KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Upprättad

2021-09-28

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad
Sammanträde onsdagen den 13 oktober 2021 kl. 17:00
Plats: Elof Lindälvs gymnasium, sal A67. Salar för förmöten: A65 och G13

Ärende

Beteckning

Förslag

1.

Val av justerare och
fastställande av dagordning

2020-00327

Förslag: Annika Hedman (C)

2.

Elevhälsans organisation och
omfattning 2020/2021

2021-00209

Förslag till beslut

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad
beslutar att godkänna återrapport om elevhälsans
omfattning och organisation samt att rapportering till
nämnden ska ske årligen.

Föredragande: Cecilia Fossan,
kl. 17:05-17:20
3.

Nämndbudget 2022
Föredragande: Johan Ronner
och Andréas Mårtensson, kl.
17:20-17:40

Markus Ternblad
Direkt 0300 83 41 66
markus.ternblad@kungsbacka.se

2021-00007

Förslag till beslut

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad
beslutar att:
* godkänna Nämndbudget 2022 med
verksamhetsplan och ramfördelning
* uppdra åt förvaltningschefen att upprätta
Förvaltningsbudget för 2022
* uppdra åt förvaltningschefen att göra nödvändiga
omfördelningar i Förvaltningsbudgeten under året
samt att informera nämnden om dessa i samband
med delårsrapport och bokslut

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
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4.

Ärende

Beteckning

Förslag

Initiativärende från Alliansen
för stärkt arbetslinje och bättre
integration

2021-00083

Förslag till beslut

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar
återrapporten till protokollet utan beslut i saken.

Föredragande: Karin
Zetterman, kl. 17:40-18:10
5.

Kvartalsuppföljning arbetsmarknad, ekonomiskt
bistånd och etablering

2021-00090

Förslag till beslut

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar
informationen i protokollet.

Föredragande: Karin
Zetterman, kl. 18:10-18:40
6.

Uppföljning systematiskt
arbetsmiljöarbete 2020

2021-00210

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar
informationen i protokollet.

Föredragande: Lotta Nord, kl.
18:40-19:10
7.

Slutantagning läsåret
2021/2022, informationspunkt

2021-00167

Lära för livet-priset 2021

Förslag till beslut

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar
informationen i protokollet.

Föredragande: Amra Salihovic,
kl. 19:10-19:20
8.

Förslag till beslut

2021-00158

Förslag till beslut

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar
informationen i protokollet.
9.

Redovisning av inrapporterade 2021-00091
ej verkställda beslut enligt SoL,
tredje kvartalet 2021

Förslag till beslut

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

Beteckning

Förslag

10. Återrapport avvikelser och
klagomål inom socialtjänstens
område, tredje kvartalet 2021

2021-00168

Förslag till beslut

11. Återrapportering av
delegeringsbeslut

2021-00003

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad
godkänner redovisning av inkomna synpunkter och
klagomål samt avvikelser för perioden 2021-07-01 2021-09-30.
Förslag till beslut

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad
godkänner återrapporteringen av delegeringsbeslut
fattade under perioden 2021-09-01 - 2021-09-30.

12. Inkomna skrivelse till ledamöter 2021-00005
och ersättare i nämnden

Förslag till beslut

13. Förvaltningschefen informerar

Förslag till beslut

2020-00325

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar
informationen i protokollet.
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar
informationen i protokollet.

Elin Hysén (L)
ordförande

Markus Ternblad
sekreterare

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-09-27
Diarienummer

GA 2021-00209

Elevhälsans organisation och omfattning 2020/2021

Förslag till beslut
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad beslutar att godkänna återrapport om elevhälsans
omfattning och organisation samt att rapportering till nämnden ska ske årligen.

Sammanfattning av ärendet
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad beslutade 2017-09-20 att förvaltningschefen skulle
återrapportera en analys av elevhälsans sammansättning och omfattning, de förebyggande och
främjande insatser som gjorts vid skolenheterna och slutligen även insatser för det drogförebyggande
arbetet.
Beslutsunderlag
Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-09-27
Övergripande plan för elevhälsans organisation och arbete vid Kungsbacka kommuns gymnasieskolor.
(Bifogas)

