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1 Möjligheter, utmaningar och förändringar inför 2022,
Plan 2023-2024
Nämndens möjligheter, utmaningar och förändringar 2022, Plan 2023-2024
Möjligheter
Nämnden och förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad har organisatoriskt, sett till de verksamheter som
omfattas, unika förutsättningar för att lyckas väl med att coacha, stötta och utmana samtliga målgrupper i att äga
sin egen framtid. För att möta framtiden har vi ett förhållningssätt där vi ser samtliga intressenter som individer
som kan och får nyttja sin fulla potential på väg mot självförsörjning och det goda livet.
Arbetsprocesser som involverar förvaltningens olika verksamheter i samspel med varandra är nödvändiga.
Arbetet med From Great To Excellent och Kungsbackas unika arbetsmarknadsprocess är de viktigaste
utvecklingssatsningarna för att nå mål såsom förbättrade kunskapsresultat, snabb genomströmning i
arbetsmarknadsprocessen och korta handläggningstider.
Kompetensförsörjningsfrågan är av stor vikt. Att rekrytera, behålla och utveckla medarbetare med rätt
kompetens är avgörande för att bedriva en väl fungerande verksamhet.
Utmaningar
Elevkullarna i gymnasieåldern ökar med ungefär 120 elever fram till år 2023. Volymökningen ska omhändertas
i befintliga lokaler då det inte är önskvärt att lokalkostnaderna upptar en större del av den totala ramen än idag
och riskerar att påverka personaltätheten negativt. Detta innebär att innovativa lösningar krävs i arbetssätt och
lokalnyttjande över dygnet, även i samarbete med andra förvaltningar. Det traditionella skolschemats struktur
behöver förändras för att nå dit.
Elevers rätt att välja gymnasium påverkar planeringsförutsättningarna och om faktorn procentuell ersättning för
volymökningar fortsätter användas som den huvudsakliga budgetregulatorn riskerar den gymnasieverksamhet
som drivs i egen regi att få kvalitetsproblem. Det beror på att ekonomiska anpassningar enbart kan göras i
kommunens gymnasieskolor och inte för de köpta platserna som i och med det ökade antalet ungdomar i
gymnasieåldern totalt sett blir fler. Andelen som väljer Kungsbacka kommuns gymnasieskolor ligger stadigt på
runt två tredjedelar. Eleverna kan välja en annan kommun eller en friskola och det innebär att kostnaden för en
köpt skolplats följer aktuell prislista i Göteborgsregionen. Om program läggs ner innebär det heller inte att
kostnaden för dessa elever försvinner.
Förvaltningen behöver hitta sätt att ha ett utbud som följer elevkullarnas storlek utan att äventyra ekonomisk
effektivitet samt kvalitet. Organisationen måste vara beredd att förändras utifrån söktryck och budgetram.
Samarbete mellan program och skolor är helt avgörande vilket möts upp av hur gymnasiet är organiserat med en
gymnasiechef som leder all kommunal gymnasieverksamhet. Kommunens eget utbud måste alltid sättas i
relation till Göteborgsregionens.
Inom gymnasieverksamheten är resultaten i förhållande till förutsättningarna inte tillräckligt bra. Trots ett
välutvecklat systematiskt kvalitetsarbete ser vi inte den vändning vi förväntar oss och skillnaderna i resultat
mellan program är för stora. Betygsresultaten har dock svagt förbättrats de senaste åren. Ett annat identifierat
område som oroar är ungas psykiska ohälsa. Covid-19 och dess eventuella påverkan på psykisk och fysisk hälsa
förstärker oron.
Den kanske största utmaningen är att antalet nyanlända med mycket låg eller ingen utbildningsbakgrund ökar
och att stödja och utmana dem att bli självförsörjande. För att möta nya invånare med stort vårdbehov måste
samarbetet med andra samhällsaktörer, tex Regionen, lyckas bättre. I många fall handlar det om att ens förstå
och klara att leva i vårt samhälle. Detta kan innebära att svåra prioriteringar måste göras, till exempel att i första
hand satsa på kommande generation. Kungsbacka kommuns förmåga att arbeta utifrån vårt unika
arbetsmarknadsperspektiv i kombination med stort ansvarstagande från den enskilde blir avgörande för hur vi
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lyckas möta denna utmaning.
Den stora bristen på bostäder är en utmaning som medför olika konsekvenser för förvaltningen och ökar risken
för dyra lösningar. Att nyanlända har tillgång till värdiga boenden är en förutsättning för att vi ska lyckas med
integrationsarbetet. Det ställer höga krav på Gymnasium & Arbetsmarknad att se till att de resurser som
bostadssituationen kräver inte påverkar takten i arbetet med självförsörjning negativt. Ungefär 70 procent av de
som avslutat sina två-årskontrakt lyckas i nuläget inte hitta permanenta bostäder trots höga krav och
välutvecklat stöd genom sk boplaner för varje hushåll. De nyanlända behöver komma ut i studier och i arbete
inom etableringsfasen. Här behöver vi hitta nya vägar och metoder och kommunen som arbetsgivare behöver bli
bättre på att komplettera det privata näringslivet till exempel med praktikplatser och språkpraktik. Ett aktivt
jämställdhetsarbete krävs dessutom för att lyckas med integrationen.
Utmaningar och konsekvenser av Covid-19
Sedan pandemins utbrott har förvaltningen, liksom övriga Kungsbacka kommun, förhållit sig och noga följt
rekommendationer och intentioner med den nationella och regionala strategin för minskad smittspridning i
samhället. En del i den strategin har varit distansstudier för gymnasiet som över tid skiftat i omfattning. Förutom
utmaningen att ställa om gymnasiets verksamhet med kort varsel, har denna hantering inneburit en kraftigt
förändrad arbetssituation för medarbetare inom förvaltningen bland annat i och med snabbt föränderliga
planeringsförutsättningar. Framförallt har långa perioder av distansundervisning i olika omfattning inneburit att
vissa moment som är viktiga för undervisningen och för att erhålla betyg fått skjutas fram och kommer att
behöva jobbas igen. Det handlar exempelvis om praktiska moment, vissa kunskapstest och arbetsplatsförlagt
lärande. I den nationella debatten refererar många till den “studieskuld” som håller på att byggas upp och vars
effekter vi troligtvis kommer att känna av under en längre tid.
Trots att vi har elever som kommer att vara i behov av särskilt stöd i större utsträckning och vars sociala
situation påverkas på ett negativt sätt av att inte vara i skolan ser vi samtidigt att många av våra elever hanterar
och klarar av distansstudier på ett sätt som gör att de kommer att uppnå målen och få betyg. Våra egna
utvärderingar visar att en stor andel elever tycker att ett upplägg med delvisa distansstudier fungerar väl. I
uppföljningen av "Nära examen" i november 2020 finns ingen data som tyder på någon försämring i andelen
som beräknas nå examen. Det blir fortsatt viktigt att följa vilken påverkan distansstudier har på våra resultat på
kort- och lång sikt.
I takt med att digitaliseringen förändrar samhället, vardagen och arbetslivet och samtidigt ställer krav på nya
kunskaper och förmågor kommer även synen på skola och utbildning förändras. För att öka attraktivitet, kunna
möta framtidens utmaningar med bland annat kompetensförsörjning, utbud och en jämlik utbildning kommer
förvaltningen ta med sig de erfarenheter som distansundervisningen medfört för att forma framtidens
gymnasieskola.
Nya studier från Jönköping Universitet och Högskolan Väst visar att många ungdomar upplever försämring av
sin psykiska hälsa under coronapandemin, inte minst tjejer och ungdomar som har haft distansundervisning. En
del ungdomar upplever negativa förändringar i sin familjesituation, andra upplever dock att de har fått mer tid
att ha roligt med familjen. Ungdomars välmående hänger nära ihop med resultat. Då det fortfarande är för tidigt
att kunna se vilka långsiktiga konsekvenser Coronapandemin har haft på ungdomars hälsa och välbefinnande
blir elevhälsans proaktiva och förebyggande arbete ännu viktigare framöver.
Med anledning av Covid 19 och risken för ökad psykisk ohälsa arbetar Gymnasium & Arbetsmarknad
tillsammans med För- & Grundskola samt Kultur & Fritid i ett projekt. 2021satsas extra på bl.a.
föräldrastödsutbildning och stödgrupper för elever utanför skoltid, dit elevhälsan kan skicka elever om oro finns.
Långsiktigt arbetar elevhälsan med att uppmärksamma dessa elever via hälsosamtal och i övrig kontakt med
elevhälsa.
En stor ovisshet råder angående konjunkturläget framåt till följd av pandemin. Även om en återhämtning
förväntas under andra halvåret 2021 befinner sig Sverige i en lågkonjunktur, vilket påverkar antalet individer i
sysselsättning. Enligt Arbetsförmedlingens prognoser väntas antalet sysselsatta att minska fram till andra
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halvåret 2021 för att sedan sakta börja vända uppåt under 2022 för att slutligen vara över under 2023.
Då osäkerheten är stor vad gäller konjunkturen och arbetslösheten framåt finns risk för ökade nivåer avseende
ekonomiskt bistånd.
Under perioden har fler invånare börjat studera. Genom de arbetsmarknadspolitiska stödåtgärder regeringen
vidtagit kan än fler individer framåt förväntas gå in i studier genom bland annat den kommunala
vuxenutbildningen.
Nya flexibla arbetsformer
Pandemin har inneburit stor påverkan på etablerade arbetssätt och innebär nya krav på förändrade och flexibla
arbetssätt för i stort sett alla medarbetare.
De flestamedarbetare behöver fortfarande till stor del vara på sin arbetsplats för att utföra sina uppdrag, en del
kan arbeta delvis på distans och en mindre del har möjlighet att övervägande arbeta på annan plats än
arbetsplatsen. Oavsett kategori ställer de nya förutsättningarna krav på en stor anpassningsbarhet och nya
lösningar för att hantera det nya arbetslivet med bibehållen kvalitet.
Inom förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad har exempelvis digitala möten blivit en vardag. Det finns
såväl fördelar som nackdelar med de nya arbetssituationerna, och en del nya arbetsmiljöaspekter att vara
uppmärksam på och omhänderta, chefer och medarbetare tillsammans. Förändringarna innebär också
möjligheter att identifiera och vidareutveckla välfungerande, effektiva och hållbara arbetssätt.
Digital transformation
Ständig uppkoppling till internet har under det senaste året blivit en naturlig del av livet för nästan alla
medborgare. När som helst, var som helst och hur som helst kan man kommunicera med alla om allt. Ett ökat
generellt välstånd ökar såväl medborgarnas efterfrågan på offentliga tjänster som förväntningarna på hög
kvalitet samt att tjänsterna ska vara tillgängliga när de vill använda dem, det vill säga dygnet runt.
Medborgarnas ökade förväntningar på tillgång och kvalitet i den kommunala servicen kräver ett förändrat
arbetssätt, men skapar också nya möjligheter. Digital transformation är ett mycket högt prioriterat
verksamhetsutvecklingsområde och en ren nödvändighet för att möta dessa ökade förväntningar från invånarna.
För att vi ska kunna fortsätta utveckla välfärden, utan samma tillgång på personal, behöver vi använda oss av
digitala hjälpmedel som metod. Våra verksamheter behöver i snabb takt bli än mer digitaliserade.
Digitaliseringen innebär att vi kan skapa snabba, säkra och enkla informationsflöden som underlättar för de
individer vi är till för. Det är ett medel och en förutsättning för att nå målen för de vi är till för.
Flera av våra målgrupper har behövt ändra sitt beteende och möjligheten att nyttja digitala möten även i
framtiden, vid t.ex. utvecklingssamtal eller andra kortare samtal kommer utan tvekan att efterfrågas även efter
pandemin. Pandemin har inneburit en snabbare utveckling av många invånares digitala resa och i takt med det
ökar kraven på flexibilitet och möjlighet att mötas digitalt.
För att lyckas
Den viktigaste nyckeln för framgång är att på riktigt arbeta med kommungemensamma prioriterade initiativ och
sluta med stuprör. Vi behöver komma mycket snabbare till att testa nya lösningar och inte byråkratisera och
dokumentera mer än absolut nödvändigt. På gymnasiet ska vi förstärka huvudmannens kompensatoriska insatser
tillsammans med skolenheter med lägre resultat. Vi kan än mer ta tillvara alla medarbetares kompetens och
idéer likväl som invånares och företags, men också utmana gamla invanda mönster och regelverk och stå starka
i blåsten när det ifrågasätts. Vi behöver bli mycket bättre på att plocka bort och prioritera.
För att lyckas vad gäller fler kommuninvånare i egenförsörjning behöver vi - förutom att arbeta med
kommungemensamma prioriterade initiativ och vår arbetsmarknadsprocess - också samverka externt såväl inom
Göteborgsregionen som med näringslivet och berörda myndigheter.

