet.
Klagomål från både IVO och från enskilda som registrerats i Ciceron har stadigt sjunkit sedan
2019. Under 2021 infördes ett standardiserat arbetssätt för att hantera klagomål som kommer
in via medarbetare. Detta har dock inte lett till att antal klagomål har ökat, varför information
och kunskapsspridning bedöms behöva genomföras för medarbetarna.
I nämndens underlag till kommunbudget 2022 har följande utmaningar och möjligheter
identifierats:
Den kanske största utmaningen är att antalet nyanlända med mycket låg eller ingen
utbildningsbakgrund ökar och att stödja och utmana dem att bli självförsörjande. För att möta
nya invånare med stort vårdbehov måste samarbetet med andra samhällsaktörer, till exempel
Regionen, lyckas bättre. I många fall handlar det, för berörd målgrupp, om att förstå och klara
att leva i det svenska samhället. Detta kan innebära att svåra prioriteringar måste göras, till
exempel att i första hand satsa på kommande generation. Kungsbacka kommuns förmåga att
arbeta utifrån vårt unika arbetsmarknadsperspektiv i kombination med stort ansvarstagande
från den enskilde blir avgörande för hur vi lyckas möta denna utmaning.
Den stora bristen på bostäder är en utmaning som medför olika konsekvenser och ökar risken
för dyra lösningar. Att nyanlända har tillgång till värdiga boenden är en förutsättning för att
lyckas med integrationsarbetet. Det ställer höga krav på Gymnasium & Arbetsmarknad att se
till att de resurser som bostadssituationen kräver inte påverkar takten i arbetet med
självförsörjning negativt. Ungefär 65 procent av de som avslutat sina två-årskontrakt lyckas i
nuläget inte hitta permanent bostad trots höga krav och välutvecklat stöd genom så kallade
boplaner för varje hushåll. Om antalet beviljade bostäder genom nödbistånd inte minskar eller
behöver nyttjas enbart kortare perioder kommer kostnaderna att öka då det inte finns
tillräckligt många bostäder med normal hyresnivå att tillgå i Kungsbacka. De nyanlända
behöver komma ut i studier och i arbete inom etableringsfasen. Här behöver vi ständigt hitta
nya vägar och metoder och kommunen som arbetsgivare behöver bli bättre på att komplettera
det privata näringslivet till exempel med praktikplatser och språkpraktik. Ett aktivt
jämställdhetsarbete krävs dessutom för att lyckas med integrationen. Från den 1 januari 2022
går det inte längre att ansöka om hemutrustningslån. Detta innebär ökade kostnader för
kommunernas mottagande av nyanlända.
Den senaste tiden har risken för välfärdsbrott och otillbörlig eller otillåten påverkan
uppmärksammats mer och mer. Välfärdsbrott är en medveten handling i avsikt att tillskansa
sig obehörig ersättning från kommunen. Otillåten påverkan är när hot, hat och trakasserier
tjänar syftet att på olika vis påverka en förtroendevald eller myndighetsperson i sitt
beslutfattande. Detta kan medföra inte bara konsekvenser för enskilda personer utan på sikt
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-04-13
Diarienummer

GA 2022-00035

Initiativ ökad närvaro för elever med problematisk frånvaro

Förslag till beslut
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad godkänner förvaltningens återrapport för initiativärendet
ökad närvaro för elever med problematisk frånvaro.
Sammanfattning av ärendet
Genom initiativ väckt av Alliansen (M, L, C, KD) beslutade nämnden för Gymnasium &
Arbetsmarknad på nämndsammanträde 2022-02-23 att ge förvaltningen i uppdrag att:






Utreda möjligheten till förstärkt elevhälsa till introduktionsprogrammen för att förebygga
psykisk ohälsa och främja välbefinnande.
Utreda hur enheten för introduktionsprogrammen kan arbeta mer aktivt med att få individer
med problematisk skolnärvaro eller hög skolfrånvaro att återvända till undervisningen.
Utreda om det finns förutsättningar att ett team arbetar mot grundskolan för att redan där
samverka runt ungdomar med problematisk skolnärvaro eller hög skolfrånvaro.
Presentera eventuella ökade kostnader i ett projekt riktat till ovan nämnd målgrupp.
Återrapport till nämnden senast april 2022.

Förvaltningen har nu genomfört utredning av ovanstående punkter och överlämnar härmed
utredningens förslag till nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad att ta del av.

