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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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 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Yttrande om remiss Samverkande krafter -  för stärkt kvalitet och likvärdighet inom 
komvux för elever med svenska som andraspråk (SOU 2020:66) 

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.  

Sammanfattning av ärendet 

Kungsbacka kommun har blivit inbjudna att lämna synpunkter som remissinstans över betänkandet 

Samverkande krafter – för stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som 

andraspråk (SOU 2020:66). Kommunstyrelsen har bett nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 

om ett yttrande.    

 

Beslutsunderlag 

Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-02-03 

 

Yttrande över utbildningsdepartementets remiss: samverkande krafter för stärkt kvalitet och 

likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk  (SOU:2020:66), 2021-02-02 

 

Samverkande krafter – för stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som 

andraspråk (SOU 2020:66) 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen  

Beskrivning av ärendet 

Regeringen tillsatte den 26 juli 2018 utredningen ”En sfi och vuxenutbildning av högre kvalitet, 

2018:06” med uppdrag att utreda behovet av förändringar när det gäller kommunal vuxenutbildning i 

svenska för invandrare (sfi) och sfi i kombinationer med andra vuxenutbildningar. Utredningen tog 
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namnet Stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk, 

KLIVA.   

 

Enligt direktiven var syftet att analysera förutsättningarna för att sfi- elever ska kunna erbjudas en 

utbildning av god kvalitet som motsvarar elevernas behov och förutsättningar samt att förbättra 

genomströmningen inom sfi och underlätta övergången till och kombinationer med andra 

vuxenutbildningar. Syftet var även att föreslå hur det kan säkerställas att kommuner erbjuder 

individanpassad utbildning för nyanlända som ska ta del av sfi och annan utbildning enligt 

förordningen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, s.k. utbildningsplikt.  

 

Den 26 september 2019 beslutade regeringen om tilläggsdirektiv (dir. 2019:65) som innebar utökat 

uppdrag och förlängd tid för uppdraget. Uppdraget utökades till att omfatta förslag om hur 

huvudmännens styrning och ledning kan förbättras inom sfi och sfi i kombination med annan 

utbildning, hur huvudmännens ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet inom sfi kan förtydligas och 

hur arbetet kan utvecklas och följas upp när det gäller såväl utbildning i egen regi som utbildning som 

utförs på entreprenad. Utredningen skulle också föreslå hur huvudmännens möjligheter att kontrollera 

verksamhet som utförs på entreprenad inom sfi kan stärkas, och lämna nödvändiga författningsförslag.  

 

Sfi är en del av den skollagsreglerade utbildningen i Sverige och spelar samtidigt en viktig roll i 

arbetet för god integration och arbetsmarknad. Genom åren har ett antal reformer av sfi och övriga 

delar av komvux genomförts och utredningen med ambitionen om flexibilitet och individanpassning. 

Detta har medfört ett system som är förknippat med svårigheter vad gäller tolkningar och 

genomförande. Utredningens förslag syftar till att  skapa ett tydligare regelverk,öka individens 

möjligheter till lärande samtidigt som det har möjlighet att minska samhällets kostnader.  

 

Stärkt kvalitet i komvux och specifikt sfi kan leda till besparingar i samhället då en kvalitativ 

språkutbildning ger bättre språkkunskaper på kortare tid. Det råder konsensus om språkets betydelse 

för snabbare etablering på arbetsmarknaden liksom samt utbildning på gymnasial nivå till vilken sfi för 

många är en förberedelse. Det finns i dagsläget såväl kommunala som statliga insatser som 

utredningen menar kan ses som ett svar på brister i sfi och komvux. Som lösning på bristerna erbjuds 

bland annat åtgärder och aktiviteter innehållande olika former av svenskundervisning, söka jobb-kurser 

och andra enklare utbildningsinnehåll inom exempelvis datakunskap. Åtgärderna erbjuds ofta i 

kommunerna på arbetsmarknadsenheter och så kallade jobbtorg. Utredningens förslag kan bidra till en 

renodling av olika aktörers arbete. 

 

Vuxenutbildningens utbildningar som ges inom ramen för regionalt yrkesvux utgör en viktig del i 

statens strategiska arbete med kompetensförsörjning. För utrikes födda med akademisk utbildning kan 

övergångar till arbete inom det egna kompetensområdet i Sverige öka genom de insatser som föreslås.  

 

Det kommunala språkansvaret, KSA, och tydlighet kring tidsatta kurser, studietakt och tydliga mål 

leder enligt utredarna till ökat fokus på språkutbildning.   
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Utredningens förslag om utvecklad kompetens hos lärare och övrig personal är en faktor för 

genomförande av förslagen och för att positiva samhällsekonomiska konsekvenser ska uppnås.  

 

De samhällsekonomiska vinsterna av utredningens förslag ska enligt utredarna betraktas som 

långsiktiga och utredningen har därför valt att inte inkludera dessa i utredningens ekonomiska 

konsekvensutredning och finansiering av de olika förslagen.   

 

Förslag om nödvändigt utvecklingsarbete för att förbättra sfi- undervisningens genomförande finns i 

utredningen inom följande områden: 

 Kommunalt språkansvar (KSA)  

 Statistik 

 Tidsbegränsning om 4 år i sfi  

 Bedömning av elevers kunskaper med obligatorisk kartläggning 

 Tolkkostnader för genomförandet för elever utanför etableringsprogrammet  

 Individuell studieplan och överlämning mellan kommuner  

 Distansundervisning i sfi  

 Stärkt kompetens.   

 

 

Tony Jivéus  

Utvecklingsledare     



 

YTTRANDE 
Nämnd 

 Datum 

2021-02-02 

Diarienummer 

GA 2021-00001 

 

 

Nämnd 

nämnd@kungsbacka.se 
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 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

 

Yttrande över utbildningsdepartementets remiss: samverkande krafter för stärkt 
kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk  
(SOU:2020:66) 

Sammanfattande inställning 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad anser att huvuddelen av de förändringar som utredarna 

föreslår är positiva och ställer sig därmed i huvudsak bakom förslagen. Nämnden anser dock att det är 

svårt att överblicka de ekonomiska konsekvenserna i förslaget och önskar därför att de utreds 

ytterligare innan slutgiltigt beslut fattas. Detsamma gäller förslagen om att utifrån direktiv inrätta ett 

kommunalt språkansvar (KSA) vilket innebär en författningsreglerad skyldighet för kommuner som 

inte finns idag och därför kan anses begränsa det kommunala självstyret.  

 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad instämmer i huvudsak till utredningens förslag men vill 

särskilt lyfta fram några delar i avsnittet nedan.    

Nämndens ställningstagande i detalj 

Konsekvenser för elever (12.9)  
Genom en obligatorisk kartläggning av elevens studienivå möjliggörs en säkrare nivåplacering som 

kan korta elevens tid i sfi. Den individuella studieplanen som förstärks med en individuell 

progressionsplanering stöttar lärare i att planera för och genomföra en individanpassad undervisning. 

Möjligheten till överlämningen av den individuella studieplanen mellan huvudmän gynnar elevens 

lärande då studierna kan genomföras med bibehållen progression. Utredningen föreslår en mer 

restriktiv hållning till sfi-utbildning på distans genom reglering av denna. Detta då merparten av 

eleverna i sfi enligt utredarna når bäst resultat när de tar del av undervisning på plats i verksamheten.   

 

Nämnden ställer sig positiv till intentionerna i förslaget. 

Konsekvenser för jämställdheten mellan kvinnor och män (12.9.1) 

Regeringens övergripande mål för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt 

att forma samhället och sitt eget liv. Till detta mål hör även sex delmål varav ett är att kvinnor och 

män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och 

personlig utveckling. Enligt utredarna gynnar utredningens förslag såväl kvinnor som män.  
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Nämnden instämmer i utredarnas analys 

Utgångspunkter för den ekonomiska delen av konsekvensanalysen (12.1) 

Utredningen redogör i betänkandet för svårigheterna med att skapa en kvalitetssäkrad bild av 

kostnaderna för sfi och sfi i kombination med andra kurser i komvux. Finansieringen av 

vuxenutbildningen baseras primärt på kommunens skatteintäkter men också genom riktade och 

generella statsbidrag vilket i sig skapar svårigheter att beräkna olika typer av kostnader.  

Utredarna framhåller att detta sammantaget finns stora utmaningar i att träffsäkert beräkna kostnader 

för flera av utredningens förslag.  

 

Nämnden anser att osäkerheten i de ekonomiska resonemangen är stora och vill därför att ekonomin 

utreds ytterligare innan slutgiltigt beslut om genomförande tas. 

Statistik (12.4)  

Utredningens förslag om en förbättrad statistisk uppföljning av sfi medför positiva konsekvenser för 

kommunerna genom att de får tillgång till bättre underlag för beslut utan en ökning av mängden 

rapportering. Utredningen menar att ändringar i inrapporteringen bedöms inte vara av sådan 

omfattning att det innebär utökat åtagande för kommunerna 

 

Nämnden delar utredarnas förslag om att den statistiska uppföljningen bör utvecklas. 

Kommunalt språkansvar (KSA)(12.4) 

Utredningens förslag om införande av ett kommunalt språkansvar, KSA, medför nya uppgifter för 

kommunerna. Utredningen bedömer att kommunerna ska få tilldelning av medel för uppbyggandet av 

verksamheten under tre år och föreslår att kommunerna inom ramen för budgetprocessen ska tillföras 

medel för personella resurser. 

 

Nämnden menar att det i nuläget råder viss tveksamhet kring om och hur kommunerna skall 

kompenseras för ökade kostnader och vill därför att frågan skall utredas ytterligare innan slutgiltigt 

beslut om genomförande tas. 

Tidsbegränsning om 4 år i sfi (12.4) 

Utredningens förslag om införandet av en begränsad tid om 4 år för elever att studera sfi är en åtgärd 

som syftar till att stimulera tidiga insatser och förbättra planeringen. 

Utredningen menar att dessa effekter av förslaget enbart är positiva för kommunerna ur ett ekonomiskt 

perspektiv och innebär inga nya åtaganden för dem.   

 

Nämnden delar utredarnas uppfattning om att en tidsbegränsning om 4 år skulle var positivt för 

planering av sfi- studierna. 
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Bedömning av elevers kunskaper med obligatorisk kartläggning (12.4) 

Nämnden ställer sig positiv till att elevers kunskaper skall bedömas utifrån en obligatorisk 

kartläggning i litteracitet inför upprättandet av en individuell studieplan dit man också lägger till en 

progressionsplan vid genomförandet av undervisningen. 

Nämnden är dock mer tveksam till hur kostnaden för utvecklingsarbetet skall täckas och vill därför att 

frågan om finansiering skall utredas ytterligare. 

Distansundervisning i sfi (12.4) 

Utredningens förslag om reglering av distansundervisning i sfi innebär en reglerad och mer restriktiv 

hållning till studieformen. Kommunen ska göra en individuell bedömning avseende skäl för 

distansundervisning och elevens förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Beslutet om 

distansundervisning ska även vid behov omprövas. Utredningen menar dock att de regleringar om 

flexibilitet, individanpassning och elevers möjligheter att tillgodogöra sig utbildningen som finns i 

dagsläget rätt använt ska grundas på liknande individuella bedömningar som utredningens förslag 

innebär. 

 

Utredarna menar därför att förslaget inte kan anses utgöra ett utökat åtagande för  

kommunerna.   

 

Nämnden instämmer i utredarnas bedömning kring distansundervisning. 

Stärkt kompetens (12.4) 

Utredningens förslag om olika former av kompetensförstärkning finansieras både på statlig nivå och på 

kommunal nivå. Utredningen menar att finansieringen är utformad för att skapa goda incitament för att 

huvudmännen ska möjliggöra att medarbetarna tar del av dem. Statligt stöd och ersättning erbjuds för 

att underlätta för huvudmannen att inkorporera kompetensutvecklande insatser i det systematiska 

kvalitetsarbetet.  

 

Nämnden ställer sig  positiv till den kompetensförstärkning som utredarna föreslår men vill att de 

ekonomiska förutsättningarna skall tydliggöras ytterligare. 

Konsekvenser för det kommunala självstyret av KSA (12.6) 

Nämnden ställer sig tveksam till att kommunerna via direktiv skall bli skyldiga att genomföra KSA då 

det faktiskt påverkar kommunernas självstyrelse och vill därför att man istället för direktiv uppmanar 

kommunerna (med bland annat ekonomiska incitament) att organisera sitt arbete kring 

språkutbildningarna enligt de intentioner som finns inom KSA. 

Upphandlingsstöd (12.7.2) 

Skolverket ska medverka i Upphandlingsmyndighetens framtagande av upphandlingsstöd för 

vuxenutbildning. Skolverkets kostnad för detta arbete beräknas till 400 tkr Kostnaden bedöms som 

ringa och tas inom Skolverkets förvaltningsanslag.  
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Nämnden ställer sig positiv till att skolverket kan erbjuda kommunerna ett stöd i upphandlingsarbetet. 

Ett riktat nationellt skolutvecklingsprogram (12.7.2) 

Ett riktat nationellt skolutvecklingsprogram utformas för ökad kvalitet i undervisning av elever med 

svenska som andraspråk inom komvux. Att för komvux relevant material inom programmet kommer 

att kunna användas inom lärarutbildningar och inom riktade insatser. Ett separat program innebär 

också att det blir lättare att följa upp och utvärdera innehållet, verksammas aktivitet och eventuella 

effekter i komvuxverksamheterna.  

 

Baserat på kostnader för framtagande av andra program för initial uppbyggnad av ett sådant nationellt 

skolutvecklingsprogram beräknas 10 mnkr per år i två år, dvs. totalt 20 mnkr. Därefter får material till 

detta program anses ingå i Skolverkets reguljära uppdrag enligt instruktion.   

 

Nämnden ställer sig positiv till att ett nationellt utvecklingsprogram utformas enligt intentionerna i 

utredningen. 

Framtagande av högskolekurser (12.7.2) 

Nämnden ställer sig positiv till att högskolorna får i uppdrag att ta fram kurser som stärker 

kompetensen hos de som arbetar med språkutvecklande insatser. 

Förbättringar i arbetet med studie- och yrkesvägledning (12.7.2) 

Nämnden ställer sig positiv till att skolverket ska kunna erbjuda utbildning som syftar till att förbättra 

kvaliteten i de individuella studieplanerna. 

Kvalitetsgranskning av distansutbildning i sfi (12.7.3) 

Nämnden ställer sig positiv till att skolinspektionen skall genomföra en kvalitetsgranskning av den sfi- 

undervisning som bedrivs på distans. 

Skolforskningsinstitutet ( 12.7.4) 

Nämnden ställer sig positiv till intentionerna i förslaget att Skolforskningsinstitutet skall få medel 

öronmärkta för forskningsprojekt kopplade till vuxnas lärande då forskning inom detta område är 

eftersatt i dagsläget. 

Universitetkanslerämbetet, UKÄ (12.7.6) 

Nämnden ställer sig positiv till utredarnas förslag om att UKÄ tilldelar lärosäten medel för att profilera 

kurser mot svenska som andra språk som riktar sig till vuxna. 

Statistiska centralbyrån, SCB ( 12.7.8) 

Nämnden ställer sig positiv till att SCB ges i uppdrag att göra en översyn om vilka uppgifter som skall 

samlas in gällande kommunal vuxenutbildning då den statistik som finns idag uppvisar brister. 
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Konsekvenser för företag och konkurrensförhållanden (12.8) 

Utredningens förslag bedöms inte medföra några konsekvenser för företag trots att de externa 

anordnarna utgör en väsentlig del av den kommunala vuxenutbildningen. Utredningen menar att 

förslaget om ändring i Skolinspektionens instruktion om löpande tillsyn i komvux ska utövas på 

huvudmannanivå och skolnivå har positiva effekter på likvärdigheten. Bland annat genom att 

huvudmannens uppföljning av anordnaren kompletteras med en statlig tillsyn.   

 

Nämnden instämmer i utredningens förslag kring tillsynen av vuxenutbildningen på både 

huvudmanna- och verksamhetsnivå är gynnsam för likvärdigheten. 

Konsekvenser för de integrationspolitiska målen (12.10) 

Målet för integrationspolitiken är lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk 

och kulturell bakgrund.  

Med stärkt kvalitet och likvärdighet enligt utredningens förslag förbättras möjligheterna att sfi ska 

bidra till uppfyllelse av de integrationspolitiska målen.  

 

Nämnden instämmer i utredarnas förslag om att stärkt kvalitet i undervisningen tillsammans med 

likvärdighet avseende utbildningsanordnare bidrar till att uppnå till de integrationspolitiska målen. 
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Yttrande över motion från Carita Boulwén (SD) om språkkrav vid anställning inom 
skolan samt vård och omsorg 

 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 

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.  

Sammanfattning av ärendet 

Carita Boulwén (SD) har inkommit med en motion om språkkrav vid anställning inom skola samt vård 

och omsorg i Kungsbacka kommun. Motionären framhåller att det svenska språket är nyckeln till att 

bli en del av samhället, och en förutsättning för en fungerande kommunikation människor emellan 

samt avgörande för en välfärd av hög kvalitet. Vidare framhålls att det är grundläggande i alla arbeten 

att kunna förstå varandra, särskilt viktigt är det exempelvis inom vård och omsorg av äldre och sjuka 

och i arbete med barn i förskola, skola och fritidshem. Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat 

ärendet till nämnderna för Vård & Omsorg, Förskola & Grundskola, Individ & Familjeomsorg samt 

Gymnasium & Arbetsmarknad.  
 