5

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad
Underlag till kommunbudget 2022

Kungsbacka kommun

1.1 Omvärlden
Nämndens omvärldsanalys
Nämndens omvärldsanalys från Nämndbudget 2021
Förslag på förändrad idrottsutbildning på gymnasienivå
Utbildningsdepartementet har genomfört en översyn av riksidrottsgymnasier och nationellt godkända
idrottsutbildningar. I promemorian föreslås att det till skillnad från i dag enbart ska finnas en typ av gymnasieeller gymnasiesärskoleutbildning med specialidrott som ska vara riksrekryterande. Avsikten är att utbildningen
ska vända sig till ungdomar som är elitidrottare och ge dem chansen att få en gymnasial utbildning samtidigt
som de kan fortsätta med sin elitidrottssatsning. Ämnet specialidrott ska endast få erbjudas inom denna
utbildning. Skolverket ska enligt förslaget besluta om vilka skolhuvudmän som får anordna gymnasial
utbildning med specialidrott, men både Riksidrottsförbundet och specialidrottsförbunden ska vara involverade i
beslutsprocessen.
För att de ungdomar som inte nått elitnivå ska få möjlighet att satsa på sin idrott samtidigt som de går i
gymnasieskolan föreslås att Skolverket ska få i uppdrag att se över innehållet i kurserna specialisering 1 och 2
inom ämnet idrott och hälsa så att de anpassas till att enbart avse utveckling inom den idrott som en elev vill
satsa på.
De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022, och de första eleverna kommer då kunna börja
den nya utbildningen hösten 2024.
Betänkande Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning
Detta betänkande redovisar Utredningen om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola
uppdraget att föreslå hur utbildning inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning och
särskild utbildning för vuxna bättre kan planeras och dimensioneras utifrån regionala och nationella
kompetensbehov.
Utredningen föreslår bland annat att:









Utbudet av utbildning bör bestämmas med hänsyn till både elevers efterfrågan och behov och
arbetsmarknadens behov.
Tillgången till och bredden av yrkesutbildning i komvux behöver öka.
Staten ska stödja och styra skolhuvudmännen mer när det gäller planering och dimensionering av vilka
utbildningar som ska erbjudas samt för gymnasieskolan hur många platser som ska finnas på dessa.
Staten ska därför besluta om regionala ramar för utbudet inom gymnasieskolan och för yrkesutbildning
inom komvux.
Den så kallade gymnasiemarknaden bör balanseras med mer inslag av planering och samarbete mellan
huvudmän. Genom fördjupat kommunalt samarbete ska vuxna ges ökade möjligheter att söka ett
bredare utbud av yrkesutbildning inom ett större område än den egna kommunen.
De fristående skolornas roll i utbildningssystemet ska stärkas och lika villkor ska så långt som möjligt
gälla för huvudmän för fristående och kommunala skolor. Den ökade statliga styrningen av utbudet ska
gälla både kommunala och enskilda huvudmän.
Ett kompensatoriskt schablonbelopp som utgår ifrån elevernas meritvärde i grundskolan ska läggas till
eller dras bort från den interkommunala ersättningen respektive grundbeloppet till enskilda huvudmän i
syfte att stärka förutsättningarna för kompensatoriska åtgärder i
gymnasieskolan.

Betänkande Betygsutredning 2018
Betygsutredningen 2018 med uppdraget att utreda och föreslå hur ämnesbetyg kan införas i gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan har lämnat sitt betänkande. I uppdraget ingick även att utreda och lämna förslag på
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justeringar i betygssystemet för alla skolformer.
Utredningen föreslår bland annat att:







Ämnesbetyg ska ersätta kursbetygen och införas i en ämnesutformad gymnasieskola och
gymnasiesärskola.
Ämnen ska delas in i nivåer för att dels säkra likvärdigheten i utbildningens innehåll i landet, dels
behålla möjligheten att ett ämne med en ämnesplan ska kunna läsas i olika omfattning på olika program
och inom kommunernas vuxenutbildning på gymnasial nivå.
Modellen för ämnesbetyg innebär att det för varje ämne finns en uppsättning betygskriterier och att
eleven efter en nivå får ett betyg i ämnet, vilket sedan ersätts när eleven efter nästa nivå får ett nytt
betyg i ämnet.
Kompensatorisk betygssättning ska införas i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan,
gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå samt kommunal
vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå.
Betygen A–D ska omfattas av en kompensatorisk princip. Det innebär att betygskriterierna för betygen
A–D inte behöver vara uppfyllda i sin helhet utan läraren ska vid betygssättningen göra en
sammantagen bedömning och sätta det betyg som bäst motsvarar elevens kunskaper.
Ytterligare ett underkänt betygssteg, Fx, ska införas i grundskolan, specialskolan, sameskolan, för
grundskoleämnen inom gymnasieskolans introduktionsprogram samt i gymnasieskolan, och kommunal
vuxenutbildning på gymnasial nivå.

Framtidens socialtjänst
Utredningen Framtidens socialtjänst lämnar förslag som tillsammans skapar förutsättningar för en hållbar
socialtjänst. Utredningens större förslag handlar om förebyggande och lätt tillgänglig socialtjänst, övergripande
planering och planering av insatser, kunskapsbaserad socialtjänst och möjligheten att tillhandahålla insatser utan
föregående behovsprövning.
Arbetsmarknadsläget
Inför 2020 gjordes bedömningen att svensk ekonomi var inne i en avmattningsfas, vilket började påverka
arbetsmarknaden och sysselsättningen i riket.
Under första kvartalet 2020 blev det mer och mer tydligt att en pandemi skulle komma att påverka såväl landet
som världen i stort under en överskådlig framtid – inte minst avseende ekonomin.
Under året har sedan regeringen skapat flera åtgärder för att både hushållen och företagen ska kunna hantera
rådande läge. Under det tredje kvartalet 2020 ser vi att stora delar av nedgången tas igen. Men ovissheten är
fortsatt stor.
På arbetsmarknaden väntas vändningen dröja. Konjunkturinstitutet beskriver att arbetslösheten kommer att
fortsätta att växa. Den ekonomiska politiken fortsätter att ge stöd åt återhämtningen nästa år, men man menar att
det dröjer till 2023 innan lågkonjunkturen är över.
Arbetsförmedlingens bedömning är att långtidsarbetslösheten spås hamna på historiskt höga höjder. Grupper
som står långt ifrån arbetsmarknaden, som utrikes födda och ungdomar, som ej ännu är etablerade på
arbetsmarknaden, kommer att vara särskilt utsatta. Pandemin har medverkat till att branscher som hotell,
restaurang, handel och hela besöksnäringen har blivit hårt drabbade. I dessa näringar är tillfälliga anställningar
vanliga och man erbjuder många ingångsjobb, vilket krisen generellt bromsat in. Krisen skyndar också på
strukturomvandlingen på arbetsmarknaden, vilket leder till att vissa jobb förutspås inte kommer att komma
tillbaka.
I Kungsbacka är utmaningen framåt, precis som i resten av regionen och riket, att få grupperna unga och
nyanlända etablerade på arbetsmarknaden. Kungsbacka kommer under kommande år arbeta med att utveckla
arbetssätt och skapa innovativa lösningar för målgrupperna. Den digitala transformationen blir en möjliggörare i
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att möta utmaningarna. Genom Kungsbackas unika arbetsmarknadsprocess, förväntas fler kommuninvånare nå
egenförsörjning genom arbete inom offentlig sektor och näringsliv, eller studier under kommande år.
Etablering av nyanlända
På grund av den åtstramade och striktare asylpolitiken som Sverige tillsammans med ett antal länder inom EU
infört kommer betydligt färre flyktingar och skyddsbehövande till Sverige. Detta tillsammans med att
möjligheterna till permanent uppehållstillstånd radikalt förändrades under hösten 2016 har de personer som
söker asyl i Sverige minskat betydligt under de senaste åren.
Kungsbacka kommun fortsätter att ta emot de som redan beviljats permanent uppehållstillstånd. Inför 2021 är
den preliminära prognosen för mottagandet ca 160 personer. Under hösten 2020 pågår en dialog i länet, med
stöd av Migrationsverket och Länsstyrelsen, om fördelningen av mottagandet inför 2021. Över hälften av de
mottagna personerna under 2020 har kvotstatus. Med största sannolikhet blir det även under 2021 en stor del
personer med kvotstatus då antalet asylsökande har minskat kraftigt under 2020.
Antalet ensamkommande barn som söker asyl i Sverige har minskat avsevärt de senaste åren. Under 2021 är den
preliminära prognosen att 3-4 ensamkommande barn anvisas från Migrationsverket.
I kommunens organisation finns god beredskap för ett väl fungerande mottagande såväl på förvaltningsnivå som
kommunövergripande. Utmaningen kommer för 2021, som tidigare år, att vara bostadsfrågan.
Vuxenutbildningen
Antal individer som läser på Komvux i Sverige fortsätter att öka, i Kungsbacka såväl som i riket. Nationellt sätt
märks ingen avmattning eller minskat behov av utbildning. I efterdyningarna av Covid19 kommer efterfrågan på
utbildning och möjlighet till omskolning vara omfattande under många år framöver.
Både strukturella och konjunkturella förändringar i samhället gör att vuxenutbildningen ständigt måste utvecklas
för att kunna möta nya behov och förutsättningar. Sammantaget står det tydligt att vuxenutbildningen står inför
fortsatt stora utmaningar. Dessutom pekar allt på att arbetslivet kommer att vara än mer föränderligt framåt och
att behovet av att varva utbildning och arbete under hela livet kommer att vara en självklarhet.
På nationell har det fattats beslut som i grunden påverkar Komvux de närmsta åren, däribland beslut kring urval
och prioritering. Prioriteringsregeln i Komvux ändras så att de med störst behov av utbildning prioriteras. Det
innebär att inte bara de med minst utbildning, som prioriteras enligt dagens regler, utan även arbetslösa och
vuxna som behöver växla yrke eller bransch kan prioriteras vid urval till utbildningen.
Det pågår och slutförs nu ett flertal olika utredningar, som alla kommer att påverka den kommunala
vuxenutbildningen i sin helhet, på lång och kort sikt.
Stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk (KLIVA)






Utredningen förslår bland annat en sammanhållen utbildning med en garanterad undervisningstid om
minst 23 timmar i veckan under en fyraveckorsperiod.
Vidare föreslås även att Arbetsförmedlingen till kommunerna ska lämna uppgifter om vilka individer
som omfattas av den s.k. utbildningsplikten.
Utredningen förslår även en delvis obligatorisk elevhälsa inom vuxenutbildning, något som idag inte
regleras i Skollagen.
Utredningen bedömer att behoven av kompetensutveckling i vuxenutbildningen sannolikt är omfattande
hos både obehöriga och behöriga lärare. Det vidare arbetet med kompetensutveckling ska ingå i
huvudmannens systematiska kvalitetsarbete och ska genomföras i linje med verksamhetens behov.
Regeringen har beslutat om tilläggsdirektiv till utredningen. Några av frågorna som ska utredas är
förbättrad styrning, utvecklat systematiskt kvalitetsarbete och tidsatta mål i de individuella
studieplanerna inom sfi. Uppdraget ska redovisas senast i slutet av november 2020.
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Utredningen om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola
(Dimensioneringsutredningen)



Utredningen har presenterat och föreslagit hur utbildning inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan,
kommunal vuxenutbildning (komvux) och särskild utbildning för vuxna (särvux) bättre kan planeras
och dimensioneras utifrån regionala och nationella kompetensbehov.
Syftet är bl.a. att trygga den regionala och nationella kompetensförsörjningen, effektivisera
resursutnyttjandet och förbättra tillgången till ett allsidigt brett utbud av utbildningar av hög kvalitet.
Syftet är även att främja en likvärdig utbildning och minska segregationen inom gymnasieskolan.

Digital transformation
Aldrig har utvecklingen gått så snabbt och varit så genomgripande. En direkt effekt av Coronapandemin blev en
snabb digital omställning och en utveckling som annars hade tagit flera år. Över en natt ställde både skola och
samhället i stort om till undervisning och kommunikation på distans och inom flera samhällsfunktioner sker
arbetet i huvudsak fortfarande på distans genom ett digitalt arbetssätt.
Vi står inför stora utmaningar såsom att rusta våra studerande och brukare på bästa sätt för en oviss framtid, den
stundande lärarbristen, ökande kostnader för välfärden och klimatförändringarna.
Många ser digitaliseringen som räddningen för att lösa morgondagens utmaningar och skapa hållbar utveckling.
I skolans värld kan vi ex öka tillgängligheten och skapa förutsättningar för livslångt och bättre lärande, för alla.
Skolan kommer inte att upphöra att existera, behovet av att träffas IRL kommer att finnas kvar och lärarna
kommer inte att ersättas av robotar. Digitaliseringen kommer bereda oss en mängd smarta lösningar och
arbetssätt som leder till bättre resultat, högre kvalitet och effektivare processer både inom utbildning och för vår
myndighetshandläggning. Vi kommer exempelvis att kunna utforma skolan och designa undervisningen på
bättre grund utifrån data vi samlar in via sensorer i klassrummen. Med hjälp av digitala verktyg i undervisningen
kommer vi att kunna erbjuda individanpassade lösningar. Digitala medarbetare kommer att avlasta vår personal
inom samtliga nämndens verksamhetsområden, vilket innebär att de kan fokusera på situationer där de skapar
mervärde.
Den 1 juli 2018 trädde en ny bestämmelse i förvaltningslagen i kraft. Bestämmelsen klargör att det är möjligt att
fatta beslut automatiserat. Utöver detta kommer det behövas en ändring i kommunallagen för att man ska kunna
gå från automatiserat beslutsunderlag till automatiserat beslut. Den 25 juni 2019 skickade SKL en skrivelse till
regeringen där man önskar att en ändring i kommunallagen som möjliggör automatiserad beslutsfattning i
kommuner på motsvarande sätt som idag kan göras på statliga myndigheter tas.
Bakgrunden till förändringen är en tro på att automatisering av beslut leder till större rättssäkerhet eftersom den
mänskliga faktorns påverkan minskas och värderingar neutraliseras.
Arbetet förväntas bli effektivare med kortare handläggningstider, bättre resursutnyttjande och snabbare
individuella insatser. De nya arbetssätten innebär också ett perspektivskifte till att lita på invånaren, möta
invånarna i de forum de använder och öka tillgänglighet och genomskinlighet. Regeringen har beslutat om att
tillsätta en utredning.
En ny myndighet för digitalisering av den offentliga sektorn har från och med den 1 september 2018 inrättats.
Myndigheten heter Myndigheten för digital förvaltning (Digg) och deras uppdrag är att samordna och stödja den
förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och
ändamålsenlig.
Satsningarna handlar om att effektivisera offentliga verksamheter och förenkla privatpersoners vardag.
Förvaltningen ser digitalisering som ett medel snarare mål för att lösa morgondagens utmaningar och att möta
behoven hos till de vi är till för.
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2 Indikatorer, förslag på nya eller förändrade
EN ATTRAKTIV KOMMUN ATT BO, VERKA OCH VISTAS I
Förslag Indikator

2017

2018

2019

2020

Målvärde 2022

Förslag: Ta bort indikatorn Bäst att
bo, Kungsbackas placering i
rankingav Sveriges kommuner enligt
Tidningen Fokus. Använd ej
rankinglistor som enindikator på hur
väl vi lyckas uppnå målen.

