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 ANSLAG / BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
Sammanträdesdatum 2021-02-10 Paragrafer §§ 16-31 
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Anslaget ska sättas upp inom 2 dagar efter justering.  

Datum då anslaget tas ner  

Förvaringsplats för protokollet Gymnasium & Arbetsmarknad 

Underskrift  
  
Markus Ternblad 
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§ 16 Dnr 2020-00327  
Val av justerare och fastställande av dagordning 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad fastsäller dagordningen och utser May-
Louise Flyrin (S) till justerare. 
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§ 17 Dnr 2021-00001  
Yttrande över betänkandet Samverkande krafter för stärkt kvalitet och 
likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk 
(SOU 2020:66) 

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 
Tony Jivéus, utvecklingsledare föredrar 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 
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§ 18 Dnr 2020-00271  
Yttrande över motion från Carita Boulwén (SD) om språkkrav vid 
anställning inom skolan samt vård och omsorg 

Beslut  
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad föreslår att kommunfullmäktige bifaller 
motionen med följande tillägg: Att kommunfullmäktige får i uppdrag att öka 
omfattningen av språkkrav till att även gälla personal från övriga kommunala 
förvaltningar som arbetar i eller i direkt anknytning till verksamhet inom GA, FG, 
VO samt IF, språkkrav införs under en försöksperiod om 18 månader. Senast tre 
månader innan periodens avslut skall en utvärdering av språkkravets påverkan på 
verksamheten presenteras, försöket gäller all personal som anställs för längre period 
än en vecka, personer med svensk högskoleexamen alternativt svensk 
yrkeslegitimation undantas, de nya rutinerna skall gälla från och med 2022-01-01. 
Eventuella kostnader skall inarbetas i nämndernas budget för 2022. 
 

Reservationer 
Elin Hysén (L), Annika Hedman (C) och Rickard Wäst (S) reserverar sig för sina 
partigrupper mot beslutet till förmån för sina egna förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Carita Boulwén (SD) har inkommit med en motion om språkkrav vid anställning 
inom förvaltningarna Vård & Omsorg, Individ & Familjeomsorg, Förskola & 
Grundskola samt Gymnasium & Arbetsmarknad 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. Motionären menar därför att språktest med språkkrav 
enligt Socialstyrelsens rekommendationer för användning vid nyanställning bör tas 
fram.  Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat ärendet till nämnderna för 
Vård & Omsorg, Förskola & Grundskola, Individ & Familjeomsorg samt 
Gymnasium & Arbetsmarknad.  

Beslutsunderlag 
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-01-19 

Motion om språkkrav vid anställning inom skolan samt vård och omsorg 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Emanuel Forsell (M): Gymnasium & Arbetsmarknad föreslår att 
Kommunfullmäktige bifaller motionen med följande tillägg; Att 
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Kommunfullmäktige får i uppdrag att öka omfattningen av språkkrav till att även 
gälla personal från övriga kommunala förvaltningar som arbetar i eller i direkt 
anknytning till verksamhet inom GA, FG, VO samt IF. Att språkkrav införs under en 
försöksperiod om 18 månader. Senast tre månader innan periodens avslut skall en 
utvärdering av språkkravets påverkan på verksamheten presenteras. Att försöket 
gäller all personal som anställs för längre period än en vecka. Att personer med 
svensk högskoleexamen alternativt svensk yrkeslegitimation undantas. Att de nya 
rutinerna skall gälla från och med 2022-01-01. Eventuella kostnader skall inarbetas i 
nämndernas budget för 2022. 
 
Elin Hysén (L): Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad föreslår att 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att de omnämnda 
rekommendationerna från Socialstyrelsen inte finns och att förvaltningen därför inte 
kan ta fram ett språktest utifrån dessa i de berörda förvaltningarna.   
 
Annika Hedman (C) och Rickard Wäst (S): Nämnden för Gymnasium & 
Arbetsmarknad föreslår att Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 
Marianne Pleijel (M) och My Clingston (KD): Bifall till Emanuel Forsells (M) 
yrkande. 
 
