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§ 57 Dnr 2020-00327 

Val av justerare och fastställande av dagordningen 

Beslut 

Till justerare utses May-Louise Flyrin (S). 

 

Ärendelistan ändras på följande sätt:  

• Nytt ärende återrapportering från ledamöter för programråd tas upp som ärende 14. 

Beslutsgång 

Ordförande Elin Hysén (L) prövar om nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 

kan utse May-Louise Flyrin (S) till justerare och godkänna förändring av 

ärendelistan, och finner att nämnden bifaller det. 
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§ 58 Dnr 2021-00098 

IOP Stadsmissionen 

Beslut 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad beslutar att ingå överenskommelse om 

idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Stadsmissionen Göteborg. 

Sammanfattning av ärendet 

Clara Engstrand, utvecklingsledare föredrar ärendet. Idéburet Offentligt Partnerskap, 

IOP, är en avtalsform mellan en eller flera organisationer inom social ekonomi och 

en eller flera offentliga aktörer. Det är en modell av finansiering som bygger på 

samverkan och partnerskap och som kan användas när varken traditionellt 

föreningsbidrag eller upphandling är helt lämpliga. 

Överenskommelsen mellan Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad och 

Stadsmissionen Göteborg syftar till att erbjuda insatser till personer som har 

svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Den kompetenshöjande åtgärden 

innefattar kompetensutveckling inom något av följande alternativ; kök, restaurang, 

städ, fastighetsskötsel, lokalvård, snickeri, textil, secondhand butik och lager/logistik 

under en period på två månader. Ett viktigt mervärde som innefattas är de 

erfarenheter som deltagarna kommer att få med sig gällande planering och 

genomförande av pendling till och från arbetsplatsen.  

Ett syfte med överenskommelsen är att inom ramen för arbetet är utveckla 

samarbetet mellan den idéburna sektorn och Kungsbacka kommun och på det sättet 

bidra till den allmänna samhällsnyttan, samt utveckla metoder och innovativa 

lösningar för målgruppen som står utanför arbetsmarknaden. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-04-20 

Överenskommelse om IOP, 2021-04-20 

Beslutsgång 

Ordförande Elin Hysén (L) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 

förvaltningens förslag, och att nämnden bifaller det. 
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§ 59 Dnr 2021-00119 

Kvalitetsredovisning av grundläggande vuxenutbildning, 
gymnasial vuxenutbildning, komvux som särskild utbildning samt SFI 
2020 

Beslut 

Nämnden för Gymnasium och Arbetsmarknad godkänner kvalitetsrapport för 

vuxenutbildningen gällande verksamhetsår 2020.  

Nämnden för Gymnasium och Arbetsmarknad godkänner att utvecklingsområden för 

vuxenutbildningen under 2021 är: 

 Avtalsimplementering 

Under första kvartalet har det handlat om att förbereda inför avtalsbrytet, vilket bland 

annat innebar att planera för att flera hundra elever skulle byta skola, men också om 

att planera och genomföra informationsinsatser samt att iordningställa alla nya 

rutiner och riktlinjer kopplade till det nya avtalet.  

Från andra kvartalet handlar arbetet om att se till att alla rutiner implementeras och 

säkerställs och att skolorna fasas in i de olika processer som är kopplade till 

upphandlat utbildningsuppdrag. Stort fokus i implementeringsarbetet kommer läggas 

vid samverkan mellan både skolor, samtliga enheter på Kompetenscentrum och andra 

berörda myndigheter som exempelvis Arbetsförmedlingen.  

 Anpassning till nya nationella förutsättningar inom vuxenutbildningen 

Flera nationella förändringar gällande vuxenutbildningen kommer genomföras under 

2021, vilket innebär att det krävs en del arbete för att anpassa verksamheten till de 

nya förutsättningarna. Det handlar om förändrade prioriterings- och urvalsregler vid 

antagning, förändrade ämnesplaner där området Vård- och omsorg påverkas stort, att 

Komvuxarbete ersätter gymnasiearbete, förändrad betygsskala på sfi och 

grundläggande nivå, samt förändringar gällande reglering av högskoleförberedande 

examen. 