EN HÅLLBAR UTVECKLING OCH EN HÄLSOSAM MILJÖ
Förslag Indikator

2017

2018

2019

2020

Målvärde 2022

2017

2018

2019

2020

Målvärde 2022

2018

2019

2020

Målvärde 2022

2020

Målvärde 2022

BÄSTA FÖRETAGSKLIMATET
Förslag Indikator

I KUNGSBACKA UTVECKLAS VI HELA LIVET
Förslag Indikator

2017

ETT MEDSKAPANDE SAMHÄLLE OCH EN ÖPPEN ATTITYD
Förslag Indikator

2017

2018
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-03-03
Diarienummer

GA 2021-00058

Planerat utbud vid gymnasieskolorna läsåret 2022/2023

Förslag till beslut
Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av 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
Amra Salihovic
Gymnasiechef

1 (1)
Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-03-04
Diarienummer

GA 2018-00009

Revidering av nämndens delegeringsförteckning – mars 2021

Förslag till 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
Beskrivning av ärendet
Följande revideringar föreslås:

1 (2)
Markus Ternblad
0300 83 41 66

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
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4.1:14, Behandla anmälningar från rektor om en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande
behandling samt skyndsamt säkerställa åtgärder. Revidering som föreslås är vidaredelegering från
förvaltningschef till biträdande gymnasiechef (tidigare vidaredelegering till gymnasiechef).
Kommentar: Tidigare har gymnasiechefen behandlat anmälningar från rektor gällande kränkande
behandling. Med anledning av ny gymnasiechef har gymnasiechefen tillsammans med biträdande
gymnasiechef upprättat en ny rutin där biträdande gymnasiechef föreslås behandla dessa anmälningar.
4.1:37, Yttrande och svar till Skolinspektionen i individärenden. Revidering föreslår att delegering
görs till förvaltningschef med rätt att vidaredelegera till gymnasiechef (tidigare delegerat endast till
gymnasiechef).
Kommentar: Gymnasiechefen är den som normalt gör yttranden till Skolinspektionen i individärenden.
Förvaltningen har uppmärksammat att det är sårbart att endast ha en roll som har delegeringen, såsom
vid ledighet. Därför föreslås att även förvaltningschef ska kunna göra yttranden till Skolinspektionen i
individärenden.
Följande tillägg föreslås:
4.1:35, Beslut om elevs rätt till Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år, inom de frivilliga
skolformerna.
Kommentar: Beslutas av socialsekreterare inom Individ- & Familjeomsorg, verkställs av Gymnasium
& Arbetsmarknad.
Rättelse
4.7:6, Beslut om ersättning till familjehem (arvode och omkostnadsersättning) över 30 % utöver
riktlinjer.
Kommentar: Tidigare formulering i delegeringen saknade tillägget, över 30 %. Beslut om ersättning
upp till 30 % över riktlinjer beslutas av enhetschef. Beslut om ersättning över 30 % över riktlinjerna
beslutas av utskottet. Det är således ingen förändring i sak, endast hur texten är utformad.
Cynthia Runefjärd

Markus Ternblad

Förvaltningschef

Utvecklare

Delegeringsförteckning

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad
Beslutad av: Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad (2021-03-17)
Ansvarig förvaltning: Gymnasium & Arbetsmarknad
Diarienummer: GA/2018:9
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1 Allmänt om delegering

1.1 Vad innebär delegering?
Kommunallagen bygger på principen att de förtroendevalda fattar beslut kollektivt och även har ett
kollektivt verksamhetsansvar. De förtroendevalda ska därmed ha det yttersta ansvaret för den
kommunala förvaltningen och är de som styr förvaltningen. I kommunallagen finns bestämmelser
som reglerar möjligheten till delegering av styrelsen och nämndernas beslutanderätt, KL 6 kap 3742 §§ och 5-8 §§.
Delegering enligt kommunallagen innebär att beslutanderätten i ett visst ärende eller i en
ärendegrupp flyttas över till delegaten. Ett beslut med stöd av delegering från nämnden likställs
med ett beslut som nämnden fattar och kan överklagas genom laglighetsprövning eller
förvaltningsbesvär. Nämnden kan inte återkalla eller ändra ett beslut av delegat som redan är fattat.
Nämnden kan endast delegera beslutanderätt i angivna typer av beslut, Nämnden kan aldrig
delegera ett ansvar eller ett verksamhetsområde.
Delegering förutsätter alltid beslut i två led. Först måste fullmäktige i ett reglemente eller i ett
särskilt beslut ha uppdragit till nämnden att hantera ett visst verksamhetsområde eller besluta i vissa
ärenden eller ärendegrupper. Därefter kan nämnden om den vill besluta om delegering av denna
beslutanderätt. Nämnden lämnar delegeringsuppdrag genom särskilt beslut eller genom att fatta
beslut om en delegeringsförteckning där beslutanderätten i olika ärenden överförs till delegater.
Nämnden har möjlighet att delegera beslutanderätten till nämndens presidium (ordförande och en
eller flera vice ordförande) ett utskott, en ledamot eller ersättare i kommunstyrelsen eller till en
anställd (KL 6:37).
Nämnden kan med stöd av kommunallagen 6 kap 39 § delegera rätten att fatta beslut i ärenden
som är så brådskande att nämndens sammanträde inte kan inväntas. Detta ska framgå av
delegeringsförteckningen. Ordföranden har då rätt att fatta beslut i alla typer av ärenden som
nämnden har rätt att fatta beslut om. Denna rätt bör dock utnyttjas med försiktighet och i väldigt
särskilda fall.
Nämnden kan uppdra åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom
kommunen att besluta istället, s.k. vidaredelegering (kommunallagen 6 kap 39 §).
Beslut om delegering ska då ske i två steg;
1. Nämndens beslut om delegering till förvaltningschef,
2. Förvaltningschefens beslut om delegering till tjänsteperson.
Inom nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad ska det enligt beslut av kommunfullmäktige
finnas ett utskott.
Utskottet ska besluta i ärenden enligt denna delegeringsförteckning. Utskottets arbetsformer,
sammansättning och uppgifter i övrigt framgår av ”Gemensamt reglemente för styrelsen och övriga
nämnder i Kungsbacka kommun”.

1.2 Syftet med delegering
Syftet med delegering är att dels avlasta nämnden i rutinärenden och därmed ge möjlighet åt de
förtroendevalda att ägna tid och uppmärksamhet åt ärenden av omfattande behandling och
principiell karaktär. Vidare är syftet att åstadkomma en effektiv verksamhet genom kortare
beslutsvägar och snabbare handläggning, vilket medför bättre service för medborgarna.
Delegeringsförteckning Nämnden för
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Delegeringsförteckningen är också ett arbetsinstrument som reglerar en del av de anställdas
befogenheter.

1.3 Verkställighet
Vem som ska verkställa måste framgå av ett uppdrag, instruktion eller given position i
organisationen.
Den kommunala verksamheten är omfattande och komplex. De förtroendevalda har därför inte
möjlighet att själva fatta alla beslut, utan i praktiken är det de anställda som fattar en stor del av de
kommunala besluten. I kommunallagen finns, till skillnad från i viss speciallagstiftning, inga
bestämmelser som ger de anställda någon självständig beslutanderätt. Av praxis följer dock att de
har rätt att fatta sådana beslut som är av rent förberedande eller rent verkställande art. Denna typ av
uppgifter ankommer automatiskt på de anställda utan att nämnderna behöver fatta någon form av
beslut.
Gränsen för vad som är beslut som kan delegeras och vad som är verkställighet är ofta svår att dra.
Föreligger ingen självständig beslutanderätt brukar man tala om verkställighet. I sådana ärenden
saknas ofta utrymme för självständiga bedömningar och frågorna är ofta redan reglerade i lag eller
avtal. Men det kan också vara frågor som verkställs och beslutas inom ramen för redan fattade
beslut om mål, budget, inriktning.
Det finns enligt lagstiftarens mening en intressekonflikt mellan demokrati och rättssäkerhet å ena
sidan och effektivitet och professionalitet å andra sidan, när det kommer till de anställdas
tjänsteutövande. Detta gäller oavsett om det handlar om verkställighet eller det delegeringsbara
området där det ofta uppstår en gråzon. I det praktiska tjänsteutövandet innebär det att
tjänstepersoner särskilt behöver beakta intresset för att överklaga med stöd av kommunallagen, där
intressekonflikt mellan demokrati och organisationens effektivitet finns.

1.4 Begränsningar
Beslut får endast fattas inom nämndens verksamhetsområde, i ärenden där nämnden har befogenhet
att fatta beslut enligt författning eller kommunfullmäktiges beslut. Vidare får beslut bara fattas inom
ram för budget och övriga tillämpliga styrdokument.
Nämnden får inte delegera beslutanderätten i följande slag av ärenden som framgår av KL 6 kap
38 §:
-

Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, det vill säga
övergripande ansvar för verksamheten

-

Framställningar eller yttrande till fullmäktige

-

Yttrande med anledning av att fullmäktiges beslut har överklagats

-

Yttrande med anledning av att nämndens egna beslut har överklagats

-

Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om ärendet är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt.
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-

Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlämnats till nämnden (detta
är dock inte aktuellt i Kungsbacka eftersom fullmäktige inte beslutat om att tillämpa
möjligheten till medborgarförslag).

-

Ärenden som enlig lag eller annan författning inte får delegeras.

1.5 Vem har rätt att företräda nämnden för Gymnasium &
Arbetsmarknad och Kungsbacka kommun?
I det kommungemensamma reglementet för kommunstyrelsen och nämnder i Kungsbacka
kommun framgår att avtal, yttranden och andra framställningar till extern part, som beslutas av
nämnden, ska undertecknas av ordföranden, eller vid förfall för denne av vice ordföranden, och
förvaltningschefen, om inte nämnden bestämmer annat. Av nämndens delegeringsbestämmelser,
det vill säga dessa bestämmelser, framgår att den som har rätt att fatta beslut också har rätt att
underteckna handlingar och vidta andra åtgärder som är hänförliga till beslutet.
Om en åtgärd inte är delegeringsbeslut utan att betrakta som ren verkställighet, innebär det ingen
rätt att vidta åtgärden om den på något sätt binder kommunen i förhållandet till utomstående. För
att binda kommunen mot utomstående behöver den anställde ha behörighet, det vill säga någon
form av fullmakt för att företräda kommunen. En fullmakt kan inte delegera beslutanderätt i
kommunalrättslig mening utan omfattar endast verkställighetsåtgärder.
Inom bolagsrätten används begreppet firmateckning för att klargöra vem som har rätt att
företräda ett bolag gentemot tredje man. Begreppet firmateckning ligger helt utanför
kommunalrätten. För att underlätta kontakten med vissa aktörer, till exempel banker, som kräver
att kommunen ska visa upp ett dokument som visar vem får binda kommunen, har
kommunstyrelsen av praktiska skäl fattat ett särskilt beslut om att vissa personer har rätt att
teckna kommunens firma.
Firmatecknare för Kungsbacka kommun
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2 Bestämmelser för nämnden för gymnasium &
Arbetsmarknads delegering
2.1 Villkor för delegat
Som delegat avses anställd med tillsvidareanställning. Vikarie eller annan anställd utan
tillsvidareanställning och nyanställd med tillsvidareanställning erhåller rätt att fatta beslut enligt
delegeringsförteckningen efter individuell bedömning och lämplig introduktion. Delegatens
närmaste chef ansvarar för att delegaten inte utnyttjar sin delegeringsrätt innan chefen lämnat sitt
godkännande.
Delegering till annan utanför den kommunala organisationen är inte möjlig, om det inte finns
stöd i lag (speciallagstiftning).
Beslutsrätten gäller inom budgetansvar för respektive ansvarsområde och i enlighet med gällande
regler och styrdokument.

2.2 Jäv
Delegerad beslutanderätt får inte utövas när det föreligger jäv enligt kommunallagen eller
förvaltningslagen. I sådana fall inträder ersättare.

