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

Organ Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
Sammanträdesdatum 2021-08-25 Paragrafer §§ 85-99 

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

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad fastställer dagordningen och utser Jenny 
Nilsson (M) till justerare. 

Beslutsgång 
Ordförande Elin Hysén (L) prövar om nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
kan utse Jenny Nilsson (M) till justerare och fastställa dagordningen, och finner att 
nämnden bifaller det. 
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§ 86 Dnr 2021-00165 
Sammanställning kännedom om kränkande behandling vårtermin 2021 

Beslut 
Informationen noteras till 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. 

Sammanfattning av ärendet 
Cecilia Fossan, biträdande gymnasiechef föredrar ärendet. Under perioden januari 
2021 till och med juni 2021 har 11 anmälningar om kännedom om kränkande 
behandling på Kungsbackas gymnasieskolor gjorts till huvudmannen. Under 
perioden har det varit delvis distans på skolorna. Samtliga utredningar har 
genomförts skyndsamt och ett antal åtgärder har vidtagits kopplat till respektive 
ärende som befunnits vara kränkning. Ett antal förebyggande och främjande åtgärder 
har också vidtagits. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-07-08 
 

Beslutsgång 
Ordförande Elin Hysén (L) prövar om nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
kan notera informationen till protokollet, och finner att nämnden bifaller det. 

 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (20) 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad Datum  

2021-08-25 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 87 Dnr 2021-00167 
Slutantagning gymnasiet läsåret 2021/2022, informationspunkt 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Cynthia Runefjärd, förvaltningschef föredrar ärendet. Antagningen till höstterminen 
2021 är avslutad. Vissa ändringar i elevantal och fördelning över programmen kan 
ske under augusti utifrån elevers eventuella omval.  

På de program där det i statistiken ser ut att finnas lediga platser kan man notera att 
de elever som går programinriktat val på introduktionsprogrammet inte syns i 
respektive nationella programs statistik. 

  

ANTAGNING LÄSÅRET 2021/2022     

TOTALT ANTAGNA ÅK 1 1172 elever   

ARANÄSGYMNASIET   Jmfr beslutad org 

Bygg och anläggningsprogrammet 31 32 

Barn och fritidsprogrammet  12 28 

Estetiska programmet 23 32 

Bild 11 12 

Musik 7 10 

Teater 5 10 

International Baccalaureate IB 32 32 

Introduktionsprogrammet 54   

Individuellt alternativ 23   

Programinriktat val BF 4   

Programinriktat val ES 4  

Programinriktat val VO 9   

Språkintroduktion 8   

Yrkesintroduktion 6   

Naturvetenskapsprogrammet 61 64 

Samhällsvetenskapsprogrammet 192 192 

Teknikprogrammet 128 128 

Vård och omsorgsprogrammet 12 28 

Totalt Aranäs 663 elever  

ELOF LINDÄLVS GYMNASIUM     

Bygg och anläggningsprogrammet lärling 19   

Barn och fritid lärling 3   
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El och energiprogrammet 46 48 

Ekonomiprogrammet 157 160 

Fordons och transportprogrammet 43 44 

Fordons och transport lärling 13   

Handels och administrationsprogrammet 41 46 

Handel och administration lärling  10   

Hantverksprogrammet, lärling 1  

Hotell och turismprogrammet 7 20 

Hotell och turism lärling 1   

Industritekniska programmet lärling 6  

Introduktionsprogrammet 58   

Individuellt alternativ 41   

Programinriktat val HA 4   

Programinriktat val HT 3   

Språkintroduktion 7   

Yrkesintroduktion 3   

Naturbruksprogrammet lärling 1  

Naturvetenskapsprogrammet 30 32 

Restaurang och livsmedelsprogrammet 9 14 

Restaurang och livsmedelsprogrammet lärling 6   

Teknikprogrammet 32 31 

Vård och omsorgsprogrammet anställd lärling 3  

Totalt Elof Lindälv 485 elever  

BEDA HALLBERGS GYMNASIUM     

Introduktionsprogrammet 9  9 

Programinriktat val SA 9   

Samhällsvetenskapsprogrammet 15 21 

Totalt Beda Hallberg 24 elever   

 

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-07-09 
 

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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§ 88 Dnr 2021-00090 
Kvartalsuppföljning  - arbetsmarknad, ekonomiskt bistånd och 
etablering 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar informationen i protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 
Karin Zetterman, verksamhetschef Kompetenscentrum föredrar ärendet 
innehållandes nyckeltal för arbetsmarknad, ekonomiskt bistånd och etablering för 
andra kvartalet 2021.  