Svaret från aktuella förvaltningar är att den rekryteringsprocess som idag finns i Kungsbacka 

kommun ger förutsättningar att i samband med nyrekrytering säkerställa adekvata 

språkkunskaper. Förvaltningarna arbetar med att tillförsäkra att rekryterande chefer 

har såväl kunskaper som goda förutsättningar för att rekrytera enligt den processen.   

Vidare bedömer aktuella förvaltningar att arbetsgivaren har de förutsättningar som behövs för att 

identifiera eventuella språkbrister hos redan anställda medarbetare.   

Beslutsunderlag 

Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-01-19 

Motion om språkkrav vid anställning inom skolan samt vård och omsorg 
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Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

Beskrivning av ärendet 

Ledamoten Carita Boulwén (SD) m.fl. föreslår i motion 2020-06-11 att kommunfullmäktige beslutar 

att:  

- ge förvaltningen för Vård och Omsorg i uppdrag att tillsammans med Gymnasium och 

Arbetsmarknad ta fram ett obligatoriskt språktest med språkkrav enligt Socialstyrelsen 

rekommendationer för användning vid nyanställning.   

- ge förvaltningen för Individ och familjeomsorg i uppdrag att tillsammans med Gymnasium och 

Arbetsmarknad ta fram ett obligatoriskt språktest med språkkrav enligt Socialstyrelsens 

rekommendationer för användning vid nyanställning.   

- ge förvaltningen för Förskola och Grundskola i uppdrag att tillsammans med Gymnasium och 

Arbetsmarknad ta fram ett obligatoriskt språktest med språkkrav enligt Socialstyrelsens 

rekommendationer för användning vid nyanställning.   

- ge förvaltningen för Gymnasium och Arbetsmarknad i uppdraget ta fram ett obligatoriskt språktest 

med språkkrav enligt Socialstyrelsens rekommendationer för användning vid nyanställning.   

- redan anställda inom berörda förvaltningar i Kungsbacka kommun som inte har fullgoda kunskaper i 

svenska språket ska ges möjlighet till språklyft.  

  

Då Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterat motionen till nämnderna för Vård & Omsorg, Förskola 

& Grundskola, Individ & Familjeomsorg samt Gymnasium & Arbetsmarknad för yttrande har 

nämnderna valt att inkomma med ett gemensamt svar.  

  

Samtliga förvaltningar i Kungsbacka kommun arbetar kontinuerligt med kompetensbaserad rekrytering 

i alla rekryteringar, både när det gäller tillsvidareanställningar, tidsbegränsade anställningar under 

längre period samt vid rekrytering av korttidsvikarier via Vikariecenter.   

  

Genom att arbeta med en kompetensbaserad rekrytering skapas goda förutsättningar att hitta rätt 

kompetens och förmågor för den tjänst som är aktuell. Som stöd till rekryterande chefer finns bland 

annat Rekryteringscenters expertis, guider, mallar samt en kompetensmodell tillgänglig för att 

säkerställa att varje rekrytering utgår från och bedöms i förhållande till rätt kompetens.   

  

En viktig förutsättning för en framgångsrik rekrytering är att skapa en behovsanpassad kravprofil för 

tjänsten. Kravprofilen ska tydliggöra vilka tillräckliga kvalifikationer som ställs på personer för att 

dessa ska klara av det aktuella arbetet. Genom att redan i kravprofilen formulera adekvata 

kvalifikationer som exempelvis formell utbildning, erfarenhet, språk etcetera läggs grunden för att 

hitta kompetenta medarbetare för aktuell tjänst och för framtidens organisation. Efter ett första 
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kandidaturval har rekryterande chef sedan möjlighet att säkerställa att respektive kandidat också har 

den profil som denne redogjort för i sin ansökan. Detta kontrollmoment sker exempelvis genom 

intervjuer och referenstagning, återigen i enlighet med kommunens fastställda rekryteringsprocess.  

  

Aktuella förvaltningar bedömer att det kvalitetssäkrade tillvägagångssätt som tillämpas i samband med 

den kompetensbaserade rekryteringen inom kommunen därmed säkerställer adekvata kunskaper i 

svenska språket - det vill säga tillräcklig nivå för aktuell tjänst - såväl som andra relevanta 

kompetenser i samband med de rekryteringar som görs.   

   

Förvaltningarna ser dock att det är av vikt att rekryterande chefer har de kunskaper och förutsättningar 

som behövs för att arbeta i enlighet med Kungsbacka kommuns rekryteringsprocess och arbetssätt 

utifrån kompetensbaserad rekrytering. Det innebär att förvaltningarna även fortsatt erbjuder 

kompetensutveckling inom rekrytering, behovsanpassat stöd från HR samt att partnerskapet med 

Rekryteringscenter utvecklas ytterligare.   

  

För de fall som det - den kvalitetssäkrade rekryteringsprocessen till trots - uppdagas att tillräcklig 

språkkompetens saknas bland medarbetare som redan är anställda, är det respektive chefs 

ansvar att tillse att relevanta åtgärder genomförs, för att komma tillrätta med kompetensbristen. En 

sådan hantering sker enligt samma rutiner oavsett om kompetensbristen gäller språklig nivå eller annat 

utvecklingsbehov som kan uppdagas efter anställning. Framför allt är det i samband med kommunens 

process för kontinuerliga medarbetarsamtal, som varje chef har goda förutsättningar att identifiera 

eventuella kompetensbrister - språkliga såväl som andra - hos befintliga medarbetare på 

individnivå. Avseende frågan om språklyft för redan anställda i Kungsbacka kommun som inte har 

fullgoda kunskaper i svenska språket, bedömer förvaltningarna därmed att det även inom detta 

område redan finns de rutiner som behövs för att omhänderta de behov som uppstår.  

  

 

 

Elisabeth Grimhusen   Cynthia Runefjärd  

HR-specialist    Förvaltningschef 
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Motion																																	
Språkkrav	vid	anställning	inom	skola	samt	vård	och	omsorg	i	Kungsbacka	kommun	
	
	
Att	kunna	det	svenska	språket	är	nyckeln	till	att	bli	en	del	av	samhället,	en	förutsättning	för	en	
fungerande	kommunikation	människor	emellan	samt	avgörande	för	en	välfärd	av	hög	kvalitet.	
Att	kunna	förstå	varandra	är	grundläggande	i	alla	arbeten.	Särskilt	viktigt	blir	det	exempelvis	inom	
vård	och	omsorg	av	våra	äldre	och	sjuka	och	i	arbete	med	våra	barn	i	förskola,	skola	och	fritidshem.	
	
För	att	de	som	behöver	vård	och	omsorg	ska	känna	trygghet	och	tillit	behöver	de	förstå	vad	
personalen	säger	och	själva	bli	förstådda.	Bristfälliga	kunskaper	i	svenska	språket	hos	personalen	kan	
innebära	en	risk	för	att	omsorgstagaren	inte	får	den	vård/omsorg	hon/han	behöver.	Allvarliga	
misstag	kan	dessutom	inträffa	när	det	gäller	medicinering	och	vårdplan,	vilket	kan	äventyra	
säkerheten	och	leda	till	missförhållanden.	Dessutom	riskerar	övrig	personal	att	få	ytterligare	
merarbete	när	de	utöver	sina	ordinarie	arbetsuppgifter	får	agera	språklärare	och	tolk.		
Ett	merarbete	som	i	sin	tur	ökar	risken	för	ökad	arbetsbelastning	för	personalen	med	
utmattningssyndrom	och	sjukskrivningar	som	följd.	
	
Att	de	som	ska	utbilda	våra	barn	måste	kunna	god	svenska	är	en	förutsättning	för	fungerande	
undervisning	och	för	att	barnen	ska	kunna	tillgodogöra	sig	utbildningen.	Skolan	har	ett	ansvar	för	
våra	barn	och	ungdomars	språkutveckling,	vilket	ställer	krav	på	personalens	språkkunskaper.	Att	
förstå	och	att	bli	förstådd	är	viktigt	även	här	för	att	känna	trygghet	och	tillit	och	kunna	tillgodogöra	
sig	lärande,	utbildning	och	utveckling.	
	
Brist	på	personal	inom	skola,	vård	och	omsorg	lär	komma	att	öka	ytterligare	framöver,	då	både	den	
äldre	befolkningen	ökar	och	vi	får	fler	barn	i	skolan.				
För	att	öka	möjligheterna	att	rekrytera	ny	personal	med	utländsk	bakgrund	bör	specifika	språkkrav	
genom	ett	obligatoriskt	språktest	genomföras.	Kunskaper	motsvarande	godkänt	i	svenska	som	
andraspråk	på	gymnasienivå	enligt	Socialstyrelsens	rekommendationer	ska	vara	ett	minimikrav.	
	
Enligt	en	rapport	från	Kommunal	har	det	dock	visat	sig	att	flertalet	elever	kommer	med	glädjebetyg	
från	oseriösa	SFI-anordnare	och	där	språkkunskaperna	inte	motsvarar	betygen.		
Arbetsgivaren	måste	åläggas	ett	språkansvar	för	att	tillförsäkra	sig	att	tillräckliga	kunskaper	finns	
inför	anställning	inom	verksamheterna.	
	
Även	den	personal	som	redan	arbetar	inom	skola,	vård	och	omsorg	men	som	inte	har	tillräckliga	
språkkunskaper	ska	få	möjlighet	till	ett	sk	språklyft	för	att	uppnå	goda	kunskaper	i	svenska	språket.	
	
	
	
	
	
	
Med	anledning	av	ovanstående	föreslås	kommunfullmäktige	besluta:	
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Årsredovisning 2020 – Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 

 

Förslag till beslut  

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad godkänner årsredovisning 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har enligt uppdrag upprättat och lämnar sin årsredovisning för 2020 tillsammans med 

bifogade handlingar.  

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad redovisar ett överskott på 2 252 tkr för verksamhetsåret 

2020. Gymnasium & Arbetsmarknad har under året tagit emot ca 1 600 tkr i statlig ersättning för 

sjuklöner kopplat till Covid-19. 

Gemensam verksamhet, gymnasieverksamhet och arbetsmarknad gör överskott 2020 medan övriga 

verksamheter gör underskott. Överskott på gemensam verksamhet, gymnasieverksamhet och 

arbetsmarknad beror främst på kapitalkostnader, statliga ersättningar pga. Covid -19, effektiviseringar 

inom övergripande resurser och vakanta tjänster. 

Vuxenutbildningen redovisar ett underskott vilket främst beror på en ökning av köpta utbildningar från 

andra kommuner, fler som studerar på gymnasial nivå samt underskott på Yrkeshögskolan. 

Etableringsverksamhetens underskott beror främst på att det kompletterande ekonomiska biståndet är 

högre än de bidrag vi erhåller samt hyran för det nedlagda boendet i Åsa. 

Ekonomiskt bistånd gör ett underskott då utbetalningarna av ekonomiskt bistånd har varit högre än 

budgeterat 

 

Beslutsunderlag 

Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-02-03 

Nämndens årsredovisning 2020 
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Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

 

 

Johan Ronner      Andréas Mårtensson 

Controller      Utvecklingsledare 
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1 Året som gått 

1.1 Viktiga händelser 

Viktiga händelser inom verksamheten 

Gymnasieskolorna och vuxenutbildningen övergick till distansundervisning  

Den 17 mars kom nya rekommendationer kopplade till coronaviruset covid-19. Därför beslutades att 

Kungsbacka kommuns gymnasieskolor, vuxenutbildning och yrkeshögskola skulle övergå till 

distansundervisning till och med vårterminens slut i juni. 

Gymnasieskolorna startade åter upp undervisning på plats i augusti. Under hösten gjordes anpassningar för att 

minska smittspridning. Dessa utvärderades och förändrades kontinuerligt. Trots dessa anpassningar såg vi 

trängsel vid vissa tillfällen både i kollektivtrafiken och i skolans lokaler. Efter rekommendationer från FHM 

togs därför beslut att from den 24 november utöka den delvis distansundervisning som redan pågick. Den 7 

december övergick gymnasieskolan återigen till heltid distansundervisning tom 24 januari. 

Upphandling av vuxenutbildning  

Kungsbacka kommun har för tredje gången lyckats genomföra en kvalitetsupphandling, utan överprövningar, av 

utförare till den kommunala vuxenutbildningen. Den kvalitetsupphandling som genomförts innebär att aktörerna 

konkurrerar om vilken utbildningsanordnare som kan erbjuda den högsta kvaliteten till ett av kommunen redan 

fastlagt pris. 

Utbildningsanordnare som kommunen har tecknat avtal med är Hermods Aktiebolag och Visable Care Sweden 

AB. Några nyheter är att Kungsbacka, utöver flex och distans, kommer erbjuda klassrumsundervisning inom en 

del kurser. Det har även upphandlats gymnasial yrkesinriktad vuxenutbildning inom barn och fritid vilket 

innebär att kommuninvånare kommer kunna läsa tex till barnskötare lokalt i Kungsbacka. 

Avtalen börjar gälla den 3 april 2021 och löper på till 31 december 2024. 

Avveckling av HVB-hemmet för ensamkommande barn  

Antalet ensamkommande barn som har behov av att bo i ett så kallat HVB-boende har minskat kraftigt den 

senaste tiden. Därför beslutade Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad att i stället köpa externa platser och 

inte driva den här typen av boende i kommunal regi. Anledningen till att behovet minskat kraftigt den senaste 

tiden beror på flera faktorer. De som bor på ett HVB-boende för ensamkommande barn idag blir äldre och 

flyttar ut. Fler får svenskt medborgarskap och övergår därför till Förvaltningen för Individ & Familjeomsorg. I 

något fall handlar det om återförening med familj som gör att hen då inte längre är ensamkommande. 

Kommunen har även fått färre anvisningar totalt sett från Migrationsverket. 

Regelbunden tillsyn och kvalitetsgranskning - Skolinspektionen 

Skolinspektionen genomförde läsåret 2019/2020 regelbunden kvalitetsgranskning på huvudmannanivå, Elof 

Lindälvs gymnasium skolenhet 2 samt Beda Hallbergs gymnasium. Dessutom har en tillsyn gjorts på Elof 

Lindälvs gymnasium skolenhet 4. 

Skolinspektionen konstaterade i sitt beslut på huvudmannanivå för gymnasieskolan att samtliga kvalitetskriterier 

som granskades var uppfyllda. 

I sina uppföljningsbeslut för skolenheterna konstaterade Skolinspektionen att den påtalade bristen på Elof 

Lindälvs gymnasium skolenhet 4 kring trygghet och studiero var avhjälpt samt att tillräckliga åtgärder har 

vidtagits på Elof Lindälvs Gymnasium skolenhet 2 och Beda Hallbergs Gymnasium för att höja kvaliteten på 

skolenheterna avseende utveckling av ett strategiskt jämställdhetsarbete samt uppföljning och analys av resultat 

från nationella prov. 
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IVO-inspektion kring handläggning av ensamkommande barn och unga  

IVO har under 2020 granskat handläggningen av kommunens ensamkommande barn och unga. De riktade viss 

kritik mot nämnden gällande att handläggningen i vissa delar inte uppfyllde socialtjänstlagens krav. En 

betydande förklaring till kritiken är det stora antalet ensamkommande barn som kom till Sverige under slutet av 

2015 och 2016, vilket bidrog till stora svårigheter för kommunerna överlag att kunna handlägga dessa ärenden 

på bästa sätt. En stor omsättning av personal i Kungsbacka, organisationsförändring maj 2018 och svårigheten 

att kunna rekrytera fast personal under slutet 2018 och första halvåret 2019 är också bidragande faktorer. 

När det gäller IVO:s påpekande av kommunens arbetssätt har nämnden fortsatt att utmana den ibland mycket 

strikta tolkningen av socialtjänstlagen. Kungsbacka har fortsatt att utgå ifrån ett tydligt normaliserings- och 

etableringsperspektiv för de ensamkommande samt att det som regel inte finns något vårdbehov för flertalet. 

From Great to Excellent   

Under 2020 har utbildningsförvaltningarna i Kungsbacka kommun arbetat vidare med utvecklingsprojektet 

From Great to Excellent (FGTE).  Fokus för projektet är att arbeta vidare med elevernas syn på hur goda 

relationer som stimulerar till lärande skapas. Detta som en del i tillgänglig lärmiljö. Forskningsfrågan för året 

har varit; Hur är en bra lärare? Utgångspunkt har tagits i forskning kring relationell pedagogik och relationellt 

lärarskap. Målet har varit att undersöka elevernas upplevelser i den pedagogiska lärmiljön ur ett relationellt 

perspektiv. Precis som tidigare har årets FGTE-medlemmar gått en kurs i analyskompetens. De har också har 

delats in i grupper, antingen som kritisk vän till en annan kommun eller värd kring en forskningsfråga. 

Resursoptimering i verksamheterna   

Under hösten har ett arbete pågått både på gymnasiet och på Kompetenscentrum för att få budget 2021 i balans. 

