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Plats och tid för 
sammanträde 

Stadshuset Klockan 17:00 

Beslutande Ledamöter 

Elin Hysén (L), ordförande 

Marianne Pleijel (M), 1:e vice ordförande 

Jenny Nilsson (M) 

Emanuel Forsell (M) 

Annika Hedman (C) 

My Clingston (KD) 

Carita Boulwén (SD) 

Roger Krantz (SD) 

Rickard Wäst (S) 

May-Louise Flyrin (S) 

Tjänstgörande ersättare 

Morgan Johansson (M) ersätter Karin 

Fahlström Augustsson (M) 

 

 

Övriga närvarande Ersättare 

Charlotta Hedqvist (C) 

Fredrik Kollberg (KD) 

Hampus Jägnert (SD) 

Violet Dunér (V) 

Barbro Mellgren (L) 

Tjänstemän 

Cynthia Runefjärd, förvaltningschef 

Markus Ternblad, utvecklingsledare 

Amra Salihovic, gymnasiechef 

 Personalföreträdare 

 
Övriga 

 

  

Plats och tid för justering Digital justering,  

   

 Sekreterare Markus Ternblad Paragrafer § 78 

Underskrifter Ordförande Elin Hysén (L) 

Protokolljusterare Marianne Pleijel (M)  

  



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (5) 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad Datum  

2021-06-23  
 

 

 
  

 

 

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

Organ Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 

Sammanträdesdatum 2021-06-23 Paragrafer § 78 

Datum då tillkännagivandet 
publiceras 

 

Anslaget ska sättas upp inom 2 dagar efter justering.  

Datum då tillkännagivandet 
upphör 

 

 

Förvaringsplats för protokollet Gymnasium & Arbetsmarknad 

Underskrift  

  

Markus Ternblad 
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§ 78 Dnr 2021-00123 

Remissyttrande - Tillväxtstrategi för Region Halland 

Beslut 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad ställer sig bakom Hallands strategi för 

Hållbar tillväxt 2021-2028, daterat 2021-04-29, och har inga ytterligare synpunkter 

att lämna.  

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Sammanfattning av ärendet 

En regional strategi för Hållbar tillväxt 2021-2028 har tagits fram och översänts till 

kommunerna i Halland för antagande. Nämnderna i Kungsbacka kommun har fått 

planen på remiss innan ärendet ska beredas och beslutas i kommunstyrelsen.  

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS), Halland – bästa livsplatsen 2035, fungerar 

som övergripande riktning och vägledning för Hallands långsiktiga utveckling. 

RUS:en omfattar tre centrala strategier som på kortare sikt prioriterar och tydliggör 

förflyttning utifrån RUS:ens riktning. De centrala strategierna är Hallands strategi för 

hållbar tillväxt, Hälso och sjukvårdsstrategi samt Kulturstrategi med kulturplan, och 

de är i sin tur vägledande för andra genomförandeplaner, program och andra 

strategier som på olika sätt påverkar Hallands utveckling. Syftet med att förnya 

Hallands tillväxtstrategi är att anpassa strategin så att den möter den nya omvärld 

som finns och den framtid vi möter. 

I nämndens remissvar fokuserar vi på det strategiska området utbildning, kompetens 

och jämlik hälsa. Bedömningen är att denna skrivning stämmer väl överens med det 

övergripande mål nämnden för  Gymnasium & Arbetsmarknad har satt upp samt det 

långsiktiga fokusarbete som bedrivs inom förvaltningen kring att varje individ ska 

nytta sin fulla potential, digitalisering, kompetensförsörjning, välmående, social och 

ekonomisk hållbarhet och ansvarstagande invånare (unika 

arbetsmarknadsperspektivet).  

Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad anser att det är viktigt att 

kommunen framåt är en aktiv part när strategin ska omsättas i praktik för att 

omfattning och inriktning ska överensstämma med lokala behov, förutsättningar och 

nå rätt målgrupp. För vår nämnds del handlar det då om att samverka kring 

förebyggande, främjande och åtgärdande insatser för att varje individ ska kunna 

nyttja sin fulla potential. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2021-06-01 

Hallands strategi för Hållbar tillväxt 2021-2028, daterat 2021-04-29  

Missiv, 2021-04-29 
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Deltar inte i beslutet 

Carita Boulwén (SD) avstår från att deltaga i beslutet. 

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 

 



 

Undertecknat av följande personer

Elin Sofia Hysén
E-Legitimation:
Datum: 2021-06-23 20:12:05
Transaktionsidentitet: 41EFC4BD04A689212FDC49C62A08CAAD225E98AF44

MARIANNE
PLEIJEL
E-Legitimation:
Datum: 2021-06-23 20:13:47
Transaktionsidentitet: 1C661CC3C2E22198C5C61DA7C5E5B54EAC24587D25

Underskriftstjänst: Visma Federationstjänst

© Visma

 



 

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Kungsbacka kommun
Organisationsnr: 212000-1256
E-post: gymnasiumocharbetsmarknad@kungsbacka.se
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