 För arbetsmarknad presenteras antal pågående ärenden per månad, nya ärenden per 
månad, avslutade ärenden per månad samt genomströmningstid för 
arbetsmarknadsprocessen per månad.  

 För ekonomiskt bistånd presenteras antal ärenden per månad, nya ärenden per 
månad, antal unga som uppbär försörjningsstöd per månad, antal som 
återaktualiseras inom ett år, handläggningstider, belopp för ekonomiskt bistånd som 
betalats ut per månad samt belopp för ekonomiskt bistånd per invånare jämfört med 
riket och andra jämförbara kommuner.  

 För etablering redovisas avslutade ärenden för kvartalet, antal som flyttat till 
permanent boende per månad samt antal hushåll som är placerade i tak över huvudet-
lösningar. 

 

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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§ 89 Dnr 2021-00168 
Återrapport avvikelser och klagomål inom socialtjänstens område, 
andra kvartalet 2021 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad godkänner redovisning av inkomna 
synpunkter och klagomål samt avvikelser för perioden 2021-04-01 – 2021-06-30. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Markus Ternblad, utvecklingsledare föredrar ärendet. Under perioden 2021-04-01 till 
och med 2021-06-30 har förvaltningen tagit emot och besvarat två klagomål samt 
utrett en rapporterad avvikelse inom socialtjänstens område. 

 

Beslutsunderlag 
Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-08-06 
 

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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§ 90 Dnr 2021-00091 
Redovisning av inrapporterade ej verkställda beslut enligt SoL, andra 
kvartalet 2021 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar rapport enligt 16 kap. § 6 f 
socialtjänstlagen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad är skyldig att rapportera till 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen 
(SoL) som inte har verkställts tre månader efter beslut. Nämnden ska även rapportera 
om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.  

Rapporteringen sker på individnivå varje kvartal och i samband med rapporteringen 
ska även nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda revisorerna 
informeras. 

Beslutsunderlag 
Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-08-09 
Sammanställning av ej verkställda beslut, andra kvartalet 2021 
 

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 
Kommunfullmäktige 

Kommunens förtroendevalda revisorer 
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§ 91 Dnr 2021-00175 
Yttrande på remiss Kommuner mot brott (SOU 2021:49) 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad ställer sig bakom utredningens förslag 
och har inga ytterligare  synpunkter att lämna till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Kungsbacka kommun är remissinstans och inbjuden att lämna synpunkter över 
Justitiedepartementets betänkandet Kommuner mot brott (SOU 2021:49). 
Kommunstyrelsen har bett nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad att yttra sig. 

Beslutsunderlag 
Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-08-20 
Kommuner mot Brott (SOU 2021:49) 
 

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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§ 92 Dnr 2018-00009 
Revidering av delegeringsförteckning 

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. 

Sammanfattning av ärendet 
Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd 
eller ska erbjudas modersmålsundervisning. Tilläggsbeloppet för en elev i behov av 
särskilt stöd ska vara individuellt bestämt utifrån elevens behov. 

Hemkommunen är inte skyldig att betala tilläggsbelopp för en elev i behov av 
särskilt stöd, om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för 
kommunen. 

Utbetalning av grundbelopp är verkställighet. Överenskommelse/avtal om placering 
som inte innebär ekonomiska åtaganden för nämnden utöver grundbeloppet är 
verkställighet. 

Beslutsunderlag 
Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-08-19 
Förslag till reviderad delegeringsförteckning, 2021-08-25 

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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§ 93 Dnr 2021-00160 
Uppföljning av granskning av inköp och upphandling samt leverantörs- 
och avtalsuppföljning 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar informationen i protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 
Under 2019 genomförde EY en granskning på uppdrag av de förtroendevalda 
revisorerna avseende inköp och upphandling samt leverantörs- och avtalsuppföljning. 
Granskningen visade att förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad har 
sakkunniga och kontaktpersoner för kontakt med Inköp. De sakkunniga och 
kontaktpersonerna hade dock inte utsetts av nämnden i enlighet med 
upphandlingspolicyn. Av den anledningen rekommenderades nämnden för 
Gymnasium & Arbetsmarknad att utse kontaktpersoner och sakkunniga i enlighet 
med tillämpningsanvisningarna i upphandlingspolicyn. 
 
