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

Organ Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
Sammanträdesdatum 2021-09-15 Paragrafer §§ 100-109 

Datum då tillkännagivandet 
publiceras 
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§ 100 Dnr 2020-00327 
Val av justerare och fastställande av dagordning 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad utser Roger Krantz (SD) till justerare 
och fastställer dagordningen. 

Beslutsgång 
Ordförande Elin Hysén (L) prövar om nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
kan utse Roger Krantz (SD) till justerare och fastställa dagordningen, och finner att 
nämnden bifaller det. 
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§ 101 Dnr 2021-00186 
Avstämning nämndbudget 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Andréas Mårtensson, utvecklingsledare föredrar ärendet innehållandes förslag till 
nya direktiv, mål och indikatorer för nämnden utifrån de diskussioner som fördes på 
nämndens måldag den 30 augusti 2021. Beslut om nämndens direktiv, mål och 
indikatorer kommer att innefattas i nämndbudget 2022 som avhandlas på nämndens 
sammanträde den 13 oktober 2021. 

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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§ 102 Dnr 2019-00196 
Delårsrapport 2, 2021 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad godkänner delårsrapport per augusti 
2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Andréas Mårtensson, utvecklingsledare och Johan Ronner, controller föredrar 
ärendet. Ekonomin för Gymnasium & Arbetsmarknad har under perioden januari till 
augusti 2021 varit fortsatt stabil inom de flesta verksamheter trots pandemin 
Gymnasium & Arbetsmarknad prognostiserar ett överskott på 14 400 tkr för 
verksamhetsåret 2021. Vuxenutbildning och etableringsverksamheten prognostiserar 
underskott för 2021. Resterande verksamheter prognostiserar överskott. 

Gemensam verksamhet prognostiserar ett överskott på 1 500 tkr. Överskottet beror 
på vakanta tjänster och tillfälliga sjukskrivningar samt lägre driftkostnader. 

Gymnasieverksamheten prognostiserar ett överskott på 14 000 tkr. Orsaken är 
överskott på kapitalkostnader med 5 700 tkr. Överskott prognostiseras även på köp 
och sälj av utbildning med 6 000 tkr. Detta beror främst på lägre kostnader för 
busskort och lägre kostnader för köp av externa platser på gymnasiesärskolor. 
Skolenheterna på gymnasiet prognostiserar ett överskott motsvarande 700 tkr. 
Tillsammans med gymnasiets övergripande ansvar blir överskottet ca 1 400 tkr. 

Vuxenutbildningen prognostiserar ett underskott på -1 200 tkr. Detta beror på 
underskott på Yrkeshögskolan och vuxenutbildningen på Elof Lindälvs gymnasium. 

Arbetsmarknad redovisar ett överskott på 1 800 tkr. Överskottet beror på lägre 
personalkostnader än budgeterat samt att antalet ungdomsjobb under året har varit 
färre än budget.  

Etableringsverksamheten prognostiserar ett underskott på -3 800 tkr. Detta beror på 
underskott för kompletterande ekonomiskt bistånd för nyanlända. Underskottet beror 
även på att antalet ensamkommande ungdomar i verksamheten minskar kraftigt och 
därmed ersättningarna från Migrationsverket. De höga hyrorna för det flyttade 
Bukärrs stödboende och Åsa HVB finns kvar och påverkar resultatet. 

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett överskott på 2 100 tkr. Anledningen till detta 
är att kostnaden för utbetalt ekonomiskt bistånd är lägre än budgeterat.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-09-08 
Delårsrapport per augusti för nämnden Gymnasium & Arbetsmarknad 
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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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§ 103 Dnr 2021-00016 
Återrapport kring modersmål och studiehandledning vårterminen 2021 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad godkänner rapport om 
modersmålsundervisning och studiehandledning och ger förvaltningschefen i 
uppdrag att fortsättningsvis rapportera hur detta erbjuds på Kungsbackas 
gymnasieskolor en gång per termin. 

Sammanfattning av ärendet 
Amra Salihovic, gymnasiechef föredrar ärendet. Huvudmannen ska se till att 
modersmålsundervisning erbjuds och anordnas för de elever som har rätt till det (15 
kap § 19 skollagen, 4 kap § 19 gymnasieförordningen). 

Huvudmannen ska se till att studiehandledning på modersmålet erbjuds de elever 
som behöver det (9 kap § 9 gymnasieförordningen). 

Modersmålsundervisning och studiehandledning erbjuds enligt redovisning nedan på 
Kungsbackas gymnasieskolor. Modersmålsundervisning tillhandahålls via enheten 
för modersmål. Studiehandledning köps till viss del in från enheten för modersmål, 
men genomförs även av studiehandledare som är anställda av gymnasieskolorna. 
Anställda studiehandledare ger studiehandledning i arabiska, persiska/dari och 
kurdiska.  

Under vårterminen 2021 har två elever fått avslag på modersmålsundervisning. 

En elev som ville läsa spanska ML2 fick avslag av enheten för flerspråkigt lärande 
eftersom ingen lämplig lärare kunde hittas. En elev som ville läsa tigrinja ML1 fick 
avslag av gymnasiet. I övrigt har alla elever fått sina behov tillgodosedda gällande 
modersmålsundervisning. 

En elev fick avslag för studiehandledning under våren av enheten för flerspråkigt 
lärande utifrån brist på lärare (dari/farsi). Eleven var inskriven på skolan ca 6 veckor, 
enheten för flerspråkigt lärande hann inte lösa en studiehandledare under den tiden. I 
övrigt har alla elever fått sina behov tillgodosedda gällande studiehandledning.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-09-08 

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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§ 104 Dnr 2021-00166 
Betygsrapport 2020-2021 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Andréas Mårtensson, utvecklingsledare föredrar ärendet innehållandes betygsrapport 
för läsåret 2020/2021. 