Beslutsunderlag
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2022-04-13
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads utredning av initiativ för att öka närvaro för elever
med problematisk skolfrånvaro 2022-04-13
Initiativärende för att öka närvaro för elever med problematisk skolfrånvaro från Alliansen
1 (2)
Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

KUNGSBACKA KOMMUN
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Cynthia Runefjärd

Cindia Escalante Mattsson

Förvaltningschef

Tf. gymnasiechef

Datum

2022-04-13
Diarienummer

GA 2022-00035

Initiativ ökad närvaro för elever med problematisk frånvaro
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad har på nämndsammanträde 2022-02-23 gett
förvaltningen i uppdrag att:





Utreda möjligheten till förstärkt elevhälsa till introduktionsprogrammen för att förebygga
psykisk ohälsa och främja välbefinnande.
Utreda hur enheten för introduktionsprogrammen kan arbeta mer aktivt med att få individer
med problematisk skolnärvaro eller hög skolfrånvaro att återvända till undervisningen.
Utreda om det finns förutsättningar att ett team arbetar mot grundskolan för att redan där
samverka runt ungdomar med problematisk skolnärvaro eller hög skolfrånvaro.
Presentera eventuella ökade kostnader i ett projekt riktat till ovan nämnd målgrupp.

Förvaltningen har valt att disponera utredningspunkterna under fem rubriker:
1.
2.
3.
4.
5.

Förstärkt elevhälsa
Förstärkt samarbete med Förskola & Grundskola,
Pilotelever på gymnasiet
Engångsinsatser
Ekonomi

