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KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 

 

Upprättad 

2021-08-09 

 
  

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 

Sammanträde onsdagen den 25 augusti 2021 kl. 17:00 
Plats: Stadshuset, Kungsbackarummet. Ledamöter och ersättare uppmanas att deltaga via 
Teams 
 
 
 Ärende Beteckning Förslag 

1.  Val av justerare och 
fastställande av dagordning 
 

2020-00327  Förslag: Jenny Nilsson (M) 
    

2.  Sammanställning kännedom om 
kränkande behandling vårtermin 
2021 
 
Föredragande: Cecilia Fossan, 
kl. 17:05-17:15 

2021-00165  Förslag till beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar 
informationen i protokollet. Nämnden beslutar att 
redovisning och uppföljning av anmälningar om 
kännedom om kränkande behandling ska göras en 
gång i halvåret utöver den månadsvisa 
återrapporteringen av delegationsbeslut. 

3.  Slutantagning gymnasiet läsåret 
2021/2022, informationspunkt 
 
Föredragande: Amra Salihovic, 
kl. 17:15-17:25 

2021-00167  Förslag till beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar 
informationen i protokollet. 
 

4.  Kvartalsuppföljning  - 
ekonomiskt bistånd och 
etablering 
 
Föredragande: Karin 
Zetterman, kl. 17:25-18:10 

2021-00090  Förslag till beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar 
informationen i protokollet. 
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 Ärende Beteckning Förslag 

5.  Återrapport avvikelser och 
klagomål inom socialtjänstens 
område, andra kvartalet 2021 
 
Föredragande: Markus 
Ternblad, kl. 18:10-18:20 

2021-00168  Förslag till beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
godkänner redovisning av inkomna synpunkter och 
klagomål samt avvikelser för perioden 2021-04-01 - 
2021-06-30. 
 

6.  Redovisning av inrapporterade 
ej verkställda beslut enligt SoL, 
andra kvartalet 2021 
 

2021-00091  Förslag till beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar 
rapport enligt 16 kap. § 6 f socialtjänstlagen till 
protokollet. 
 

7.  Yttrande på remiss Kommuner 
mot brott (SOU 2021:49) 
 

2021-00175  Förslag till beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad ställer 
sig bakom utredningens förslag och har inga 
ytterligare synpunkter att lämna till 
kommunstyrelsen.     

8.  Revidering av 
delegeringsförteckning 

2018-00009 Förslag till beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
reviderar delegeringsförteckningen genom att lägga 
till punkt 4.1.37: delegering till förvaltningschef att 
fatta beslut om tilläggsbelopp enligt 16 kap. 54 §, 19 
kap. 47 § samt 22 kap. 20 § skollagen. 
 

9.  Uppföljning av granskning av 
inköp och upphandling samt 
leverantörs- och 
avtalsuppföljning 
 

2021-00160  Förslag till beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar 
informationen i protokollet. 
    

10.  Program- och verksamhetsråd, 
tider 2021-2022 
 

2021-00015  Förslag till beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar 
informationen i protokollet. 
    

11.  Förstudie nyanländas 
boendesituation utifrån 
barnkonventionen 
 

2021-00173  Förslag till beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar 
informationen i protokollet. 
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 Ärende Beteckning Förslag 

12.  Återrapportering av 
delegeringsbeslut 
 

2021-00003  Förslag till beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
godkänner återrapporteringen av delegeringsbeslut 
fattade under perioden 2021-05-11 - 2021-08-13.     

13.  Information om 
ordförandebeslut gällande 
yttrande till Kommunstyrelsen 
angående remiss: Utvisning på 
grund av brott - ett skärpt 
regelverk 

2021-00174 Förslag till beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar 
informationen i protokollet. 
 

14.  Inkomna skrivelser till 
ledamöter och ersättare i 
nämnden 
 

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

15.  Förvaltningschefen informerar 
 

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

 
Elin Hysén (L) 
ordförande 

Markus Ternblad 
sekreterare 
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