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 TILLKÄNNAGIVANDE / BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 

Organ Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 

Sammanträdesdatum 2021-03-17 Paragrafer §§ 32-42 

Datum då tillkännagivandet 
publiceras 

 

Anslaget ska sättas upp inom 2 dagar efter justering.  

Datum då tillkännagivandet 
upphör 

 

 

Förvaringsplats för protokollet Gymnasium & Arbetsmarknad 

Underskrift  

  

Markus Ternblad 
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§ 32 Dnr 2020-00327 

Val av justerare och godkännande av dagordningen 

Beslut 

Till justerare utses Roger Krantz (SD). 

 

Föredragningslistan ändras på följande sätt: 

Nytt ärende, Initiativärende från Alliansen för stärkt arbetslinje och bättre 

intregration tas upp som ärende 9. 
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§ 33 Dnr 2021-00068 

Informationspunkt om personalomsättning, lönenivåer, behöriga lärare, 
vakansgrad och sjukfrånvaro 2020 

Beslut 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Elisabeth Grimhusen, HR-specialist föredrar ärendet innehållandes information om:  

 personalomsättning och pensionsavgångar,  

 kompetensförsörjning, lärarbehörigheter och vakanssituation,  

 sjukfrånvaroläge,  

 löneläge samt  

 strategier och viktiga frågor för att Kungsbacka ska förbli en attraktiv 

arbetsgivare. 
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§ 34 Dnr 2021-00007 

Underlag till kommunbudget 2022 

Beslut 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad godkänner underlag till Kommunbudget 

2022, plan 2023–2024. 

Sammanfattning av ärendet 

Johan Ronner, controller och Andréas Mårtensson, utvecklingsledare föredrar 

ärendet. Förvaltningen har enligt uppdrag upprättat och lämnar förslag till underlag 

Kommunbudget 2022, plan 2023–2024 tillsammans med bifogade handlingar. 

Beslutsunderlag 

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

Underlag till kommunbudget 2022 Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 

Beslutet skickas till 

KSAU/budgetberedningen 

KLK Ekonomi  
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§ 35 Dnr 2021-00058 

Planerat utbud vid gymnasieskolorna läsåret 2022/2023 

Beslut 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Amra Salihovic, gymnasiechef föredrar ärendet. Förvaltningen måste varje år 

rapportera till Gymnasieantagningen för Göteborgsregionen (GR) vilka program och 

inriktningar vi har för avsikt att bedriva på våra gymnasieskolor nästkommande 

läsår. Denna rapportering benämns 1:a aprilprocessen då alla kommuner inom vårt 

samverkansområde senast 1 april ska meddela in sitt utbud. Under maj månad har 

förvaltningen möjlighet att skicka in eventuella förändringar. GR har ett ansvar att se 

över samverkansområdets totala gymnasieutbud för att säkerställa att regionens 

elever får god tillgång till de 18 nationella programmen.  

Kungsbackas gymnasieskolor har ansökt om att anordna en särskild variant av 

Naturvetenskapsprogrammet med estetisk inriktning, musik, teater eller dans. Det är 

Skolverket som fattar beslut senast den 1 september. Därefter fattar Skolinspektionen 

beslut för enskild huvudman om rätt att bedriva utbildningen. 

I övrigt planeras inga förändringar i utbudet på Kungsbackas gymnasieskolor till 

läsåret 2022/2023. 

Det är nämnden som beslutar om alla eventuella förändringar av programutbud och 

inriktningar för varje enskilt program. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-03-03 
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§ 36 Dnr 2018-00009 

Revidering av delegeringsförteckning för nämnden för Gymnasium & 
Arbetsmarknad 

Beslut 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad antar nämndens reviderade 

delegeringsförteckning, daterad 2021-03-17. 

Sammanfattning av ärendet 

Delegering enligt kommunallagen innebär att beslutanderätten i ett visst ärende eller 

i en ärendegrupp flyttas över till någon annan (delegaten). Innebörden av delegering 

är att delegaten beslutar i nämndens ställe. Ett beslut med stöd av delegering från 

nämnd likställs med ett beslut som nämnden har fattat. Nämnden kan inte återkalla 

eller ändra beslut av delegat som redan är fattat.  

Bilagerat denna tjänsteskrivelse återfinns nämndens nuvarande 

delegeringsförteckning med föreslagna tillägg skrivna i rött. 

Beslutsunderlag 

Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-03-04 

Delegeringsförteckning med föreslagna ändringar daterad 2021-03-17 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef 

Gymnasiechef 

Biträdande gymnasiechef 
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§ 37 Dnr 2021-00013 

Information om ordförandebeslut gällande yttrande över Krav på 
kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap 

Beslut 

Nämnnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad informeras om ordförandebeslut 

gällande yttrande krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt 

medborgarskap daterat 2021-02-26. 
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§ 38 Dnr 2021-00012 

Information om ordförandebeslut gällande yttrande över Promemorian 
Ökad kvalitet i lärarutbildningen och fler lärare i skolan 

Beslut 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad informeras om ordförandebeslut 

gällande yttrande över promemorian ökad kvalitet i lärarutbildningen och fler lärare i 

skolan daterat 2021-02-22. 
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§ 39 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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§ 40 Dnr 2021-00083 

Initiativärende från Alliansen för stärkt arbetslinje och bättre integration 

Beslut 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad beslutar att ge förvaltningen i uppdrag: 

 Att utreda förutsättningar för att införa hembesök som en naturlig del av 

försörjningsstödprocessen. För hushåll där barn ingår skall regelbundna 

hembesök vara obligatoriskt, och barnperspektivet skall ha en central roll i 

arbetet. 