 Utveckling av sfi 

Fortsätta det utvecklingsarbete som påbörjades 2020 gällande resultat, 

genomströmning, likvärdighet i sfi-verksamheten samt samverkan mellan skolor och 

andra berörda verksamheter. 

Sammanfattning av ärendet 

Carina Bergsman, rektor vuxnas lärande föredrar ärendet om kvalitetsredovisning av 

grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, komvux som särskild 

utbildning samt SFI för verksamhetsår 2020. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-05-03 
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Rapporten Kvalitetsredovisning Kommunal vuxenutbildning verksamhetsåret 2020 

Beslutsgång 

Ordförande Elin Hysén (L) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 

förvaltningens förslag, och att nämnden bifaller det. 
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§ 60 Dnr 2021-00120 

Revidering - Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd 
samt tillhörande delegeringsbeslut 

Beslut 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad antar revidering av Riktlinjer för 

försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd daterade 2021-05-19. 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad antar revideringar i 

delegeringsförteckning 2021-05-19 med ändringen att delegeringspunkterna 4.5:30 

och 4.5:31ligger kvar på utskott respektive förvaltningschef. 

Sammanfattning av ärendet 

Annika Ewe, enhetschef föredrar ärendet. Det finns ett behov av att göra 

förändringar och tillägg av de redan antagna riktlinjerna för försörjningsstöd och 

ekonomiskt bistånd. Riktlinjerna ersätter tidigare riktlinjer antagna av nämnden för 

Gymnasium & Arbetsmarknad 2018-06-13 som reviderades 2019-05-28 och 2020-

04-15. 

Myndighetshandläggare på enheten för Myndighet gör dagligen individuella 

bedömningar i försörjningsstödsärenden som framförallt utgår från socialtjänstlagen, 

aktuell praxis och Socialstyrelsens riktlinjer för ekonomiskt bistånd.  

Riktlinjerna syftar till att skapa en rättssäkerhet, en enhetlig handläggning på enheten 

och med beaktande av de nationella riktlinjer som utfärdats för ett enhetligt nationellt 

förhållningssätt men med beaktande av kommunens eget självstyre och 

förutsättningar. 

För att kunna arbeta i enlighet med riktlinjerna har även delegeringsförteckningen 

reviderats utifrån de förändringar som görs i riktlinjerna. Ett nytt kapitel (4.6 

dödsboanmälan) har lagts till. Delegeringarna 4.5:30-31 föreslås vidaredelegeras till 

enhetschef och 4.5:29 till myndighetshandläggare. 

Utöver det tillförs nya delegeringsbeslut enligt nedan:  

4.5:7 Beslut om bistånd i form av öppna insatser i egen regi.  

4.5:13 Beslut om avslag om bistånd till hyresskulder över 6 månader vid uppenbara 

skäl. 

4.5:21 Beslut om avslag om nödvändig tandvård över 50% av pbb efter 

förtroendetandläkares rekommendation till avslag.   

4.5:27 Beslut om avslag om bistånd till hyresdeposition. 

Barnperspektivet 

Barnrättsperspektiven är särskilt beaktat i dessa riktlinjer genom förtydligande av 

nya barnrättslagen och att flera riktlinjer avser en möjlighet till ekonomiskt bistånd 

särskilt riktat till barn och ungdomar under 18 år. 

Jämställdhetsperspektivet 
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All handläggning utgår från att alla människor behandlas lika. Riktlinjerna 

säkerställer att handläggningen och bedömningarna sker i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-05-04 

Riktlinjer ekonomiskt bistånd och försörjningsstöd med revideringar 

Delgeringsförteckning med revideringar 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Emanuel Forsell (M) yrkar bifall till förvaltningens förlag med ändringen att 

delegeringspunkter 4.5:30 och 4.5:31 inte justeras enligt förvaltningens förslag utan 

ligger kvar på utskott respektive förvaltningschef.  