Beslutet skickas till
Cecilia Fossan, Biträdande gymnasiechef

Beskrivning av ärendet
Elevhälsans organisation
Varje skola har en övergripande elevhälsa där professionerna psykolog, skolsköterska, kurator,
specialpedagog samt studie- och yrkesvägledare ingår. Till varje skolenhet är ett elevhälsoteam
kopplat där man arbetar tillsammans med enhetens rektor som leder arbetet. Elevhälsans resurser
samordnas av biträdande gymnasiechef, men det är rektor som leder och fördelar arbetet.
Kungsbacka kommun
Cecilia Fossan
Gymnasiechef biträdande
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Kungsbacka kommun
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Gymnasieskolorna har en ”Övergripande plan för elevhälsans organisation och arbete vid Kungsbacka
kommuns gymnasieskolor”, se bilaga. Varje enhet har en beskrivning av hur elevhälsoteamarbetet
utförs under ledning av sin rektor. Den övergripande elevhälsan för varje skola har också en egen
genomförandeplan där mål för läsåret är uppsatta.
Antal heltidstjänster i tabell (gäller för läsåret 20/21, antal elever per 15 september 2020):
AR LI
Skolsköterska

Kurator
Psykolog
Skolläkare
Specialped

2,7

3

2,3 2,40
0,45 0,45

4,6

5

BE Tot Elever Elever/befattningshavare Anm
30% förstärkning
utöver detta pga
0,2 5,9 3079
521 covid
Minskat från
19/20 pga
föräldraledighet
med 0,2.
0,4 5,1 3079
603
0,1 1,0 3079
3079
Avrop enligt
0
avtal
0,8 10,4 3079
298

Elevhälsans sammansättning och omfattning
Elevhälsans sammansättning och omfattning analyseras och utvärderas i slutet av varje läsår. Till
läsåret 20/21 har skolorna ökat i antal elever med ca 60 st. Vi har haft förstärkt resurs av skolsköterska,
men har inte ökat tjänstegraden för skolsköterska på totalen under läsåret 20/21.
I ovan ingår inte annan personal som är en förlängning till elevhälsan. Det är t ex skolvärd och
trygghetspedagog som arbetar skolövergripande. Vissa enheter har också anställda socialpedagoger
samt handledare.
Då gymnasiet övergick till distansundervisning genomfördes elevhälsosamtalen på distans, men
uppföljning av längd, vikt och ryggar kunde inte göras. Två av skolsköterskorna hjälpte även till vid
vaccinationer för kommunen. Detta har medfört att trots ökad bemanning är det en del hälsokontroller
kvar att göra. Alla hälsosamtal genomfördes för de elever som tackat ja.
Utredningen ”Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven” av Tommy Lagergren om hur
eleverna ska få bättre möjlighet att nå kunskapskraven har presenterat sitt slutbetänkande. Utredningen
föreslår bland annat att:
• Ett krav på tillgång till speciallärare eller specialpedagog inom elevhälsan ska införas.
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•

En skolläkare ska få ansvara för högst 7 000 elever, en skolsköterska för högst 430 elever, en
psykolog för högst 1 000 elever och en kurator för högst 400 elever.

Vi uppfyller kravet på specialpedagoger och skolläkare, men i förslaget om ett maxantal elever inom
de andra professionerna ligger vi över denna. För gymnasiet innebär det en ökning av 1 skolsköterska,
2 psykologer samt 2,5 kuratorer för att ligga inom dessa riktlinjer.
Förebyggande och främjande insatser som gjorts vid skolenheterna
Insatser görs dels av den övergripande elevhälsan i samråd med skolornas rektorer, men också på varje
enhet där rektor beslutat om insatser utifrån enhetens behov. Under läsåret 20/21 ställdes en hel del
aktiviteter in pga distansundervisning.
Exempel som genomförts:
 Kuratorerna på skolorna har tagit fram arbetssätt med klass/individ när det har skett kränkning.
De har även gått ut i klasser och informerat om vad kränkning och diskriminering är och vart
elever kan vända sig om det händer. Allt för att öka medvetenheten hos elever och förebygga
kränkningar.
 Heldagar med samarbetsövningar där både elever och personal deltar.
 Delar av EHT är ute i klasserna och informerar om olika funktionsnedsättningar för att öka
förståelse och respekt för allas lika värde.
 Arbetar utifrån tio goda vanor för att medvetandegöra elever om sin möjlighet att påverka den
egna fysiska och psykiska hälsan.
 Grupphandledning av elever där det fanns rädsla att prata inför grupp.
 En skolenhet har startat en verksamhet kallad Lugnet. Det är ett rum som är bemannat 9-14
varje dag (möblerat medavskärmade studieplatser, soffa och sittgrupp i dämpad belysning). Dit
kan elever med behov av återhämtning gå för att vila, återhämta sig, och arbeta vidare istället
för att gå hem. Verksamheten används även för att i lugnt tempo få elever med problematisk
frånvaro tillbaka till skolan igen.
 Studiecoacher för att elever ska få hjälp med planering och struktur och på så sätt
förebygga studiesvårigheter.
Elevenkät
Skolorna har även detta år förbättrat resultatet angående elevhälsa i elevenkäten som görs årligen
(resultat maj 2021 jämfört med 2020). Där är det fler elever som svarar positivt på att elevhälsan frågar
eleverna hur de upplever sin skol- och livssituation samt att de kan gå till
kurator/skolsköterska/psykolog och prata om saker utan att det har hänt något allvarligt. Elevhälsan
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upplevs av eleverna som mer tillgänglig. Detta upplevs trots distansundervisningen som varit under
läsåret.
Drogförebyggande arbetet
Gymnasium & Arbetsmarknad ingår i SSPF (Socialtjänst, Skola, Polis & Fritid). SSPF:s uppdrag är att
arbeta gemensamt med förebyggande arbete och fånga upp barn och ungdomar i riskzon för
kriminalitet/ alkohol- och drogmissbruk. Kommunens samordnare inom ANDT+S (alkohol, narkotika,
droger, tobak + spelprevention) har kontakt med den övergripande elevhälsan med fokus på god
samverkan.
Det finns ett väl fungerande samarbete mellan polis och rektorer har lett till att man fångar upp elever
med misstänkt drogmissbruk tidigt. Skolkontroller med polishundar har genomförts på alla skolorna på
kvällstid för att upptäcka narkotika i skåp och i lokalerna.
Samarbete med BUP