Redan inför 2020 års budget påtalades att Kungsbacka tillsammans med alla Sveriges kommuner står inför en 

stor välfärdsutmaning. Det handlar om att möta den demografiska utvecklingen med nya sätt att tänka, jobba 

och nyttja våra resurser. Nya ekonomiska förutsättningar ger mindre pengar när färre jobbar. Detta leder till brist 

på arbetskraft och kompetens inom snart alla våra yrken. Under året har det synts tydligt att vi inte har minskat 

storleken på organisationen tillräckligt snabbt i alla delar i förhållande till tillgängliga resurser. Därför har 

mycket tid och kraft lagts till resursoptimering i verksamheterna. 

Viktiga händelser inom personalområdet 

En arbetsmiljö som präglats av pandemisituationen 
Året 2020 har naturligtvis till stor del präglats av pandemisituationen även ur ett HR-perspektiv. Organisation 

och arbetssätt har fått anpassas efter rådande förhållanden och efter de kommunövergripande 

arbetsgivarpolitiska hållningarna. Arbetsmiljölagstiftningen föreskriver att riskbedömningar utifrån 

medarbetarperspektivet ska genomföras och detta har också skett på olika nivåer inom förvaltningen. Det 

handlar dels om risken för smittspridning och dels om riskbedömning i förhållande till förändrade arbetssätt, 

exempelvis har många av förvaltningens lärare med kort varsel fått ställa om från ordinarie 

undervisningssituation till distansundervisning. 

Rekrytering av gymnasiechef 
Under hösten rekryterades en ny gymnasiechef, och tjänsten tillträddes under december. Tidigare under året har 

uppdraget bemannats tillförordnat genom interna lösningar med befintlig bemanning. Detta har inneburit att 

kontinuitet har kunnat upprätthållas, men situationen har ställt extra höga krav på samarbete och fördelning av 

uppdrag och arbetsuppgifter. 

Effektiviserad organisation för de förvaltningsgemensamma resurserna 
En organisationsförändring som berörde de förvaltningsövergripande enheterna Stöd och styrning samt 

utvecklingsavdelningen har genomförs under året, vilket innebar en effektivisering av en chefstjänst samt ett 

antal tjänster inom utvecklingsområdet. De två separata enheterna slogs samman och tidigare chef för Stöd & 

styrning erhöll uppdraget som chef för den nya gemensamma enheten Verksamhetsstöd & utveckling, med 

befattningen biträdande förvaltningschef. 
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Kompetenscentrum prövar ny ledningsorganisation 
Inom Kompetenscentrum har en ny ledningsorganisation prövats under året. Förändringarna -som ännu inte är 

permanent beslutade - innebär bland annat att uppdraget som biträdande verksamhetschef tagits bort, samtidigt 

som ytterligare en enhetschefstjänst inrättats. Detta har inneburit att enheten för etablering och enheten för 

arbetsmarknad leds av var sin enhetschef, istället för en gemensam. Vidare har ansvaret för enheten för service 

flyttats från verksamhetschef till enhetschef för Vägledningen. 

Minskat antal ungdomscoacher 
Inom enheten för etablering bedrevs tidigare HVB-hem, men utifrån att behovet har förändrats fattades under 

våren beslut om nedläggning av verksamhet. Detta medförde ett omställningsarbete med minskning av antalet 

ungdomscoach-tjänster. 

Budgetanpassningar 
Inom såväl Kompetenscentrum som gymnasiet har dessutom ett omfattande arbete med att anpassa 

verksamheten till budget för 2021 bedrivits, framför allt under senare delen av året. Anpassningsarbetet kommer 

innebära ytterligare minskning av ett antal tjänster. 

  

Nämndens kommentar kring Coronaviruset, Covid-19 

Nämndens verksamheter påverkades tidigt av Coronapandemin då det i månadsskiftet januari-februari 

uppmärksammades att elever och lärare under APL befunnits i ett område i Finland med bekräftade fall av 

Covid-19. Eleverna studerade hemifrån en begränsad period när de kommit tillbaka tills det kunde konstateras 

att de inte själva smittats. Arbete hemifrån gällde även medarbetare. 

I februari ställdes även ett planerat besök från en skola i Kina in. Alla internationella utbyten avbokades, först 

fram till årsskiftet men senare för hela läsåret 2020/2021. 

Dessa händelser gavs nationellt mediaintresse. 

I mars kom rekommendationen om att gymnasieutbildning och vuxenutbildning skulle bedrivas på distans. Den 

17 mars fattades beslut om distansundervisning i Kungsbacka och i princip över en natt ställde 

gymnasieskolorna och vuxenutbildningen om. Gymnasiesärskolans individuella program fortsatte som vanligt 

med undervisning på plats i skolans lokaler. 

I slutet av vårterminen öppnades det upp för att låta elever komma till skolorna fysiskt och genomföra vissa 

nödvändiga moment för att kunna få examen. 

Alternativt studentfirande för avgångselever genomfördes, med stort bistånd och i samverkan med 

Förvaltningarna för Teknik och Service, under en vecka i juni. 

Covid 19 har haft stor påverkan på Kompetenscentrums verksamhet. Genom hög flexibilitet och och en snabb 

omställning till bland annat digitala möten har arbetet med att utveckla arbetsmarknadsprocessen kunnat fortgå. 

Flera åtgärder har vidtagits i Kompetenscentrums lokaler. 

Gymnasieskolorna startade åter upp undervisning på plats i augusti. Omfattande åtgärder genomfördes och 

reviderades löpande i syfte att skapa avstånd och minska smittspridningen.  Efter rekommendationer från FHM 

övergick gymnasieskolorna först till delvis distansundervisning den 24 november för att sedan from 7 december 

tom 24 januari övergå till heltid distansundervisning. Distansundervisningen gäller inte gymnasiesärskolan och 

introduktionsprogrammen. 
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2 Faktorer i omvärlden som påverkat oss under 2020 

Inflödet av nyanlända minskade 

Mottagande av nyanlända avstannade helt mellan mars-september 2020 på grund av coronapandemin. 

Mottagandet återupptogs i oktober och sedan dess har förvaltningen haft intensivt mottagande vilket har 

påverkat den interna verksamhetsplaneringen då väldigt många anlänt vid samma tidpunkter. Innan året är slut 

är mottagandet utifrån kommuntalet 2020 som är 131 personer i stort sett uppfyllt. 

Situationen med pandemin har medfört konsekvenser för de nyanlända som mottagits under 2020.  Det har tagit 

längre tid att starta aktiviteter vilket förlänger tiden för integration. En hel del av etableringsarbetet har bedrivits 

på distans. Många är mindre vana vid det ”digitala” samhället de har kommit till i jämförelse med de länder de 

anländer ifrån. Detta har inneburit att etableringstiden har förlängts på så sätt att man inte blir klar med språk, 

får arbete och etablerar sig inom de 24 månader som det är tänkt. 

Annorlunda studentfirande   

På grund av den pågående pandemin blev årets skolavslutning och student annorlunda. I planeringen utgick 

Kungsbacka kommun från Folkhälsmyndighetens rekommendationer om att inte samla mer än 50 personer på 

ett och samma ställe eller i nära anslutning till varandra. Det traditionella studentfirandet ställdes därför in. I 

Kungsbacka beslutades att man istället skulle genomföra ett alternativt firande. Diskussioner fördes med både 

elever och personal för att hitta så bra lösningar som möjligt. Det alternativa firandet innebar att vi genomförde 

sudentutspring utspritt på fem dagar och med ett mindre antal elever vid varje tid. Det alternativa studentfirandet 

blev mycket uppskattat och delar av upplägget kommer att bibehållas kommande år. 

Kungsbackas unika arbetsmarknadsprocess  

Grunden under coronapandemin har varit att i möjligaste mån inte förändra arbetssättet för Kungsbackas unika 

arbetsmarknadsprocess. Vad som försvårat och som förväntas försvåra processen även framåt, för att 

kommuninvånare ska bli självförsörjande, är yttre faktorer eftersom möjligheterna till anskaffning av 

praktikplats- och anställningar begränsats. Den digitala utvecklingen har dock påskyndats och ger nya 

möjligheter. Arbetet med arbetsmarknadsprocessen utvecklas vidare, trots förändrade förutsättningar, utifrån 

alla de möjligheter som finns. 

Arbetsförmedlingens förändrade arbetssätt   

Den reformering Arbetsförmedlingen genomgick och den förändring av arbetsmarknadspolitiken som 

genomfördes 2019 har fortsatt påverka både samarbete och utveckling under 2020. Under hösten 2019 stängdes 

Arbetsförmedlingens lokalkontor i Kungsbacka. Kungsbackas invånare hänvisas sedan dess, förutom till digitala 

kanaler, till kontoren i Göteborg, Mölndal eller Varberg. Vad gäller nyanlända i Kungsbacka hänvisas 

målgruppen till Varberg. En effekt blir ett ökat tryck på Kompetenscentrum särskilt vad gäller nyanlända då 

gruppen generellt inte har en hög digital mognad och föredrar fysiska möten framför digitala. Under hösten 

2020 har ett arbete gjorts i samarbete mellan Kompetenscentrum och Arbetsförmedlingen för att ta fram en ny 

lokal överenskommelse mellan Kungsbacka kommun och Arbetsförmedlingen. 
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3 Uppföljning mål 

Kommunens främsta styrdokument är visionen. Utifrån de utvecklingsområden som visionen lyfter fram och 

utmaningarna kommunen står inför, har kommunfullmäktige beslutat om fem kommunövergripande mål. Målen 

är ett tydligt riktmärke för utvecklingen av kommunen som helhet och beskriver vad verksamheterna ska uppnå. 

De kommunövergripande målen preciseras i fokusområden. Målen gäller samtliga nämnder förutom valnämnd 

och överförmyndare i samverkan. Nämnderna ansvarar för att bidra till att vi når de kommunövergripande 

målen. Fokusområdena kan brytas ned till egna nämndmål, men nämnderna kan också välja att utgå direkt ifrån 

de kommunövergripande målen. 

Vi har en kommungemensam plan med prioriterade aktiviteter för att nå målen, som innebär att flera 

förvaltningar arbetar tillsammans med komplexa områden för att det ska bli ett bra resultat. Alla mål ska tas om 

hand men alla behöver inte göra allt. Nämnderna kan i och med det gemensamma målarbetet bidra i olika 

omfattning till de olika fokusområdena. Inom några områden kan det bli betydligt mer och i andra i lite mindre 

utsträckning. Förvaltningarna ansvarar för att ta fram genomförandeplaner med aktiviteter för att nå målen samt 

följa upp dem och redovisa till nämnden. 

Målarbetet utvärderas i samband med delårs- och årsbokslut, men också vid dialogträffar som vi kallar 

checkpoint. Måluppfyllelsen baseras både på en kvantitativ bedömning av indikatorer och på den kvalitativa 

uppföljning som nämnderna gör. Målen gäller under mandatperioden och och därför behöver vi vara uthålliga 

eftersom effekterna av flera satsningar kommer märkas först om något eller några år. 

Samordning 

Kommunstyrelsen har en samordnande roll med ett särskilt ansvar för de kommunövergripande målen, vilket 

innebär att ta fram underlag för utveckling och förbättring av målen. Kommunledningskontoret ansvarar för att 

sammanställa vad nämnderna gör för att bidra till måluppfyllelse samt att följa upp arbetet och göra en samlad 

analys. 

3.1 En attraktiv kommun att bo, verka och vistas i 

Beslutats av 

Kommunfullmäktige 

Fokusområden 

- I Kungsbacka finns attraktiva bostäder med inspirerande byggnadsmiljö för olika behov, generationer och 

livsstilar. 

- Kungsbacka har välkomnande och trygga miljöer. 

- I Kungsbacka finns mötesplatser för samvaro, rekreation, upplevelser och kreativa utbyten. 

Sammanfattning av nämndens arbete med målet 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad bidrar till måluppfyllelsen av detta kommunövergripande mål med 

tillhörande fokusområden genom att skapa trygga miljöer för elever, studerande och övriga målgrupper och 

berörda invånare. Det är fortsatt en hög andel gymnasieelever som anger att de känner sig trygga i skolan, 90%. 

Detta är en förbättring jämfört med 2019. Den upplevda tryggheten är utifrån svaren stabil på de flesta 

skolenheter. 

Inriktningen på arbetet inom From Great to Excellent- tillgänglig lärmiljö – bidrar till att skapa och utveckla 

trygga miljöer och trygga elever. 

Under 2020 har stort fokus legat på pandemins effekter och att så långt det är möjligt förhindra smittspridning. 

Flera åtgärder har vidtagits i Gymnasieskolornas och Kompetenscentrums lokaler för att förhindra 

smittspridning pga pandemin. Möten med kommuninvånare och övriga besökare har skett med ett medvetet 

förhållningssätt enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 
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3.3 Bästa företagsklimatet i Västsverige 

Beslutats av 

Kommunfullmäktige 

Fokusområden 

- Kommunen är en möjliggörare för entreprenörer och företagsamma människor. 

- I Kungsbacka får vi nya arbetstillfällen och snabb etablering både för individer och företag genom samverkan 

mellan näringsliv och utbildning. 

Sammanfattning av nämndens arbete med målet 

Ett av gymnasieskolans prioriterade målområden är skola-omvärld. Arbetsgruppen har delats in undergrupper. 

En grupp har fokus på APL där man tagit fram självskattningsfrågor. Varje arbetslag ska tillsammans med sin 

rektor gå igenom dessa för att se vad som behövs förbättras och utvecklas för att ge eleverna en kvalitetssäkrad 

APL.  Det har även skapats en mixgrupp med förstelärare från skola-omvärld och välmående som ska jobba 

med den breda vägledningen. Därutöver finns en grupp kvar som fokuserar på att systematisera 

högskolekontakter och stödet till arbetslagen gällande detta. I huvudmannens systematiska kvalitetsarbete 

2019/2020 identifierades kvalitetssäkring av APL genom till exempel handledarutbildning som ett 

utvecklingsområde. Detta har en grupp arbetat med under våren 2020. Handledarutbildning har genomförts i 

stor utsträckning, men blev svårare att genomföra under våren på grund av Corona. APL-platser samordnas i 

huvudsak via praktikplatsen.se. 

I huvudmannens systematiska kvalitetsarbete för läsåret 2019/2020 identifierades uppföljningen av effekter och 

resultat av APL och collegeplattformarna Vård- och Omsorg samt Teknik som utvecklingsområden. En modell 

för att följa upp resultatet av APL och Collegeplattformarna ska tas fram av priomålsområde Skola-Omvärld 

under 2021. 

Utvecklingsarbetet inom Yrkesintroduktion har fortlöpt väl och utan avvikelser undantaget målet att fler elever 

planeras byta till Yrkesintroduktion från Språkintroduktion. Detta begränsades under våren av 

distansundervisning och små möjligheter att göra praktikbesök. Aktiviteter som genomförts: 

 Deltagande i APL-råd 

 Fler handledare som går APL-handledarutbildning 

 Samverkansmöten mellan yrkesintroduktionsutbildningar på Elof Lindälvs Gymnasium och 

Aranäsgymnasiet 

 Nystartad samverkan med arbetsmarknadsenheten kring lokala jobbspår. 

 Fler elever i korta utbildningar för ökad anställningsbarhet, exempelvis ställningsbygge och 

truckkörkort. 

Antalet elever som driver företag inom Ung Företagsamhet minskade något läsåret 2020/2021. Av Kungsbackas 

428 UF-elever kom 205 från Elof Lindälvs Gymnasium och 160 från Aranäsgymnasiet. Ung företagsamhet är 

ett utbildningskoncept för gymnasieelever som vill prova att driva eget företag. Under ett läsår får eleverna 

uppleva ett företags hela livscykel genom att starta, driva och avveckla ett UF-företag. Alla elever, oavsett 

program, ges möjlighet att driva UF-företag. 
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6  Personal 

6.1 Kompetensförsörjning 

6.1.1 Attrahera/rekrytera 

I likhet med många andra verksamhetsområden har förvaltningen för Gymnasium och Arbetsmarknad flera 

yrkesgrupper som är svårrekryterade, och det är viktigt att kontinuerligt se över nya möjliga sätt att attrahera, 

rekrytera och behålla medarbetare. 

Under året har det exempelvis funnits stora utmaningar i att hitta lärare med önskad kompetens och legitimation 

för arbete inom gymnasiesärskolan. Det råder även brist på vissa andra lärarkategorier, framför allt inom de 

tekniska och naturvetenskapliga ämnena och inom svenska som andraspråk. Samtidigt bedöms andelen behöriga 

lärare inom förvaltningens utbildningsverksamheter i stort fortsatt ligga på en relativt hög nivå. Det är också 

glädjande att intresset för rektorstjänster inom gymnasiet tycks vara relativt stort, med såväl interna som externa 

sökande till lediga tjänster. 

Inom gymnasieskolan har ett särskilt samarbete med Rekryteringscenter påbörjats under året, bland annat med 

syftet att öka kvaliteten och samordningen i samband med annonsering och rekrytering. 