1. Förstärkt elevhälsa
Förvaltningen bedömer att det är avgörande med långsiktighet i ett arbete med problematisk
skolfrånvaro och ser detta arbete som en del i det utvecklingsarbete som pågår för ETT gymnasium i
samband med avveckling av Beda Hallbergs gymnasium och målsättningen att bygga upp det som i
dagsläget benämns ”specialpedagogisk hub”. Kopplingen till elevhälsans resurser och organisation är
mycket stark i det utvecklingsarbetet. Därmed föreslår förvaltningen att utvecklingsarbetet för helheten
fortgår enligt projektplan och inga andra förändringar föreslås i nuläget.
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2. Förstärkt samarbete med Förskola & Grundskola
Idag genomförs så kallade tidiga överlämningar enligt rutin kring elever med problematisk
skolfrånvaro som är på väg att sluta grundskolan och påbörja gymnasiet. Detta gäller i första hand
elever som går i Kungsbacka kommuns grundskolor. Elever från andra grundskolor blir oftast inte
föremål för överlämning förrän tidigast i juni samma läsår som skolstart.
Förvaltningen föreslår att ett pilotprojekt inleds med Kapareskolan där ett antal elever med
problematisk skolfrånvaro identifieras. Många av de elever som är aktuella för en insats har ofta en
mångårig problematik i skolan bakom sig. Den bärande tanken i arbetet med dessa elever är att hitta ett
mer relationellt och holistiskt perspektiv kring eleven. Skolan är en oerhört viktig del av elevens
vardag och att hitta ett positivt förhållningssätt till den är centralt. Även fritidslivet och näringslivet,
socialtjänst och BUP, är i de fall dessa är inkopplade centrala. Att ha ett smidigt och för eleven
prestigelöst förhållningssätt till samarbete mellan olika aktörer tror vi är en framgångsfaktor. Piloten
skulle innebära att ett antal elever på Kapareskolan tidigt knyter kontakten med gymnasiet och får
möjlighet att “praoa” på gymnasieskolan i allt från matematiklektioner till mer praktiska moment som
tex olika områden inom industriteknik. Möjligheten till mentorskap elever emellan skulle också kunna
vara en del. Detta för att öka tryggheten och känslan av att finnas i ett sammanhang för eleven.
Organisatoriskt är tanken ett närvaroteam på Introduktionsprogrammen. Teamets mål är att tydliggöra
helheten runt de elever som är i behov av extra insatser och agera för att ungdomen ska kunna komma
tillbaka till någon form av skolgång. Trygghet och studiero är centrala begrepp i skolan och om möjligt
än viktigare för denna grupp av elever som i många fall inte har en positiv erfarenhet av skolan som
institution. Att hitta tillbaka till skolan som en plats där man trivs och kan utvecklas för fortsatta
studier eller arbete är målet.
Förhållningssättet är att arbeta med friskfaktorer och styrkor hos den enskilda individen och utveckla
dennes tro på sig själv och sina förmågor. Teamet ersätter inte den organisation som vi idag har kring
eleverna med tex mentorer och en aktiv elevhälsa utan ska ses som ett ytterligare stöd och som en
sammanhållande kraft kring elevens lärande och skolgång.
En viktig del i pilotprojektet är att testa många olika insatser och verktyg som över tid blir en del av
det ordinarie arbetet.
Insatsen ska noggrant dokumenteras och följas upp för att efter piloten kunna utgöra en tänkbar grund
för fortsatt arbetssätt med målgruppen.
3. Pilotelever på gymnasiet
Initiativet fokuserar på elever som studerar på Introduktionsprogrammen men förvaltningen önskar
bredda initiativet till att också omfatta elever på nationella program då elever med problematisk
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skolfrånvaro finns på alla program. För att testa arbetssättet och metoden med närvaroteam på ett
nationellt program föreslår förvaltningen att Teknikprogrammet deltar i insatsen med någon eller ett
par elever och där teamets förstärkning av mentorskapet och elevhälsan utvärderas ur perspektivet
”måluppfyllelse på ett nationellt program”.
Förvaltningen föreslår att ett antal elever med problematisk skolfrånvaro identifieras och att utökade
insatser sker där teamet förstärker mentorskapet och elevhälsan i deras pågående insatser som redan
görs för varje elev. Insatsen ska noggrant dokumenteras och följas upp för att efter piloten kunna
utgöra en tänkbar grund för fortsatt arbetssätt med målgruppen.
4. Engångsinsatser
Förvaltningen föreslår att organisationen tar vid det projekt kring VR-teknik för s.k. ”hemmasittare”
som Introduktions- och Teknikprogrammen har arbetat i under läsåret 21/22. Projektet bedrivs som
praktiknära forskning i samarbete med Chalmers och syftar till att elever med problematisk
skolfrånvaro ska kunna ta del av undervisning och på sikt kunna återgå till skolförlagd undervisning
genom VR-teknik. Förvaltningen föreslår att ett fortsättningsprojekt planeras, där mer VR-utrustning
införskaffas och fler lärare fortbildas för att kunna möta elever på detta sätt som ett kompletterande
arbetssätt till ovan beskrivet team. Då metoden är tidskrävande och i och med att resultaten inte visat
sig ännu så behöver fler studier genomföras för att se om metoden ska utvecklas och integreras som en
del av dagligt arbete framöver.
5. Ekonomi
Att fortsätta att bygga upp ett hållbart arbetssätt kring elever i behov av särskilt stöd ser förvaltningen
som avgörande. De insatser som föreslås kommer i huvudsak att kunna genomföras inom befintlig
ram. Om extra kostnader uppstår initialt så ska dessa knytas till hur den långsiktiga finansieringen
behöver se ut. Målsättningen är att hitta nya, utvecklade arbetssätt som gynnar elever med
problematisk skolfrånvaro över tid och då är det viktigt att de lärdomar som dras kan fortsätta
genomföras inom ordinarie ekonomisk ram så att verksamheten inte behöver sluta med dessa på grund
av att extraresurser inte längre finns tillgängliga. Engångskostnader kring VR-teknik kan komma att
belasta resultatfond vid ett underskott.