Psykologerna i förskolorna, grundskolorna och gymnasieskolorna har samverkansmöten med
psykologerna på BUP en gång per termin. Syftet med dessa möten är att diskutera uppdrag,
rutiner, avgränsningar och samverkan för att på så vis tydliggöra våra olika roller och undvika
dubbelarbete.
Psykolog har samverkat med BUP i enskilda elevärenden efter inhämtat samtycke i syfte att
inhämta kopior på journalhandlingar och tidigare genomförda psykologutredningar på BUP,
samt tolkat dessa och delgett relevant information till elevhälsoteam/arbetslag så att eleven får
ökad möjlighet till rätt stöd i skolan.
Psykolog har deltagit på återgivning av genomförda psykologutredningar på BUP i enskilda
elevärenden och delgett relevant information efter inhämtat samtycke till
elevhälsoteam/arbetslag så att eleven får ökad möjlighet till rätt stöd i skolan.
Kuratorerna träffar psykologer från BUP på olika samverkansmöten samt SIP-möten
(Samordnad Individuell Plan) runt enskilda elever.

Cecilia Fossan Biträdande gymnasiechef

Kungsbacka kommuns gymnasier

2018-08-01

Övergripande plan för elevhälsans organisation och arbete vid Kungsbacka kommuns gymnasieskolor
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En god elevhälsa innebär trygghet, fysisk
och psykisk hälsa i en stimulerande lärandemiljö med studiero.
Fem ledstänger för att skapa en god elevhälsa
1. Alla vuxna är ansvariga för att skapa och vidmakthålla god elevhälsa.
2. Uppdraget lärande ska fungera för varje elev.
3. Information hanteras med respekt för elevers integritet och lämnas
enbart till personer som behöver kännedom för att eleven ska få en
god lärandemiljö.
4. Kommunikation på skolan ska präglas av tillgänglighet, snabbhet
samt professionalitet utifrån tydliga roller.
5. Kvaliteten i elevhälsoarbetet följs och utvecklas genom dokumentation och utvärdering.
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Syfte med den övergripande elevhälsoplanen
Den övergripande elevhälsoplanen reglerar på ett övergripande plan, elevhälsans organisation
inom Kungsbacka kommuns gymnasieskolor.
Rektorn upprättar en elevhälsoplan för skolenhetens operativa arbete såsom arbetssätt och fördelning av resurser.
Elevhälsans arbete ska stödja varje elevs utveckling mot utbildningens mål.

Elevhälsans uppdrag
Elevhälsa angår alla, oavsett vilken roll vi har på skolan. Detta innebär att alla har ett ansvar
för att verka för en god elevhälsa och tar ansvar för att meddela om är fel eller redan vid misstanke om detta.
Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande och vid behov åtgärdande för
alla elever. Basen för arbetet är allt vi tillsammans gör i klassrum, undervisning, öppna ytor,
skolrestauranger och på andra platser inom våra skolor.
Arbetet ska utgå från skolans värdegrund och gällande styrdokument såsom Skollag, Gymnasieförordning, läroplanerna för gymnasieskolan respektive gymnasiesärskolan, Skolverkets
allmänna råd, Socialtjänstlag, Hälso- och sjukvårdslag, Sekretesslagen samt FN:s Barnkonvention.