Carita Boulwén (SD) och Roger Krantz (SD): Nämnden för Gymnasium & 
Arbetsmarknad föreslår att Kommunfullmäktige bifaller motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande Elin Hysén (L) finner att det finns tre förslag till beslut, det vill säga 
Emanuel Forsells (M) m.fl. förslag bevilja motionen med tillägg, Elin Hyséns (L) 
m.fl. förslag att avslå motionen och Carita Boulwéns (SD) m.fl. förslag att bifalla 
motionen. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller 
Elin Hyséns (L) m.fl. förslag att avslå motionen. 

Omröstning begärs och verkställs. 

Ordföranden meddelar att Elin Hyséns (L) m.fl. förslag är huvudförslag. 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad godkänner följande beslutsgång: 

Emanuel Forsells (M) m.fl. och Carita Boulwéns (SD) m.fl. förslag ställs mot 
varandra för att utse motförslag till huvudförslaget. 

Elin Hyséns (L) m.fl. förslag ställs mot det förslag som nämnden utser till 
motförslag. 

Ja-röst för Elin Hyséns (L) m.fl. förslag. 

Nej-röst för det förslag som nämnden utser till motförslag. 

Ordföranden ställer Emanuel Forsells (M) m.fl. och Carita Boulwéns (SD) m.fl. 
förslag mot varandra och finner att nämnden utser Emanuel Forsells (M) m.fl. förslag 
till motförslag. 
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Omröstningsresultat 
Med 7 nej-röster mot 4 ja-röster beslutar nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
att bifalla Emanuel Forsells (M) m.fl. förslag. 

Ledamot/tjänstgörande ersättare  Parti Ja  Nej Avstår Jäv 

Marianne Pleijel M  X   

Jenny Nilsson M  X   

Maria Svärd Wänt M  X   

Emanuel Forsell M  X   

Annika Hedman C X    

My Clingston KD  X   

Carita Boulwén SD  X   

Roger Krantz SD  X   

Rickard Wäst S X    

May-Louise Flyrin S X    

Elin Hysén L X    

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (24) 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad Datum  

2021-02-10 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 19 Dnr 2019-00009  
Årsredovisning 2020 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad godkänner årsredovisning 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
Andréas Mårtensson, utvecklingsledare och Lotta Nord, biträdande förvaltningschef 
föredrar 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 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 20 Dnr 2021-00029  
Ombudgetering och resultatfond 2020 

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 
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§ 21 Dnr 2019-00179  
Uppföljning intern kontrollplan 2020 

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

Sammanfattning av ärendet 

Andréas Mårtensson, utvecklingsledare och Markus Ternblad, utvecklare föredrar 
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 

Uppföljningsrapport Intern kontroll 2020 – Nämnden för Gymnasium & 
Arbetsmarknad 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 22 Dnr 2021-00016  
Återrapport kring modersmål och studiehandledning 

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 
Amra Salihovic, gymnasiechef föredrar 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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§ 23 Dnr 2020-00328  
Avveckling av Yrkeshögskola i egen regi 

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 
Cynthia Runefjärd, förvaltningschef och Karin Zetterman, verksamhetschef 
Kompetenscentrum föredrar 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.  

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. 
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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 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschefen 
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§ 24 Dnr 2021-00017  
Förslag till överflyttning av ansvar och handläggning rörande Stiftelsen 
kapten Menns fond till Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 

Beslut  
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad föreslår att 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 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 25 Dnr 2021-00010  
Val av ersättare till individutskott 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad utser Barbro Mellgren (L) till ersättare i 
Individutskottet för Gymnasium & Arbetsmarknad, till återstoden av mandatperioden 
2022-12-31.  

Sammanfattning av ärendet 
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. 

Beslutsunderlag 
Valberedningens förslag utifrån politiska partiernas nomineringar till 
förtroendeuppdrag utefter partiöverenskommelse 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 26 Dnr 2021-00015  
Fyllnadsval till programråd 

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. 