Cynthia Runefjärd

Cindia Escalante Mattsson

Förvaltningschef

Tf. gymnasiechef

Initiativärende för att öka närvaro för elever med problematisk skolfrånvaro
De senaste åren har antalet barn och ungdomar med psykisk ohälsa ökat. Att barn och
ungdomar mår psykiskt dåligt kan visa sig på många olika sätt. Exempelvis genom ilska,
magont, huvudvärk eller att ha svårt att sova. Att de som mår dåligt börjar stanna hemma
från skolan är inte ovanligt. Ofta börjar problematisk frånvaro av att barnets behov inte
tillgodoses i individuellt anpassade krav och skolgång och frånvaron leder till en ond spiral i
frånvaro, kunskapsluckor och ännu större glapp för att ta ikapp kunskap.
På gymnasiet har det uppmärksammats att ungdomar som inte gått i skolan under stora
delar av sin grundskoletid faktiskt plötsligt går att nå och locka tillbaka till skolan på
gymnasiet. Där har vi möjlighet att nå och stötta en individ att förändra och forma sin
framtid. Där vi ger ökade förutsättningar att varje ungdom kan nå sin fulla potential.
Barn- och ungdomspsykiatrin blir kontaktade av ungdomar som mår dåligt men deras
resurser räcker inte till. Där ser vi att elevhälsan kan vara en stor del i det preventiva arbetet
till att våra ungdomar inte skall hamna i psykisk ohälsa och öka elevernas välmående. Kan
tillgång till kurator utan stigmatiseringar göra skillnad i individens välmående?
Varje ung vuxen som inte tar sig till skolan och tar sig igenom sina gymnasiestudier löper en
ökad risk för psykisk ohälsa, fångade i biståndsberoende och en minskad individuell frihet.
Alliansen vill genom ett riktat projekt mot enheten för introduktionsprogrammen (IM)
uppmärksamma arbetet med att öka närvaron i skolan för de elever som har problematisk
skolnärvaro eller hög skolfrånvaro. Målet för detta projekt är ökad skolnärvaro och en
förbättrad psykisk hälsa, och en ökad trygghet för målgruppen.
Alliansen ger förvaltningen för Gymnasium och Arbetsmarknad att:
 Utreda möjligheten till förstärkt elevhälsa till introduktionsprogrammen för att
förebygga psykisk ohälsa och främja välbefinnande.
 Utreda hur enheten för introduktionsprogrammen kan arbeta mer aktivt med att få
individer med problematisk skolnärvaro eller hög skolfrånvaro att återvända till
undervisningen.
 Utreda om det finns förutsättningar att ett team arbetar mot grundskolan för att
redan där samverka runt ungdomar med problematisk skolnärvaro eller hög
skolfrånvaro.
 Presentera eventuella ökade kostnader i ett projekt riktat till ovan nämnd målgrupp.
 Återrapport till nämnden senast april 2022.
Elin Hysén, L

My Clingston, KD

Marianne Pleijel, M Annika Hedman, C

Ordförande

Ledamot

Vice Ordförande

Ledamot

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-03-25
Diarienummer

GA 2022-00073

Återrapport avvikelser och klagomål enligt socialtjänstlagen, SoL, första kvartalet 2022

Förslag till beslut
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad godkänner redovisning av avvikelser och klagomål för
perioden 2022-01-01 – 2022-03-31.
Sammanfattning av ärendet
Under perioden 2022-01-01 till och med 2022-03-31 har förvaltningen tagit emot fem avvikelser inom
ramen för den interna händelserapporteringen.
Beslutsunderlag
Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2022-03-25

Beskrivning av ärendet
ID
34154

Typ av händelse
Brist i handläggning

34153

Brist i handläggning

33474

Brist i information,
kommunikation,
samverkan; Brist
i/utebliven
dokumentation
Brist i handläggning

31950
31949

Brist i information,
kommunikation,
samverkan; Brist

Beskrivning
Fel beräkning av ekonomiskt
bistånd, då bland annat
boendekostnad inte togs med.
Angett fel e-postadress för
enskild att skicka in underlag
till.
Utebliven/fördröjd återkoppling
enheten för
arbetsmarknad/försörjningsstöd.

Enhet
Försörjningsstöd

E-post bevakades ej under
längre frånvaro.
Dokumentation av händelse av
betydelse ej dokumenterad i
enskilds journal eller ärende.

Försörjningsstöd

Ensamkommande
Försörjningsstöd

Försörjningsstöd

1 (2)
Markus Ternblad
0300 83 41 66
Utvecklingsledare

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
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i/utebliven
dokumentation

Cynthia Runefjärd

Markus Ternblad

Förvaltningschef

Utvecklingsledare

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-03-25
Diarienummer

GA 2022-00072

Redovisning av inrapporterade ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, SoL,
första kvartalet 2022

Förslag till beslut
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar rapport enligt 16 kap. § 6 f socialtjänstlagen till
protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och
omsorg, IVO, om beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) som inte har verkställts tre månader
efter beslut. Nämnden ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom
tre månader.
Rapporteringen sker på individnivå varje kvartal och i samband med rapporteringen ska även
nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda revisorerna informeras.
Beslutsunderlag
Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2022-03-25
Sammanställning av ej verkställda beslut första kvartalet 2022
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Kommunens förtroendevalda revisorer
Beskrivning av ärendet
Sammanställning av tredje kvartalet 2020 för ej verkställda beslut enligt 4 kap 1§ och rapportering
enligt 16 kap 6 f§, socialtjänstlagen, SoL, visar att inga ej verkställda beslut är inrapporterade.
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Markus Ternblad
0300 83 41 66
Utvecklingsledare

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
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Cynthia Runefjärd

Karin Zetterman

Förvaltningschef

Verksamhetschef, Kompetenscentrum

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-04-13
Diarienummer

GA 2022-00094

Tillfällig förstärkning av statligt stöd 2022 "skolmiljarden"