Carita Boulwén (SD) yrkar bifall till Emanuel Forsells (M) förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande Elin Hysén (L) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga  

Emanuel Forsells (M) yrkande, och att nämnden bifaller det. 
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§ 61 Dnr 2020-00036 

Antagningsorganisation 2021/2022 

Beslut 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad godkänner redovisad 

antagningsorganisation för gymnasieskolorna läsåret 2021/2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Amra Salihovic, gymnasiechef föredrar ärendet. Den 9 november 2020 beslutade 

nämnden om utbudet på gymnasieskolorna läsåret 2021/2022. Det fastställdes vilka 

program som ska finnas på Kungsbackas gymnasieskolor. I beslutet framgår att 

utbudet kan förändras bland annat utifrån hur eleverna gjort sina preliminära val.  

 

ARANÄS  Organisation lå 21/22  
Varav introduktionsprogrammet 
programinriktat val - sökbart  

Bygg och anläggningsprogrammet  32    

Barn och fritidsprogrammet  32  4  

Estetiska programmet  36  4  

International Baccalaureate IB  30     

Naturvetenskapsprogrammet  64     

Samhällsvetenskapsprogrammet  192     

Teknikprogrammet  128     

Vård och omsorgsprogrammet  34  9  

ELOF LINDÄLV        

Lärlingsprogrammet  
Bygg och anläggningsprogrammet  
Hantverksprogrammet  
Vård och omsorgsprogrammet  
Barn och fritidsprogrammet  
Fordons och transportprogrammet  
Handels och administrationsprogrammet  
Hotell och turismprogrammet  
Restaurang och livsmedelsprogrammet  
Svensk gymnasielärling industritekniska 
programmet  
Svensk gymnasielärling vård och 
omsorgsprogrammet  42    

El och energiprogrammet  48     

Ekonomiprogrammet  160     

Fordons och transportprogrammet  44     

Handels och administrationsprogrammet  52  10  

Hotell och turismprogrammet  26   6  

Naturvetenskapsprogrammet  64     

Restaurang och livsmedelsprogrammet  18  4  



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (22) 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad Datum  

2021-05-19 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

Teknikprogrammet  64     

BEDA HALLBERG        

Samhällsvetenskapsprogrammet  25  9  

 

Beslutsunderlag 

Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-05-05 

Beslutsgång 

Ordförande Elin Hysén (L) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 

förvaltningens förslag, och att nämnden bifaller det. 
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§ 62 Dnr 2021-00093 

Information om Infocenter Vatten-kretslopp-hållbarhet 

Beslut 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Informationen gavs samtidigt tillsammans med nämnden för Teknik. Astrid Nilsson, 

projekteringsingenjör på förvaltningen för Teknik föredrar ärendet innehållandes 

information gällande den förstudie som gjorts om ett hållbarhetscenter i Kungsbacka 

kommun. Ett hållbarhetscenter är en fysisk plats där elever, anställda och 

medborgare kan lära sig om hållbarhet inom vatten och avlopp samt avfall och 

återvinning.  

Bakgrunden till förstudien är de utmaningar som finns i kommunen med bland annat 

sopsortering och felspolningar. Förstudien har tagit inspiration från Kretseum som är 

ett hållbarhetscenter i Malmö. 

I förstudien har två koncept för hållbarhetscenter arbetats fram. Det ena konceptet 

innebär en experimentbuss som kan åka ut till skolor i kommunen och utbilda elever 

i ämnet. Det andra konceptet innebär att ett hållbarhetscenter byggs som kan erbjuda 

interaktiva utställningar till elever, anställda och medborgare.  