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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§ 105 Dnr 2021-00185 
Revidering av dokumenthanteringsplan 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad beslutar att fastställa revideringar i 
Dokumenthanteringsplan för Gymnasium & Arbetsmarknad. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad har arbetat enligt 
kommunfullmäktigs direktiv och tagit fram en processbaserad 
dokumenthanteringsplan som beslutades av nämnden för Gymnasium & 
Arbetsmarknad 2019-08-21 och reviderades 2021-04-14. Sedan april har nya behov 
av tillägg uppstått. I dokumenthanteringsplanen har process 6.0.3.1 Hantera system 
lagts till som reglerar hur beställningar, systemärenden och behörighetsansökningar 
till system ska hanteras. Dokumenthanteringsplanen följer en klassificeringsstruktur 
som utgår från SKR:s processer med anpassningar efter Gymnasium & 
Arbetsmarknads verksamhet. 

 

Beslutsunderlag 
Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-09-02 
Dokumenthanteringsplan, 2021-09-15 
 

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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§ 106 Dnr 2021-00187 
Förordnande för begäran om polishandräckning enligt lagen om 
särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad beslutar att förordnande ges till nedan 
nämnda tjänstepersoner på förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad att 
begära polishandräckning enligt 43 § 2 p lagen med särskilda bestämmelser om vård 
av unga (LVU) inom nämndens eget ansvarsområde. 

Tanja Tajic Björkman, enhetschef på enheten Myndighetsutövning 

Monia Nord, myndighetshandläggare 

Maria Ljung, myndighetshandläggare 

 

Sammanfattning av ärendet 
Beslut om att begära polishandräckning enligt 43 § 2 p LVU kan inte delegeras. 
Däremot kan särskilda tjänstepersoner förordnas av nämnden att fatta sådana beslut. 
Delegation att fatta beslut innebär att ett beslut fattas av innehavaren av viss 
befattning medan förordnande att fatta ett beslut är personligt. Då vissa 
tjänstepersoner har slutat och andra tillkommit finns behov av ett nytt förordnande av 
nämnden. 

Beslutsunderlag 
Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-09-02 
 

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 
Samtliga förordnande tjänstemän 
Polismyndigheten 
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§ 107 Dnr 2021-00003 
Återrapportering av delegeringsbeslut 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad godkänner återrapporteringen av 
delegeringsbeslut fattade under perioden 2021-08-01 - 2021-09-01. 

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 
Delegationsrapport 210801-210831 
Återrapportering av delegeringsbeslut 2021-09-08 

Beslutsgång 
Ordförande Elin Hysén (L) prövar om nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
kan godkänna redovisningen av delegeringsbeslut fattade under perioden 2021-08-01 
- 2021-09-01, och finner att nämnden bifaller det. 
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§ 108 Dnr 2020-00326 
Återrapportering till nämnden angående ekonomiskt bistånd och 
ensamkommande  

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar informationen till 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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§ 109 Dnr 2020-00325 
Förvaltningschefen informerar 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Karin Zetterman, verksamhetschef för Kompetenscentrum informerar om 
Yrkeshögskolan: 

 Uppföljning av antal som tagit examen från de avslutade utbildningsstarterna 
för CAD, BIM och Redovisningsekonom samt antal som i nuläget studerar på 
utbildningarna CAD, BIM och redovisningsekonom.  

 Myndigheten för Yrkeshögskola (MYH) har under 2021 genomfört 
kvalitetsuppföljning av de CAD- och BIM-utbildningar som ges i 
Kungsbacka. I kvalitetsuppföljningen bedömde MYH att utbildningen i hög 
grad uppfyller de fastställda kvalitetskriterierna.  

 Yrkeshögskolan i kommunens regi kommer vara avvecklad i juni 2022 och 
inga utbildningsstarter har genomförts 2021. 

 Verksamheten har flyttat från Kyrkskolans lokaler till Kompetenscentrum. 
Från och med v. 40 kommer även de studerande flytta till 
Kompetenscentrums lokaler. 

Cynthia Runefjärd, förvaltningschef informerar om nationell idrottsutbildning (NIU) 
inom padel: 

 Kontakt är nu etablerad med den padelklubb som är intresserade att starta en 
nationell idrottsutbildning (NIU) inom padel. Arbetet att starta en NIU med 
padel fortskrider och förhoppningen är att kunna starta denna utbildning nästa 
höst.  

Amra Salihovic, gymnasiechef informerar om covidläget på gymnasieskolorna: 

 Gymnasieskolorna har återgått till närundervisning men det är viktigt att 
arbetsmiljön, för både elever och lärare, gör det möjligt att kunna hålla 
avstånd. Därför har ledningen för gymnasiet uppmanat alla enheter att 
undvika stora samlingar, till exempel i aulan. Kommande studiedag kommer 
att genomföras digitalt och gymnasiet förlägger viss undervisning utomhus 
när det är möjligt. Verksamheten följer smittläget veckovis, än så länge är det 
lågt antal som konstaterats smittade och det har inte utbrutit någon 
klustersmitta. Gymnasieskolorna har inte heller behövt aktivera den rutin som 
finns för utdelande av självtester.  

Gymnasieskolorna har inte någon egen statistik över vaccinationsläget, det 
har Regionen ansvar för. Det som framkommer av Regionens statistik är att 
vaccinationsgraden bland 16-17 åringar är låg. Skolorna har erbjudit 
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möjlighet till vaccination på skolorna. Vaccination på skolorna har inte 
bedömts vara aktuellt i nuläget men kan omprövas längre fram.    

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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