Förslag till beslut
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad beslutar att fördela sin andel av statsbidraget
skolmiljarden med lika fördelning per elev till både kommunala och fristående gymnasieskolor.
Sammanfattning av ärendet
Regeringen har beslutat att förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1,4 miljarder kronor
under 2022 genom den så kallade skolmiljarden. Förstärkningen sker för att möta utmaningen som
covid-19-pandemin inneburit. Statsbidraget betalas ut till samtliga kommuner i landet och fördelas
proportionellt av Skolverket utifrån antalet barn och unga i åldrarna 6–19 år. Bidraget klassificeras
som ett generellt statsbidrag i redovisningen. Kungsbacka kommun har två nämnder med ansvar för
skolfrågorna, därav bör beslut om fördelning av bidraget fattas av kommunfullmäktige.
Kungsbacka kommuns del av bidraget uppgår till 13 784 907 kronor. Kommunfullmäktige fördelar
Kungsbacka kommuns andel av skolmiljarden 2022 med 9 905 581 kronor till nämnden för Förskola
& Grundskola och 3 879 326 kronor till nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad.
Kommunfullmäktige beslutar att eventuell utökning av bidraget under 2022 fördelas enligt samma
fördelningsgrund.
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad beslutar därför att fördela sin andel av statsbidraget
skolmiljarden med lika fördelning per elev till både kommunala och fristående gymnasieskolor. Den
fristående verksamheten erhåller också ett påslag för administrationsschablon om 3 % samt 6% för
dold moms.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2022-04-13
Beslut om tillfällig förstärkning av statligt stöd 2022 ”skolmiljarden”, 2022-02-02
Beslutet skickas till
Ekonomi
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Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
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Johan Ronner
Controller

Beslut
2022-02-02
Dnr 2022:89

Tillfällig förstärkning av statligt stöd 2022 ”skolmiljarden”

Beslut om utbetalning
Skolverket beslutar om medel gällande tillfällig förstärkning av statligt stöd 2022.

Skälen för beslutet
Beslutet om fördelning och utbetalning fattas utifrån Skolverkets regleringsbrev
2022, punkt 6 under övriga villkor i anslagspost 1:5:3. Där framgår att Skolverket
ska betala ut högst 1 400 000 000 kronor till landets kommuner i syfte att bidra
till goda förutsättningar för att minska de negativa effekterna på elevers
kunskapsutveckling och hälsa till följd av covid-19-pandemin. Medel ska fördelas
proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern 6–19 år i kommunen. Medel
ska fördelas under 2022 och ska användas till insatser i kommunal och enskild
verksamhet i fritidshemmet, förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan,
gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och den kommunala vuxenutbildningen.

Fördelning av medel
1 400 000 000 kronor har fördelats proportionerligt utifrån antalet barn och unga i
åldern 6–19 år i kommunen enligt bilaga 2.

Utbetalningsplan
Medlen betalas ut vid två tillfällen under 2022. Hälften av medlen betalas ut i nära
anslutning till detta beslut. Resterande betalas ut i augusti. Utbetalningarna har
meddelandetexten ”skolmiljarden.2022.u1.”, respektive ”skolmiljarden.2022.u2.”.
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Skolverket

Beslut
Dnr 2022:89

På Skolverkets vägnar

Jonas Krantz
Avdelningschef

Johanna Freed
Enhetschef

Handlingen är beslutad i Skolverkets
elektroniska ärende- och
dokumenthanteringssystem av:
Johanna Freed (Enhetschef) den 202202-02
Jonas Krantz (Avdelningschef) den
2022-02-02.

Detta beslut har fattats av Jonas Krantz, avdelningschef samt Johanna Freed,
enhetschef. I ärendets slutliga handläggning har även Katarina Bech och Peter
Jansson deltagit.
Bilagor

1. Beräkning
2. Fördelat belopp per kommun
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-04-12
Diarienummer

GA 2022-00064

Yttrande om godkännande som huvudman

Förslag till beslut
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad antar yttrande över Skolinspektionens remiss daterat
2022-04-12 och översänder det som sitt svar till Skolinspektionen.
Sammanfattning av ärendet
Jensen gymnasium Mölndal har till Skolinspektionen skickat in ansökan avseende att från läsåret 2023
starta Ekonomiprogrammet, inriktning ekonomi och juridik, Naturvetenskapsprogrammet, inriktning
naturvetenskap och Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning beteendevetenskap.
Skolinspektionen har i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) gett Kungsbacka kommun
möjlighet att yttra sig över ansökan.
Beslutsunderlag
Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2022-04-12
Yttrande över Skolinspektionens remiss 2022-04-12
Beslutet skickas till
Skolinspektionen