2.3 Förfall för delegat
I det fall en delegat har en längre tids frånvaro och ställföreträdare utses, ska ställföreträdaren ha
motsvarande rätt att fatta beslut enligt delegeringsförteckningen.
När en person med rätt att fatta beslut enligt delegering träder in i en annan delegats frånvaro ska
detta framgå av ärendet och registreras i ärende-/verksamhetssystemet.
Ersättare för nämndens ordförande
Vid förfall för ordförande inträder vice ordförande, om inte annat anges.
Vid ersättare för förvaltningschef
Vid förfall för förvaltningschefen inträder den person som är utsedd till förvaltningschefens
ersättare eller ställföreträdare.
Vid förfall för övriga delegater:
1. annan delegat om det finns flera angivna. Vem som tar över beslutanderätten ska framgå
av ärendet och registreras i ärende-/verksamhetssystemet
2. vikarie/ställföreträdare, vilket ska framgå av ärendet och registreras i ärende/verksamhetssystemet.
3. ordinarie delegatens/vikariens/ställföreträdarens chef, vilket ska framgå av ärendet och
registreras i ärende-/verksamhetssystemet.
I samtliga fall finns alltid möjligheten att återlämna delegationen till den som givit delegationen,
det vill säga förvaltningschefen vid vidaredelegering eller nämnden.
Ersättare för delegat bör inte besluta i viktiga ärenden om beslutet, utan större nackdel, kan vänta
till dess att ordinarie delegat återkommit.
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Fördelning av beslutanderätt
Om det finns flera angivna delegater för samma typ av beslut, är det den delegat som enligt
ordning för fördelning av ärenden som är bestämd inom verksamheten, som fattar beslut i
ärendet. När en chef är angiven som delegat avser beslutanderätten inom chefens
verksamhetsområde och budget om inget annat anges. Om det finns något annat skäl, än förfall
eller fördelning, kan beslutanderätten fördelas till någon annan av de angivna delegaterna.
Nämnden kan aldrig ändra eller återkalla ett beslut som är taget med stöd av delegering. Däremot
kan nämnden återta sitt beslut att delegera en viss typ av ärenden eller ett enskilt ärende innan
beslutet är taget.

2.4 Förvaltningschefens vidaredelegering
Om nämnden väljer att delegera till förvaltningschefen ska det även framgå om denne har rätt att
vidaredelegera beslutanderätten till annan anställd. Rätten att vidaredelegera anges på lägsta nivå.
Detta innebär att i de fall förvaltningschef har givits rätt att vidaredelegera till annan tjänsteperson
har hon även givits rätt att vidaredelegera till tjänsteperson med en högre befattning än den som
anges i delegeringsförteckningen. Vem som beslutanderätten delegeras till ska framgå av ett särskilt
beslut/förteckning av förvaltningschefen.

2.5 Rätt att vidta åtgärder med anledning av beslut
En delegat har rätt att vidta vissa andra åtgärder som är kopplat till det beslut som delegaten har
tagit:
-

Besluta att överklaga beslut och domar i ett ärende vid en överprövning

-

Beslut att avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av
delegeringsbeslut samt att besluta att ansöka om inhibition (ett beslut inte får genomföras
i avvaktan på prövning).

-

Delegat som har rätt att fatta beslut i viss typ av ärende har också rätt att underteckna
handling som beslutet avser.

2.6 Att inte utnyttja sin beslutanderätt
Om en tjänsteperson av något skäl inte vill utnyttja sin rätt att fatta beslut i ett visst ärende eller
ärendet visar sig falla inom ramen för vad som är föreskrivet i kommunallagen 6 kap 38 § ska
tjänstepersonen överlämna ärendet till
- förvaltningschef om det är en beslutanderätt som är lämnad genom
vidaredelegation från förvaltningschefen
- till nämnden om beslutanderätten är lämnad genom delegation direkt
från nämnden.
Ett sådant överlämnande ska registreras i ärende-/verksamhetssystemet.
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2.7 Anmälan av delegeringsbeslut
Enligt kommunallagen ska nämnden besluta i vilken utsträckning beslut som har fattats med stöd
av delegering ska anmälas till nämnden.
Syftet med anmälan av delegeringsbeslut är att
-

Tiden för när överklaganden av ärenden som överklagas med kommunalbesvär bestäms
genom det datum då beslutet eller det protokoll där anmälan noterats tillkännages. Det
har alltså betydelse för när beslutet vinner laga kraft.

-

Ge nämnden fortlöpande information om vad som händer i verksamheten och därmed
ligga som grund för möjlighet till förändringar och utveckling av verksamheten.

Beslut som är fattade av ordförande som brådskande enligt kommunallagen 6 kap 39 §, ska
anmälas vid nämndens nästa sammanträde.
Inom Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad är det bestämt att beslut som har fattats med
stöd av delegerad beslutanderätt ska anmälas till nämnden i de fall beslutanderätten har
delegerats till nämndens utskott samt i de fall beslutanderätten har delegerats till förvaltningschef
utan möjlighet till vidaredelegering. Beslut som har fattats efter vidaredelegering från
förvaltningschef återrapporteras till förvaltningschefen på det sätt som denne beslutar.

2.8 Efterlevnad och uppföljning
Nämnden har ansvar för beslut som tas med stöd av delegering. Därför är det viktigt att nämnden
på lämpligt sätt försäkrar sig om att delegeringen efterlevs på korrekt sätt.
Delegeringsförteckningen ska ses över årligen.
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Förkortningar

3.

Lagar och bestämmelser
AB

Allmänna bestämmelser, kollektivavtal

FL

Förvaltningslag SFS 2017:900

KL

Kommunallag SFS 2017:725

LAS

Lag om anställningsskydd SFS 1982:80

OSL

Offentlighets- och sekretesslag SFS 2009:400

GDPR

General Data Protection Regulation, Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska
personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det
fria flödet av sådana uppgifter

Dataskyddslagen

SFS 2018:218 – Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s
dataskyddsförordning

FB

Föräldrabalk

Fvux

Förordning om kommunal vuxenutbildning

GyF

Gymnasieförordningen

LOE

Lag om kommuners skyldighet att svara för vissa elevresor

LSS

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LVU

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga

SL

Skollagen

SFB

Socialförsäkringsbalk

SoL

Socialtjänstlag

Tf

Tryckfrihetsförordning

ö (f)

Överklagningsbart hos Förvaltningsrätten

ö (s)

Överklagningsbart hos Skolväsendets överklagandenämnd

Politiska instanser och förtroendevalda
N

Nämnden

Utskott

Utskottet

N ordf

Nämndens ordförande
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Anställda och organisation
FC

Förvaltningschef

HR

Ansvarig HR-person på förvaltningen

X

Med rätt att vidaredelegera till annan anställd

EC

Enhetschef

MyndHandl

Myndighetshandläggare

SAS

Socialt ansvarig samordnare

HVB

Hem för vård eller boende

Pbb

Prisbelopp

Utv- sär
SS IF
VC

Utvecklingsledare särskolan
Socialsekreterare Barn, LSS/SoL, förvaltningen
för Individ- & Familjeomsorg
Verksamhetschef

KC

Kompetenscentrum

IVO

Inspektion för vård och omsorg

JO

Justitieombudsmannen

JK

Justitiekanslern
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4. Verksamhet
4.1

Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

Nr

Lagrum/Stöd

Delegeringens omfattning

Delegerat till

Med rätt att
vidaredelegera

4.1:1

GyF 4:6

Beslut om vilka kurser som skall
erbjudas som
programfördjupning

FC

Rektor

4.1:2

GyF 4:7

Beslut om vilka kurser som skall
erbjudas som individuellt val

FC

Rektor

4.1:3

GyF 4:12

Beslut om arbetsplatsförlagt
lärande på högskoleförberedande
program

FC

Rektor

4.1:4

GyF 4:13

Beslut att anordna utbildning då
inte arbetsplatsförlagt lärande
kan erbjudas på yrkesprogram

FC

Rektor

4.1:5

GyF 4:19

Beslut om att inte erbjuda
modersmålsundervisning

FC

Rektor

4.1:6

GyF 4:22

Beslut om antalet
undervisningstimmar för varje
kurs och för gymnasiearbetet,
gymnasiesärskolearbetet samt
om fördelningen av
undervisningstiden över läsåren.

FC

Rektor

4.1:7

GyF 6:2

FC

Rektor

4.1:8

GyF 7:5

FC

Rektor

4.1:9

GyF 7:8

FC

Rektor

4.1:10

GyF 7:9

Beslut att ta emot ungdomar som
uppfyller behörighetskraven för
ett yrkesprogram till
yrkesintroduktion eller
individuellt alternativ
Beslut om att ta hänsyn till
färdighetsprov vid urval inom det
estetiska området
Beslut om antagning vid
senare tidpunkt samt beslut om
inträdesprov
Beslut om byte av studieväg

FC

Rektor
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4.1:11

GyF 9:7

Beslut om fördelning av
undervisningen för en elev
längre tid än tre år

FC

Rektor

4.1:12

SL 2:19

Beslut om att använda ej behörig
person för undervisning längre än
6 månader

FC

Rektor

4.1:13

SL 5:17- 20

Beslut om omedelbar
avstängning av elev upp till två
veckor

FC

Rektor

4.1:14

SL 6:10

Behandla anmälningar från
rektor om en elev anser sig ha
blivit utsatt för kränkande
behandling samt skyndsamt
säkerställa åtgärder

FC

4.1:15

SL 15:17
SL 18:18

Elevs kostnad för enstaka
undervisningshjälpmedel

FC

Rektor

4.1:16

SL 16:14

FC

Rektor

4.1:17

SL 16:15

FC

Rektor

4.1:18

SL 16:44
SL 16:47

Beslut om att elevs utbildning på
ett nationellt program får avvika
från vad som annars gäller för
programmet
Beslut om att förlänga utbildningen
vid nationellt program längre än tre
läsår eller att fördela utbildningen
kortare tid än tre läsår (kräver
tillstånd av Statens skolverk)
Beslut om mottagande av sökande
utanför samverkansområdet

FC

Administratör

4.1:19

SL 16:48

Yttrande om ansökan till program i
kommun utanför
samverkansområdet

FC

Administratör

4.1:20

SL 17:6

Beslut om att minska omfattningen
av utbildningen på
introduktionsprogram

FC

Rektor

Biträdande
gymnasiechef
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4.1:21

SL 17:7

Beslut om plan för utbildningen
på ett introduktionsprogram

FC

Rektor

4.1:22

SL 17:11

Beslut att ta emot elever som
uppfyller behörighetskraven för
ett yrkesprogram till
yrkesintroduktion eller
individuellt alternativ

FC

Rektor

Beslut att ta emot elever till
Individuellt alternativ (IMIND)
vid Beda Hallbergs gymnasium,
när särskilda skäl finns

FC

Rektor

FC

Rektor

FC

Administratör

4.1:23

Prövning om sökande till
programinriktat val eller till
yrkesintroduktion som har utformats
för en grupp elever är behöriga och
om den sökande ska tas emot
Beslut om ersättning för elevresor

4.1:24

SL 17:14

4.1:25

LOE 2 §

4:1:26

SL 15:32

Stöd till inackorderingstillägg

FC

Administratör

4.1:27

SL 18:5
SL 18:7

Beslut om att tillhöra
gymnasiesärskolans målgrupp

FC

Utv-sär

4.1:28

SL 19:29

Beslut om elev som sökt
gymnasiesärskolans individuella
program har förutsättningar att
följa ett nationellt program

FC

Utv-sär

4.1:29

SL 19:35-36,
39, 40-41

Mottagande till kommunens
gymnasiesärskolor av elever
utanför samverkansområdet (GR)

FC

Utv-sär
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4.1:30

GyF 7:13

Beslut om att en sökande
antas till sökt utbildning i
gymnasiesärskolan

FC

4.1:31

SL 19:40
2a stycket

FC

4.1:32

SL 19:17

4.1:33

SL 18:30-31,
35

Godkänna eller avslå
utbildningskostnad för elever
som söker till individuella
program inom
gymnasiesärskolan utanför
kommunen
Beslut om förlängning av
utbildning inom
gymnasiesärskolan längre tid
än 4 år.
Beslut om skolskjuts för elever i
gymnasiesärskolan

4.1:34

SL 18:32

Beslut om stöd till
inackordering för elever i
gymnasiesärskolan

FC

Administr
-atör

4.1:35

7 § och 9 § p. 7 Beslut om elevs rätt till
LSS
korttidstillsyn för
skolungdom över 12 år,
inom de frivilliga
skolformerna.

FC

SS IF

Utv-sär

FC

FC

4.1:36

Yttrande och svar till
skolinspektionen generell, till
exempel tillsyn och
kvalitetsgranskning

FC

4.1:37

Yttrande och svar till
Skolinspektionen i
individärenden.

FC

Beslutas av
socialsekreterare
inom Individ- &
Familjeomsorg,
verkställs av
Gymnasium &
Arbetsmarknad.

Gymnasiechef

4.2 Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning
Nr

Lagrum/Stöd Delegeringens omfattning

4.2:1

SL 2:19

4.2:2

SL 5:17-20
Fvux 7:4

Delegerat
till

Med rätt att
vidaredelegera

Beslut om att använda ej behörig
person för undervisning längre än 6
månader

FC

Rektor

Beslut om omedelbar avstängning av
elev upp till två veckor

Rektor
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4.2:3

SL 6:10

Behandla anmälningar från rektor
om en elev anser sig ha blivit utsatt
för kränkande behandling samt
skyndsamt säkerställa åtgärder

FC

4.2:4

SL 20:7

Beslut om kostnader för
undervisningsmedel

FC

Rektor

4.2:5

SL 20:9

Beslut om upphörande av utbildning
m.m.