Beslutsgång 

Ordförande Elin Hysén (L) prövar om nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 

kan notera informationen till protokollet, och finner att nämnden bifaller det. 
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§ 63 Dnr 2020-00243 

Information om projekt med Ensolution 

Beslut 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Karin Zetterman, verksamhetschef för Kompetenscentrum, Johan Ronner, controller 

och Andréas Mårtensson, utvecklingsledare föredrar ärendet innehållandes 

information om projekt EVA som drivs av Ensolution inom områdena ekonomiskt 

bistånd, vuxenutbildning och arbetsmarknad. Projektet syftar att ge en samlad 

helhetsbild över flöden och kostnader inom de tre verksamheterna i jämförelse med 

fem andra kommuner: Kristianstad, Helsingborg, Växjö, Östersund och Uppsala. De 

nyckeltal som hittills analyserats och tagits fram i projektet presenterades.  

Beslutsgång 

Ordförande Elin Hysén (L) prövar om nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 

kan notera informationen till protokollet, och finner att nämnden bifaller det. 
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§ 64 Dnr 2019-00196 

Uppföljning och prognos april 2021 

Beslut 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad godkänner uppföljning per april och 

prognos 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Johan Ronner, controller föredrar ärendet. Nämnden för Gymnasium & 

Arbetsmarknad prognostiserar ett överskott på ca 3 200 för verksamhetsåret 2021. 

Vuxenutbildning och etableringsverksamheten prognostiserar underskott för 2021. 

Resterande verksamheter prognostiserar överskott. 

Gymnasieverksamheten prognostiserar ett överskott på 7 200 tkr. Orsaken är 

överskott på kapitalkostnader med 5 700 tkr samt överskott 1 500 tkr, främst 

beroende på lägre kostnader för busskort. Lägre kostnader för busskort beror på att 

flera elever inte ansöker om att få ett kort. Tidigare år har busskort delats ut till alla 

elever utan ansökan.  

Vuxenutbildningen prognostiserar ett underskott på ca -1 300 tkr. Detta beror på 

underskott på Yrkeshögskolan och vuxenutbildningen på Elof Lindälvs gymnasium. 

Etableringsverksamheten prognostiserar ett underskott på -3 800 tkr. Detta beror på 

underskott för kompletterande ekonomiskt bistånd för nyanlända. Underskottet beror 

även på att antalet ensamkommande ungdomar i verksamheten minskar kraftigt och 

därmed ersättningarna från Migrationsverket. De höga hyrorna för Bukärr 

stödboende och nerlagda Åsa HVB finns kvar och påverkar resultatet. Om hyrorna 

inte längre skulle belasta Gymnasium & Arbetsmarknad prognostiserar 

etableringsverksamheten en budget i balans. 

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett överskott på ca 200 tkr. Anledningen till detta 

är att kostnaden för utbetalt ekonomiskt bistånd är lägre än budgeterat under årets 

första månader. Det är idag osäkert hur pandemins konsekvenser kommer påverka 

utbetalt ekonomiskt bistånd för resten av år 2021  

När det gäller avvikelsen mellan åren har intäkterna ökat genom tillfälliga 

statsbidrag. När det gäller driftkostnaderna har de minskat främst för resor, material 

och utbildningskostnader för personal.  

Förvaltningen har flera utmaningar framför sig. En utmaning är utbetalning av 

ekonomiskt bistånd. Det medvetna och systematiska arbetet med Kungsbackas unika 

arbetsmarknadsprocess fortgår för att möta den utmaningen. En annan är 

volymökningarna i gymnasieskolan och framför allt att elever som väljer dyra 

utbildningar har ökat procentuellt jämfört med tidigare år.  

Prognosen är osäker, framför allt avseende gymnasieverksamheten då det är en 

utmaning att göra prognos för hela året i april då kännedomen om var eleverna antas 

i höst ännu inte är fullständig. Prognosen för ekonomiskt bistånd kan komma att 
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förändras utifrån pandemins påverkan på arbetsmarknaden. Ett fortsatt prognosarbete 

kommer ske kontinuerligt under våren och hösten inom samtliga verksamheter. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-05-11 

Uppföljning och prognos april 2021, rapport 

Beslutsgång 

Ordförande Elin Hysén (L) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 

förvaltningens förslag, och att nämnden bifaller det. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad Datum  

2021-05-19 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

§ 65 Dnr 2021-00100 

Yttrande till Justitieombudsmannen (JO) 

Beslut 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad antar yttrande, daterat 2021-05-04, och 

översänder det som sitt svar till Justitieombudsmannen. 