Vad gäller Kompetenscentrum har det under året inte funnits något större behov av nyrekryteringar, då 

situationen istället har handlat om att minska antalet medarbetare något. Tidigare har det funnits utmaningar i att 

rekrytera rätt kompetens inom befattningar såsom studie- och yrkesvägledare och myndighetshandläggare, men 

i år har bemanningssituationen för dessa yrkesgrupper kunnat hanteras relativt enkelt. 

En del i att kunna attrahera nya medarbetare handlar om att ha konkurrenskraftiga lönenivåer. Jämförelser görs 

därför kontinuerligt med omkringliggande kommuner liksom kommuner inom Göteborgsregionen. 

Det kan vidare finnas ett visst värde i att delta i mässor, högskole-/universitetsdagar och så vidare, men framför 

allt att synas i sociala medier samt utveckla en strategisk plan för extern kommunikation av verksamheterna som 

arbetsplats och av förvaltningen som arbetsgivare. Med anledning av pandemisituationen under året råder andra 

förutsättningar för mässor och dylikt och det kommer vara viktigt att tänka nytt kring sätt att nå ut till 

exempelvis studenter och andra framtida medarbetare. 

Ett positivt och autentiskt arbetsgivarvarumärke kommer framledes sannolikt bli än viktigare inför kommande 

konkurrens om arbetskraft, och det är viktigt att i samband med olika typer av vägval och beslut beakta 

arbetsgivaraspekten. På vilket sätt kan vi vara och upplevas som en attraktiv arbetsgivare? En kontinuerlig 

dialog i förvaltningens samverkansforum kring dessa frågor är värdefull och ger viktiga inspel i sammanhanget. 

Ett partsgemensamt arbete kring strategisk kompetensförsörjning har påbörjats under året, med genomgång av 

nuläge, kommande utmaningar och prioriterade aktiviteter, vilket har resulterat i en handlingsplan. Arbetet 

fortskrider under det kommande året. 

6.1.2 Utveckla/behålla 

Personalomsättning är ett mått på antalet avgångar i relation till antalet tillsvidareanställda, och ligger inom 

förvaltningen under året på knappa 18 % vilket är en tydlig ökning sedan motsvarande period föregående år. I 

sammanhanget bör det dock beaktas att Lönecenter ändrat sitt arbetssätt med registrering av anställningar, vilket 

påverkar totala nivån för personalomsättning, så att den blir högre. Omsättningen i förvaltningen ligger dock 

över genomsnittet i kommunen i sin helhet - vilket inte var fallet föregående år - och det kan därför antas att 

ökningen inte enbart har med den förändrade hanteringen att göra. 

Att analysera personalomsättning låter sig inte göras enkelt, men nyckeltalet bör beaktas i förhållande till att 

flera av förvaltningens personalgrupper har en gynnsam arbetsmarknad, vilket kan påverka. De båda 

verksamheterna, Gymnasiet respektive Kompetenscentrum ligger på ungefär samma nivå, men inom 
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verksamheterna skiljer sig omsättningen åt. Elof Lindälvs gymnasium har en betydligt lägre personalomsättning 

än Aranäsgymnasiet. Den del av Aranäs som sticker ut, och för med sig att genomsnittsnivån för hela skolan 

påverkas, är framför allt enhet 1B, det vill säga LSS-fritidsverksamheten. 

Inom Kompetenscentrum är det enheten för Etablering som höjer nivån på genomsnittliga omsättningen, vilket 

enkelt kan förklaras främst med effekten av nedläggningen av HVB-boendet och arbetsbristuppsägningar av ett 

flertal ungdomscoacher. 

Generellt kan också antas att arbetet med budgetanpassningar -  och vad det alltid medför i form av oro och 

påverkan på arbetsmiljön -  som skett inom flera delar av förvaltningen under året, kan ha ökat benägenheten 

hos medarbetare att själva avsluta sin anställning. 

Inför framtiden står förvaltningen inför en rad utmaningar. Det är därför viktigt att värna om och utveckla de 

faktorer som påverkar uppfattningen om organisationen som arbetsgivare i en positiv riktning, och samtidigt 

ständigt arbeta för att minimera eller undanröja risker. Förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete är ett i 

sammanhanget viktigt redskap, på såväl medarbetarnivå och gruppnivå som på organisatorisk nivå. 

Arbetsmiljöarbetet följs upp regelbundet och utvecklingsbehov diskuteras tillsammans med fackliga företrädare 

i förvaltningens samverkansgrupper. Samtliga chefer och skyddsombud har genomfört steg ett till tre i 

kommunens gemensamma arbetsmiljöutbildning, och utbildningen som genomförs partsgemensamt slutförs i 

början av år 2021. 

Vad gäller sjukfrånvaron har förvaltningen en relativt låg nivå, även om den ökat sedan året innan. Det ligger 

nära tillhands att anta att pandemisituationen - och med den förändrade krav på att medarbetare stannar hemma 

från arbetet även vid milda symptom - har påverkat sjukfrånvaron under året. 

Sjukfrånvaron skiljer sig, precis som det gjort tidigare, mycket åt mellan de båda verksamheterna. 

Sjukfrånvaron inom Kompetenscentrum är mer än dubbelt så hög som gymnasiets. Emellertid skiljer 

sjukfrånvaron sig också åt inom verksamheterna. Man kan exempelvis se vissa mönster där hög 

personalomsättning och hög sjukfrånvaro förekommer inom samma enheter. En fördjupad analys kring trender 

och tendenser, där sjukfrånvaron också följs upp på enhetsnivå görs av HR tillsammans med fackliga parter och 

förvaltningens chefer. 

Nya medarbetare inom förvaltningen introduceras enligt särskilt program på arbetsplatsen, och har tidigare 

välkomnas även till ett förvaltningsgemensamt introduktionstillfälle med förvaltningsledningsgruppen. Dessa 

tillfällen har emellertid uteblivit i år, som en följd av de restriktioner som råder utifrån pandemin. Under 2021 är 

förhoppningen att kunna se över alternativa tillvägagångssätt för gemensam introduktion som inte kräver fysisk 

närvaro, och dessutom introducera ett digitalt introduktionspaket för individuella introduktioner. 

För att behålla och utveckla förvaltningens medarbetare är det viktigt att kunna erbjuda utvecklings- och 

karriärmöjligheter. Inom läraryrket har de senaste åren skett en utveckling och utökning av karriärvägar, med 

möjligheter exempelvis som förstelärare. Vid start av år 2015 hade förvaltningen fyra förstelärare. Sedan dess 

har fler och nya förstelärare utsetts, och vid årsskiftet fanns inom förvaltningen över 30 stycken. Andra 

alternativ för våra medarbetare är befattningar eller uppdrag som arbetslagsledare, samordnare, projektledare 

eller andra ledningsuppdrag. Vi har flera exempel på interna rekryteringar till chefsuppdrag, vilket innebär att 

möjligheter finns till intern karriär. 

Under året har gemensamma utvecklingsdagar genomförts med samtliga chefer och strategiska ledarroller inom 

förvaltningen, under begreppet "Mötesplats ledare". Vidare har chefer från förvaltningen, liksom medarbetare 

med ledningsuppdrag, deltagit i Kungsbackas utvecklingsprogram ”Leda i utveckling”. Planering har skett för 

att samtliga chefer ska ha genomgått utvecklingsprogrammet senast 2021. Förvaltningen har även haft deltagare 

i aspirantprogrammet "Jag vill bli chef". 

Det har också arbetats vidare med att utveckla samverkan mellan arbetsgivare och de fackliga organisationerna. 

Grundtanken är att en fungerande samverkan bidrar till utveckling av verksamhet, såväl som till delaktighet och 

engagemang hos medarbetare. En dialog förs också  kring hur APT används på bästa sätt för att bidra till 
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medarbetares delaktighet i verksamhets- och arbetsmiljöfrågor och medverka till att dessa integreras. 

En del i att kunna behålla medarbetare handlar om att ha konkurrenskraftiga lönenivåer. Jämförelser görs därför 

kontinuerligt med omkringliggande kommuner liksom kommuner inom Göteborgsregionen. Under årets 

löneöversyn genomfördes exempelvis en särskild satsning för förvaltningens lärare inom gymnasiesärskolan. 

Som en avslutande del i 2020 års löneöversyn genomförs dessutom en särskild kompetensförsörjningssatsning. 

Denna sker i syfte att uppmuntra nyckelpersoner att stanna kvar i organisationen, och premiera de medarbetare 

som utför ett mycket gott arbete och som bedöms ha betydelse för verksamheten. 

Andelen medarbetare som arbetar heltid är i förvaltningen drygt 91%, vilket motsvarar en relativt sett hög andel 

heltidsarbetande medarbetare, och dessutom en ökning sedan året innan. Intentionen är att erbjuda önskad 

sysselsättning till alla medarbetare. I slutet av föregående år genomfördes en uppföljning avseende den så 

kallade "ofrivilliga deltidssysselsättningen". Kartläggningen över deltidsanställningarna inom förvaltningen 

visade bland annat att merparten av medarbetarna som har en deltidsanställning i nuläget inte önskar någon 

utökad sysselsättning. Tio medarbetare totalt inom förvaltningen är intresserade av höjd tjänstgöringsgrad men 

endast ett fåtal av dessa kan tänka sig kombinationsuppdrag vid olika enheter/skolor eller verksamheter. 

Resultatet av genomlysningen innebär att det kan konstateras att förvaltningen i hög grad uppfyller sin ambition 

om att i möjligaste mån erbjuda så många medarbetare som möjligt, av de som så önskar, en heltidstjänst. 

Uppföljningen planeras att genomföras vartannat år. 

6.1.3 Avsluta 

När en medarbetare slutar är det av värde att ta tillvara dennes erfarenheter och synpunkter som anställd. Att 

systematiskt genomföra avgångsintervjuer är ett sätt att utveckla verksamheten. Att visa intresse för 

medarbetarens erfarenheter och synpunkter kan också bidra till att skapa en positiv bild av arbetsgivaren och 

förhoppningsvis till att den medarbetare som lämnar blir en bra ambassadör. Genom att dokumentera och 

analysera intervjuerna kan vi också hitta möjligheter till förbättringar i verksamheten, samt öka kunskapen om 

hur organisationen bättre kan attrahera och behålla värdefulla medarbetare. En god systematik vad gäller 

avslutningssamtal ingår också som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet som ett värdefullt redskap för att 

undersöka arbetsmiljön. 

Utgångspunkten är att på ett systematiskt sätt samla in och analysera de värdefulla synpunkter som lämnas av 

avgående medarbetare. Den rutin som finns i förvaltningen för Gymnasium och Arbetsmarknad innebär att 

samtal ska erbjudas varje tillsvidareanställd medarbetare. Närmaste chef använder inkomna synpunkter som en 

del i underlaget för att kontinuerligt bedöma arbetsmiljön, enligt principerna om ”Systematiskt 

arbetsmiljöarbete”. Samtidigt skickas också dokumentation av genomförd intervju till förvaltningens HR-

funktion som årligen sammanställer och analyserar inkomna underlag för rapport och dialog i förvaltningens 

samverkansgrupp och ledningsgrupp. 

Under föregående år fanns fem samtal som dokumenterats och skickats till HR-funktionen för sammanställning 

och analys till årsredovisningstillfället. Chefer på samtliga nivåer i organisationen har under året 2020 gjorts 

uppmärksamma på den rutin som finns samt vikten av och värdet i att genomföra avslutningssamtal, och under 

2020 inkom arton samtalsdokumentationer, vilket är en tydlig ökning. Under 2021 fortsätter arbetet med att 

tillse att genomförande och dokumentation enligt fastställd rutin sker. 

Generellt sett framträder en positiv upplevelse av förvaltningen som arbetsgivare, från de medarbetare som 

lämnat oss under året, och vars upplevelse dokumenterats funnits tillgänglig för sammanställning. "Jag gillar 

drivet i organisationen. Det känns som att alla gör sitt bästa hela tiden och verkligen vill utvecklas och utveckla 

organisationen. Det är inspirerande att arbeta i en sådan organisation.", uttrycker en av de intervjuade. 

Merparten uttrycker att utvecklingsmöjligheterna har varit goda, och att ens kompetens tagits tillvara men det 

finns också exempel där medarbetare upplevt sig "inlåsta" in sin tjänst, att det finns bristande struktur och 

möjligheter att gå vidare till nya uppdrag. 

Vad gäller arbetsmiljö och arbetsklimat framträder också en positiv bild i det stora hela, där flertalet intervjuade 
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förmedlar en glädjande bild om goda samarbeten och ett positivt arbetsklimat - även om det samtidigt finns 

signaler på brister. 

Vidare framträder en gynnsam upplevelse av ledarskapet. Dokumentationen från de intervjuade medarbetarna 

innehåller fina omdömen om de berörda cheferna. Det som emellertid framträder som en röd tråd är flera 

medarbetares upplevelse av att hans eller hennes chef har för mycket att göra. Som en lärare uttrycker det: "Du 

har gjort så gott du kunnat, hade varit trevligt att se sin chef mer men förstår att det är svårt med så många 

medarbetare" 

De allra flesta intervjuade lämnande medarbetare uppger att de skulle rekommendera en vän att söka arbete i vår 

organisation, och alla svarande utom en kan tänka sig en ny anställning igen, vilket ändå kan ses som ett kvitto 

på att förvaltningen och/eller kommunen i hög grad uppfyller målet att vara en attraktiv arbetsgivare med goda 

arbetsplatser. Samtidigt finns det naturligtvis mycket som går att förbättra och arbeta vidare med. 

Förvaltningsledningen tar till sig av den input som kommer via avslutningssamtalen och analyserar resultatet 

tillsammans med samverkansgrupp. Tillsammans med de bilder som förmedlas via medarbetarenkäten, fackliga 

dialoger, möten med medarbetare och chefer samt andra undersökningar utgör informationen underlag för hur 

det fortsatta arbetet för att bli en än mer attraktiv arbetsgivare ska utformas 

6.2 Analys personalmått 

Vid slutet av året arbetade 523 medarbetare (med månadslön) inom förvaltningen för Gymnasium & 

Arbetsmarknad, vilket innebär att förvaltningen har färre medarbetare än vid föregående årsskifte. Hela 

minskningen mellan åren är gjord inom Kompetenscentrums verksamhetsområde, och antalet anställda på 

gymnasiet har istället ökat något under 2020. 

Vad gäller personalminskningen inom Kompetenscentrum har den framför allt skett utifrån behov av 

ekonomiska anpassningar samt förändringar i omvärlden. Minskningen har till viss del kunnat hanteras genom 

att att medarbetare som slutat på egen begäran inte har ersatts. I samband med nedläggningen av HVB-hemmet, 

inom enheten för Etablering, vidtogs därutöver en omställningsprocess som resulterade dels i ett antal 

omplaceringar, dels i ett antal uppsägningar på grund av arbetsbrist. Dessa personalförändringar svarar för den 

största delen av minskningen av antalet anställda inom Kompetenscentrum. 

Andelen kvinnor är 65 %, och medarbetarnas medelålder 47 år, vilket innebär en något högre medelålder än 

kommungenomsnittet. 

Vad gäller medarbetare som arbetar heltid är andelen i förvaltningen drygt 91%, vilket innebär att förvaltningen 

har en relativt sett hög andel heltidsarbetande medarbetare. De specifika förutsättningar som råder inom 

utbildningsområdet, med krav på behörigheter, och tjänster med undervisning inom särskilda ämnen, minskar 

ibland möjligheten att alltid kunna erbjuda heltidssysselsättning för våra medarbetare, även om så är intentionen. 

Det är också så att en del av medarbetarna själva har valt deltid.  Föregående år genomfördes en uppföljning 

avseende den så kallade "ofrivilliga deltidssysselsättningen". Kartläggningen över deltidsanställningarna inom 

förvaltningen visade bland annat att merparten (74%) av de medarbetare som har en deltidsanställning i nuläget 

inte önskar någon utökad sysselsättning. 

Personalomsättningen i förvaltningen ligger på 18 %, vilket är en tydlig ökning sedan föregående år.  

Arbetsgivaren och förvaltningens samverkansgrupp har under 2020 tillsammans följt upp och analyserat 

personalomsättningen på ett djupare sätt än tidigare, och kommer att fortsätta så även 2021. 

Den totala sjukfrånvaron i förvaltningen, som är ett mått på andel sjukfrånvarotimmar i förhållande till den 

totala arbetade tiden, uppgår under 2020 till 4,5 %, vilket motsvarar 16 sjukfrånvarodagar i snitt per anställd. En 

viss ökning av sjukfrånvaron har skett det senaste även om förvaltningen jämfört med kommunen i sin helhet 

har en relativt låg nivå. Naturligtvis ligger det nära tillhands att utgå från att den specifika situation som har rått 

under året, med pandemi och särskilda krav på medarbetare att stanna hemma från arbetet vid lätta symtom, 

påverkat sjukfrånvaronivån. 
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Ytterligare förklaringar till överskott är svårigheter att rekrytera personal på vissa positioner vilket medfört 

vakanser under helåret 2020 där man inte ersatt dessa med vikarier, något som inneburit en minskning av 

lönekostnaderna på vissa program. Vidare var vissa sökta statsbidrag inte med i budget på grund av osäkerhet i 

huruvida dessa skulle beviljas eller inte. Detta innefattar framförallt annat statsbidrag för 

Introduktionsprogrammen om 1 100 tkr. Utan detta statsbidrag hade dessa program gjort större underskott. 