FC

Rektor

ö (s)

4.2:6

SL 20:13

Beslut om att en sökande ska tas
emot till utbildning på
grundläggande nivå

FC

Rektor

ö (s)

4.2:7

SL 20:14

Beslut om yttrande över ansökan om
utbildning på annan ort samt beslut
om att ta emot den sökande

FC

Rektor

ö (s)

4.2:8

SL 20:21

Yttrande över ansökan om att delta i
utbildning på gymnasial nivå på
annan ort

FC

Rektor

4.2:9

SL 20:22

Beslut om mottagande av elev på
gymnasial nivå.

FC

Rektor

4.2:10

SL 20:23

Beslut om antagning till utbildning
på gymnasial nivå

FC

Rektor

Yttrande och svar till
Skolinspektionen generell, till
exempel tillsyn och
kvalitetsgranskning
Yttrande och svar till
Skolinspektionen i individärenden.

FC

4.2:11

4.2:12

ö (s)

VC
KC
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4.3 Särskild utbildning för vuxna
Nr

Lagrum/Stöd

Delegeringens omfattning

4.3:1

SL 2:19

4.3:2

SL 5:17-20

Anmärkning/
Villkor

Delegerat till

Med rätt att
vidaredelegera

Beslut om att använda ej behörig
person för undervisning längre än
6 månader

FC

Rektor

Beslut om at stänga av en elev upp
till 2 veckor

FC

Rektor

Fvux 7:4
4.3:3

SL 21:6

Kostnader för undervisningsmedel

FC

Rektor

4.3:4

SL 21:7

FC

Rektor

ö (s)

4.3:5

SL 21:9

Yttrande till annan kommun, beslut
om mottagande och antagning
Beslut om upphörande av
utbildning
Yttrande och svar till
Skolinspektionen generell, till
exempel tillsyn och
kvalitetsgranskning
Yttrande och svar till
Skolinspektionen i individärenden.

FC

Rektor

ö (s)

4.3:6

4.3:7

ö (f)

FC

VC
KC

4.4 Svenska som andraspråk (SFI)
Nr

Lagrum/Stöd

Delegeringens omfattning

4.4:1

SL 2:19

Beslut om att använda ej behörig
person för undervisning längre
än 6 månader

FC

4.4:2

SL 5:17-20
Fvux 7:4

Rektor

4.4:3

SL 22:6

4.4:4

SL 22:15

Beslut om omedelbar avstängning
av elev upp till två veckor
Beslut om utbildningens
omfattning
Beslut om mottagande av elev

4.4:5

SL 6:10

Behandla anmälningar från rektor
om en elev anser sig ha blivit utsatt
för kränkande behandling samt
skyndsamt säkerställa åtgärder

FC

Delegerat till

Med rätt att
vidaredelegera

Anmärkning/
Villkor

Rektor

ö (f)

FC

Rektor

FC

Rektor

Delegeringsförteckning Nämnden för
Gymnasium & Arbetsmarknad

ö (s)
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Yttrande och svar till
Skolinspektionen generell, till
exempel tillsyn och
kvalitetsgranskning
Yttrande och svar till
Skolinspektionen i individärenden.

4.4:6

4.4:7

FC

VC
KC

4.5 Ekonomiskt bistånd, Sol
Nr

Lagrum/stöd

Delegeringens omfattning

4.5:1

11 kap 1§ SoL

4.5:2

Delegerat till

Med rätt att
vidaredelegera

Beslut om att inleda utredning
Beslut om att inte inleda utredning

FC

MyndHandl

4 kap 1 och 3
§§ SoL

Beslut enligt riksnorm och
gällande riktlinjer

FC

MyndHandl
försörjningsstöd

4.5:3

4 kap 1 och 3
§§ SoL

Reducerad norm vid nödsituation

FC

4.5:4

4 kap 1 och 3
§§ SoL

Beslut över norm upp till 10% av
pbb

FC

4.5:5

4 kap 4 § SoL

Beslut med villkor om praktik eller
kompetenshöjande åtgärd

FC

4.5:6

4 kap 5 § SoL

Beslut med vägran av eller
nedsättning av fortsatt
försörjningsstöd

FC

4.5:7

4 kap 1 och 2
§§ SoL

FC

4.5:8

4 kap 1 och 2
§§ SoL

Beslut med belopp utöver gällande
normer och riktlinjer, max 50% av
pbb
Beslut med belopp över 50% av
pbb

MyndHandl
försörjningsstöd
MyndHandl
försörjningsstöd
MyndHandl
försörjningsstöd
MyndHandl
försörjningsstöd
Enhetschef
myndighet

4.5:9

4 kap 1 § SoL

Beslut om bistånd till hyresskulder
upp till 3 månader

Anmärkning/
Villkor

Utskott

FC

MyndHandl

Delegeringsförteckning Nämnden för
Gymnasium & Arbetsmarknad
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4.5:10

4 kap 1 § SoL

Beslut om bistånd till hyresskulder
mellan 3-6 månader

FC

4.5:11

4 kap 1 § SoL

Beslut om bistånd till hyresskulder
över 6 månader

Utskott

4.5:12

4 kap 1 § SoL

FC

MyndHandl

4.5:13

4 kap 1 § SoL

Beslut om bistånd till el- vattenoch värmeskulder upp till 3
månader
Beslut om bistånd till el- vattenoch värmeskulder över 3 månader

FC

Enhetschef
myndighet

4.5:14

4 kap 1 § SoL

FC

MyndHandl

4.5:15

4 kap 1 § SoL

FC

Enhetschef
Myndighet

4.5:16

4 kap 1 § SoL

Beslut om bistånd till barn- och
äldreomsorgsskulder upp till 3
månader
Beslut om bistånd till barn- och
äldreomsorgsskulder över 3
månader
Beslut om nödvändig tandvård
max 30% av pbb

FC

MyndHandl

4.5:17

4 kap 1 § SoL

Beslut om max 50% av pbb

FC

Enhetschef
Myndighet

4.5:18

4 kap 1 § SoL

Beslut om över 50% av pbb

Utskott

4:5:19

4 Kap 1 § SoL

Resor/umgängesresor utomlands

Utskott

4.5:20

4 kap 1 § SoL

Enhetschef
myndighet

MyndHandl

Ska ske I
samråd med
Enhetschef

4.5:21

4 kap 1 § SoL

Beslut om ekonomiskt bistånd till
hyreskostnad utöver skälig
hyreskostnad
Beslut om skäligt rådrum avseende
hyreskostnad eller kapitalvaror

FC

MyndHandl

Om det behövs
längre
tid än tre
månader att
avyttra detta

4.5:22

4 kap 1 § SoL

FC

Enhetschef
Myndighet

4.5:23

4 kap 2 § SoL

Beslut om ekonomiskt bistånd till
egna företagare som driver
olönsam verksamhet
Beslut om bistånd till
hyresdeposition

FC

Utskott

4.5:24

9 kap 2 § SoL

Beslut om att återkräva ekonomiskt
bistånd enligt 4 kap 1 § SoL

FC

MyndHandl

Enhetschef
myndighet

Ek handl enligt
lokala riktlinjer
Förtroendetandl
äkare ska
anlitas vid
belopp
över 10.000kr för
bed. av nödvändig
tandvård
Bedömning av
förtroendetandl
äkare
Bedömning av
förtroendetandl
äkare

Delegeringsförteckning Nämnden för
Gymnasium & Arbetsmarknad

Om max två
månader
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Beslut om att återkräva
ekonomiskt bistånd som beviljats
utöver 4 kap 1
§ SoL
Beslut om att helt eller delvis efterge
ersättningsskyldighet som avses i 9
kap 1 § och i 8 kap 1 § st 1
och 2 SoL
Beslut om att helt eller delvis
efterge ersättningsskyldighet av
bistånd
beviljat enl. 4 kap 1§ SoL och
som avses i 9 kap 2§
Beslut om att återkräva ekonomiskt
bistånd som beviljats enl. 4 kap 1 §
eller 4 kap 2 § SoL som utgått
obehörigen eller med för högt
belopp
Beslut om att polisanmäla
misstänkt bidragsbrott

4.5:25

9 kap 2 § SoL

4.5:26

9 kap 4 § SoL

4.5:27

9 kap 4 § SoL

4.5:28

9 kap 1 § SoL

4.5:29

12 ka10§ SoL
6 § bidragsbrottslagen

4.5:30

9 kap 3 § SoL

4.5:31

9 kap 2 § SoL
107 kap 5 §
SFB

4.5:32

4 kap 1 § SoL

4.5:33

4 kap 1 § SoL

4.5:34

4 kap 1 § SoL

Beslut om kostnader för akut
boendeform mellan 3-6 månader

4.5:35

4 kap 1 § SoL

Beslut om kostnader för akut
boendeform över 6 månader

Beslut om att föra talan hos
förvaltningsrätt om återkrav för
ekonomiskt bistånd enl. 9 kap
1 o 2 § och 8 kap 1 § SoL
Beslut om att underrätta
Försäkringskassan om att nämnden
ska uppbära ersättning enligt SFB
(förskottsanmälan)
Beslut om begravningshjälp och
utgifter i omedelbar anslutning till
dödsfallet samt villkor om
återbetalning
Beslut om kostnader för akut
boendeform upp till 3 månader

FC

Enhetschef
Myndighet

Kan återkrävas endast
om den beviljats under
villkor om
återbetalning

Utskott

Gäller bistånd mot
återbetalning

FC

FC

Enhetschef
Myndighet

Utskott

Utskott

FC

Enhetschef
Myndighet

FC

MyndHandl

FC

MyndHandl

FC

Enhetschef
Myndighet

Utskott

Delegeringsförteckning Nämnden för
Gymnasium & Arbetsmarknad
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4.6 Barn och ungdom, bistånd och vård mm, SoL/FB
Nämndens ansvar enligt SoL/FB gäller endast för ensamkommande barn och unga enligt nämndens
reglemente daterat 2018-01-19 (GV/2017:119)

Nr

Lagrum/Stöd

Delegeringens omfattning

Delegerat
till

Med rätt att
vidaredelegera

4.6:1

11 kap 1 § SoL
11 kap. 1 a § SoL

Beslut att inleda utredning

FC

MyndHandl

4.6:2

11 kap 1 § SoL
11 kap. 1 a § SoL

Beslut att inte inleda utredning
eller att inledd utredning ska
läggas ned

FC

Enhetschef
Myndighet

4.6:3

11 kap 1 § SoL
11 kap. 2 § SoL

Beslut att inledd utredning inte
föranleder någon åtgärd

FC

Enhetschef
Myndighet

4.6:4

11 kap 2 § SoL

Utskott

4.6:5

11 kap 4a § SoL

Beslut om förlängning av
utredning för viss tid
Beslut om uppföljning vid avslutad
utredning utan beslut om insats

4.6:6

11 kap 4b § SoL

Beslut om uppföljning efter det att
bistånd i form av placering i
familjehem eller HVB har upphört

FC

4.6:7

4 kap 1 § SoL

Beslut om bistånd i form av
öppna insatser i egen regi

FC

MyndHandl

FC

Enhetschef
Myndighet
Enhetschef
Myndighet

Beslut om bistånd i form av öppna
insatser i extern regi

FC

4.6:8

4 kap 1 § SoL
3 kap 6a SoL

-- För ungdom över 15 år utan
vårdnadshavarens samtycke

FC

4.6:9

4 kap 1 § SoL
3 kap 6a § SoL
6 kap 13a § FB

-- För barn under 15 år med endast
den ene vårdnadshavarens
samtycke

Utskott

MyndHandl

Anmärkning/
Villkor

Endast i de särskilda
fall som föreskrivs i
lagens förarbeten
Max 2 mån. Om
barnet bedöms vara i
särskilt behov av
nämndens
stöd eller skydd men
samtycke saknas
Max 2 månader Om
barnet bedöms vara i
särskilt behov av
nämndens stöd eller
skydd men samtycke
saknas

Delegeringsförteckning Nämnden för
Gymnasium & Arbetsmarknad

Om det är lämpligt
och ungdomen
samtycker

Förutsatt samtycke
från en av två
vårdnadshavare och
att det krävs med
hänsyn taget till
barnets bästa

Sida 20 av
32

4.6:10

4.6:11

4 kap 1 § SoL
3 kap 6b § SoL

Beslut i fråga om nytt bistånd i
form av kontaktperson eller
kontaktfamilj

FC

3 kap 6b § SoL

--Prövning av bistånd

FC

4 kap 1 § SoL
3 kap 6b § SoL
6 kap 13a § FB

Beslut om bistånd i form av
kontaktperson eller
kontaktfamilj för barn under 15
år med endast den ene
vårdnadshavarens samtycke
Beslut om förordnande och
entledigande av kontaktperson
eller kontaktfamilj

4.6:12

MyndHandl

Förutsatt samtycke
från en av två
vårdnadshavare och
att det krävs med
hänsyn taget till
barnets bästa

Utskott

FC

MyndHandl

FC

Enhetschef
Myndighet

4.6:13 4 kap. 1 § SoL

Avsluta bistånd

4.6:14

6 kap 8 § SoL

Övervägande om vård i annat
hem än det egna fortfarande
behövs

Utskott

4.6:15

6 kap 6 § SoL

Beslut om medgivande att ett
barn tas emot för stadigvarande
vård och fostran i enskilt hem
som inte tillhör någon av
föräldrarna eller annan
vårdnadshavare

Utskott

Beslut om medgivande att barn tas
emot i sådant enskilt hem som vid
upprepade tillfällen tar emot barn
för tillfällig vård och fostran
(jourhem)

Utskott

För bistånd till
ungdomar över 15 år
krävs ej vårdnadshavares samtycke

Delegeringsförteckning Nämnden för
Gymnasium & Arbetsmarknad

Information
Nämnden är skyldig
att minst var sjätte
månad överväga om
vården fortfarande
behövs (och efter tre
år överväga
vårdnadsöverflyttning)
Delegerbart endast
till utskott enigt 10
kap 4§ SoL. Beslutet
kan fattas av
nämndens
ordförande eller
annan ledamot som
nämnden har
förordnat
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4.6:16

4.6:17

4 kap 1 § SoL

Beslut om särskilt kvalificerad
kontaktperson i egen regi.