Cynthia Runefjärd
Förvaltningschef
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Markus Ternblad
0300 83 41 66
Utvecklingsledare

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

YTTRANDE
Nämndens namn
Datum

Till

2022-04-20

Skolinspektionen

Diarienummer

Ert diarienummer

GA 2022-00064

SI 2022:1035

Yttrande över Skolinspektionens remiss
JENSEN education college AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman
för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid JENSEN gymnasium Mölndal i Mölndals
kommun fr.o.m. läsåret 2023/2024.
I enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) har Kungsbacka getts möjlighet att yttra sig över
ansökan. Av ansökan framgår att Jensen gymnasium Mölndal avser att från läsåret 2023 starta
Ekonomiprogrammet, inriktning ekonomi och juridik (90 platser/inriktning vid fullt utbyggd
verksamhet), Naturvetenskapsprogrammet, inriktning naturvetenskap (90 platser vid fullt utbyggd
verksamhet) och Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning beteendevetenskap (90 platser vid fullt
utbyggd verksamhet). Vid läsåret 2025 planeras skolenheten vara fullt utbyggd.
Kommunens yttrande ska innehålla befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande
fem åren (1), sammanställning över antalet kommunala och fristående gymnasieskolor i kommunen
som idag erbjuder programmen och inriktningarna (2), antalet befintliga utbildningsplatser på
respektive sökt program och inriktning vid kommunala respektive fristående gymnasieskolor i
kommunen (3) samt uppgift om kommunen avser att erbjuda sökt program och inriktning läsåret
2022/2023 samt om möjligt läsåret 2023/2024 (4), se bilaga 1.
Kungsbacka har samverkansavtal med Göteborgsregionen. Inom ramen för samarbetet inom
Göteborgsregionen görs regelbundet översyn av utbildningsplatser inom samverkansområdet. Det
syftar dels till att identifiera var det kan finnas brist på utbildningsplatser inom vissa nationella
program, dels var det kan finnas överskott av utbildningsplatser inom vissa nationella program. På
så vis anpassas ständigt utbildningsutbudet inom kommunerna för att kunna fullfölja det ansvar som
följer enligt skollagen.
Det är kommunens yttersta ansvar att tillse att elever erbjuds utbildning i gymnasieskolan och
motsvarande skolformer. För att kommunerna ska kunna fullgöra detta ansvar krävs att de
kommunala gymnasieskolorna kan erbjuda de nationella programmen. Nämnden för Gymnasium &
Arbetsmarknad konstaterar att det idag finns bra balans av utbud av utbildningsplatser inom
kommunen och samverkansområdet för ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet samt
samhällsvetenskapsprogrammet med ovan nämnda inriktningar, men konstaterar samtidigt att det
finns risk för överetablering vid nyetableringar. Om överetablering sker inom ramen för dessa
program riskerar det att leda till att kommuner inte kan bedriva sin verksamhet ekonomiskt hållbart
vilket påverkar kommunens yttersta ansvar att erbjuda elever utbildning av hög kvalitet.
Nämndens namn
Fel! Dokumentvariabel saknas.
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Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
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Mölndals kommun och Kungsbacka kommun har ett ömsesidigt utbyte av elever som rör sig över
kommungränserna tack vare de geografiska förutsättningarna. En nyetablering av
Naturvetenskapsprogrammet gjordes genom starten av Franklins gymnasium i Mölndal hösten
2019. Kungsbacka kommuns gymnasieskolor har i nuläget kapacitet att möta ökade elevtal på alla
berörda program fram till och med 2027 då elevantalet inte längre ökar. Därmed är risken för
överetablering tydlig, inte minst i ett femårsperspektiv.

