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§ 71 Dnr 2020-00327 
Val av justerare och fastställande av dagordning 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad utser Marianne Pleijel (M) till justerare. 

Ärendelistan ändras på följande sätt: 

Nytt ärende, övrig fråga om tvåårskontrakt tas upp som ärende 14. 

Beslutsgång 
Ordförande Elin Hysén (L) prövar om nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
kan utse Marianne Pleijel (M) till justerare och godkänna förändring av ärendelistan, 
och finner att nämnden bifaller det. 
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§ 72 Dnr 2020-00265 
Uppföljning av digital transformationsplan för Gymnasium och 
Arbetsmarknad 2021-2023 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad godkänner uppföljning av Digital 
transformationsplan för 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Daniel Litfeldt, utvecklingsledare föredrar ärendet. Gymnasium och Arbetsmarknads 
digitala transformationsplan är en beskrivning av de närmaste årens arbete och 
satsningar på digitalisering. 

Kungsbacka, liksom resten av Sveriges kommuner står inför stora utmaningar 
kommande år med bland annat ett ökat kostnadstryck, ändrad demografi, förändrade 
krav och behov från våra målgrupper. Därtill krävs omfattande insatser för 
kompetensförsörjning och rekrytering av framtidens medarbetare. Dessa utmaningar 
ställer krav på nytänkande när det gäller utformningen av framtidens offentliga 
tjänster. Digitalisering och användandet av ny teknik för att erbjuda god service och 
för att hitta smarta och effektiva arbetssätt är en del i att möta dessa utmaningar. Vi 
behöver även se till att teknik, innovationer och ständigt utvecklande arbetssätt följer 
med in i klassrummen och blir en naturlig del av vårt undervisningsklimats 
utveckling. 

 

Förvaltningens digitalplan och fortsatt arbete med digitalisering bygger såväl på 
nationella, kommuncentrala och förvaltningsspecifika visioner, strategier och mål.   

  

Enligt beslut i nämnden för Gymnasium och Arbetsmarknad 2020-12-02 ska 
förvaltningen återrapportera pågående arbete en gång per år. 

Beslutsunderlag 
Gymnasium och Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-05-31 

Digital transformationsplan, Gymnasium och Arbetsmarknad 2021-2023 

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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§ 73 Dnr 2021-00131 
Uppföljning av handlingsplan för särbegåvade elever 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Tina Trollefur, specialpedagog, Kristina Sjöstrand, specialpedagog och Jakob 
Andersson, skolpsykolog föredrar ärendet innehållandes de mål och insatser som 
handlingsplan för särskilt begåvade elever innehåller. Målen är att kunskap om 
särskild begåvning ska öka inom de kommunala gymnasieskolorna samt att metoder 
och rutiner som tillvaratar särskilt begåvade elevers intressen utvecklas och arbetas 
fram på organisationsnivå. 

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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§ 74 Dnr 2021-00135 
Fördjupat barnperspektiv inför beslut om tillfällig bostad 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Annika Ewe, enhetschef för enheten för myndighet föredrar ärendet innehållandes 
hur enheten för myndighet arbetar med hur barnperspektivet lyfts fram genom 
barnkonsekvensanalyser inför beslut om tillfällig bostad samt de lagar och regelverk 
som styr arbetet. 

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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§ 75 Dnr 2021-00136 
Information om HME-undersökning (Hållbart medarbetarengagemang) 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Lotta Nord, biträdande förvaltningschef föredrar ärendet innehållandes Gymnasium 
& Arbetsmarknads resultat från den HME-undersökning som genomfördes hösten 
2020. Undersökningens frågeområden utgår från medarbetares motivation, 
upplevelse av ledarskap samt styrning. 