FC

3 kap 6b § 2 st

- Extern regi

FC

4 kap 1 § SoL

Beslut om bistånd i form av
vård/vistelse i HVB, stödboende,
familjehem eller jourhem

MyndHandl

Enhetschef
Maximalt fyra månader
Över fyra månader

FC

Myndighet

Utskott

Placering max fyra
månader, enhetschef.
Över fyra månader utskott
Utredningstid max 4
månader

4.6:18

4 kap 1 § SoL

Beslut om bistånd i form av HVB
eller stödboende under
utredningstid
1 – 4 månader

4.6:19

4 kap 1 § SoL

Beslut om bistånd i form av
HVB eller stödboende

4.6:20

4 kap 1 § SoL

FC

4.6:21

4 kap 1 § SoL

Beslut om ekonomiskt bistånd till
barn och ungdom för kostnad som
har samband med dennes placering i
jourhem, familjehem, HVB eller
stödboende med upp till 15 % av
pbb
-- utöver kommunens riktlinjer

4.6:22

4 kap 1 § SoL

FC

MyndHandl

4.6:23

4 kap 1 § SoL

Beslut om ekonomiskt bistånd till
barn och ungdom i samband med
förebyggande insatser med upp till
10 % av pbb per år
-- med upp till 40 % av pbb per barn
och år

FC

Enhetschef
Myndighet

4.6:24

8 kap 1 § SoL

Beslut om ersättning från föräldrar
vars barn är under 18 år och får vård
i ett annat hem än det egna

FC

MyndHandl

4.6:25

16 kap 18 § SFB Beslut om framställan till
försäkringskassan om ändring av
betalningsmottagare av allmänt
barnbidrag
2 kap 33 §
Framställan till CSN om ändring av
Studiestödsbetalningsmottagare av studiehjälp
förordningen

4.6:26

Placeringar till och med
18-årsdagen och från 18
år till och med 21 år.
Beslutet kan komma att
ändras vid ändrade
förhållanden. Uppföljning
var sjätte månad.

EC

Placeringar till och med
18-årsdagen och från 18
år till och med 21 år.
Beslutet kan komma att
ändras vid ändrade
förhållanden. Uppföljning
var sjätte månad

Utskott

MyndHandl

FC

Ersättningsnivån
regleras i 6 kap 2-4 §§
socialtjänstförordningen samt cirkulär SKL
2006:54

Utskott

FC

MyndHandl

Delegeringsförteckning Nämnden för
Gymnasium & Arbetsmarknad
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4.6:27

6 kap 8 § 2 st
FB

Beslut att väcka talan om
överflyttning av vårdnaden

Utskott

Vid stadigvarande vård
och fostran i
annat enskilt hem än
föräldrahemmet

4.6:28

6 kap 7 § 4 st
FB

Beslut om att väcka talan om ändring
i vårdnaden

Utskott

Om en förälder brister i
omsorgen och barnets
hälsa och
utveckling utsätts för
bestående fara

4.6:29

6 kap 9 § FB

Anmälan till rätten om överflyttning
av vårdnad vid förälders dödsfall

Utskott

4.6:30

6 kap 10
§ FB

Beslut att väcka talan om ändring i
vårdnaden

Utskott

Från särskilt förordnad
vårdnadshavare till
förälder

4.7 Barn och ungdom, arvoden och ersättningar
Delegeringens omfattning

Nr

Lagrum/Stöd

4.7:1

6 kap 11 § SoL Beslut om ersättning till särskilt
förordnad vårdnadshavare som tidigare
varit familjehemsförälder

4.7:2

4.7:3

4.7:4

4.7:5

4.7:6

4.7:7
4.7:8

Delegerat
till

Med rätt att Anmärkning/
Villkor
vidaredelegera

FC

MyndHandl

Beslut om arvode och
omkostnadsersättning till
kontaktperson/-familj enligt norm
och riktlinjer samt särskilda
engångsköp, högst 10% av pbb per år
-- Utöver norm och riktlinjer

FC

MyndHandl

FC

Enhetschef
Myndighet

Beslut om ersättning till familjehem
(arvode och omkostnadsersättning)
enligt riktlinjer
--upp till 30 % utöver riktlinjer

FC

MyndHandl

FC

Enhetschef
Myndighet

Beslut om ersättning till familjehem
(arvode och omkostnadsersättning)
över 30 % utöver riktlinjer
Beslut om ersättning till familjehem
(ersättning vid lönebortfall)
Beslut om extra omkostnad utöver
riktlinje upp till 20%

Utskott

FC

MyndHandl

FC

MyndHandl

Delegeringsförteckning Nämnden för
Gymnasium & Arbetsmarknad

Särskilt avtal ska ingås
mellan nämnden och de
nya vårdnadshavarna

Se aktuellt cirkulär från
SKL
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4.7:9

--- över 20% utöver riktlinje

FC

Enhetschef
Myndighet

4.7:10

Beslut om ersättning till särskilt
förordnad vårdnadshavare

FC

MyndHandl

4.7:11

Teckna avtal gällande ersättning
enligt delegationsbeslut
avseende kontaktperson,
kontaktfamilj,
familjehem, avlastningsfamilj,
särskilt förordnad vårdnadshavare

FC

MyndHandl

Avser både ensamkommande barn och
övriga ärenden
utöver beslut enl 6 kap
11§ SoL

4.8 Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU
Nämndens ansvar enligt LVU gäller endast för ensamkommande barn och unga enligt nämndens
reglemente daterat 2018-01-19 (GV/2017:119)
Lagrum/Stöd

Delegeringens omfattning

Delegerat
till

4.8:1

4 § LVU

Utskott

4.8:2

6 § LVU

Beslut om att ansöka om vård enligt
LVU hos förvaltningsrätt
Beslut om omedelbart
omhändertagande av ungdom under
20 år

Utskott

Om nämndens beslut
inte kan avvaktas får
nämndens ordförande
eller annan ledamot
som nämnden har förOrdnat besluta om
omedelbart
omhändertagande

4.8:3

9 § 3st LVU

Utskott

Enligt anm ovan

4.8:4

8 § LVU

Beslut om att ett omedelbart
omhändertagande genast skall
upphöra
Ansökan om förlängd tid för ansökan
om vård hos förvaltningsrätten

4.8:5

11 § 1 st LVU

Beslut om hur vården ska ordnas och
var den unge ska vistas under
vårdtiden

Utskott

Om nämndens beslut
inte kan avvaktas får
nämndens ordförande
eller annan ledamot
som nämnden har förordnat besluta i frågan

4.8:6

11 § 2 st LVU

Beslut om att den unge får vistas i sitt
eget hem under vårdtiden

Utskott

Enl anm ovan

4.8:7

11 § 4 st

Beslut om den unges personliga
förhållanden I den mån beslutet inte
är att hänföra till 11 § 1 och 2 st LVU

FC

4.8:8

13 § 1 och 2
st LVU

Övervägande om vård med stöd av 2
§ LVU fortfarande behövs

Nr

FC

Med rätt
att vidaredelegera

Anmärkning/
Villkor

Enhetschef
Myndighet

VC
KC

Utskott

Delegeringsförteckning Nämnden för
Gymnasium & Arbetsmarknad

Får inte leda till att
föräldrarna fråntas
allt inflytande
Minst var sjätte
månad
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4.8:9

13 § 1 och 3 st
LVU

Prövning om vård med stöd av
3 § LVU ska upphöra

Utskott

4.8:10

21 § LVU

Beslut om att vård enligt LVU
ska upphöra

Utskott

4.8:11

14 § 2 st 1 och
2 p LVU

Beslut om hur den unges
umgänge med föräldrar eller
vårdnadshavare ska utövas eller
att den unges vistelseort inte
ska röjas för föräldrar eller
vårdnadshavare

Nämnden

Minst var sjätte månad

Delegationsförbud enl.
KL. Se HFD Mål.nr
6529-15
Förvaltningsrätten
Karlstad Mål.nr 113-17
samt Förvaltningsrätten
Malmö Mål.nr 148-17
Beslutet kan i
brådskande fall fattas av
nämndens ordförande.
Omprövning av beslut
inom tre månader

4.8:12

14 § 3 st LVU

Övervägande om beslut om
umgänge eller hemlighållande
av vistelseort enligt 14 § 2 st 1
och 2 p fortfarande behövs

Utskott

4.8:13

22 § 1 st LVU

Beslut om kontaktperson eller
behandling i öppna former
enligt 22
§ LVU (mellantvång)

Utskott

4.8:14

22 § 3 st LVU

Prövning om beslut om
mellantvång enligt 22 § LVU
fortfarande behövs

Utskott

Minst var sjätte månad

4.8:15

22 § 3 st LVU

Prövning om beslut om
mellantvång enligt 22 § LVU
skall upphöra

Utskott

Minst var sjätte månad

4.8:16

24 § LVU

Utskott

4.8:17

26 § 1 st LVU

Ansökan hos förvaltningsrätten
om Flyttningsförbud
Övervägande om
flyttningsförbud fortfarande
behövs

Utskott

Minst var sjätte månad

4.8:18

26 § 2 st LVU

Beslut om att flyttningsförbud
ska upphöra

Utskott

Minst var sjätte månad

4.8:19

27 § LVU

Beslut om tillfälligt
flyttningsförbud

Utskott

Om nämndens beslut
inte kan avvaktas får
nämndens ordförande
eller annan ledamot som
nämnden har förordnat
besluta.

4.8:20

30 § 2 st LVU

Beslut om att ett tillfälligt
flyttningsförbud enligt 27 §
LVU ska upphöra

Utskott

Delegeringsförteckning Nämnden för
Gymnasium & Arbetsmarknad

Minst en gång var tredje
månad
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Beslut om hur den unges
umgänge med föräldrar eller
vårdnadshavare ska utövas efter
beslut om flyttningsförbud eller
tillfälligt flyttningsförbud
Beslut om läkarundersökning
inför en ansökan enligt 4 § LVU

Utskott

43 § 1p LVU

Begäran om polishandräckning
för att genomföra
läkarundersökning

Utskott

43 § 2p LVU

Beslut att begära
polishandräckning för att
genomföra beslut om vård eller
omhändertagande med stöd av
LVU

Utskott

4.8:21

31 § LVU

4.8:22

32 § 1 st LVU

4.8:23

4.8:24

4.8:25

4.8:26

10 kap 2 § SoL

14A § 2 st LVU

Rätt att såsom ombud föra
nämndens talan i mål och
ärenden vid domstol med rätt

att fullfölja eller återkalla
ansökan om vård enligt LVU
Lämna uppgifter om enskilda
som vårdas enligt LVU till
Statens institutionsstyrelse

FC

VC
Kompetenscentrum

Utan samtycke endast
poliklinisk undersökning. Vårdnadshavare måste informeras före beslut om
läkarundersökning
Vid brådskande fall
kan nämndens
ordförande begära
polishandräckning.
Befogenheten bör endast
utnyttjas i undantagsfall
Bör anlitas endast då
andra lösningar inte är
möjliga

Tjänsteperson
enligt särskilt
förordnande
då utskottets
beslut inte
kan avvaktas

Förordnande enligt
separat beslut med
förteckning

FC

Avser endast de
uppgifter om den
enskilde som är
relevanta för
uppföljningen, ej hela
akten.

FC

4.9 Tillsynsärenden
Nr

Lagrum/Stöd

Delegeringens omfattning

4.9.1

14 kap 6§ SoL

Avsluta utredning enligt Lex
Sarah
med bedömning eller
ställningstagande
Ansvara för utredning och beslut
vid allvarliga missförhållanden
eller påtaglig risk för allvarligt
missförhållande

4.9.2

14 kap 6 §
SoL
24e § LSS

Delegerat
till

Med rätt att
vidaredelegera

Enligt beslutad rutin.
Ersätts vid förfall av VC.

SAS

FC

Anmärkning/
Villkor

X

Delegeringsförteckning Nämnden för
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4.9.3

14 kap 7 §
SoL
24f § LSS

Anmälan till IVO om allvarliga
missförhållanden eller påtaglig
risk för allvarligt missförhållande

16 kap 6f § SoL
28f § 2 st. LSS

Information till nämnden

Yttrande och svar till
tillsynsmyndighet i
individärenden.