  

Många program visar överskott i sin driftsbudget där man på grund av Covid-19 inte har haft lika stora 

kostnader för utbildningsmaterial som under ett normalt år. Detta syns framförallt hos program med en stor del 

praktiska moment i undervisningen. Vissa program har haft högre driftskostnader på grund av inköp av verktyg 

för digital undervisning, men på det stora hela har driftkostnaden varit lägre än budgeterat på grund av Covid-

19. 

  

Det finns fortfarande program som har svårigheter att nå budget i balans. Det handlar främst om Beda Hallbergs 

gymnasium, Restaurang och livsmedelsprogrammet, Introduktionsprogrammet språkintroduktion på Elof 

Lindälvs gymnasium, Vård- och omsorgsprogrammet, IB-programmet, Gymnasiesärskolans nationella program 

på Elof Lindälvs gymnasium, Korttidstillsyn över 12 år för gymnasieungdomar (LSS-fritids) samt programmen 

Estetiska programmet inriktning teater samt dans. Flertalet av ovan nämnda program har utmaningar i att 

anpassa organisationen till sjunkande elevantal. Tidigare har beslut tagits om nedläggning av inriktningarna 

dans samt estetik och media på Estetiska programmet. Den fulla effekten av dessa nedläggningar ses först till 

2022. Under 2020 har ett omfattande arbete för att hitta hållbara ekonomiska lösningar på samtliga 

verksamheter inom Gymnasiet genomförts, detta arbete fortsätter under 2021. 

  

Det finns program som gör större överskott vilket täcker upp för underskotten på andra program. Överskotten 

kommer främst från, Samhällsvetenskapsprogrammet, Lärlingsprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet, 

Gymnasiesärskolans individuella program Aranäsgymnasiet, Handels-och administrationsprogrammet, 

Teknikprogrammet, Ekonomiprogrammet samt Gymnasial Lärling. Även på dessa program arbetas det löpande 

med effektiviseringar och optimeringar för att säkerställa att gymnasieverksamheten både på programnivå och 

som helhet bedrivs på ett ekonomiskt hållbart sätt. Sammantaget visar den egna kommunala 

gymnasieverksamheten ett överskott på 8 000 tkr 

  

Den interkommunala ersättningen redovisar ett stort underskott på -8 000 tkr, främst på grund av fler elever i 

verksamheten än vad som var prognostiserat utifrån befolkningsprognosen, men också på grund av minskade 

intäkter från Migrationsverket. Underskottet beror även på minskade intäkter då vi har färre sålda platser till 

andra kommuner. Hade inte delar av kapitalkostnaden använts hade underskottet varit ca -11 000 tkr. 

 

Vuxenutbildning 

Vuxenutbildningsverksamheten redovisar ett underskott på ca -1 700 tkr. 

Särskild utbildning för vuxna redovisar ett överskott på ca 1 300 tkr. Överskottet beror främst på vakanta 

tjänster på grund av för få elever i verksamheten. 

Utbildning på gymnasial nivå redovisar ett underskott på ca -2 200 tkr. Detta beror på en kraftig ökning av köpta 

yrkesutbildningar från andra kommuner. Under sommaren har det även blivit en stor ökning av antal elever på 

gymnasial utbildning vilket inneburit en kraftigt ökad kostnad för köp av utbildning. 

SFI redovisar ett underskott på ca -2 300 tkr. Underskottet beror på lägre intäkter från Migrationsverket. 

Utbildning på grundläggande nivå redovisar ett överskott på 1 000 tkr p.g.a. lägre inflöde av elever. 
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Yrkeshögskolan redovisar ett underskott på ca -1 100 tkr. Det beror på att verksamheten inte haft tillräckligt 

många utbildningar samt för få elever i befintliga utbildningar. På grund av för få behöriga sökande har 

hissutbildning inte startat under hösten. För att uppfylla Folkhälsomyndighetens riktlinjer kring avstånd har 

datorer för hemlån i CAD-utbildningen köpts in för ca 800 tkr. 

  

Vuxenutbildningen på Elof Lindälvs gymnasium redovisar ett överskott på 1 500 tkr. Detta beror framförallt på 

fler studerande än beräknat i budget. 

 

Arbetsmarknadsåtgärder 

Arbetsmarknad redovisar ett överskott på 600 tkr. Detta beror främst på lägre lönekostnader. Personal på 

Kompetensverkstaden som har slutat eller varit sjukskrivna har inte ersatts. Detta för att anpassa verksamheten 

inför förändrat arbetssätt inom arbetsträningen. 

  

Etableringsverksamhet 

Etableringsverksamheten redovisar ett underskott på ca -3 500 tkr. 

Verksamheten för ensamkommande redovisar ett underskott. När det gäller externa boenden för 

ensamkommande redovisas ett överskott på grund av att flera ärenden har avslutats. Boendet i egenregi för 

ensamkommande redovisar ett underskott på grund av färre ungdomar och omställningskostnader då 

verksamheten anpassas. Intäkterna från Migrationsverket har också minskat under året då flera ungdomar har 

fått svenskt medborgarskap samt blivit för gamla för CSN-bidrag, vilket innebär att ersättning upphör. 

Underskottet beror även på att hyran för nerlagda Åsa HVB kvarstår tillsvidare. HVB i egenregi har avvecklats 

under sommaren eftersom inget underlag för verksamhet finns. Delar av personalgruppen har fått nya jobb 

medan andra jobbar vidare under uppsägningstiden. Först i juli 2021 är samtliga kostnadsbesparingar avseende 

personal genomförda. 

Utifrån den fördelningsmodell som Kungsbacka valt fördelas 24 procent av schablonintäkterna till 

kompletterande ekonomiskt bistånd. Detta avser ekonomiskt bistånd för nyanlända under etablering och 

redovisas därför under etableringsverksamhet istället för under verksamheten ekonomiskt bistånd. 

Målsättningen är att de kostnader som finns för den här verksamheten ska finansieras av de schablonersättningar 

kommunen får. Kostnaderna överstiger bidraget och det kompletterande ekonomiska biståndet redovisar ett 

underskott på -3 600 tkr. Det kompletterande ekonomiska biståndet har minskat med ca 600 tkr från 2019 till 

2020. Intäkterna från Migrationsverket har under samma period minskat med ca 2 800 tkr. 

 En bidragande orsak till ett större underskott 2020 jämfört med 2019 är att ett antal individer beviljats 

ekonomiskt bistånd efter flytt till Tempohus i Anneberg då hyran för dessa är högre än tidigare hyra. Detta ökar 

underskottet med ca 2 000 tkr. 

Etableringsenheten som jobbar med mottagande av nyanlända redovisar ett underskott på ca -100 tkr. Detta 

beror främst på ökade kostnader för tomhyror. 

Samhällsorienteringen redovisar ett överskott p.g.a. att mottagandet av nyanlända varit lågt under året. 

Enheten för myndighet 

Enheten för myndighet redovisar ett underskott motsvarande ca -1 400 tkr. Anledningen till detta är att 

kostnaden för utbetalt ekonomiskt bistånd är högre än budgeterat. Det ekonomiska biståndet har ökat med 

703 tkr från 2019 till år 2020. Vid jämförelse för perioden april till december mellan åren 2019 och 2020 har det 

ekonomiska biståndet minskat med ca 100 tkr trots pågående pandemi. Av det utbetala ekonomiska biståndet är 

ca 1 000 tkr kopplat direkt till följd av Covid-19. 
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8 Hållbarhetsbokslut 

Inom Gymnasium & Arbetsmarknad är den genomgående drivkraften utbildning i toppklass, det livslånga 

lärandet samt att bidra till egenförsörjning. Vår strävan är att alla våra målgrupper ska nå sin fulla potential. Den 

dagliga verksamheten ska därför präglas av ett långsiktigt perspektiv och hållbarhet ska integreras i lärandet. 

Miljöperspektivet i undervisningen innebär att ge eleverna insikter så att de dels kan medverka till att hindra 

skadlig miljöpåverkan, dels skaffa sig ett personligt förhållningssätt till de övergripande och globala 

miljöfrågorna. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan 

anpassas för att skapa hållbar utveckling. Arbetsmarknadsprocessen som nämnden ansvarar för ska leda till 

egenförsörjning. Processen har under 2020 utvecklats och förfinats ytterligare. Ett annat av våra huvuduppdrag 

är att bidra till att nyanlända etablerar sig så bra och så fort som möjligt i samhället. 

Mer specifika insatser som gjorts är bland andra: 

Kompetensförsörjning och invånares etablering - Globalt mål: God utbildning för alla  

Under året har fokus ökat på ett nära samarbete mellan näringslivsenheten och Kompetenscentrum för att 

tillgodose näringslivets behov av kompetensförsörjning och invånarnas etablering. 

- Lärande bygg: Lärande bygg omgång 3 pågår. Konceptet har utvecklats ytterligare för att kunna erbjuda både 

bygg och måleri med språkstöd. 

- Jobbmäklare och praktiksamordnare har under fortsatt sitt uppsökande arbete till näringslivet vilket resulterat i 

många nya företagskontakter både regionalt och lokalt. Jobbmäklare har genomfört ett mindre jobbspår 

tillsammans med fyra golfklubbar i Kungsbacka där fem personer fått anställning. 

- Dialog kring jobbspår och kompetenshöjande insatser inom flera branscher har initierats och 

- I början av 2020 var 192 ferieplatser klara och tillsatta. Under Mars -April avbokades 102 platser på grund av 

restriktioner runt covid 19, då främst platser från Vård & Omsorg samt För & Grundskola. I en gemensam 

kraftsamling med alla förvaltningar i kommunen togs 110 nya platser fram på en vecka. 183 av dessa platser 

tackades ja till. 

Leverera välmående - Globalt mål: Hälsa och välbefinnande och God utbildning för alla 

Många insikter och lärdomar har hittills kommit ur det förvaltningsövergripande samarbetet. Relationer har 

byggts och suddat ut ”gränser” mellan förvaltningarna vilket i flera exempel har sänkt tröskeln för att ta kontakt 

med kunniga kollegor även i andra sammanhang där fler perspektiv och annan kunskap behövts. 

Förvaltningarna har tillsammans formulerat effektmål och förhållningssätt som kommer att vara viktiga för att 

lyckas. Sist men inte minst har det allt närmare samarbetet genererat många idéer kring vad som kan göras för 

att Leverera välmående för våra barn och unga i Kungsbacka. 

 

För att långsiktigt stärka det goda, främjande välmåendearbete som sker med skolorna som arena, har en 

Välmående-hubb skapats där utvecklings- och kommunikationsresurser från de tre förvaltningarna fr o m maj 

2020 gemensamt ansvarar för kompetensutveckling inom välmåendeområdet, löpande kommunikation för att 

sprida goda exempel och samt skapa förutsättningar för lärande och samarbete över organisationsgränser. 

Skillnader i pojkar och flickors resultat - Globalt mål: Jämställdhet 

Kollegialt lärande utifrån gemensam litteratur för lärare har genomförts, till exempel utifrån ”det första mötet”: 

Skiljer sig det första mötet åt beroende på om det är en pojke eller flicka (och vad det har för betydelse för 

relationen)? Har du någon tanke eller strategi innan ditt första möte med gruppen kring hur du bemöter eleverna, 

kopplat till kön? Vad kan en pedagog påverka genom sin hållning och i det som sägs i det första mötet för att 

påverka kommande resultat? Exempel på aktivitet med pojkar är att läsa skönlitteratur på program med stor 

andel pojkar och som sedan diskuteras i olika forum tillsammans med olika lärare och där ett av syftena är att ge 

elever en chans att belysa och prata om normer och kön. 



Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad  Kungsbacka kommun 
Nämndens årsredovisning 2020 

 

   

 39 

Hållbarhet på schemat - Globalt mål: Hälsa och välbefinnande, Jämställdhet, Fredliga och inkluderande 

samhällen mm  

I den ordinarie undervisningen ingår hållbarhetsperspektivet och teman kring de globala hållbarhetsmålen. Det 

har även förekommit flera olika aktiviteter där de globala målen har uppmärksammats på olika sätt exempelvis i 

samband med FN-dagen och den internationella dagen för mänskliga rättigheter. 

En viktig fråga i hållbarhetsarbetet för gymnasiet är jämställdhet. Gymnasieskolorna och dess personal arbetar 

med denna fråga som bland annat följs upp systematiskt genom att ställa följande fråga till eleverna årligen: ”i 

min skola pratar vi om jämställdhet mellan könen” Rektorer, arbetslag och lärare ska i denna fråga säkerställa 

att eleverna kontinuerligt får prata om jämställdhet mellan könen i klassrummen vilket bidrar till hållbarhet på 

schemat. Jämställdhetsarbetet är ett utvecklingsområde vilket bland annat Skolinspektionen konstaterade i 

samband med sin kvalitetsgranskning på ett par skolenheter under hösten 2019. Huvudmannen har, tillsammans 

med berörda skolenheter som omfattades av kvalitetsgranskningen, under våren 2020 redovisat vidtagna 

åtgärder. Skolinspektionen bedömde därefter att huvudmannen vidtagit tillräckliga åtgärder för att höja 

kvaliteten på skolenheterna avseende rektors strategiska ledarskap och  arbete gällande jämställdhet. Resultatet i 

elevenkäten gällande jämställdhet har förbättrats sett över den senaste treårsperioden. 

I elevenkäten ställs även frågan " I min skola pratar vi om mänskliga rättigheter ". Resultatet för denna fråga har 

också förbättrats sett över de senaste tre åren. Detta är en viktig fråga att diskutera kopplat mot agenda 2030- 

målet "fredliga och inkluderande samhällen". 
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Ombudgetering och resultatfond 2020 

 

Förslag till beslut  

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad godkänner begäran om ombudget och resultatfond och 

överlämnar till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad önskar föra över sitt överskott till resultatfonden. 

Förvaltningen har enligt uppdrag upprättat och lämnar sin årsredovisning för 2020 tillsammans med 

bifogade handlingar.   

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-02-03 

Blankett ombudget och resultatfond 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

 

Johan Ronner  

Controller 
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Nämnd:ymnas u  & Arbetsmarknad

Driftsredovisning - begäran om resultatdisponering 2020

Spec 

Ansv/vks/

proj

Driftredovisning

/ Projektnamn

Summering - nämndens förslag till beslut

Årsbudget Utfall Avvikelse Ombudgeteras Förs till 

resultatfond

Typ 1 - ej 

utförverksamhet   

återredovisas

Typ 2 - 

versamhet till 

annan nämnd 

återredovisas

Typ 3 - egna 

effektiviseringar 

till resultatfond

Typ 4 - Pågående 

ej avslutade 

projekt  

Ombudgeteras

Summa till 

resultatfond

Summa att 

ombudgetera

Summa att 

återredovisa

Kontrollsumma mot 

bokslutsavvikelse. 

BÖR SLUTA MED 

"0" I SUMMAN

A B C D E=D-C F G H I J K L=G+J M=F+K N=H+I O=F+G+H+I+J+K-E

0 0 0 0 0

2XXX GA -546 376 -544 151 2 225 2 225 2 225 0 0 0

2XXX GA internränta -533 -507 26 26 0 0 26 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

-546 909 -544 658 2 251 0 0 26 0 2 225 0 2 225 0 26 0Totalt nämnden

Överskott

Bokslut 2020 Orsak samt nämndens begäran om resultatdisponering till bokslut o budgetavvikelse 2020

Överskott på 2 225 tkr förs till resultatfond

Motivering (för varje projekt anges motivering). För typ 3 

begäran om överföring till resultatfond lämnas särskild 

redovisning av prestationsmått eller andra 

utvärderingskriterier som visar att överskottet uppstått 

genom egna effektiviseringar.

26 tkr återredovisas då det är överskott på internräntan. 

Underskott
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Uppföljning av intern kontroll 2020 

 

Förslag till beslut  

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad godkänner uppföljning av Intern kontroll 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen och det gemensamma reglementet för nämnderna liksom enligt de ekonomiska 

styrprinciperna ansvarar nämnderna för att den interna kontrollen är tillräcklig. Nämnderna ska årligen 

identifiera och analysera väsentliga risker i den egna verksamheten och utifrån riskanalysen upprätta 

en internkontroll plan. Resultatet av årets arbete ska sammanställas i en internkontrollrapport som ska 

beslutas av nämnden. 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad antog internkontrollplanen 2020 i december 2019 och 

granskningar har genomförts inom förvaltningen under 2020 i enlighet med planen. Resultatet har 

sammanställts i föreliggande rapport. Utifrån 2020 års arbete med intern kontroll är förvaltningens 

bedömning att den för Gymnasium & Arbetsmarknad är tillräcklig och utformad så att en rimlig grad 

säkerhet uppnås när det gäller: 

 efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, policys och riktlinjer 

 ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

 tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 

 skydd mot förluster eller förstörelse av kommunens tillgångar 

 eliminering eller upptäckande av allvarliga fel. 

Några av de genomförda granskningarna har resulterat i att åtgärder vidtas för att rätta till brister och 

minska risken för felaktigheter framöver. Övervägande del av granskningarna har dock varit 

tillfredsställande ur ett internt kontrollperspektiv.  