Elin Hysén
Ordförande
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad

Markus Ternblad
Nämndsekreterare

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-03-24
Diarienummer

GA 2022-00070

Inackorderingstillägg 2022/2023
Förslag till beslut
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad fastställer inackorderingstillägg för läsåret 2022/2023 till
1610 kronor/månad i nio månader.
Sammanfattning av ärendet
Kommunens skyldighet att lämna stöd till elever i gymnasieskolan, gymnasial vuxenutbildning eller
påbyggnadsutbildning, som behöver inackordering till följd av skollagen, regleras i skollagen
(2010:800) 15 kap. 32 §. Lägsta beloppet, om stöd ges kontant, är 1/30 av basbeloppet enligt 2 kap. 6
och 7 §§ socialförsäkringsbalken och regleras årligen.
Prisbasbeloppet för år 2022 är fastställt till 48 300 kronor.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2022-03-24
Beslutet skickas till
Verksamhetsstöd & Utveckling GA - ekonomi

Cynthia Runefjärd

Johan Ronner

Förvaltningschef

Controller
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Johan Ronner

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

Datum

2022-04-04
Diarienummer

GA 2021-00244

Redovisning av vidtagna åtgärder med anledning av Tillsyn Bukärr stödboende, Dnr
3.2.2-38128/2021
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har genomfört tillsyn av stödboende för barn och unga vid
Bukärr i Kungsbacka. IVO har i beslut daterat den 21 mars 2022 konstaterat att nämnden brustit i sin
skyldighet att genomföra kontroll av belastnings- och misstankeregistret vid anställning/anlitande av
personal i verksamheten. IVO begär därför att nämnden redovisar sin inställning till de konstaterade
bristerna. Redovisningen ska även innehålla de åtgärder som nämnden har vidtagit eller planerar att
vidta för att komma till rätta med bristerna. Vidare ska redovisningen innehålla uppgift om när
åtgärden genomfördes eller planeras att genomföras.
Nämnden för Gymnasium och arbetsmarknad, nedan kallad Nämnden, inkommer här med redovisning
av vidtagna åtgärder i rubricerat ärende.
Bakgrund
Nämnden har sedan tidigare haft en rutin för hur och när utdrag ur belastnings- och misstankeregistret
begärs in i samband med anställning och då praktikanter, eller personer med annat uppdrag, ska vistas i
verksamheten. I rutindokumentet har tydliggjorts att denna gäller:
”inför anställning av personal samt inför att personer påbörjar praktik eller annat uppdrag inom
förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad. Rutinen ska säkerställa en enhetlig hantering av
registerkontroll inför anställning samt klargöra vilka personalkategorier som omfattas. Syftet med
registerkontroll är att stärka skyddet för de som berörs av de verksamheter Gymnasium &
Arbetsmarknad ansvarar för, framför allt barn och unga (s.1)
Rutindokumentet innehåller bland annat ett särskilt avsnitt om verksamhet som omfattas av Lag
2007:171, enligt följande:
”Lag (2007:171) om registerkontroll av personal vid vissa boenden som tar emot barn

Hem för vård eller boende (HVB) och stödboenden enligt 6 kap. socialtjänstlagen som tar emot
barn får inte anställa någon om inte kontroll görs av belastnings- och misstankeregistret. Krav på
registerkontroll omfattar även den som erbjuds praktiktjänstgöring, uppdrag eller deltar under
andra omständigheter som liknar dem som förekommer vid anställning inom verksamheten.
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Krav på registerutdrag gäller inte den som inom sex månader erbjuds förnyad anställning hos
samma arbetsgivare.
Utdraget ska vara högst sex månader gammalt och ska återlämnas i original om den
arbetssökande begär det. Kopia ska bevaras i minst två år från det att anställningen, uppdraget
eller praktiktjänstgöringen påbörjades. Den som erbjuds anställning, praktiktjänstgöring eller
liknande har en skyldighet att lämna ett registerutdrag till arbetsgivaren. HVB har även en
möjlighet att själv inhämta utdraget.” (s. 2)
Det har emellertid framkommit att rutinen inte efterlevts fullt ut, varvid en särskild insats genomförts
för att säkerställa att samtliga chefer har kännedom om rutinen, om vilka personalkategorier som
omfattas och hur kontrollen ska gå till i praktiken.
Vidtagna åtgärder
Information till berörda chefer har skett såväl muntligt som skriftligt under mars månad 2022.
En revidering av rutinen har dessutom skett för att tydliggöra att också redan tillsvidareanställd
personal, som tillfälligt eller permanent övergår till arbete inom de verksamheter som omfattas av
registerkontroll, ska uppvisa utdrag.
Det har dessutom skett en förändring i anställningshanteringen i samband med att ett digitaliserat
tillvägagångssätt för att teckna anställningsavtal infördes i Kungsbacka kommun den 14 december
2021. Förändringen innebär att chef vid tecknandet av det digitala anställningsavtalet får frågan om
anställningen kräver att utdrag ur belastnings- och misstankeregistret uppvisas och om detta i så fall
skett. Den nya rutinen innebär att risken för att en kontroll förbises, eller sker för sent i
anställningsprocessen, minimeras.
Den nya hanteringen i samband med digitalt tecknande av anställningsavtal har tydliggjorts i
nämnden/förvaltningens rutin för kontroll av belastnings- och misstankeregistret, som kompletterats
med följande stycke, den 2 mars 2022:
”När registerkontroll ska utföras är det viktigt att rekryterande/ansvarig chef gör kontrollen
innan anställningsavtal skrivs på. Det är enbart den som erbjuds tjänsten som omfattas av
registerkontrollen, inte alla sökande till tjänsten. Rekryterande/ansvarig chef behöver därför
säkerställa att kontrollen genomförs och dokumenteras innan personen som ska få tjänsten
skriver under anställningsavtalet.
Dokumentation hanteras på olika sätt utifrån vilken verksamhet medarbetaren ska arbeta inom.
Detta anges i gällande dokumenthanteringsplan för stödprocesser. (…)
Inför arbete på HVB-hem eller stödboende sker notering på anställningsavtalet – och en kopia på
utdraget sparas.” (s.4)
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Sammanfattning av vidtagna åtgärder
1. Det har säkerställts att berörda chefer har kännedom om förvaltningens/ nämndens rutin för
uppvisande av utdrag ur belastnings- och misstankeregistret inför anställning (eller då
praktikanter tas emot, eller annan uppdragstagare anlitas), genomfördes mars 2022.
2. I rutinen har det tydliggjorts att även redan tillsvidareanställd personal, som tillfälligt eller
permanent övergår till arbete inom de verksamheter som omfattas av belastnings- och
misstankeregistret, ska uppvisa utdrag, genomfördes mars 2022.
3. Tillvägagångssättet vid tecknande av anställningsavtal har förändrats, vilket innebär en säkrare
hantering med avseende på belastnings- och misstankeregistret, genomfördes december 2021.
Uppföljning av åtgärder
Efterlevnad av rutinen kommer att följas upp genom att området har lyfts in som en del i nämndens
plan för intern kontroll 2022.