FC

Med tillsynsmyndighet
avses JO, JK,
Socialstyrelsen och IVO

Rapportera till IVO och revisorer,
som avses i 3 kap 8 § KL, de
gynnande beslut som inte
verkställts inom tre månader
Rapportera till IVO och
revisorer, som avses i 3 kap 8
§ kommunallagen, gynnande
beslut som avbryts och som
därefter inte verkställts inom
tre månader

FC

X

FC

X

4.9.5

4.9.7

Enligt beslutad rutin.
Ersätts vid förfall av
vc.

Med tillsynsmyndighet
avses JO, JK,
Socialstyrelsen och IVO

Generella yttranden till
tillsynsmyndighet, till exempel
tillsyn och kvalitetsgranskning

16 kap 6f § SoL
28f § LSS

X

N Ordf

4.9.4

4.9.6

FC

4.10 Övrig handläggning av ärende, yttranden
Nr

Lagrum/Stöd

Delegeringens omfattning

4.10:1

10 § Lag om
god man för
ensamkomm
ande barn och
FB

Väcka talan om
en särskilt
förordnad
vårdnadshavare

4.10:2

2a kap 10 §
SoL

4.10.3

2a kap 11 §
SoL
ÄB:20:8a

4.10.4

-- anmäla behovet
Meddela inställning i fråga om
mottagande av ärende från
annan kommun
Ansökan hos IVO om
överflyttning av ärende
Dödsboanmälan till Skatteverket

Delegerat
till

Med rätt att
vidaredelegera

Anmärkning/
Villkor
När barnet beviljats
uppehållstillstånd och
överförmyndaren
underrättat nämnden
om detta

Utskott

FC
FC

Beslut om pågående
insats tas över
såsom vore det vårt
eget

Utskott
FC

MyndHandl
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5.

Allmänt

Nr

Lagrum/Stöd

Delegeringens omfattning

5.1

KL 6 kap 36 §

Beslut i ärenden som är så
brådskande att nämndens
avgörande inte kan avvaktas.

5.2

OSL 6 kap
3-6 §§

Beslut om utlämnande av
allmän handling med förbehåll
eller att inte lämna ut en allmän
handling.

FC

5.3

FL 45 §

Beslut om avvisande av för sent
inkomna överklaganden.

FC

5.4

Gemensamt
reglemente för
kommunstyrelsen
och övriga
nämnder i
Kungsbacka
kommun

Utse ombud med rätt att föra
talan i alla mål och ärenden
som enligt lag eller annan
författning ankommer på
nämnden eller på annat sätt
faller inom nämndens
ansvarsområde
Skolfonder:
Elof Lindälv:
Elof Lindälv stipendiefond
Aranäs AB fond för
ekonomistuderande
Aranäsgymnasiet:
Kurt Christiansson fond
Föreslå stipendiater till Arvid
och Hildur Anderssons fond

FC

5.5

5.6

Delegerat
till

Med rätt att
vidaredelegera

Anmärkning/
Villkor

Ska anmälas vid
nämndens nästa
sammanträde

N Ordf

X

ö(f)
Utlämnande av
handling utan
förbehåll eller
sekretess,
lämnas ut av den
som har hand
om handlingen.

FC

X

Gymnasiechef

Förslag till KS

N Ordf

5.7

Beslut om stipendiater till
Ann-Sophie och F C Hallgrens
samt Britten och Gunnar
Gagnells fond

N Ordf

5.8

Utfärdande av fullmakt att
företräda nämnden i tvister och
betalningsskyldighet

N Ordf

5.9

Framställning och rekvisition
av statsbidrag till
gymnasieskola och
vuxenutbildning

FC

5.10

Återsökning av hyresgarantier

FC

Ekonom
Stöd &
Styrning

Delegeringsförteckning Nämnden för
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5.11

5.12

5.13

5.14

Allmänna
Dataskydds
förordningen
EU 2016/679
och
dataskyddslagen
Allmänna
Dataskydds
förordningen EU
2016/679, artikel 28

Besluta om att helt eller
delvis avslå framställan om
begäran av utövande av
registrerads rättigheter

FC

X

Teckna avtal om
personuppgiftsbiträdes
behandling av personuppgifter
för den personuppgiftsansvariges räkning

FC

X

Allmänna
Dataskydds
förordningen
EU
2016/679
Allmänna
Dataskydds
förordningen EU
2016/679, artikel
33-34

Utse dataskyddsombud för
nämnden

FC

X

Utredning och beslut om
åtgärder i ärende om
personuppgiftsincident.

FC

Systemförvaltare/da
taskyddskontakt/
motsvarande
funktion

FC

Förvaltningens
dataskyddskontak
t

5.15

Allmänna
Dataskydds
förordningen EU
2016/679, artikel
30

5.16

Allmänna
Dataskydds
förordningen EU
2016/679, artikel
35

Delegeringen omfattar anmälan
till Datainspektionen i
förekommande fall, samt
yttrande i ärende som med
anledning av en anmälan inleds
av datainspektionen.
Upprätta och underhålla
den
personuppgiftsansvarige
s förteckning över
personuppgiftsbehandlin
gen.

Beslut med anledning av
konsekvensbedömning/
DPIA vid viss
personuppgiftsbehandlin
g.

FC
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6.Ekonomi och inköp
Nr

Lagrum/Stöd

Delegeringens omfattning

6.1

Kommunens
tillämpningsföreskrifter för
upphandlingspolicy

Beslut om upphandling inom
nämndens verksamhetsområde.
Beslutanderätten innefattar
följande:
Beslut att inleda
upphandling
Beslut att godkänna
tilldelning, gäller även
återta tilldelning
Beslut att underteckna
avtal efter att
avtalsspärren löpt ut
alternativt efter att
domstol avslagit
ansökan om
överprövning
Beslut att avbryta
upphandling, gäller
även återta avbrytande
Beslut om ändring och
tillägg till avtal
Beslut om uppsägning
eller hävning av avtal

FC

Beslut om förvaltningsbudget
med fördelning på
verksamhetsnivå

FC

Beslut om att avskriva
utestående fordringar upp till
ett basbelopp

FC

6.2

6.3

Nämndens
beslut om
nämndbudget
och
Kungsbackas
styrmodel
Regler för
kommunens
likvidplanering,
krav- och
inkassoverksamhet samt
kontanthantering
Fastställd av
kommunfullmäk
tige 2010-09-07
§ 160

Delegerat
till

Med rätt att
vidaredelegera
X

Anmärkning/
Villkor

Beslutsrätten gäller inom
budgetansvar för
respektive ansvarsområde
och i enlighet med
gällande upphandlingsregler.

Vid större upphandlingar
som har långsiktig effekt,
ska nämnden informeras
innan upphandling sker.
Inför beslut ska samråd
alltid ske med Service
Inköp.
Nämnden kan
besluta att
delegationen ska
omfatta särskilda
belopp. Om inte så
gäller beslutet
inom budget.

X

Delegeringsförteckning Nämnden för
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6.4

Kommunens
tillämpningsföreskrifter för
upphandlingspolicy

Försäljning av inventarier
och utrustning

FC

6.5

Attestreglementet

Utse beslutsattestanter och
ersättare för nämndens
verksamheter

FC

Vilken VC beror
på berörd
verksamhet

VC

Anmäls till N en
gång per år

7.Personal
Här anges delar inom personalområdet som kräver delegering för
tjänstemannabeslut. Övriga ärenden inom personalområdet som är att
betrakta som ren verkställighet finna angivna i en särskild förteckning.
Nr

Lagrum/Stöd

Delegeringens omfattning

Delegerat
till

Med rätt att
vidaredelegera

Anmärknin
g/
Villkor

LAS
Anställningar (både tillsvidare- och visstidsanställningar)
7.1

LAS,
kollektivavtal,
lönepolicy mm

Tillsvidareanställning
och tidsbegränsade
anställningar längre än 6
månader avseende chefer direkt
underställda förvaltningschefen

FC

7.2

LAS,
kollektivavtal,
lönepolicy mm

Tillsvidareanställning och
tidsbegränsade anställningar
längre än 6 månader för övrig
personal inom förvaltningen

FC

X

7.3

AB

FC

X

7.4

AB

Beslut om disciplinåtgärd
såsom varning och löneavdrag
Beslut om avstängning

FC

X

7.5

LAS 7 §

Beslut om uppsägning av
personliga skäl

FC

X

7.6

LAS 18 §

Beslut om avsked

FC

X

7.7

LAS 7 §

Uppsägning på grund av
arbetsbrist

FC

X

Delegeringsförteckning Nämnden för
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Samråd med
presidie innan
anställning
Tidsbegränsad
anställning kortare
än 6 månader är
verkställighet.
Innefattar
lönesättning och
samtliga övriga
anställningsvillkor.
Tidsbegränsad
anställning kortare
än 6 månader är
verkställighet.
Innefattar
lönesättning och
samtliga övriga
anställningsvillkor
.
Samråd med
förvaltningens
HR- specialist
Samråd med
förvaltnings HRspecialist
Samråd med
förvaltnings HRspecialist
Samråd med
förvaltnings HRspecialist
Samråd med
förvaltnings HRspecialist
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7.8

Avtal

7.9

Förhandla och teckna
kollektivavtal om den
individuella fördelningen inom
respektive förvaltning i
samband med löneöversyn
Tjänstledigt längre än 14 dagar
i de fall ledigheten inte följer av
lag, annan författning eller
avtal.

FC

FC

X

7.10

LOA 7 c §
AB 8 §

Beslut om bisyssla

FC

X

7.11

Reglementet

Avsluta anställning enligt
särskild överenskommelse

FC

VC

7.12

Pensionsavtalet

Besluta i enskilda ärenden
rörande pensionsfrågor för
förvaltningens anställda

FC

X

7.13

LAS § 15, 30-31

Utfärda varsel om upphörande
av visstidsanställning

FC

X

Ledighet som
följer av lag,
annan
författning eller
avtal är
verkställighet.

Utfärdas
centralt av
lönecenter på
uppdrag av
närmaste chef
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ORDFÖRANDEBESLUT
Datum

2021-02-26
Diarienummer

GA 2021-00013

Yttrande över Remiss avseende krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för
svenskt medborgarskap (SOU 2021:2)
Beslut
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad antar yttrandet avseende krav på kunskaper i svenska och
samhällskunskap för svenskt medborgarskap, daterat 2021-02-25 och översänder det som sitt svar till
kommunstyrelsen.
Upplysning
Beslut fattat med stöd av delegering. Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknads
delegeringsförteckning: punkt 5.1, 2020-12-02.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka kommun är remissinstans för delbetänkandet Krav på kunskaper i svenska och
samhällskunskap för svenskt medborgarskap (SOU 2021:2). Kommunstyrelsen har därför begärt in ett
yttrande från nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad som underlag för kommunens samlade svar.
I betänkandet föreslås att det ska införas krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för att
förvärva medborgarskap för personer i åldern 16-66 år. Undantag görs till exempel för statslösa,
nordiska medborgare och för enskilda individer om det finns särskilda skäl. Kunskaperna ska kunna
visas på olika sätt. Ett sätt som föreslås är genom prov i samhällskunskap och svenska. Skolverket
föreslås ansvara för framtagande av proven och högskolor och universitet för att genomföra proven
som ska vara avgiftsbelagda. Andra sätt att visa kunskaper i svenska föreslås bland annat vara godkänt
betyg från kommunal vuxenutbildning i SFI motsvarande kurs D, godkänt betyg i svenska eller
svenska som andraspråk från grundskolans årskurs 9 eller en kurs i någon av dessa ämnen från
gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning på grundläggande eller gymnasial nivå. Syftet med
kravet är att stärka medborgarskapets status och främja ett inkluderande samhälle. Motsvarande
möjligheter ges även för samhällskunskap.
Beslutsunderlag
Gymnasium & Arbetsmarknads yttrande 2021-02-25
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YTTRANDE
Nämnd
Datum

2021-02-25
Diarienummer

GA 2021-00013

Yttrande över Justitiedepartementets remiss: Krav på kunskaper i svenska och
samhällskunskap för svenskt medborgarskap (SOU 2021:2)
Sammanfattande inställning
Nämndens yttrande ska förstås mot bakgrund av den verksamhet som nämnden bedriver. Av den
anledningen avgränsas yttrandet och belyser inte huruvida krav på kunskaper i svenska och
samhällskunskap är relevanta kunskaper för ett medborgarskap. Nämnden väljer också att inte yttra sig
över vilka kunskapskrav som är relevanta att ställa för medborgarskap eller vilka myndigheter som ska
ansvara för olika delar av administrationen kring medborgarproven eftersom detta bedöms ligga
utanför nämndens egen verksamhet. Nämndens yttrande fokuserar istället på hur krav på kunskaper i
svenska och samhällskunskap för medborgarskap kan påverka den etablerings-, arbetsmarknads- och
utbildningsverksamhet som nämnden bedriver.
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad anser att frågan är mångfacetterad och komplex, inte
minst utifrån nämndens breda uppdrag, där det finns olika perspektiv som behöver beaktas. Vidare kan
även förslagen i utredningen påverka olika delar av verksamheten på vitt skilda vis. Utifrån detta väljer
nämnden att inte ge en sammanfattande inställning till utredningen som helhet. Istället fokuserar
nämnden under nedanstående rubrik att yttra sig över de delar i utredningen som bedöms kunna
påverka nämndens uppdrag mest påtagligt. Det som framför allt bedöms kunna påverka nämndens
verksamheter är kapitlet som avhandlar andra sätt att visa kunskap i svenska och samhällskunskap än
genom medborgarprov. Utöver detta kapitel har nämnden endast valt att kommentera utvalda delar i
utredningen nedan.
Nämndens ställningstagande i detalj
6.2 Kravet på kunskaper i svenska och samhällskunskap ska grundas på samhörighet
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad instämmer i utredningens bedömning att kravet på
kunskaper i svenska och samhällskunskap ska grundas på samhörighet. Utifrån ett etablerings- och
arbetsmarknadsperspektiv instämmer nämnden i att det kan finnas fördelar med krav på kunskaper i
svenska och samhällskunskap för medborgarskap. Exempel som nämnden bedömer kunna utgöra
fördelar är att det kan leda till ökade kunskaper som underlättar för individer som vill studera vidare
eller etablera sig på arbetsmarknaden. Det är samtidigt viktigt att kraven inte blir exkluderande och
därigenom stänger ute grupper med till exempel lägre utbildningsbakgrund från medborgarskap.
Nämnd
nämnd@kungsbacka.se
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7.5.1 Nivån på kunskaperna och en ny bok att basera provet på
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad instämmer i utredningens förslag att provdelen i
samhällskunskap ska baseras på en ny bok som tas fram för ändamålet. Detta eftersom det ökar
förståelsen kring vilka kunskaper som en person som söker svenskt medborgarskap förväntas ha.
Samtidigt finns en farhåga att boken kan komma att styra undervisning i vissa delar inom till exempel
vuxenutbildningen istället för kursplanen, särskilt om detta blir något som efterfrågas av eleverna.
Nämnden anser att det blir viktigt att kunna hålla isär den offentliga utbildningen som i grunden har ett
annat ändamål än att ge de specifika kunskaper som riktar sig för medborgarskap. Det kan bli
förvirrande för både elever och skola att hålla isär de olika ändamålen för utbildning respektive
kunskap för medborgarskap när de så tydligt knyts till varandra.