 

Beslutsunderlag 

Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-01-21 
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1 Inledning 

Enligt kommunallagen och reglementet för nämnderna ansvarar nämnderna för att den interna 

kontrollen är tillräcklig och utformad så att den till en rimlig grad av säkerhet uppnår : 

 efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, policys och riktlinjer 

 ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

 tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 

 skydd mot förluster eller förstörelse av kommunens tillgångar 

 eliminering eller upptäckande av allvarliga fel. 

Nämnderna ska årligen identifiera och analysera väsentliga risker i den egna verksamheten och 

utifrån riskanalysen upprätta en internkontroll plan. Nämnderna ska rapportera resultatet av 

genomförda internkontroller. Nämndernas rapportering används som underlag för rapportering till 

kommunstyrelsen. 

Nämndens arbete med intern kontroll 

Nämndens arbete med intern kontroll genomförs enlighet med kommunens gemensamma arbetssätt 

för intern kontroll. Processen är numera mer separat än tidigare då den ingick som en del i arbetet 

med nämndbudget och årsredovisning. 

Utöver kommungemensamma identifierade risker identifierade nämnden följande 

verksamhetsspecifika risker för 2020: 

 Granskning av åtgärdsprogrammens kvalitet 

 Granskning av handlingar till individutskottet 

 Granskning utdrag ur belastningsregister 

 Granskning av att personer med skyddad identitet i våra verksamhetssystem hanteras enligt 

rutin 
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2 Sammanfattning 

2020 års arbete med intern kontroll visar att den för Gymnasium & Arbetsmarknad är tillräcklig och 

utformad så att en rimlig grad säkerhet uppnås när det gäller: 

 efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, policys och riktlinjer 

 ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

 tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 

 skydd mot förluster eller förstörelse av kommunens tillgångar 

 eliminering eller upptäckande av allvarliga fel. 

Ett mindre antal av de genomförda granskningarna har resulterat i att åtgärder vidtas för att rätta till 

brister och minska risken för felaktigheter framöver. Övervägande del av granskningarna har dock 

varit tillfredsställande ur ett intern kontroll perspektiv. 
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3 Årets arbete med intern kontroll 2020 

De verksamhetsspecifika riskområdena identifierades genom ett riskanalysarbete i förvaltningens 

ledningsgrupp. Därefter arbetade arbetsgrupper fram kontrollmoment och granskningsaktiviteter. I 

arbetet har även regelbundna avstämningar genomförts med nämndens presidium före det att 

nämnden fattade beslut om Intern kontroll plan 2020. 

Processen kring Intern kontroll har letts av funktionerna utvecklingsledare samt utvecklare som 

även har till ansvar att förankra processen i förvaltningens ledningsgrupp. 

För de kommungemensamma risker som ska granskas planerade kommunledningskontorets 

specialister hur granskningen skulle utföras och funktioner som ansvarade på Gymnasium & 

Arbetsmarknad var controller och utvecklingsledare. 

För de verksamhetsspecifika granskningarna har ansvaret för genomförandet legat hos 

specialistfunktioner inom förvaltningens avdelning Verksamhetsstöd & Utveckling. Granskningarna 

har genomförts utifrån plan. 

Utifrån nämndens årshjul för strategisk planering och uppföljning genomför nämnden ordinarie 

kvalitetsuppföljning av sina ansvarsområden. Omfattande granskning av upphandlade utförare inom 

vuxenutbildningen genomförs systematiskt. Skollagen reglerar att huvudmannen, det vill säga 

nämnden, ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete med inriktning mot de nationella målen för 

utbildningarna och som ska dokumenteras. Samma reglering gäller även på skolenhetsnivå. Varje 

rektor ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. 

För nämndens verksamheter som omfattas av socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 

ledningssystem, SOSFS2011:9, ska ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivas. Det rör 

ansvarsområdena försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt bistånd samt vård av unga för dels 

ensamkommande och dels asylsökande som har fyllt 18 men inte 21 år (unga asylsökande). Kopplat 

till detta har ett utvecklat kvalitetsledningssystem införts under 2020. 

Nämndens årshjul ska säkerställa att nämnden får en större uppföljning av sina övergripande 

ansvarsområden samt anmälningar om kränkningar. Månadsvis uppföljning genomförs kring 

ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsprocessen. Vidare får nämnden rapporter om beviljat 

bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) som inte har verkställts tre månader efter beslut. 
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5  Resultat av genomförd granskning 

5.1 Resultat av granskning i den egna verksamheten 

Personal - Uppföljning av semesteravstämning 

Under året har semesteruttaget i förvaltningen noggrant följts. Samtliga chefer har fått information 

om gällande förutsättningar (att medarbetare får spara 30 dagar istället för 40) och påmints om att 

säkerställa att godkänd semesterlista överensstämmer med antalet sökta och beviljade dagar. 

Förvaltningens HR-funktion har följt antal uttagna dagar vid ett antal tillfällen efter sommaren och 

senare under hösten. För de medarbetare som inte tagit ut det antalet semesterdagar som 

semesterlagen föreskriver har enskilda uppföljningar gjorts och respektive chef har kontaktats. Det 

finns i början av november ett fåtal medarbetare som av olika anledningar inte tagit ut 20 dagar, 

exempelvis vid sjukdom eller att anställning ingåtts senare under året. För vissa medarbetare med 

mycket sparad semester finns en plan för uttag under de närmsta åren enligt 

övergångsbestämmelserna. 

Personal - Granskning av avslut av behörigheter vid avslut av anställning eller byte av tjänst 

Samtliga chefer inom förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad har via chefs-

samarbetsrummet i november 2020 fått information om praktiska rutiner vid avslut av anställning. 

Samtliga chefer har också fått information om e-tjänsten "Hantera behörigheter" samt att det finns 

checklistor att tillgå i samband med att medarbetares anställningar avslutas. Det bedöms att 

ytterligare åtgärder inte behöver genomföras. 

Kommungemensam granskning (KLK): 

Den nya rapporten där man kan söka fram avslutade medarbetare har rullats ut under hösten. 

Inbjudan gick ut i systemförvaltarforum, till drygt 90 medarbetare, drygt 60 medverkade vid två 

tillfällen i oktober tillfälle. Information om rapporten finns upplagd i systemförvaltarforumet. HR 

KLK äger och förvaltar nu denna rapport 

Personal - Granskning av att de system och verktyg som förvaltningen ansvarar för har 

behörighetsrutiner och att dessa efterföljs (t ex periodisk granskning av behörigheter). 

Gymnasium & Arbetsmarknad ingår i den centrala granskningen med systemen VKlass och 

Combine. 

Kontrollen genomfördes genom stickprov. Åtta system av kritisk karaktär för kommunen valdes ut 

som underlag för stickprovet. Dessa är Kartportalen, Combine, Personec, Ciceron, VKlass, 

Raindance, SCADA och Proceedo. 

Resultat av granskningen: 

5 av de 8 granskade systemen har beskrivit rutinen för behörighetshantering. 3 har ingen 

rutinbeskrivning men 2 har angett att den kommer att beskrivas i förvaltningsplanen för systemet 

för 2021. Den tredje har en muntlig dialog med ägarna till behörigheter i systemet (Kartportalen). 

Oavsett om rutinen finns beskriven eller inte så hanterar 7 av 8 behörigheter på ett systematiskt sätt. 

Det sista systemet (Combine) följer en rutin delvis. Anledningen till det är att systemförvaltaren 

fortfarande har vissa problem med att få information från cheferna vid ändring av tjänst/behörighet 

samt vid avslut. Det är ett stort system med många användare. 
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Ekonomi - Uppföljning manuella betalningar 

En granskning har genomförts på var 5:e manuell betalning och de leverantörer som fått mest 

pengar utbetalda till sig samt de leverantörer som förekommer flest gånger för Gymnasium & 

Arbetsmarknad under en period från december 2019 till november 2020. 185 verifikationer har 

granskats. Vid granskningen framkom att utbetalningen har skett på rätt sätt och med rätt 

beslutsattestant i samtliga fall förutom 8. I de flesta felaktiga fallen är felet att det saknas 

beslutattest på utbetalningen. 

Inga oegentligheter har noterats, men information och utbildning behövs för samtliga 

administratörer i attestreglemente och redovisning. Detta ska genomföras fortlöpande för att 

upprätthålla kunskapsnivån och för att utbilda nyanställd personal. 

Ekonomi - Granskning av representationskostnader mm 

Totalt har 263 fakturor avseende representation granskats från december 2019 till och med 

november 2020. Granskningen har gjorts utifrån 5 olika moment. Momenten är: (1) har rätt 

momsavdrag gjorts, (2) har syfte och deltagarförteckning bifogats på fakturan, (3) har alkoholinköp 

gjorts, (4) har attestant gjort rätt i attestkedjan, (5) har attestant deltagit vid representationstillfället. 

Totalt har 89 fakturor varit fel på grund av minst ett av dessa moment. Framför allt är det för att 

deltagarförteckning och/eller syfte inte finns bifogat. Ett annat återkommande fel är att attestant har 

deltagit vid representationstillfället, dock avser de flesta av dessa tillfällen mindre belopp så som 

t.ex. fika. När det gäller momsavdrag och alkoholinköp har inga fel upptäckts. När det gäller 

attestkedja och attesträtt har enstaka fel upptäckts samt ett antal fakturor som ej går att bedöma 

eftersom deltagarförteckning saknas. Inga oegentligheter har noterats, men information och 

utbildning behövs för samtliga attestanter och administratörer framför allt avseende eget deltagande 

och att bifoga deltagarförteckning och syfte. 

Informationssäkerhet och administration - Avsnittet roller i förvaltningsplanen 

Granskning av att avsnittet med obligatoriska roller är ifyllt och aktuellt i förvaltningsplanen 2020 

samt att förvaltningsplanen är godkänd av budgetansvarig. 

Alvis: 

Roller finns på plats. 

Systemägare är ifyllt 

Budgetansvarig är ifyllt 

Systemförvaltare är ifyllt 

Systemadministratör är ifyllt 

Teknisk systemförvaltare är ifyllt 

Godkännande finns för förvaltningsplanen från budgetansvarig. 

Educateit: 

Roller finns på plats. 

Budgetansvarig är ifyllt 

Superanvändare är ifyllt 

Teknisk systemförvaltare är ifyllt 
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Godkännande finns för förvaltningsplanen från budgetansvarig 

Lime CRM 

Gymnasium & Arbetsmarknad använder även ett digitalt verktyg som heter Lime CRM. Enheten 

för Arbetsmarknad använder detta verktyg för att samordna de företag som de har samarbeten med, 

såsom kontaktpersoner och vad företagen kan erbjuda för praktik. Det har under året skett 

omorganisering på enheten för Arbetsmarknad varför superanvändare för tillfället är vakant. Arbetet 

med att utse och utbilda en ny superanvändare är igång och förväntas vara klart under 2021. 

Budgetansvarig är enhetschef. 

Procapita 

Gymnasium & Arbetsmarknads elevregistersystem Procapita förvaltas av systemförvaltare på 

systemstöd. Det har under året anställts två nya systemförvaltare som tillsammans varit 

systemförvaltare för Procapita. Med anledning av detta finns inte alla dokument för 2020. 

Förvaltningen har däremot säkerställt att förvaltningen varit ändamålsenlig och samtliga roller finns 

utpekade. En förvaltningsplan för 2021 är framtagen där samtliga roller är utpekade och 

dokumenterade. 

Informationssäkerhet och administration - Stickprov av obligatoriska dokument enligt 

systemförvaltarmodellen 

Granska att obligatoriska dokument enligt systemförvaltarmodellen finns för verksamhetssystem 

och digitala verktyg. 

Alvis: 

Avtal med lev - På plats 

Pub-avtal – På plats 

SLA - På plats 

Förvaltningsplan - På plats 

Teknisk beskrivning (driftwiki) – Det finns information i driftwikin 

Educateit: 

Avtal med lev - Avtalet och uppföljning ligger hos GR 

Pub-avtal - På plats 

SLA - Avtalet och uppföljning ligger hos GR 

Förvaltningsplan - På plats 

Teknisk beskrivning (driftwiki) - Det finns information i driftwikin 

Informationssäkerhet och administration - Granska avtalsuppföljning 

Granska att avtalsuppföljning är genomfört eller inbokat för 2020 för samtliga verksamhetssystem. 

Alvis: Har haft leverantörsmöte men inte separat avtalsuppföljning. 

Educateit: Ligger inte hos oss utan GR. 

Lime CRM: Budgetansvarig har ett inplanerat möte med leverantören. 

Procapita: Systemförvaltare har haft avtalsuppföljning med leverantören. 
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Informationssäkerhet och administration - Implementering/efterlevnad av 

kommunikationspolicy 

Inom Gymnasium & Arbetsmarknad har implementeringen och efterlevnaden säkerställts genom att 

den kommunövergripande kommunikationspolicyn genomsyrar förvaltningens övergripande 

kommunikationsplan och ingår i all kommunikationsplanering. 

Kommunikation är alltid en punkt vid introduktion till nyanställda. Då presenteras kommunens 

övergripande policy och vad den innebär. 

Förvaltningens kommunikatörer har också presenterat och diskuterat kommunikationspolicyn med 

alla förvaltningens chefer, t.ex. i forumet Mötesplats ledare 

Delvis central granskning (KLK); 

Ny kommunikationspolicy antogs av KF och gäller från 2019-12-10. Därefter har: 

 Samtliga kommunikatörer har fått en genomgång och gjort workshops 

 Genomgång i kommunens ledningsgrupp 

 Samtliga Förvaltningsledningsgrupper planeras för genomgång. Före Coronapandemien 

genomfördes genomgång med VO, IF. Övriga kvarstår. 

Verksamhet - Granskning av åtgärdsprogrammens kvalitet 

Granskningen visar att åtgärdsprogrammen på Aranäsgymnasiet och Beda Hallbergs Gymnasium är 

enhetliga och inte visar brister. Elof Lindälvs gymnasiums åtgärdsprogram har en del brister. Det 

gäller otydlighet på vilket program eller årskurs eleven går samt att åtgärdsprogrammet inte alltid 

omfattar en rimlig tidsperiod. Även området hur åtgärder har en tydlig koppling till elevens behov 

av särskilt stöd behöver förbättras. 

Elof Lindälvs gymnasium har haft vakanser/sjukskrivningar av specialpedagog inom några 

skolenheter, vilket i områdena ovan sticker ut. Där har periodvis vikarierande specialpedagoger 

funnits. Ny granskning för Elof Lindälvs gymnasium görs 2021. Denna återfinns i Intern 

kontrollplan 2021. 

Verksamhet - Granskning av handlingar till individutskottet 

Inga fel noterade i granskning av handlingar. Underlag sparas i verksamhetssystem (Combine). 

Verksamhet - Granskning av att personer med skyddad identitet i våra verksamhetssystem 

hanteras enligt rutin 

Granskning har genomförts för Vuxnas lärande genom intervju med systemförvaltare för Alvis som 

hanterar skyddade personuppgifter. Vuxnas lärande har en rutin som bedöms vara tillgänglig för de 

som arbetar med uppgifterna och omfattar de områden som krävs för att administrera skyddade 

personuppgifter i verksamheten. Det är enbart de administratörer som arbetar med skyddade 

personuppgifter som har tillgång till uppgifterna i systemet och de pappershandlingar som 

förekommer i hanteringen förvaras i låst skåp dit enbart administratörerna har tillgång. 

Det har inte varit några incidenter kopplat till hanteringen av skyddade personuppgifter inom 

verksamheten under 2020. Det är även systemförvaltarens uppgift att kontrollera loggar i systemet 

för personer med skyddade personuppgifter och hittills har inga avvikande loggar hittats. 

Systemförvaltaren är den som har skrivit rutinerna och upplever att det finns en medvetenhet och 

respekt i gruppen för frågans allvarlighetsgrad. Systemförvaltaren har inte heller uppmärksammat 

att någon person med skyddade personuppgifter hanterats i strid med den fastslagna rutinen i 

verksamhetssystemet under året. 
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författningarnas krav i skollagen av de granskade områdena förutom området trygghet och studiero. 

På grund av detta förelägger Skolinspektionen ett vite (500 000 kr), om inte åtgärder som avhjälper 

bristerna har vidtagits senast den 31 mars 2020. 

I sina uppföljningsbeslut för skolenheterna konstaterade Skolinspektionen att den påtalade bristen 

på Elof Lindälvs gymnasium skolenhet 4 kring trygghet och studiero var avhjälpt samt att 

tillräckliga åtgärder har vidtagits på Elof Lindälvs Gymnasium skolenhet 2 och Beda Hallbergs 

Gymnasium för att höja kvaliteten på skolenheterna. 

Skolinspektionen avslutade därmed tillsynen och granskningen. 

Granskning av distansundervisning - Skolinspektionen 

Med bakgrund av det rådande läget med pandemin och utifrån den inverkan vårens 

distansundervisning haft på elevernas utbildning granskade Skolinspektionen ett urval av Sveriges 

gymnasieskolors arbete med detta. 

Följande områden berördes: 

 Rektors uppföljning och planering framåt mot bakgrund av distansundervisningen. 

 Stöd och stimulans till elever vars kunskapsutveckling påverkats negativt av 

distansundervisningen. 