Sammanfattning av ärendet 
Programråden för El- och energiprogrammet, Hotell- och turismprogrammet och 
Barn- och fritidsprogrammet 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. 

Beslutsunderlag 
Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-01-21 

Bilaga, Programråd och verksamhetsråd 2021-01-21 

Beslutet skickas till 
Gymnasiechef 
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§ 27 Dnr 2020-00228  
Läsårstider 2022/2023 

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 
 
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 
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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 ” 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-01-19 

Beslutet skickas till 
Biträdande gymnasiechef 
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§ 28 Dnr 2021-00005  
Inkomna skrivelse till ledamöter och ersättare i nämnden 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Protokoll från Förvaltningssamverkan Gymnasium & Arbetsmarknad, 2021-01-11 
samt protokoll från Förvaltningssamverkan Gymnasium & Arbetsmarknad, 2020-12-
17 har inkommit till nämnden att ta del av. 
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§ 29 Dnr 2021-00003  
Återrapportering av delegeringsbeslut 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad godkänner återrapporteringen av 
delegeringsbeslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad har överlåtit sin beslutanderätt till 
ordförande och tjänstemän i enlighet med nämndens delegeringsordning. Dessa 
beslut ska redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden omprövar 
eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får nämnden återta lämnad delegering 
eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom 
att själv ta över ärendet och fatta beslut. 
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§ 30 Dnr 2020-00325  
Förvaltningschefen informerar 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Karin Zetterman, verksamhetschef Kompetenscentrum, inleder med att informera om 
Delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA). Inom ramen för DUA har 
Kungsbacka kommun och Arbetsförmedlingen en lokal överenskommelse i syfte att 
genom samverkan förbättra kompetensförsörjning och påskynda individers etablering 
i arbetslivet. 

 

Cynthia Runefjärd, förvaltningschef föredrar ärendet innehållandes: 

• Resultatet från första simuleringen efter ansökan inför antagningen till 
gymnasiet hösten 2021. 

• Skolmiljarden som Skolverket delar ut och som får användas till alla 
utbildningsformer. Kungsbacka får ca. 10 miljoner kronor, efter fördelning i 
kommunen tillfaller ca. 2,7 miljoner kronor till Gymnasium & 
Arbetsmarknad. Dessa medel ska utifrån lika villkor fördelas även till 
fristående skolor där elever som är folkbokförda i Kungsbacka får sin 
utbildning. Efter fördelningen återstår ca. 1,7 miljoner kronor till de 
kommunala gymnasieskolorna.  

• Bostadsläget i Kungsbacka – nuläge och prognos framåt: 

Under 2021 löper totalt 55 bostadskontrakt ut i Kungsbacka som har tecknats genom 
tvåårsavtal i Tempohus. Av de 55 bostadskontrakten som löper ut har sex hushåll 
hittat ny bostad. Det innebär att det återstår ett behov av 49 nya bostadskontrakt 
under 2021. De hushåll som inte hittar ny bostad har då rätt att ansöka om tak-över-
huvudet. Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad ansvarar för tak-över-huvudet-
lösningar i Kungsbacka kommun. Under 2021 kommer Kungsbacka enligt prognos ta 
emot 149 nyanlända som då kommer få tvåårsavtal i Tempohus. 

Gymnasium & Arbetsmarknad samordnar lösningsförslag ihop med 
Serviceförvaltningen för hantering av flyttar, eventuella utökningar eller 
uppsägningar av lokaler.  

För att beviljas tak-över-huvudet gäller vissa regler, till exempel krav på att aktivt 
söka boende i hela landet. Samtidigt ger Gymnasium & Arbetsmarknad stöd till de 
berörda hushållen i form av boplaner och bostöd som syftar till permanenta 
hyreskontrakt.  
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§ 31 Dnr 2020-00326  
Återrapportering till nämnden angående ekonomiskt bistånd och 
ensamkommande 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden har fått skriftlig återrapport angående ekonomiskt bistånd och 
ensamkommande från förvaltningen.  
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