Sammanfattning av ärendet 

I en anmälan har klagomål framförts mot en rektor vid Aranäsgymnasiet i samband 

med att Alternativ för Sverige delade ut flygblad till skolans elever och även i 

samband med ett telefonsamtal till rektorn. Nämnden för Gymnasium & 

Arbetsmarknad anmodas att yttra sig över uppgifterna i anmälan. 

Remissvaret ska vara JO tillhanda senast den 26 maj 2021. 

Beslutsunderlag 

Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-05-04 

Yttrande till Justitieombudsmannen, 2021-05-04 

Remiss från Riksdagens ombudsmän, 2021-03-26 

Beslutsgång 

Ordförande Elin Hysén (L) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 

förvaltningens förslag, och att nämnden bifaller det. 

Beslutet skickas till 

Justitieombudsmannen 
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Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad Datum  

2021-05-19 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

§ 66 Dnr 2021-00005 

Inkomna skrivelse till ledamöter och ersättare i nämnden 

Beslut 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Protokoll från Förvaltningssamverkan Gymnasium & Arbetsmarknad, 2021-03-29 

har inkommit till nämnden att ta del av. 

Beslutsgång 

Ordförande Elin Hysén (L) prövar om nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 

kan notera informationen till protokollet, och finner att nämnden bifaller det. 
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Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad Datum  

2021-05-19 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

§ 67 Dnr 2021-00003 

Återrapportering av delegeringsbeslut 

Beslut 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad godkänner återrapporteringen av 

delegeringsbeslut fattade under perioden 2021-03-19 - 2021-04-30. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad har överlåtit sin beslutanderätt till 

ordförande och tjänstemän i enlighet med nämndens delegeringsordning. Dessa 

beslut ska redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden omprövar 

eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får nämnden återta lämnad delegering 

eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom 

att själv ta över ärendet och fatta beslut. 

Beslutsunderlag 

Återrapportering av delegeringsbeslut 2021-05-19  

Delegationsrapport 2021-04-01 - 2021-04-30 

Beslutsgång 

Ordförande Elin Hysén (L) prövar om nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 

kan godkänna redovisningen av delegeringsbeslut fattade under perioden 2021-03-19 

- 2021-04-30, och finner att nämnden bifaller det. 
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Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad Datum  

2021-05-19 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

§ 68 Dnr 2020-00325 

Förvaltningschefen informerar 

Beslut 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Cynthia Runefjärd, förvaltningschef föredrar ärendet innehållandes information om: 

 Skolinspektionen har genomfört en tematisk kvalitetsgranskning angående 

strategisk kompetensutveckling på skolenhet 3 på Aranäsgymnasiet. 

Skolinspektionens granskning visar att arbetet med kompetensutveckling 

fungerar väldigt bra, både på enhets- och huvudmannanivå. Det gäller därför 

att säkerställa att samtliga skolenheter arbetar på samma sätt som skolenhet 3 

på Aranäsgymnasiet. 

 Den nya ledningsorganisationen på gymnasiet är beslutad och samverkad i 

enighet. Planeringen är att den nya ledningsorganisationen ska starta till 

hösten 2021. De rektorstjänster som har varit vakanta har till stor del blivit 

tillsatta. Det finns en vakant rektorstjänst där rekrytering pågår. 

 Planering för studentfirandet 2021 ligger kvar som tidigare. Upplägget för 

studentfirandet kommer att vara likadant som förra året. Eleverna har varit 

involverade i planeringen och är nöjda med upplägget. 