8.2.1, 8.2.2, 8.2.3 och 8.3.1 Andra sätt att visa kunskaper i svenska och samhällskunskap än
genom medborgarprov
Nämnden anser att de förslag som ges i områdena ovan kring andra sätt att visa kunskaper i svenska
och samhällskunskap än genom medborgarprov är en mångfacetterad fråga som behöver belysas ur
olika perspektiv. Det kan å ena sidan öppna upp att göra det enklare för individen att visa kunskaper på
andra sätt och slippa genomgå ett medborgarskapsprov, vilket bedöms vara positivt. Å andra sidan
riskerar det att öka pressen på elever och därigenom medverka till ökad stress, särskilt för yngre elever.
Hälsa och lärande påverkas i hög grad av samma faktorer. Barns och ungas hälsa, välbefinnande och
lärande är varandras förutsättningar.
Nämndens farhåga är att krav på godkänt resultat i svenska och samhällskunskap i gymnasiet riskerar
att bli ytterligare en faktor för elever att förhålla sig till för att klara kunskapsmålen i svenska och
samhällskunskap i skolan. Detta kan säkert vissa elever uppfatta som positivt och bli en ytterligare
motivation medan det för andra kan komma att hämma kunskapsinhämtningen i en redan svår
situation.
Nämnden vill även belysa att lärare och annan skolpersonal riskerar att försättas i en utsatt situation
där viss press i betygssättningen uppstår eller relationen till eleverna påverkas.
För vuxenutbildningen bedömer nämnden att fler personer kommer vilja slutföra SFI-studier snabbare
för att visa kunskaper i svenska genom godkänt resultat på lägst kurs D i SFI. Detta bedöms vara
positivt då det kan leda till bättre svenskkunskaper hos fler utrikesfödda och därigenom öka deras
möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden och i samhället. Det finns dock en risk att det kan
försena utrikesföddas etablering på arbetsmarknaden genom en förlängd studietid. För den kommunala
vuxenutbildningen bedöms detta bidra till ett ökat antal deltagare inom framför allt SFI vilket i sin tur
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medför ökade kostnader och behov av personal för kommunerna. Det bör även påpekas att denna
kompetens redan idag är svår att få tag i.
Nämnden anser det positivt om fler studerar på vuxenutbildningen samtidigt är det viktigt att beakta
utbildningens ändamål så det inte blir otydligt, för varken elever eller skola, vilka grunder utbildningen
vilar på och vad den syftar till.
16.2.1 Förslag: Kommunernas kostnader för att anordna svenska för invandrare bedöms öka
med anledning av förslaget om krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för
medborgarskap. Kostnaderna föreslås finansieras genom anslag.
Som nämnden tidigare anfört kan kommunens kostnader för framför allt vuxenutbildningen komma att
öka i och med förslaget. Det är därför angeläget att kommuner får kompensation för denna
kostnadsökning. Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad instämmer därför i utredningens förslag
att finansiera dessa kostnader genom anslag.
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Yttrande - Remiss avseende förslag till förändringar för Ökad kvalitet i
lärarutbildningen och fler lärare i skolan U2021/00301
Beslut
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad antar yttrandet avseende förslag till Ökad kvalitet i
lärarutbildningen och fler lärare i skolan daterat 2021-02-22 och översänder det som sitt svar till
kommunstyrelsen.
Upplysning
Beslut fattat med stöd av delegering. Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknads
delegeringsförteckning: punkt 5.1, 2020-12-02.
Sammanfattning av ärendet
I det s.k. januariavtalet framgår att lärarutbildningen ska reformeras. Bakgrunden är att 45 000
behöriga lärare och förskollärare kan komma att saknas 2033. Samtidigt ses stora avhopp på
lärarutbildningarna och att utbildningslängden är lång för personer med akademikerbakgrund att
omskola sig och nå behörighet som lärare.
Utbildningsdepartementet har utifrån denna bakgrund lagt ett antal förslag på nya eller förändrade
förordningar med syfte att öka kvaliteten i lärarutbildningen och antalet lärare i skolan. Dessa kan
sammanfattas som att:
- Den verksamhetsförlagda utbildningens utformning ska ytterligare tydliggöra kopplingen
mellan teori och praktik.
- Försöket med övningsskolor och övningsförskolor ska permanentas.
- Lärarutbildningen ska i högre utsträckning anknyta till forskning och utveckling av praktiknära
forskning.
- Kvaliteten i lärarutbildningen ska stärkas och innefatta fler lärarledda timmar.
- En kortare kompletterande pedagogisk utbildning för personer med en tidigare akademisk
examen ska möjliggöra en kortare utbildningstid för att kunna avlägga ämneslärarexamen.
- En mer flexibel grundlärarexamen som omfattar svenska som andraspråk och modersmål.
- Utbildningslängden för akademiker med forskarbakgrund ska förkortas och studietakten höjas.
- Ökad möjlighet för den enskilde att tillgodogöra sig reell kompetens för att uppnå
grundläggande eller särskild behörighet till lärarutbildning
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Föreskrifterna föreslås träda i kraft inför läsåret 2021/22 och tillämpas på utbildning från och med
läsåret 2022/2023.
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad har fått möjlighet att på kommunstyrelsens uppdrag svara
på remissen från Utbildningsdepartementet.
Beslutsunderlag
Gymnasium & Arbetsmarknads yttrande, 2021-02-22
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Elin Hysén (L)
Ordförande nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad
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YTTRANDE
Nämnd
Datum

2021-02-22
Diarienummer

GA 2021-00012

Yttrande över utbildningsdepartementets remiss: Ökad kvalitet i lärarutbildningen och
fler lärare i skolan (U2021/00301)
Sammanfattande inställning
Nämnden är generellt sett positiv till förslagen om nya förordningar med syfte att reformera
lärarutbildningen och öka antalet lärare och förskollärare i skolan och förskolan. Nämnden har dock
några reflektioner som sammanfattas nedan.
Nämndens ställningstagande i detalj
Nämnden är generellt sett positiv till förslagen om nya förordningar med syfte att reformera
lärarutbildningen och öka antalet lärare och förskollärare i skolan och förskolan. Nämnden har dock
några reflektioner som kan sammanfattas under rubrikerna:
Utbildningsvetenskaplig kärna
-

Kunskapsområdet metodik bör förtydligas.

-

Kunskapsområdena relationer, konflikthantering och ledarskap bör lyftas fram ytterligare,
särskilt ledarskap.

-

Kunskapsområdet kommunikation bör tillföras den utbildningsvetenskapliga kärnan.

Verksamsamhetsförlagd utbildning
-

En nationell handledarutbildning bör utformas med syfte att kvalitetssäkra den
verksamhetsförlagda utbildningen.
Ett tydliggörande av utformningen av förslaget att särskilt yrkesskickliga lärare och
förskollärare används i den verksamhetsförlagda utbildningen bör göras.

Ämneskombinationen i utbildning som leder till ämneslärarexamen
-

Ämneslärare med behörighet i endast ett ämne kan möta svårigheter till heltidsarbete på en och
samma skola beroende på skolans storlek och timplanen för ämnet.

Nämnd
nämnd@kungsbacka.se
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1.1 Förslag till förordning om utbildning till lärare och förskollärare;
Nämnden är positiva till förslaget men vill anföra följande:
















Kunskapsområdet metodik bör förtydligas.
Innehållet med fokus på sociala relationer, konflikthantering och ledarskap bör lyftas fram,
särskilt delarna kring ledarskap.
Innehållet bör även kompletteras med kunskapsområde kommunikation.
Ett behov av en nationell handledarutbildning för verksamhetsförlagda utbildningen föreligger.
I dagsläget ser kraven olika ut gällande innehållet i handledarutbildningen, trots att studenterna
går samma program.
En handledarutbildning som utförs ute på skolorna, fysiskt eller digitalt, underlättar
möjligheterna för fler lärare att gå handledarutbildning.
Nämnden frågar sig vilken forskning som stödjer att en student bör fullgöra den
verksamhetsförlagd utbildningen inom verksamheter med olika förutsättningar i den
utsträckning det är möjligt? Innebär förslaget att studenterna ska göra sin verksamhetsförlagda
utbildning på olika skolor men ändå vara på en övningsskola eller övningsförskola? Det mesta i
resultatet utifrån rapporterna om övningsskolor och övningsförskolor tyder på att vara på
samma enhet, med samma VFU-handledare är en styrka i projektet.
Vem som utser och bedömer särskilt yrkesskickliga lärare och förskollärare som ska användas i
den verksamhetsförlagda utbildningen bör tydliggöras. Konsekvenserna i ordinarie verksamhet
bör utredas då särskilt yrkesskickliga lärare och förskollärare undervisar på lärosätena. Risk
föreligger att barn och elever undervisas av obehöriga lärare under denna tid.
Ett införande av en definition av övningsskolor ses om positivt.
Önskvärt med ett ytterligare förtydligande kring hur den praktiknära forskningen ska bedrivas
praktiskt på övningsskolorna.
Lärosätet ska eftersträva en hög koncentration av studenter vid varje övningsskola eller
övningsförskola. Ett förtydligande bör göras kring vad en hög koncentration innebär i antal
elever.
Vid den verksamhetsförlagda utbildningen på en övningsskola är det viktigt att handledare på
skolan får utrymme i sin tjänst för att kunna arbeta nära lärosätena i olika frågor. Kan det finnas
lärartjänster som bekostas både av skolan och lärosätet och där lärare även kan ha
didaktiska/pedagogiska kurser på lärarutbildningen?
Finansieringen av samarbetet mellan övningsskolor och lärosäten bör förtydligas.

KUNGSBACKA KOMMUN
3 (4)

1.2 Förslag till förordning om försöksverksamhet med kompletterande pedagogisk utbildning
som leder till grundlärarexamen eller ämneslärarexamen;
Nämnden har ingen erinran mot förslaget.
1.3 Förslag till förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100);
Nämnden har ingen erinran mot förslaget.
1.4 Förslag till förordning om ändring i studiestödsförordningen (2000:655);
Nämnden har ingen erinran mot förslaget.
1.5 Förslag till förordning om ändring i förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation
för lärare och förskollärare;
Nämnden har ingen erinran mot förslaget.
1.6 Förslag om förordning om ändring i förordningen (2011:686) om kompletterande pedagogisk
utbildning som leder till ämneslärarexamen;
Nämnden är positiva till förslaget men vill anföra följande:


Anställningsbarheten för en ämneslärare med behörighet i endast ett ämne är tveksam för
flertalet skolor beroende på en skolas storlek. Möjligheten till en heltidsanställning kan också
vara försvårande för en ämneslärare med behörighet i endast ett ämne av schematekniska skäl.

1.7 Förslag om förordning om ändring i förordningen (2011:689) om vissa behörighetsgivande
examina för legitimation som lärare och förskollärare om högskoleutbildningar för
vidareutbildning av lärare och pedagogisk personal inom förskolan som leder till lärar- eller
förskollärarexamen;
Nämnden har ingen erinran mot förslaget.
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1.8 Förslag till förordning om ändring i förordningen (2016:705) om kompletterande pedagogisk
utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå
Nämnden är positiva till förslaget men vill anföra följande:


Anställningsbarheten för en ämneslärare med behörighet i endast ett ämne är tveksam för
flertalet skolor beroende på en skolas storlek. Möjligheten till en heltidsanställning kan också
vara försvårande för en ämneslärare med behörighet i endast ett ämne av schematekniska skäl.

Ulrika Florén

Cynthia Runefjärd

Utvecklingsledare

Förvaltningschef
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