 Att utreda möjligheten att inarbeta rutiner för att i regel betala ut 

försörjningsstöd till kvinnan i hushållet. Undantag skall beviljas med mycket 

stor restriktivitet. 

 Att utreda möjligheterna till en ytterligare utökad fritidspeng för barn som 

ingår i hushåll där behovet av social och fysisk aktivitet bedöms särskilt stort. 

 Att utreda möjligheterna att införa krav på heltids motprestation snarast efter 

beviljat försörjningsstöd. Motprestationen skall anpassas efter de individuella 

förutsättningarna. Exempel på motprestation kan vara parkarbete, 

klottersanering eller utbildning i det svenska samhällssystemet. Denna 

utredning skall samordnas med det pågående utredningsuppdrag som åligger 

Kommunstyrelsen. (Dnr 2020-01164) 

 Att utreda möjligheterna att revidera gällande regelverk inom 

försörjningsstöd till att ej kompensera studiestöd/CSN-bidrag som dragits in 

på grund av skolk, även om den studerande är under arton år. 

 Att återrapportera utredningsärenden kopplat till detta initiativ inom sex 

månader från datum för justerat protokoll. Samtliga utredningsförslag skall 

harmonisera med Kungsbackas unika arbetsmarknadsmodell.  

Sammanfattning av ärendet 

Emanuel Forsell (M) väcker initiativärende som har inkommit från Alliansen 

angående stärkt arbetslinje och bättre integration. Enligt initiativets förslag får 

förvaltningen i uppdrag att bereda ärendet och återkommer med utredning och 

förslag till beslut utifrån de utredningspunkter som finns i skrivelsen, Initiativ för 

stärkt arbetslinje och bättre integration från Emanuel Forsell (M), Elin Hysén (L), 

Annika Hedman (C) och My Clingston (KD) inom sex månader från datum för 

justerat protokoll.  

Beslutsunderlag 

Inititativ för stärkt arbetslinje och bättre integration från Emanuel Forsell (M), Elin 

Hysén (L), Annika Hedman (C) och My Clingston (KD) 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Carita Boulwén (SD) och Rickard Wäst (S) yrkar att ärendet ska bordläggas till 

nästkommande nämndsammanträde.  
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Emanuel Forsell (M), Elin Hysén (L), Marianne Pleijel (L) och My Clingston (KD) 

yrkar bifall till initiativets förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga Emanuel Forsells 

(M) m.fl. yrkande om bifall till initiativets förslag och Carita Boulwéns (SD) m fl. 

yrkande om bordläggning.  

Ordföranden ställer först proposition på om ärendet ska avgöra i dag eller bordläggas 

till nästkommande sammanträde, och finner att nämnden för Gymnasium & 

Arbetsmarknad beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga Emanuel Forsells 

(M) m. fl. yrkande om bifall till initiativets förslag, och att nämnden för Gymnasium 

& Arbetsmarknad bifaller det. 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef 
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§ 41 Dnr 2020-00325 

Förvaltningschefen informerar  

Beslut 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Cynthia Runefjärd, förvaltningschef föredrar ärendet innehållandes: 

 Information om att det arbetas på att få ett IOP-avtal med Stadsmissionen. 

Det kommer vara liknande det som finns med Erikshjälpen men det kommer 

innebära möjligheter för deltagarna att byta miljö och arbetsträna i Göteborg. 

Möjligheten att byta miljö kan användas för att få progression för deltagarna. 

Det har även via hemsidan gått ut en inbjudning till alla aktörer som är 

intresserade att arbeta ihop med Gymnasium & Arbetsmarknad genom IOP-

avtal. Detta görs för att undersöka om det finns fler aktörer som är 

intresserade av sådant samarbete. 

 Inför nästa nämndsammanträde i april kommer en presentation av 

kvalitetsrapporten för SOSFS att genomföras. Det kommer vara ett liknande 

upplägg som gymnasiet har för sina kvalitetsrapporter. Inbjudan har gått ut 

till nämnden idag. 

 Uppdatering gällande smittspårning med anledning av Covid.  

 Amra Salihovic informerar om ny rektorsorganisation som planeras. Den har 

delgivits fackliga 2021-03-17. Den nya ledningsorganisationen innebär att 

fem av tio rektorer kommer att vara rektor för program på mer än en skola. 

Det vanligaste blir att en och samma rektor ansvarar för samma program på 

mer än en skola, till exempel naturvetenskapsprogrammet och 

teknikprogrammet. Det finns redan en rektor som ansvarar för 

samhällsvetenskapsprogrammet på två skolor (Aranäsgymnasiet och Beda 

Hallbergs gymnasium). Förändringen är ett led i att arbeta ännu mer som ett 

gymnasium. Bakgrunden till förändringen är att stimulera jämlikhet och 

måluppfyllelse samtidigt som det ger förutsättningar för att öka attraktiviteten 

och attrahera ny arbetskraft. På så vis kommer även resurserna att kunna 

optimeras. 
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§ 42 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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