EY har 2021 fått i uppdrag av kommunrevisionen att genomföra en uppföljning av de 
fördjupade granskningar som genomfördes under 2019. Syftet är att följa upp de 
rekommendationer som ställdes i 2019 års granskningar för att se vilka åtgärder som 
vidtagits utifrån granskningens resultat. Med anledning av detta har förvaltningen 
svarat EY om att nämnden nu har utsett en kontaktperson och sakkunnig i enlighet 
med tillämpningsanvisningarna till upphandlingspolicyn. 
 

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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§ 94 Dnr 2021-00015 
Program- och verksamhetsråd, tider 2021-2022 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar informationen i protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad får ta del av datum, tid och 
sammankallande person för program- och verksamhetsråd 2021-2022. 

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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§ 95 Dnr 2021-00173 
Förstudie nyanländas boendesituation utifrån barnkonventionen 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden tar del av den förstudie som gjorts av EY angående nyanländas 
boendesituation utifrån barnkonventionen daterad 2021-06-21. Presidiet för nämnden 
för Gymnasium & Arbetsmarknad intervjuades i samband med förstudiens 
genomförande eftersom nämndens verksamhetsområde berörs i förstudien.  

Beslutsunderlag 
Förstudie angående nyanländas boendesituation utifrån barnkonventionen,  
2021-06-21 
Följebrev från Kommunens förtroendevalda revisorer: Revisionsrapport – Förstudie 
avseende nyanländas boendesituation utifrån barnkonventionen, 2021-07-08 

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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§ 96 Dnr 2021-00003 
Återrapportering av delegeringsbeslut 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad godkänner återrapporteringen av 
delegeringsbeslut fattade under perioden 2021-05-11 - 2021-08-13. 

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 2021-08-18 
Delegationsrapport 2021-06-01 - 2021-06-30 
Delegationsrapport 2021-07-01 - 2021-07-31 
 

Beslutsgång 
Ordförande Elin Hysén (L) prövar om nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
kan godkänna redovisningen av delegeringsbeslut fattade under perioden  
2021-05-11 - 2021-08-13, och finner att nämnden bifaller det. 
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§ 97 Dnr 2021-00174 
Information om ordförandebeslut gällande yttrande till 
Kommunstyrelsen angående remiss: Utvisning på grund av brott - ett 
skärpt regelverk 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad informeras om ordförandebeslut fattat  
2021-08-13. Ordförandebeslutet gäller yttrandet till Kommunstyrelsen angående 
remiss om utvisning på grund av brott – ett skärpt regelverk (SOU 2021:61),  
2021-08-06. 

Beslutsunderlag 
Ordförandebeslut, 2021-08-13 
Yttrande angående remiss om utvisning på grund av brott – ett skärpt regelverk 
(SOU 2021:61), 2021-08-06 

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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§ 98 Dnr 2021-00005 
Inkomna skrivelser till ledamöter och ersättare i nämnden 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Information om Region Hallands lokala nämnders medskapande process om tillit, 
2021-07-06 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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§ 99 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 att sommaren har varit lugn i Gymnasium & Arbetsmarknads 
verksamheter. Det har också fungerat bra för de roller som täckt upp för 
varandra under sommaren.  

 En ny padeletablering i Kungsbacka är intresserade att starta en 
padelinriktning på gymnasiet. Kungsbacka har sedan tidigare fotboll, 
handboll och simning som nationell idrottsutbildning (NIU). Nästa vecka 
kommer ett första möte hållas för att utreda möjligheterna om en framtida 
padelinriktning inom gymnasiet i Kungsbacka.  

 Kungsbacka kommun har fått ett förhandsbesked om att eventuellt ta emot 20 
personer från Afghanistan. Enheten för etablering har därför satt igång ett 
förberedelsearbete under dagen. I nuläget är det all information som finns.  

 

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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