Övergripande organisation
Rektorn, eller den rektorn utser, ansvarar för utvärdering, planering och genomförande av
elevhälsoarbetet inom skolenheten. Detta genomförs med stöd av elevhälsans resurser, av
vilka flera samordnas av biträdande gymnasiechefen.
Respektive rektor ansvarar för att specialpedagogisk kompetens finns att tillgå.
Elevhälsans resurser med undantag av specialpedagog samordnas av biträdande gymnasiechefen. I detta uppdrag ingår att, i samråd med rektorer, organisera
psykolog,
kuratorer,
skolsköterskor samt
tillgång till skolläkare.
Specialpedagoger deltar i elevhälsans gemensamma arbete.
Elevhälsan organiseras gemensamt men arbetar främst skolvis för att uppnå lokal anknytning.
I biträdande gymnasiechefens uppdrag ingår vidare att tillse att erforderlig samordning mellan
elevhälsans olika resurser sker, till exempel i form av kompetensutveckling, samordnande
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möten, öppen mottagning, lokaler och övergripande planering för att se till att samtliga professioner finns att tillgå för skolenheterna.
Elevhälsan samverkar med studie- och yrkesvägledare genom att dessa, dels deltar i elevhälsans möten och aktiviteter och dels deltar i skolenheternas elevhälsoteam.
Dokumentation sker i PMO.

Begrepp
Den samlade elevhälsan
Den samlade elevhälsan består av psykolog, kuratorer, skolsköterskor, skolläkare samt specialpedagoger. Till den samlade elevhälsan knyts studie- och yrkesvägledare.
Elevhälsoteam (EHT)
Elevhälsoteamen består av enskilda delar ur den samlade elevhälsan, vilka tillsammans med
rektor, eller den rektorn delegerat till, utgör skolenhetens elevhälsoresurs. Elevhälsoteamets
arbete leds av rektorn eller den rektorn delegerat till.
Enhetsmöte
Enhetsmöten är det möte som äger rum på skolenheten inom ramen för elevhälsoteamet. Enhetsmöten har främst tre syften:
1. Tvärprofessionella analyser för att utveckla enhetens operativa elevhälsoarbete på individ, grupp och organisationsnivå.
2. Tvärprofessionella analyser, ofta tillsammans med mentor, och beslut kring elevhälsoinsatser som ligger utanför arbetslagets räckvidd.
3. Systematiskt kvalitetsarbete och utvärdering av enhetens elevhälsoarbete.
Rektorn beslutar om skolenhetens enhetsmöte avseende utformning, sammansättning och mötestider.
Hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande arbete
Rektorn kartlägger behoven av och beslutar om insatser inom den egna skolenheten. Det
främjande arbetet syftar till insatser som tar till vara på, och främjar, sunda och friska beteenden och inriktas mot sådana skyddsfaktorer som ger möjlighet att möta påfrestningar av olika
slag. Det förebyggande arbetet handlar om insatser som inriktas mot förhållanden som identifierats som problematiska i den meningen att de antas kunna påverka elevernas utveckling och
lärande negativt. Insatserna är avsedda att minska konsekvenserna av de riskfaktorer och riskbeteenden som förekommer. Exempel på aktiviteter återfinns i bilaga 1.
Elevhälsoteamets sekretess
För skolläkare, skolsköterskor, kuratorer, skolpsykologer och personal med specialpedagogisk
kompetens gäller en stark sekretess. De får i normalfallet inte lämna ut uppgifter om en elev
de behandlar. Det får bara göras i undantagsfall och om det är klart att eleven eller de närstående inte lider men av att uppgifterna lämnas ut.
Ibland är det nödvändigt att lämna ut en uppgift för att eleven ska kunna få det stöd som hen
behöver. Då får elevhälsans medicinska del under vissa förutsättningar lämna uppgiften till
resten av elevhälsan eller den särskilda elevstödjande verksamheten inom samma myndighet.
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För särskild elevstödjande verksamhet gäller svag sekretess. Den gäller bara om man kan anta
att eleven eller någon anhörig till hen lider men om man lämnar ut uppgiften.
Systematiskt kvalitetsarbete
Rektorn ansvarar för utvärdering, analys, planering och genomförande kopplat till skolenhetens elevhälsoarbete.
Det övergripande elevhälsoarbetet och organisationen för detta utvärderas årligen inom den
samlade elevhälsan. Detta och skolenheternas egna utvärderingar ligger till grund för utvärdering av elevhälsoresursens storlek, fördelning och övergripande arbetssätt samt gemensamma
satsningar.