 Organisering och planering inför läsåret 2020/21 med anledning av pandemin. 

I Kungsbacka kommun deltog fyra skolenheter i inspektionssamtal. Den skriftliga återkopplingen 

till skolenheterna och huvudmannen var i i stort positiv och innefattade enbart ett fåtal 

rekommendationer och utvecklingsområden. 

Granskning av hur socialtjänsten tillgodoser behoven hos enskilda personer - IVO 

Under hösten 2020 genomförde Inspektionen för vård och omsorg (IVO) en tillsynsinsats med 

anledning av utbrottet av covid-19 i Sverige. Tillsynen riktade sig mot samtliga kommuner i landet. 

Syftet med tillsynen var att granska hur kommunen, under utbrottet av covid-19, tillgodoser 

behoven hos enskilda personer med socialtjänstinsatser. 

Granskning av ekonomiskt bistånd - IVO 

Inspektionen för vård och omsorg har en pågående granskning av handläggning av ekonomiskt 

bistånd i Kungsbacka. Tillsynen omfattar granskning av om handläggningen uppfyller 

lagstiftningens krav när nämnden utför socialtjänst inom området ekonomiskt bistånd. I beslut 

daterat 2020-01-23 konstaterade IVO brister i handläggningen, till exempel att nämnden har 

begränsat hur en ansökan om ekonomiskt bistånd kan lämnas och vad den kan omfatta. Nämnden 

har redovisat sin inställning till de brister som IVO har konstaterat. IVO har därefter begärt in 

dokumentation från tio utvalda ärenden avseende ekonomiskt bistånd.  Denna granskning fortgår 

under hösten 2020 och våren 2021. 

Granskning Bukärrs stödboende - IVO 

Under 2020 avslutade IVO granskning av barn och unga vid Bukärrs stödboende. I sitt beslut 

konstaterar IVO att kvaliteten i de dokument som motsvarar genomförandeplaner bör förbättras. I 

övrigt fann inte IVO några brister gällande verksamhetens bemanning och ungdomar vid 

stödboendet uppgav att det känner sig trygga i sitt boende. För de brister och utvecklingsområden 

som konstaterades har IVO bedömt att nämndens åtgärder varit tillräckliga eller redan åtgärdade 

och avslutade därmed tillsynen. 
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Granskning av placerade barn och unga - IVO 

Under hösten 2020 avslutade Inspektionen för vård och omsorg även tillsyn avseende handläggning 

av ärenden rörande placerade barn och unga. IVO konstaterade i sitt beslut att nämndens vårdplaner 

och genomförandeplaner brister i form av vilka insatser som behövs med anledning av den 

enskildes behov samt hur uppföljning ska ske. IVO avslutade tillsynen efter att nämnden redovisat 

de åtgärder som planeras avseende de brister och utvecklingsområden som konstaterades i 

granskningen. 

  

5.4 Resultat av granskning av externa utförare 

Vuxnas lärandes har en kontinuerlig uppföljning av de privata leverantörerna. Detta görs i form av 

avvikelserapportering, begäran om dokumentation m.m. Ett större granskningsarbete görs vartannat 

år. Arbetet innefattar granskningsmöten med skolledning, lärare och administrativ personal. I 

granskningen analyserades material från granskningsmöten, två elevenkäter, avvikelserapporter, 

samt avbrotts- och betygsstatistik samt eventuella elevklagomål. Detta sammantaget sammanställs 

sedan i en återföringsrapport. Därefter genomförs ett återföringsmöte. Mötet ska leda till dialog och 

verksamhetsutveckling, samt leda till en eventuell åtgärdsplan som följs upp vid nästa 

kvalitetsgranskning. Efter återföringsmötet revideras återföringsrapporten och en slutrapport skrivs. 

Grundat på slutrapporten upprättar utbildningsanordnaren en åtgärdsplan, gällande de punkter som 

behöver åtgärdas under kommande år. Under 2020 görs följande insatser utöver det löpande 

kontroller som görs 

 Klassrumsobservationer inom sfi 

 Dialogmöten för uppföljning av nuvarande avtal 

 Begäran om personaldokumentation 

 Översyn av nuvarande ramavtal, systematiskt kvalitetsarbete och skrivning av nytt 

förfrågningsunderlag under våren 2020 
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6.2 Övrig synpunktshantering 

Analys 

I förvaltningens avvikelsehanteringssystem Digital Fox respons som används för avvikelsehantering 

inom Socialtjänstlagen har under 2020 totalt 19 ärenden rapporterats in. Av dessa är fördelningen 

enligt följande: sju (7) avser försörjningsstöd, sex (6) avser ensamkommande barn och unga, tre (3) 

avser LSS-fritids, två (2) avser boende (t.ex. HVB) och en kom från Funktionsstödsenheten på 

Individ- & Familjeomsorg (IF), det ärendet utreddes tillsammans med IF. Av dessa är sex 

rapporterade som Lex Sarah eller bedömts som allvarligare händelse av enhetschef. Efter utredning 

och bedömning har fyra av dessa sex ärenden inte bedömts vara av den karaktär att de är 

anmälningspliktiga till IVO. 

Det är ansvarig chef som ansvarar för att utreda dessa avvikelse-ärenden. Ärenden som avser Lex-

Sarah-anmälningar ska dessutom utredas och kvalitetssäkras av förvaltningens SAS-funktion. Vid 

missförhållanden eller när det är påtaglig risk för missförhållande av allvarligare slag ska dessa 

ärenden dessutom anmälas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

Under 2020 anmäldes två missförhållanden enligt Lex Sarah, efter utredning,  till IVO av 

förvaltningens SAS-funktion. 
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Återrapport kring modersmål och studiehandledning höstterminen 2020 

 

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. 

Sammanfattning av ärendet 

Huvudmannen ska se till att modersmålsundervisning erbjuds och anordnas för de elever som har rätt 

till det (15 kap § 19 skollagen, 4 kap § 19 gymnasieförordningen). 

Huvudmannen ska se till att studiehandledning på modersmålet erbjuds de elever som behöver det (9 

kap § 9 gymnasieförordningen). 

Modersmålsundervisning och studiehandledning erbjuds enligt redovisning nedan på Kungsbackas 

gymnasieskolor. Modersmålsundervisning tillhandahålls via enheten för modersmål. 

Studiehandledning köps till viss del in från enheten för modersmål, men genomförs även av 

studiehandledare som är anställda av gymnasieskolorna. Anställda studiehandledare ger 

studiehandledning i arabiska, persiska/dari och kurdiska.  

 

Under höstterminen 2020 har alla elever fått sina behov tillgodosedda gällande 

modersmålsundervisning samt studiehandledning.  

 

Beslutsunderlag 

Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-02-01 

Beslutet skickas till 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
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Beskrivning av ärendet 

  

Modersmålsundervisning, HT 20 Antal elever 

Arabiska 9 

Dari 3 

Engelska 1 

Kirundi 1 

Kroatiska 1 

Persiska 1 

Polska 4 

Ryska 1 

Somaliska 1 

Swahili 3 

Thailändska 6 

Tigrinja 2 

Ungerska 2 

Vietnasmesiska 2 

Totalt 37 

 

Studiehandledning HT 20 Antal elever 

Arabiska 47 

Dari/Persiska/Farsi 36 

Engelska 3 

Isländska 1 

Kurmanji 3 

Mandarin 1 

Polska 2 

Rumänska 1 

Somaliska 13 

Spanska 1 

Swahili/Kirundi 4 

Thailändska 8 

Tigrinja 3 

Ryska 1 

Totalt 124 
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Avveckla Yrkeshögskola i egen regi 

 

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. 

Sammanfattning av ärendet 

Myndigheten för Yrkeshögskolan fattar beslut om vilka utbildningar som ska ingå och bedrivas inom 

ramen för yrkeshögskolan och vilka utbildningsanordnare som ska beviljas statsbidrag/särskilda medel 

för att bedriva yrkeshögskoleutbildningar. Utbildningarna är eftergymnasiala, ska motsvara 

arbetslivets kompetensbehov och drivas mycket nära respektive bransch och i nära samverkan med 

arbetslivet. Representanter från arbetslivet medverkar aktivt i utbildningarna. 

Yrkeshögskolan i Kungsbacka bedriver idag utbildning till Bygg-projektör CAD-BIM, CAD-

konstruktör, Redovisningskonsult och Hiss och rulltrappstekniker (pausad på grund av bristande 

elevunderlag). 

Under flertalet år har Yrkeshögskolan haft svårighet att bedriva utbildningarna inom den ekonomiska 

ram som genereras från Myndigheten för Yrkeshögskola och trots att kommunala medel tillförts har 

flera års bokslut visat underskott. Några år har statsbidrag i sista stund gjort att ekonomin har gått ihop. 

Bokslut 2020 visar ett underskott motsvarande 1100tkr. 

Under hösten 2020 har en utredning gjorts av en extern utredare. Den visar att flertalet faktorer 

behöver förändras och lyckas för att vända utvecklingen. För att driva Yrkeshögskolan vidare med god 

ekonomi skulle bland annat elevantalet behöva fördubblas, nya utbildningar beviljas och 

marknadsföringen väsentligen växlas upp. 

Yrkeshögskolan har i nuläget för få utbildningar med för lågt elevantal för att kunna driva dessa med 

god ekonomisk hushållning.  
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Utredningen visar också att invånare och näringsliv i Kungsbacka inte nämnvärt påverkas av en 

avveckling då samtliga utbildningar som bedrivs finns tillgängliga i Göteborgsregionen och i Halland. 

De senaste åren har ungefär 40 procent av eleverna varit folkbokförda i Kungsbacka. 

Dessutom bedrivs Yrkeshögskola på många orter av privata aktörer och det är rimligt att anta att 

intresset från dessa att driva utbildning i Kungsbacka eventuellt kan tänkas öka om utbildning i 

kommunal regi inte finns på marknaden. 

Ekonomiskt perspektiv 

En avveckling av Yrkeshögskola i egen regi ligger helt i linje med ekonomisk hushållning. 

Ansträngningar för en ekonomi i balans har gjorts i ett antal år utan hållbara resultat. Inga nya 

kostnader förväntas uppstå då invånarna har rätt att söka Yrkeshögskola på andra orter utan att den 

kommunala ekonomin påverkas. Att driva Yrkeshögskolan vidare i egen regi riskerar att påverka 

ekonomin negativt för vuxenutbildning på gymnasial nivå och övriga verksamheter inom Gymnasium 

& Arbetsmarknad. 

Jämställdhetsperspektivet 

Att prioritera resurser till de verksamheter inom Gymnasium & Arbetsmarknad som fokuserar på att 

invånare så snabbt som möjligt blir självförsörjande gynnar jämställdhetsperspektivet. 

Barnperspektivet  

Att prioritera resurser till de verksamheter inom Gymnasium & Arbetsmarknad som fokuserar på att 

invånare så snabbt som möjligt blir självförsörjande gynnar barnperspektivet. 

 

Beslutsunderlag 

Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-02-02 

 

 

Cynthia Runefjärd   

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

 

Förslag till beslut – Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknads förslag till 
Kommunfullmäktige 

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.  

Sammanfattning av ärendet 

Vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 april 2018, § 59, beslutades att Nämnden för 

Gymnasium & Arbetsmarknad övertar ansvaret för en del av Nämnden för Individ & Familjeomsorgs 

verksamheter, bland annat försörjningsstöd och ensamkommande barn. Det beslutades även om 

namnbyte för nämnden respektive förvaltningen till Gymnasium & Arbetsmarknad samt att 

nämndernas nya reglementen antogs. 

Vid överflyttningen av ansvaret till Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad beaktades inte 

tillhörande stiftelser och fonder.  

Stiftelsen kapten Menns fond vänder sig till behövande ungdom i Kungsbacka, som fått 

rekommendationer inom tekniska (mekaniska) yrken och avser studera vidare inom detta område. 

Fondens ändamål omfattas av Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknads ansvarsområde enligt 

reglemente. Idag ansvarar dock Nämnden för Individ & Familjeomsorg för handläggning och 

fördelning av fonden. 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg respektive Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad har 

därför beslutat föreslå att kommunfullmäktige beslutar om att överföra ansvaret för Stiftelsen kapten 

Menns fond till Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad. 

Beslutsunderlag 

Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-01-21 

Bilaga 1: Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-10, § 59 

Bilaga 2: Reglemente – Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
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Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

 

 

Cynthia Runefjärd  

Förvaltningschef     



KUNGSBACKA KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG 

Kommunfullmäktige Datum 
2018-04-10 

   
 

  Expedierat/bestyrkt 

   

 

 

 

 

 

§ 59 

 

Flytt av ansvar för försörjningsstöd och ensamkommande barn (Trelleborgsmodellen) 

samt reglemente för nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad och Individ & 

Familjeomsorg 

KS/2018:129, KS/2018:36 1.2.1 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att nämnden respektive förvaltningen för 

Gymnasium & Vuxenutbildning byter namn till nämnden för Gymnasium & 

Arbetsmarknad och förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad. 

Kommunfullmäktige beslutar att följande ansvar flyttas från nämnden för Individ 

& Familjeomsorg till nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad: 

 Ansvar för att utveckla och driva arbetet med etablering av 

ensamkommande barn, ensamstående vuxna och familjer. 

 Ansvar enligt socialtjänstlagen för all myndighetsutövning avseende 

försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt bistånd med undantag av bistånd 

vid våld i nära relationer och bistånd i form av boende för grupper som 

har svårt för att få och behålla boenden på den ordinarie 

bostadsmarknaden. Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad ansvarar 

för bistånd i form av akut boende. 

 Ansvar enligt lagen med särskilda bestämmelser för vård av unga (LVU) 

för dels ensamkommande, dels asylsökande som har fyllt 18 men inte 

21 år (unga asylsökande). Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 

har ansvaret för dessa grupper även om de under pågående vård inte 

längre är att betrakta som ensamkommande eller unga asylsökande. 

 

Kommunfullmäktige antar "Reglemente för nämnden för Gymnasium & 

Arbetsmarknad” 2018-03-13 och "Reglemente för nämnden för Individ & 

Familjeomsorg”, 2018-01-19. 

Kommunfullmäktige beslutar att 60 miljoner kronor i helårsbudget ska flyttas till 

nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, varav 59 miljoner kronor från 
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Kommunfullmäktige Datum 
2018-04-10 

   
 

  Expedierat/bestyrkt 

   

 

 

nämnden för Individ & Familjeomsorg och en miljon kronor från nämnden för 

Funktionsstöd.  

Det ekonomiska resultatet för de verksamheter som flyttas över ska följas och 

redovisas separat 2018, 2019 och 2020 eller fram tills att effekt av 

Trelleborgsmodellens arbetssätt syns på det ekonomiska underskott som följer 

med de verksamheter som flyttar över till Gymnasium & Arbetsmarknad. 

Kommunfullmäktige beslutar att de allmänna handlingar som är aktuella i 

ärenden som tillhör Individ & Familjeomsorgens Ensamkommandeenhet och 

Stöd- och försörjningsenhet överförs till nämnden för Gymnasium & 

Arbetsmarknad. 

Detta beslut gäller från och med 2018-05-01. 

 

Kommunstyrelsens beslut 2018-03-27 § 82, under förutsättning av 
kommunfullmäktiges beslut ovan: 

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att återkomma till 

kommunstyrelsen under våren 2020 med en utvärdering av ärendet. 

 

Reservation 

Emma Vildstrand (MP) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut till 

förmån för eget yrkande.  

Carita Boulwén (SD) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut till förmån 

för eget yrkande.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Kungsbacka kommun deltar sedan 1 mars 2017 i ett utvecklingsprogram för 13 

kommuner (Vinnova-projekt) rörande Trelleborgs arbets- och förhållningssätt 

inom frågor som rör arbetsmarknad, etablering, ekonomiskt bistånd och 

mottagande/myndighetsutövning ensamkommande barn och unga. 

Utvecklingsprogrammet har som syfte att få fler kommuner att använda 

Trelleborgsmodellen då den bidar till samhällsutveckling och fokuserar på 

invånarnas väg till självförsörjning och att ta eget ansvar för denna process. 

Detta innebär att nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad tar över ansvaret 

för uppdraget som nämnden för Individ & Familjeomsorg har idag vad avser 

stöd- och försörjning, myndighet för ensamkommande barn och 

ensamkommande barns boende. 
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Reglementena för nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad respektive Individ 

& Familjeomsorg ändras därmed på motsvarande sätt. 

Under arbetets gång har framkommit ett förslag på ändring av namnet för 

nämnden för Gymnasium & Vuxenutbildning till nämnden för Gymnasium & 

Arbetsmarknad. 

I en gemensam process mellan förvaltningarna har identifierats att 60 miljoner 

kronor i helårsbudget ska flyttas till nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, 

varav 59 miljoner kronor från nämnden för Individ & Familjeomsorg och en 

miljon kronor från nämnden för Funktionsstöd.  