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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§ 76 Dnr 2021-00137 
Årsrapport - dataskyddsarbetet 2020 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Markus Ternblad, utvecklingsledare föredrar ärendet. Inom Gymnasium & 
Arbetsmarknad har vi tagit oss an de förstärkta kraven på personuppgiftshantering 
som följt av den nya dataskyddsförordningen (GDPR) med gemensamma krafter från 
verksamheten.   

Den här rapporten beskriver hur dataskyddsarbetet har genomförts och vad det 
arbetet har resulterat i under år 2020.   

Mot bakgrund av detta beskrivs vad fokus är i det fortsatta arbetet. 

Beslutsunderlag 
Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-06-02 

Återrapport – dataskyddsförordningen (GDPR) för Gymnasium & Arbetsmarknad år 
2020 

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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§ 77 Dnr 2021-00101 
Yttrande över Motion om handlingsplan för suicidprevention (SD) 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad föreslår att Kommunfullmäktige anser 
att motionen är besvarad med hänvisning till att det inom region Halland finns en 
antagen plan för suicidprevention för perioden 2021-2025 samt att ett arbete pågår 
med att ta fram en kommunövergripande plan för suicidprevention som berör 
följande förvaltningar: Kultur & Fritid, Individ & Familjeomsorg, Förskola & 
Grundskola samt Gymnasium & Arbetsmarknad vilken skall vara klar hösten 2021. 
Samordnande förvaltning för detta arbete är förvaltningen för Kultur & Fritid. 

Reservationer 
Carita Boulwén (SD) och Roger Krantz (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för eget förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Carita Boulwén (SD) har inkommit med en motion om att Kungsbacka bör ta fram 
en kommunövergripande handlingsplan för suicidprevention som berör verksamheter 
inom: Kultur & Fritid, Individ & Familjeomsorg, Förskola & Grundskola samt 
Gymnasium & Arbetsmarknad. 

Enligt siffror från Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP) så 
tog 1588 människor i Sverige sitt liv under 2019. Utöver det begår ca 15. 000 varje 
år försök till självmord, ca 150 000 har allvarliga självmordstankar. 

I Halland försöker varje år ca 550 hallänningar ta sina egna liv, varav ca 50 lyckas.  

Självmord är den vanligaste dödsorsaken för män mellan 15 och 44 år. Kvinnor 
begår fler självmordsförsök än män. Bland 45 - 65 åringar är självmord den 
vanligaste dödsorsaken (gäller både kvinnor och män)  

Varje fall av självmord, försök till självmord är en tragedi för den enskilde, för deras 
anhöriga och för samhället, och vi i Kungsbacka måste göra vad vi kan för att 
förhindra att människor hamnar där. Med anledning av ovanstående föreslår 
Sverigedemokraterna i Kungsbacka fullmäktige besluta -Att Kungsbacka kommun 
tar fram en handlingsplan för suicidprevention. 

Beslutsunderlag 
Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-05-24 

Sverigedemokraternas motion Handlingsplan för suicidprevention, 2021-03-07 

Begäran om yttrande - Kultur & Fritid, Individ & Familjeomsorg, Förskola & 
Grundskola, Gymnasium & Arbetsmarknad, 2021-04-08 

Rutin för Förskola & Grundskola samt Gymnasieskolan gällande suicidprevention, 
bilaga 1 
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Regional handlingsplan för suicidprevention 2021-2025, bilaga 2 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Carita Boulwén (SD) och Roger Krantz (SD) yrkar bifall till motionen. 

Elin Hysén (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga Carita Boulwéns 
(SD) m.fl. yrkande om bifall och förvaltningens förslag. Ordförande ställer 
förvaltningens förslag och Carita Boulwéns (SD) m.fl. yrkande mot varandra, och 
finner att nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad bifaller förvaltningens förslag. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 79 Dnr 2021-00003 
Återrapportering av delegeringsbeslut  

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad godkänner återrapporteringen av 
delegeringsbeslut fattade under perioden 2021-05-01-2021-06-14. 

