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KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 

 

Upprättad 

2021-01-07 

 
  

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 

Sammanträde onsdagen den 20 januari 2021 kl. 17:00 
Plats: Gåsevadholm, Stadshuset. Ledamöter och ersättare uppmanas delta digitalt via 
Teams.  
 
 
 Ärende Beteckning Förslag 

1.  Val av justerare 
 

2020-00327  Utses. 
    

2.  Informationspunkt - Utredning 
om Yrkeshögskolan 
 
Föredragande: Karin 
Zetterman och Johan Ronner, 
kl. 17:05-17:35 

2020-00328  Informationen noteras till protokollet. 
    

3.  Informationspunkt - IOP med 
Erikshjälpen 
 
Föredragande: Karin 
Zetterman, kl. 17:35-17:50 

2020-00182  Informationen noteras till protokollet. 
    

4.  Yttrande över motion från 
Carita Boulwén (SD) om policy 
för erbjudande av 
modersmålsundervisning 
 
Föredragande: Cynthia 
Runefjärd, kl. 17:50-18:00 

2020-00270  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad 
med hänvisning till svaren i yttrandet som beskriver 
hur undervisningen planeras och bedrivs idag. 
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 Ärende Beteckning Förslag 

5.  Återrapport kränkningar 
höstterminen 2020 
 
Föredragande: Cecilia Fossan, 
kl. 18:00-18:10 

2020-00314  Förslag till beslut 
Informationen noteras till protokollet. Nämnden 
beslutar att redovisning och uppföljning av 
anmälningar om kännedom om kränkande 
behandling ska göras en gång i halvåret utöver den 
månadsvisa återrapporteringen av delegationsbeslut. 

6.  Återrapportering ej verkställda 
beslut enligt SoL fjärde 
kvartalet 2020 
 

2020-00085  Förslag till beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar 
rapport enligt 16 kap. § 6 f socialtjänstlagen till 
protokollet. 

7.  Verksamhetschef elevhälsans 
medicinska insatser 
 

2021-00002  Förslag till beslut 
Cecilia Fossan utses till verksamhetschef för 
elevhälsans psykologiska och medicinska insatser 
inom elevhälsan från och med 2021-03-01. 

8.  Investeringsplan 2022-2026 2021-00007 Förslag till beslut 
Nämnden för Gymnasium och Arbetsmarknad 
godkänner investeringsplanen för löpande 
investeringar 2022-2026. 

9.  Information om 
ordförandebeslut - Förordnande 
för begäran om 
polishandräckning enligt lagen 
med särskilda bestämmelser om 
vård av unga (LVU) för 
tjänstemän vid Göteborgs stad 
 

2020-00289  Informationen noteras till protokollet.    

10.  Inkomna skrivelser till 
ledamöter och ersättare i 
nämnden 

2021-00005 Informationen noteras i protokollet. 

11.  Återrapportering av 
delegeringsbeslut 

2021-00003 Förslag till beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
godkänner återrapporteringen av delegeringsbeslut. 

12.  Förvaltningschefen informerar 
 

2020-00325  Informationen noteras till protokollet.       
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 Ärende Beteckning Förslag 

13.  Återrapportering till nämnden 
angående ekonomiskt bistånd 
och ensamkommande  
 

2020-00326  Informationen noteras till protokollet.       

 
Elin Hysén (L) 
ordförande 

Markus Ternblad 
sekreterare 
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