Det ekonomiska resultatet för de verksamheter som flyttas över ska följas och 

redovisas separat 2018, 2019 och 2020 eller fram tills att effekt av 

Trelleborgsmodellens arbetssätt syns på det ekonomiska underskott som följer 

med de verksamheter som flyttar över till Gymnasium & Arbetsmarknad. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2018-03-27, § 82: Förslag enligt nedan med tillägg att 

kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att återkomma till 

kommunstyrelsen under våren 2020 med en utvärdering av ärendet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-03-20, § 130, Förslag: 

Kommunfullmäktige beslutar att nämnden respektive förvaltningen för 

Gymnasium & Vuxenutbildning byter namn till nämnden för Gymnasium & 

Arbetsmarknad och förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad. 

Kommunfullmäktige beslutar att följande ansvar flyttas från nämnden för Individ 

& Familjeomsorg till nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad: a) Ansvar för 

att utveckla och driva arbetet med etablering av ensamkommande barn, 

ensamstående vuxna och familjer b) ansvar enligt socialtjänstlagen för all 

myndighetsutövning avseende försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt bistånd 

med undantag av bistånd vid våld i nära relationer och bistånd i form av boende 

för grupper som har svårt för att få och behålla boenden på den ordinarie 

bostadsmarknaden. Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad ansvarar för 

bistånd i form av akut boende c) ansvar enligt lagen med särskilda bestämmelser 

för vård av unga (LVU) för dels ensamkommande, dels asylsökande som har fyllt 

18 men inte 21 år (unga asylsökande). Nämnden för Gymnasium & 

Arbetsmarknad har ansvaret för dessa grupper även om de under pågående vård 

inte längre är att betrakta som ensamkommande eller unga asylsökande. 

Kommunfullmäktige antar "Reglemente för nämnden för Gymnasium & 

Arbetsmarknad 2018-03-13 och "Reglemente för nämnden för Individ & 

Familjeomsorg”, 2018-01-19. Kommunfullmäktige beslutar att 60 miljoner 

kronor i helårsbudget ska flyttas till nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, 

varav 59 miljoner kronor från nämnden för Individ & Familjeomsorg och en 
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miljon kronor från nämnden för Funktionsstöd. Det ekonomiska resultatet för de 

verksamheter som flyttas över ska följas och redovisas separat 2018, 2019 och 

2020 eller fram tills att effekt av Trelleborgsmodellens arbetssätt syns på det 

ekonomiska underskott som följer med de verksamheter som flyttar över till 

Gymnasium & Arbetsmarknad. Kommunfullmäktige beslutar att till nämnden för 

Gymnasium & Arbetsmarknad överföra de allmänna handlingar som tillhör 

Individ & Familjeomsorgens Ensamkommandeenhet och Stöd- och 

försörjningsenhet. Detta beslut gäller från och med 2018-05-01. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-03-08 

Förslag till nytt reglemente för nämnden för Gymnasieutbildning & 

Arbetsmarknad 2018-01-19 

Förslag till nytt reglemente för nämnden för Individ & Familjeomsorg 

2018-01-19 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg, 2018-02-21 § 4, Förslag: 

Kommunfullmäktige beslutar att följande ansvar flyttas från nämnden för Individ 

& Familjeomsorg till nämnden för Gymnasie & Arbetsmarknad: a) Ansvaret att 

utveckla och driva integrationsfrågorna, bland annat verksamheten för 

asylsökande under 18 år som vid ankomst till Sverige är utan ställföreträdare 

(ensamkommande) b) Ansvaret enligt socialtjänstlagen för all 

myndighetsutövning avseende försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt bistånd 

med undantag av bistånd vid våld i nära relationer och bistånd i form av boende 

för grupper som har svårt för att få och behålla boenden på den ordinarie 

bostadsmarknaden. Nämnden ansvarar för bistånd i form av akut boende c) 

Ansvar enligt lagen med särskilda bestämmelser för vård av unga (LVU) för dels 

ensamkommande, dels asylsökande som har fyllt 18 men inte 21 år (unga 

asylsökande). Nämnden behåller ansvaret för dessa grupper även om de under 

pågående vård inte längre är att betrakta som ensamkommande eller unga 

asylsökande. Kommunfullmäktige antar "Reglemente för nämnden för Individ & 

Familjeomsorg”, 2018-01-19. Kommunfullmäktige beslutar att 60 mnkr i 

helårsbudget ska flyttas till nämnden för Gymnasie & Arbetsmarknad, varav 59 

miljoner från nämnden för Individ & Familjeomsorg och en miljon från nämnden 

för Funktionsstöd. Det ekonomiska resultatet för de verksamheter som flyttas 

över ska följas och redovisas separat 2018, 2019 och 2020 eller fram tills att 

effekt av Trelleborgsmodellens arbetssätt syns på det ekonomiska underskott som 

följer med de verksamheter som flyttar över till Gymnasie & Arbetsmarknad. 

Tjänsteskrivelse förvaltningen för Individ & Familjeomsorg 2018-02-06 

Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning, 2018-02-07 § 8, Förslag: 

Kommunfullmäktige beslutar att följande ansvar flyttas från nämnden för Individ 

& Familjeomsorg till nämnden för Gymnasie & Arbetsmarknad:a) Ansvaret att 

utveckla och driva integrationsfrågorna, bland annat verksamheten för 

asylsökande under 18 år som vid ankomst till Sverige är utan ställföreträdare 

(ensamkommande)  b) Ansvaret enligt socialtjänstlagen för all 
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myndighetsutövning avseende försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt bistånd 

med undantag av bistånd vid våld i nära relationer och bistånd i form av boende 

för grupper som har svårt för att få och behålla boenden på den ordinarie 

bostadsmarknaden. Nämnden ansvarar för bistånd i form av akut boende c) 

Ansvar enligt lagen med särskilda bestämmelser för vård av unga (LVU) för dels 

ensamkommande, dels asylsökande som har fyllt 18 men inte 21 år (unga 

asylsökande). Nämnden behåller ansvaret för dessa grupper även om de under 

pågående vård inte längre är att betrakta som ensamkommande eller unga 

asylsökande d) Kommunfullmäktige antar "Reglemente för nämnden för Individ 

& Familjeomsorg”, 2018-01-19 e) Kommunfullmäktige beslutar att 60 mnkr i 

helårsbudget ska flyttas till nämnden för Gymnasie & Arbetsmarknad, varav 59 

miljoner från nämnden för Individ & Familjeomsorg och en miljon från nämnden 

för Funktionsstöd f) Det ekonomiska resultatet för de verksamheter som flyttas 

över ska följas och redovisas separat 2018, 2019 och 2020 eller fram tills att 

effekt av Trelleborgsmodellens arbetssätt syns på det ekonomiska underskott som 

följer med de verksamheter som flyttar över till Gymnasie & Arbetsmarknad. 

Förvaltningen för Gymnasie & Vuxenutbildnings tjänsteskrivelse, 2018-01-19 

Nämnden för Funktionsstöd, 2018-02-22 § 4, Förslag: Kommunfullmäktige 

beslutar att 60 mnkr i helårsbudget ska flyttas till nämnden för Gymnasie & 

Arbetsmarknad, varav 59 miljoner från nämnden för Individ & Familjeomsorg 

och en miljon från nämnden för Funktionsstöd. Det ekonomiska resultatet för de 

verksamheter som flyttas över ska följas och redovisas separat 2018, 2019 och 

2020 eller fram tills att effekt av Trelleborgsmodellens arbetssätt syns på det 

ekonomiska underskott som följer med de verksamheter som flyttar över till 

Gymnasie & Arbetsmarknad. 

Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2018-02-06 

Skrivelse 2017-10-31 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Carita Boulwén (SD) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att 

ensamkommande lyfts ut från Trelleborgsmodellen eller att det tas fram ett 

arbetssätt som utgår ifrån likabehandling. 

Ulrika Landergren (L), Kalle Sundvall (M), Niklas Matsson (KD) och Kristina 

Karlsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Emma Vildstrand (MP) yrkar avslag på punkt tre om att kommunfullmäktige 

flyttar ansvar enligt lagen med särskilda bestämmelser för vård av unga (LVU) 

för dels ensamkommande, dels asylsökande som har fyllt 18 men inte 21 år (unga 

asylsökande) från nämnden för Individ & Familjeomsorg till nämnden för 

Gymnasium & Arbetsmarknad. Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad har 
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ansvaret för dessa grupper även om de under pågående vård inte längre är att 

betrakta som ensamkommande eller unga asylsökande.” 

 

Beslutsgång 

Ordförande Per Ödman (M) ställer inledningsvis proposition på om ärendet ska 

avgöras idag eller återremitteras. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 

beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

Därefter finner ordföranden att det finns två förslag avseende punkt tre, det vill 

säga kommunstyrelsens förslag respektive Emma Vildstrands (MP) yrkande. 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 

bifaller kommunstyrelsens förslag.  

Slutligen finner ordföranden att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 

kommunstyrelsens förslag som helhet. Ordföranden ställer proposition på 

förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

 

Beslutet skickas till 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, nämnden för Individ & 

Familjeomsorg, nämnden för Funktionsstöd 
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Valärende 
i nämnden för 

Gymnasium & Arbetsmarknad 
2021-01-20 

 

 
 
 

 Politiska partiernas nomineringar  

till förtroendeuppdrag utefter  

partiöverenskommelse 
 

Sammanställt av Kommunfullmäktiges valberedning 

2021-01-15 
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Fyllnadsval som ersättare i  

Gymnasium & Arbetsmarknads arbetsutskott. 

 
Ulrika Landergren (L) har avsagt sig förtroendeuppdrag från och med 2020-12-31, bland annat som 
ledamot och ordförande i nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad.  
 
Kommunfullmäktige entledigade vid sitt sammanträde 2020-11-03 §162 (2020-00970) Ulrika 
Landergren (L) från uppdragen från och med 2020-12-31. Kommunfullmäktige gjorde samtidigt 
fyllnadsval av ledamot samt ordförande, Elin Hysén (L) valdes till ledamot samt ordförande för 
nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad att gälla från och med 2021-01-01 till återstoden av 
mandatperioden 2022-12-31. Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2020-12-08 §186 
(2020-00970) att utse Barbro Mellgren (L) som ny ersättare i nämnden för Gymnasium & 
Arbetsmarknad att gälla från och med 2021-01-01 till återstoden av mandatperioden 2022-12-31. 
Protokollet justerades 2020-12-16.  
 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad förrättar fyllnadsval till de utskott/råd/beredningar som 
finns inrättade under nämnden.  
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad beslutade vid sitt sammanträde 2019-01-11 §4 
(GA2018/43) om val av individutskott.  
 
I och med ovan nämnt fyllnadsval behöver nytt beslut fattas om individutskott för Gymnasium & 
Arbetsmarknad.  
 
 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad föreslås besluta  

Att  

• Individutskott för Gymnasium & Arbetsmarknad, ersättare 

till återstoden av mandatperioden 2022-12-31,  

välja ny ersättare Barbro Mellgren (L)  
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 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Fyllnadsval till programråd 

 

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. 

Sammanfattning av ärendet 

Programråden för El- och energiprogrammet, Hotell- och turismprogrammet, Barn- och 

fritidsprogrammet samt och Individuella programmet har alla en vakant plats. De vakanta platserna 

föreslås fyllas av Fredrik Kollberg (KD) för El- och energiprogrammet och Hotell- och 

turismprogrammet samt av Barbro Mellgren (L) för Barn- och fritidsprogrammet samt och Individuella 

programmet. 

Beslutsunderlag 

Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-01-21 

Bilaga, Programråd och verksamhetsråd 2021-01-21 

Beslutet skickas till 

Gymnasiechefen 

 

 

Markus Ternblad  

Utvecklare     



Programråd och verksamhetråd, 2021-01-21 

Yrkesprogram - Programråd Representant nämnd 

Barn- och fritidsprogrammet Barbro Mellgren (L) 

Charlotta Hedqvist (C) 

Morgan Johansson (M) 

Bygg- och anläggningsprogrammet Marianne Pleijel (M) 

May-Louise Flyrin (S) 

Vård- och omsorgsprogrammet Jenny Nilsson (M) 

Elin Hysén (L) 

My Clingston (KD) 

El- och energiprogrammet Karin Fahlström Augustsson (M) 

Fredrik Kollberg (KD) 

Hampus Jägnert (SD) 

Fordons- och transportprogrammet Emanuel Forsell (M) 

Violet Dunér (V) 

Charlotta Hedqvist (C) 

Handels- och administrationsprogrammet Annika Hedman (C)  

Hampus Jägnert (SD) 

Maria Svärd Wänt (M) 

Hotell- och turismprogrammet Fredrik Kollberg (KD) 

Rickard Wäst (S) 

Karin Fahlström Augustsson (M) 

Restaurang- och livsmedelsprogrammet Carita Boulwén (SD) 

May-Louise Flyrin (S) 

Jenny Nilsson (M) 

 

Verksamhetsråd Representant nämnd 

Gymnasiesärskolan Roger Krantz (SD)  

My Clingston (KD) 

Individuella programmen Rickard Wäst (S) 

Marianne Pleijel (M) 

Barbro Mellgren (L) 

Vuxenutbildningen May-Louise Flyrin (S) 

Carita Boulwén (SD) 

Emanuel Forsell (M) 

Yrkeshögskolan Violet Dunér (V) 

Roger Krantz (SD) 

Arbetslivsenheten Maria Svärd Wänt (M) 

Annika Hedman (C) 

Elin Hysén (L) 

 

 



 

 

Datum 

2021-01-19 
Diarienummer 

GA 2020-00228 

 

 

 

Kungsbacka kommun 

Cecilia Fossan 
 

 

1 (3)   

 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Läsårstider 2022/2023 samt arbetsår 

 

Förslag till beslut  

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad fastställer läsårstider och arbetsperiod för 

gymnasieskolan 2022/2023. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Läsåret 2022/2023 

 

Läsår för elever 2022-08-17 -- 2023-06-16 

 
Terminstider för elever  
Hösttermin 2022-08-17 -- 2022-12-21 

Vårtermin 2023-01-11 -- 2023-06-16 

 

Lovdagar för elever  
Höstterminen Höstlov 2022-10-31 -- 2022-11-04, Jullov 2022-12-22 -- 2023-01-11  

Vårterminen Sportlov 2023-02-13 -- 2023-02-17, Påsklov 2023-04-11 -- 2023-04-14  

Lovdag Kristi himmelsfärdsdag 2023-05-19, lovdag innan 6 juni 2023-06-05, 5 st studiedagar 

tillkommer  

 

Studentexamen 2023-06-09  

 
Avslutning 2023-06-16 

 

Arbetsperiod för lärare 194 dagar  
Arbetsår 2022-08-10 -- 2023-06-21 

Ledigt hösten 2022 Höstlov 2022-11-03-- 2022-11-04, Jullov 2022-12-22 -- 2023-01-11 

Ledigt våren 2023 Sportlov 2023-02-13 -- 2023-02-17, Påsklov 2023-04-11 -- 2023-04-14 

Ledig lovdag (Kristi himmelsfärdsdag) 2023-05-19, ledig lovdag (6 juni) 2023-06-05 
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ARBETSÅR 2022/2023 FÖR UPPEHÅLLSANSTÄLLDA, GYMNASIUM & 
ARBETSMARKNAD 

 

Terminstid för elever 2022-08-17 -- 2022-12-21 samt 2023-01-11 -- 2023-06-16 

Arbetsår för lärare 2022-08-10 – 2022-12-22 samt 2023-01-11 – 2023-06-21 

 

 

(40 veckors arbetsår)  =  276-282 kalenderdagar   uh 0.88 

 

 

2022-08-17 - 2022-12-21 = 126 kalenderdagar  

2023-01-11 - 2023-06-16 = 156  ”  

                              Summa   = 282 ”   

 

 

(41 veckors arbetsår)  =  283-289 kalenderdagar   uh 0.90 

 

 

2022-08-12 - 2022-12-22 = 132 kalenderdagar  

2023-01-11 - 2023-06-16 = 156  ”  

                              Summa   = 288 ”  

 

 

(42 veckors arbetsår) = 290-296 kalenderdagar uh 0.92 

 

 

2022-08-10 - 2022-12-22         =  134 kalenderdagar   

2023-01-11 - 2023-06-21         =  161 ”  
 

Summa   =  295 ” 
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Beslutsunderlag 

Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-01-19 

Beslutet skickas till 

Cecilia Fossan Biträdande gymnasiechef 

 

 

Cecilia Fossan  

Biträdande gymnasiechef     
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Enligt 

ordförandebeslut 

förordning 

2020:115 

FC Cynthia Runefjärd 2020-11-09 Distansundervisning enskild 
klass 
Samhällsvetenskapsprogrammet 
Aranäsgymnasiet 

 

 

Enligt 

ordförandebeslut 

förordning 

2020:115 

FC Cynthia Runefjärd 2020-11-09 Distansundervisning moderna 
språk och individuellt val hela 
gymnasiet 

 

 

Enligt 

ordförandebeslut 

förordning 

2020:115 

FC Cynthia Runefjärd 2020-11-09 Undantag från 
distansundervisning för 
idrottsspecialisering simning 

 

 

4.1.36 Tf GC Cynthia Runefjärd 2020-11-05 Yttrande SI individnivå 
skolenhet 1 Elof Lindälv 

 

2020-272 

Enligt 

ordförandebeslut 

förordning 

2020:115 

FC Cynthia Runefjärd 2020-11-02 Distansundervisning 
idrottsspecialiseringar gy 

 

 

 

 




