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Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 

Sammanträde onsdagen den 10 februari 2021 kl. 17:00 
Plats: Kungsbackarummet, Stadshuset. Ledamöter och ersättare uppmanas delta digitalt 
via Teams. 
 
 
 Ärende Beteckning Förslag 

1.  Val av justerare och 
fastställande av dagordning 
 

2020-00327  Förslag: May-Louise Flyrin (S) 
    

2.  Yttrande över betänkandet 
Samverkande krafter för stärkt 
kvalitet och likvärdighet inom 
komvux för elever med svenska 
som andraspråk (SOU 2020:66) 
 
Närvarande för frågor: Tony 
Jivéus 

2021-00001  Förslag till beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
godkänner yttrande daterat 2021-02-02 över 
betänkandet Samverkande krafter - för stärkt kvalitet 
och likvärdighet inom komvux för elever med 
svenska som andraspråk (SOU 2020:66) och 
översänder det som sitt svar till kommunstyrelsen.  

3.  Yttrande över motion från 
Carita Boulwén (SD) om 
språkkrav vid anställning inom 
skolan samt vård och omsorg 
 
Närvarande för frågor: 
Elisabeth Grimhusen 

2020-00271  Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad 
med hänvisning till det arbete som genomförts och 
kontinuerligt genomförs av samtliga 
förvaltningar vid rekrytering av ordinarie 
medarbetare, korttidsvikarier samt kartläggning och 
genomförande av kompetensutveckling i ordinarie 
verksamhet.  

4.  Årsredovisning 2020 
 
Föredragande: Lotta Nord och 
Andreas Mårtensson, ca kl. 
17:30-17:50 

2019-00009  Förslag till beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
godkänner årsredovisning 2020. 
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 Ärende Beteckning Förslag 

5.  Ombudgetering och resultatfond 
2020 

2021-00029 Förslag till beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
godkänner begäran om ombudget och resultatfond 
och överlämnar till kommunfullmäktige. 
 

6.  Uppföljning intern kontrollplan 
2020 
 
Föredragande: Andreas 
Mårtensson och Markus 
Ternblad, ca kl. 17:50-18:00 

2019-00179  Förslag till beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
godkänner uppföljning av Intern kontroll 2020. 

7.  Återrapport kring modersmål 
och studiehandledning 
 
Föredragande: Amra Salihovic, 
ca kl. 18:00-18:10 

2021-00016  Förslag till beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
godkänner rapport om modersmålsundervisning och 
studiehandledning och ger förvaltningschefen i 
uppdrag att fortsättningsvis rapportera hur detta 
erbjuds på Kungsbackas gymnasieskolor en gång per 
termin. 

8.  Avveckling av Yrkeshögskola i 
egen regi 
 
Föredragande: Karin 
Zetterman och Cynthia 
Runefjärd, ca kl. 18:10-18:30 

2020-00328  Förslag till beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
avvecklar Yrkeshögskola i egen regi. 
Förvaltningschefen får i uppdrag att tillse att 
avvecklingen är genomförd allra senast i juni 2023. 
Förvaltningschefen får i uppdrag att genomföra 
avvecklingen på ett sätt som beaktar såväl det 
ekonomiska perspektivet som Kungsbackas 
varumärke gentemot Myndigheten för 
yrkeshögskolan samt berörda branscher. 
Förvaltningschefen får i uppdrag att undersöka om 
andra aktörer har intresse av att driva Yrkeshögskola 
i Kungsbacka. 
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 Ärende Beteckning Förslag 

Paus för fika, ca kl. 18:30-18:45 

9.  Förslag till överflyttning av 
ansvar och handläggning 
rörande Stiftelsen kapten Menns 
fond till Nämnden för 
Gymnasium & Arbetsmarknad 
 

2021-00017  Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att Nämnden för 
Gymnasium & Arbetsmarknad, från och med år 
2022, övertar ansvaret för handläggning och 
fördelning av Stiftelsen kapten Menns fond från 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg.  

10.  Val av ersättare till 
individutskott 
 

2021-00010  Förslag till beslut 
Utses    

11.  Fyllnadsval till programråd 
 

2021-00015  Förslag till beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad utser 
Fredrik Kollberg (KD) som ledamot till programråd 
för El- och energiprogrammet och Hotell- och 
turismprogrammet.Nämnden för Gymnasium & 
Arbetsmarknad utser Barbro Mellgren (L) som 
ledamot till programråd för Barn- och 
fritidsprogrammet och Individuella programmet. 

12.  Läsårstider 2022/2023 
 

2020-00228  Förslag till beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
fastställer läsårstider och arbetsperiod för 
gymnasieskolan 2022/2023. 

13.  Inkomna skrivelse till ledamöter 
och ersättare i nämnden 
 

2021-00005  Informationen noteras i protokollet. 
    

14.  Återrapportering av 
delegeringsbeslut 
 

2021-00003  Informationen noteras i protokollet. 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
godkänner återrapportering av delegeringsbeslut.    

15.  Förvaltningschefen informerar 
 

2020-00325  Informationen noteras i protokollet. 
    

16.  Återrapportering till nämnden 
angående ekonomiskt bistånd 
och ensamkommande 
 

2020-00326  Informationen noteras i protokollet. 
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Elin Hysén (L) 
ordförande 

Markus Ternblad 
sekreterare 
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