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KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 

 

Upprättad 

2021-06-02 

 
  

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 

Sammanträde onsdagen den 23 juni 2021 kl. 17:00 
Plats: Stadshuset, Särö. Ledamöter och ersättare uppmanas att deltaga via Teams. 
 
 
 Ärende Beteckning Förslag 

1.  Val av justerare och 
fastställande av dagordning 
 

2020-00327  Förslag: Marianne Pleijel (M) 
    

2.  Uppföljning av digital 
transformationsplan för 
Gymnasium och Arbetsmarknad 
2021-2023 
 
Närvarande för frågor: Daniel 
Litfeldt, kl. 17:05-17:20 

2020-00265  Förslag till beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
godkänner uppföljning av Digital 
transformationsplan för 2021. 
 

3.  Uppföljning av handlingsplan 
för särbegåvade elever 
 
Föredragande: Tina Trollefur, 
Kristina Sjöstrand och Jakob 
Andersson, kl. 17:20-17:50 

2021-00131  Förslag till beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar 
informationen i protokollet.    

4.  Fördjupat barnperspektiv inför 
beslut om tillfällig bostad 
 
Föredragande: Annika Ewe, kl. 
17:50-18:05 

2021-00135  Förslag till beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar 
informationen i protokollet.       
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 Ärende Beteckning Förslag 

5.  Information om HME-
undersökning (Hållbart 
medarbetarengagemang) 
 
Föredragande: Lotta Nord, kl. 
18:05-18:35 

2021-00136  Förslag till beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar 
informationen i protokollet.       

6.  Årsrapport - dataskyddsarbetet 
2020 
 
Föredragande: Markus 
Ternblad, kl. 18:35-18:55 

2021-00137  Förslag till beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar 
informationen i protokollet.       

7.  Yttrande över Motion om 
handlingsplan för 
suicidprevention (SD) 
 

2021-00101  Förslag till beslut 
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.  

8.  Remissyttrande - 
Tillväxtstrategi för Region 
Halland 
 

2021-00123  Förslag till 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.    

9.  Återrapportering av 
delegeringsbeslut  
 

2021-00003  Förslag till beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
godkänner återrapporteringen av delegeringsbeslut 
fattade under perioden 2021-05-01 - 2021-06-14.   

10.  Inkomna skrivelse till ledamöter 
och ersättare i nämnden 
 

2021-00005  Förslag till beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar 
informationen i protokollet.       
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 Ärende Beteckning Förslag 

11.  Förvaltningschefen informerar  
 

2020-00325  Förslag till beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar 
informationen i protokollet.       

12.  Återrapportering till nämnden 
angående ekonomiskt bistånd 
och ensamkommande  
 

2020-00326  Förslag till beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar 
informationen i protokollet.       

13.  Återrapportering från ledamöter 
för programråd 
 

2021-00019  Förslag till beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar 
informationen i protokollet.       

 
Elin Hysén (L) 
ordförande 

Markus Ternblad 
sekreterare 
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