Cynthia Runefjärd

Elin Hysén

Förvaltningschef

Ordförande,
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad
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7.2

Per Lindberg

2022-02-01

Anställning lärare
allmänna ämnen
(obehörig enligt
skollagen)

7.2

Pernilla Börjesson

2022-02-01

Tillsvidareanställning
myndighetshandläggare

7.2

Bonny Wernersson

2022-02-14

Tillsvidareanställning
instruktör

7.2

Katinka Wertsén

2022-02-26

Tillsvidareanställning
lärare allmänna ämnen

7.2

Johanna Friberg

2022-03-14

Tillsvidareanställning
utvecklare

4.1:13

Anna Wallergård

2022-03-18

7.1

Cynthia Runefjärd

2022-03-21

Omedelbar avstängning
av elev
Vikariat gymnasiechef

7.2

Pernilla Börjesson

2022-03-21

7.2

Amra Salihovic

2022-03-21

7.11

Cynthia Runefjärd

2022-03-24

4.1:27

Bertil Ljungblad

2022-03-25

Beslut om att tillhöra
gymnasiesärskolans
målgrupp

2021-00228

4.1:30

Bertil Ljungblad

2022-03-25

Beslut om att en sökande
antas till sökt utbildning i
gymnasiesärskolan

2021-00228

4.1:11

Anna Wallergård

2022-03-28

Inskrivning av elev fjärde
år

7.2

Karin Zetterman

2022-04-01

Vikariat enhetschef

Tillsvidareanställning
myndighetshandläggare
Allmän
visstidsanställning
enhetschef
Avsluta anställning enligt
särskild
överenskommelse
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5.14

Markus Ternblad

2022-04-01

Utredning och beslut om
åtgärder i ärende om
personuppgiftsincident.

2022-00090

4.1:13

Cindia Escalante
Mattsson

2022-04-01

Beslut om omedelbar
avstängning av elev upp
till två veckor

2022-00088

4.1:27

Bertil Ljungblad

2022-04-01

Beslut om att tillhöra
gymnasiesärskolans
målgrupp

2021-00229

4.1:30

Bertil Ljungblad

2022-04-01

Beslut om att en sökande
antas till sökt utbildning i
gymnasiesärskolan

2021-00229

5.14

Markus Ternblad

2022-04-04

Utredning och beslut om
åtgärder i ärende om
personuppgiftsincident.

2022-00091

6.1

Cynthia Runefjärd

2022-04-13

Beslut om att inleda
upphandling av nytt
dokumentationssystem
elevhälsa