 Enheten för myndighet arbetar med att ta fram en mall för fördjupat 

barnperspektiv inför beslut om tak-över-huvudet. Arbetet kommer vara klart 

till den 30 juni. 

 

Beslutsgång 

Ordförande Elin Hysén (L) prövar om nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 

kan notera informationen till protokollet, och finner att nämnden bifaller det. 
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Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad Datum  

2021-05-19 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

§ 69 Dnr 2020-00326 

Återrapportering till nämnden angående ekonomiskt bistånd och 
ensamkommande 

Beslut 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden har fått skriftlig återrapport angående ekonomiskt bistånd och 

ensamkommande från förvaltningen. 

Beslutsgång 

Ordförande Elin Hysén (L) prövar om nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 

kan notera informationen till protokollet, och finner att nämnden bifaller det. 
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Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad Datum  

2021-05-19 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

§ 70 Dnr 2021-00019 

Återrapportering från ledamöter för programråd 

Beslut 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Marianne Pleijel (M) och May-Louise Flyrin (S) ger rapport från Bygg- och 

anläggningsprogrammets programråd. Trots Coronapandemin finns det efterfrågan 

på arbeten i branschen och arbetsmarknaden är god. Två elever var med på 

programrådet och berättade om sina upplevelser av distansundervisningen. När det 

gäller distansundervisningen hade eleverna lite olika uppfattningar. Den ena eleven 

tyckte det fungerade bra och den andra tyckte det var lite jobbigare med 

distansundervisning. Den elev som upplevt det jobbigare har dock kunnat komma in 

till skolan för att få stöd. De båda eleverna tycker generellt att det är svårare att hålla 

koncentrationen uppe under distansundervisning. Eleverna var mycket nöjda med 

sina APL-platser. Inriktningen anläggning har svårare att hitta APL-platser. Det finns 

en anläggningsavdelning i kommunen, men de tar i nuläget inte emot APL-elever. 

Vidare rapporteras att de inte har haft några handledarutbildningar under 

Coronapandemin men att de ska startas upp igen till hösten. Det diskuterades även att 

det är viktigt att förmedla att det går att få högskolebehörighet från Bygg- och 

anläggningsprogrammet när de kommunicerar och marknadsför sig utåt. 

 

Marianne Pleijel (M) lämnar rapport från en föreläsning om en utredning angående 

skolbiblioteken i Sverige. Det utredningen kommit fram till som generella 

utmaningar hos skolbibliotek är svårigheter med bemanning och att skolbibliotek i 

stor utsträckning tillhandahåller äldre litteratur. Samtidigt är det väldigt stora 

skillnader mellan kommunerna i landet. Utifrån de utmaningar som presenterades 

förefaller Kungsbackas skolbibliotek ha bra förutsättningar och en väl fungerande 

verksamhet. I nästa steg ska frågan om hur det går att utveckla skolbiblioteken för att 

främja elevernas lärande utredas.  

 

Emanuel Forsell (M), Charlotta Hedqvist (C) och Violet Dunér (V) lämnar rapport 

från Fordon- och transportprogrammets programråd. Det var ett välbesökt 

programråd där de diskuterade hur distansundervisningen har fungerat på praktiskt 

inriktade program. Uppfattningen är att det har fungerat bra. När de praktiska 

momenten ska göras har de tagit in mindre elevgrupper. Det informerades även om 

att programmet har blivit certifierade för motorbranschcollege. För att bli certifierad 

ska vissa kriterier uppfyllas, bland annat för utrustning och kompetens hos lärarna. 

Att bli certifierad är en kvalitetsstämpel. Det är svårt att hitta platser för Lärande i 

Arbete (LIA) för chaufföryrken. Samtidigt är det en viktig del av utbildningen och en 

väg in på arbetsmarknaden. 
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Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad Datum  
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

Beslutsgång 

Ordförande Elin Hysén (L) prövar om nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 

kan notera informationen till protokollet, och finner att nämnden bifaller det. 
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