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 2021-06-23  

Delegationsrapport 2021-05-01 - 2021-05-31 

Beslutsgång 
Ordförande Elin Hysén (L) prövar om nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
kan godkänna redovisningen av delegeringsbeslut fattade under perioden  
2021-05-01-2021-06-14, och finner att nämnden bifaller det. 
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§ 80 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, 2021-05-10 
har inkommit till nämnden att ta del av. 

Regler och förutsättningar för sammanträden på distans när särskilda skäl föreligger 
från Kommunstyrelsen har inkommit till nämnden att 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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§ 81 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: 

 Myndigheten för Yrkeshögskola har fattat beslut att Kungsbacka inte får 
lämna över beviljade starter till annan anordnare. Antalet sökande till höstens 
planerade starter är för få för att starta utbildningarna. Det påverkar inte 
studerande som redan går YH-utbildning i Kungsbacka. 
 

 Det IOP som Gymnasium & Arbetsmarknad har med Erikshjälpen har nu 
utvärderats. Utvärderingen visar att parterna är nöjda och därför förlängs 
IOP-avtalet med Erikshjälpen året ut. 
 

 Processen om övertalighet på gymnasiet är klar.  
 

 Information ges runt nuläget gällande två-årskontrakt i Tempohus och de 
flyttar som inleds 2021-06-30 då de första kontrakten går ut. Av 9 kontrakt 
som avslutas är det 4 familjer som ansöker om tak-över-huvudet. I första 
hand används bostäder som Service Fastigheter ansvarar för och som inte har 
delade gemensamma utrymmen. Därefter avslutas två-års-kontrakt löpande 
under hela hösten. Inga sovsalar kommer att krävas. Även om ingen mer 
familj hittar eget kontrakt så finns det tillgängliga tak-över-huvudet bostäder i 
tillräcklig omfattning. Det finns vissa signaler om oro för barn från förskola-
grundskola. Det är viktigt att veta att fritt skolval gäller. Det betyder att en 
flytt inte behöver betyda skolbyte. 
 

Amra Salihovic, gymnasiechef informerar om: 

 Studentveckan gick bra och det ska nu utvärderas hur utspring vid studenten 
ska organiseras i framtiden. Det finns fördelar med det upplägg som 
gymnasieskolorna haft under pandemin, där utspringen har fördelats ut under 
flera dagar med färre besökare. Gymnasieskolorna vill fortsätta med de inslag 
i utspringet som fungerat bra även framåt. 

 De första resultaten från betygsstatistiken ser bra ut. Det framgår att 
examensgraden är oförändrad jämfört med tidigare år samt att det 
genomsnittliga meritvärdet är något högre. I höst kommer betygsanalyser att 
göras. 

 Antagningen för läsåret 21/22 är nu inne i sitt slutskede och 2021-06-29 sker 
slutantagning. Det som visas i de sista simuleringarna som gjorts är att 
programmen på Kungsbackas kommunala gymnasieskolor generellt sett är 
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väl fyllda samt att Vård- och omsorgsprogrammet har några fler antagna än 
tidigare.   

 Från och med höstterminen planeras att undervisning ska ske på plats i skolan 
i enlighet med de nationella rekommendationerna. 

 I samarbete med Chalmers har gymnasiet valts ut att vara med i ett 
praktiknära forskningsprojekt. Syftet är att öka tillgänglighet av lärmiljö för 
vissa elever med hjälp av VR-teknik. 

 

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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§ 82 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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§ 83 Dnr 2021-00019 
Återrapportering från ledamöter för programråd 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Elin Hysén (L) och My Clingston (KD) ger rapport från gymnasiesärskolans 
verksamhetsråd. På Elof Lindälvs gymnasium är de nöjda över det projekt som drivs 
av Göteborgsregionen med medel från ESF. Projektet heter GR Samsär och har varit 
igång under ett år. Syftet är att få mer delaktighet kring eleverna. Det lyfts även från 
eleverna att de är nöjda med den truckutbildning som erbjuds. Från Aranäsgymnasiet 
lyfter eleverna att det är en jättebra skola där alla trivs. Lärarna lyfter att det är en bra 
pedagogisk verksamhet att arbeta inom. De svårigheter som lyfts är att Elof Lindälvs 
gymnasium upplever svårigheter att få APL-platser, särskilt inom kommunen samt 
att de har en elev som har svårt att komma in i idrottshallen. Dörren till idrottshallen 
ska nu vara åtgärdad så det är lättare att komma in. Elof Lindälv lyfter även fram att 
de har ojämnt söktryck till sina program och eleverna tycker det är svårt att hitta 
parkeringsplatser. Aranäsgymnasiet lyfter trångboddhet i deras lokaler som en 
utmaning samt övergången till daglig verksamhet. Det finns en ny rutin som är 
utarbetad ihop med Individ & Familjeomsorg för daglig verksamhet. Det är viktigt 
att arbeta efter den och inte starta om det arbetet som nyligen genomförts. 

May-Louise Flyrin (S) ger rapport från Restaurang- och livsmedelsprogrammets 
programråd som genomförs gemensamt med Hotell- och turismprogrammet. De 
kommer starta ett arbete för att certifiera utbildningarna för att höja statusen på 
programmen vilket i förlängningen förhoppningsvis kan ge ökat antal sökanden.  

Coronapandemin har drabbat utbildningarna hårt, till exempel har eleverna sett fram 
emot att få åka på APL till andra länder, vilket inte har kunnat genomföras. 
Skolverket har varit behjälpliga med hur skolan kunde lösa utbildningen genom 
teoretiska inslag istället för APL. Under 2022 kommer ett nytt projekt att startas upp 
som ska fortgå under sju år framåt, där elever bland annat ska kunna åka på APL 
utomlands. 

En del av de restauranger som tar emot eleverna på APL önskar att skolan ska ha mer 
inslag av konflikthantering i utbildningen.  

Annika Hedman (C) ger rapport från Handels- och administrationsprogrammets 
programråd. Där framgick att ett nytt program ska startas med ny kursplan och där 
företagsekonomi ska ingå. De är nöjda med sina APL-platser, men eleverna behöver 
och önskar att kunna öva på event, vilket det borde finnas förutsättningar för i 
Kungsbacka. 
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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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§ 84 Dnr 2021-00018 
Övrig fråga om tvåårskontrakt 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Violet Dunér (V) frågar hur det ser ut under sommaren och hösten med 
tvåårskontrakten och var kommunen erbjuder tak-över-huvudet samt när 
Kommunstyrelsen beslutade att tvåårskontrakt ska ges under etableringstidens två år?  

Cynthia Runefjärd, förvaltningschef svarar att det i dagsläget är fyra familjer som 
behöver tak-över-huvudet från och med 1 juli och att bland annat lägenheter i Bukärr 
kommer användas. 

Elin Hysén (L) svarar att Bostadsförsörjningsprogrammet antogs i maj 2020 i 
Kommunfullmäktige och beslut togs under hösten 2020 i Kommunstyrelsen. 
Tvåårskontrakt har använts sedan tidig vår 2019.  

Carita Boulwén (SD) frågar om personer som inte är i sin etableringsperiod har 
erbjudits kontrakt i Anneberg och hur de besluten i så fall är tagna? 

I tempohus bor i nuläget familjer som är klara med sin etableringsperiod. Det beror 
på att det från början var de familjer som varit i Kungsbacka under längst tid som 
erbjöds kontrakt. Nu erbjuds istället de familjer som varit kortast tid i Kungsbacka 
kontrakt. Ambitionen är att tvåårskontrakten ska matcha etableringsfasen. 
Förvaltningen har inte hört att någon som inte varit i sin etableringsperiod erbjudits 
kontrakt nyligen, men ska kolla upp det och återkomma i frågan 

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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