Elevhälsans aktörer och roller
Elevens roll
Eleven är expert på sin skolsituation och ansvarar för sin egen utveckling. Eleven är den som
bäst vet vad som är hjälpsamt, vad som är svårt och hur motivationen ser ut. Med ett
coachande förhållningssätt från omgivningen kan elevens egen förmåga att ta ansvar för sin
situation öka. Det är viktigt att eleven tidigt ser sig själv som en likvärdig källa för informationsöverlämning i mötet med nya lärare, genom att t ex. uppmärksamma läraren på att man
har önskemål om extra anpassningar.
Rektors roll
Besluta om skolenhetens elevhälsoplan.
Leda elevhälsoteamet och skapa möjligheter för medarbetare att utföra sitt uppdrag.
Fatta beslut i enhetens elevhälsoarbete.
Fatta beslut om delegation.
Leda arbete i samband med anmälningsskyldighet enligt skollag eller socialtjänstlag, drogpolicyn eller likabehandlingsplanen.
Lärarens roll
Observera signaler från eleverna. Signaler kan vara svårigheter i skolsituationen, återkommande sena ankomster, anmäld och oanmäld ströfrånvaro.
Informera mentor om elevens studiesituation.
Mentorns roll
Bygga upp en tillitsfull relation till sina mentorselever och till sin klass.
Coacha och vara tillgänglig för eleven på arbetstid.
Kontrollera elevens närvaro. Lämna direkt respons vid frånvaro.
Meddela EHT när de extra anpassningarna inte är tillräckliga.
Samarbeta med rektor och EHT kring elevers studiesituation.
Vara behjälplig då kartläggning genomförs.
Arbetslagets roll
Uppmärksamma signaler och vid behov utveckla arbetssätt på grupp- och programnivå.
Skapa rutiner för kollegialt lärande i elevhälsofrågor.
Involvera EHT´s resurser i arbetslagets arbete.
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Elevhälsan
Elevhälsan ska understödja elevhälsoteamens arbete med tyngdpunkt på det hälsofrämjande
och förebyggande arbetet. Erfarenheter från åtgärdande arbete tas tillvara och utgör en grund
för gemensamma insatser inom det förebyggande arbetet.
Systematiskt utvärdera elevhälsoarbetet på respektive skola och gemensamt inom gymnasieskolorna. Arbetet samordnas av arbetslagsledaren för elevhälsan.
Delta i arbetslagsmöten och enhetsmöten för att bidra till tvärprofessionella analyser och insatser.
Psykologens roll
På uppdrag av rektor delta i elevhälsoteamet i syfte att tillföra det psykologiska perspektivet i
elevhälsoarbetet.
På uppdrag av rektor kartlägga behov och föreslå lämpliga hälsofrämjande och förebyggande
insatser. Exempelvis:
 Indirekt arbete med elever via konsultation, handledning och utbildningsinsatser till
skolledning och skolpersonal.
 Direkt arbete med elevgrupper.
På uppdrag av rektor, i undantagsfall, arbeta individuellt med elever.
Framföra skolenheternas gemensamma svårigheter och goda exempel avseende psykologens
insatser till ledningsgruppen.
Samverka med externa aktörer.
Kuratorns roll
Utveckla och upprätthålla god psykosocial miljö tillsammans med lärare och elever.
Erbjuda konsultation, handledning och utbildning till skolans personal.
Erbjuda samtalsstöd till elever.
Utföra skolsocial utredning efter beslut vid enhetsmöte.
Kommunicera med externa aktörer.
Skolsköterskans roll
Bevara och förbättra elevernas psykiska och fysiska hälsa och verka för sunda levnadsvanor.
Erbjuda hälsosamtal och stödsamtal.
Utföra hälsokontroller och enkla sjukvårdsinsatser till elever samt uppföljning av vaccinationer.
Kommunicera med externa aktörer.
Specialpedagogens roll
Handleda lärare och utveckla den pedagogiska lärmiljön tillsammans med rektor.
Ansvara för att kartläggning och pedagogiska utredningar görs vid behov. Delta i upprättande
och utvärdering av åtgärdsprogram. Strukturstöd för elever i behov av särskilt stöd. Handledning i grupp. Delta i enhetsmöten, elevmöten och andra möten med specialpedagogiskt fokus.
Samverka med externa aktörer.
Studie- och yrkesvägledaren roll
Arbeta med studie-och yrkesvägledningen på skolan i samverkan med arbetslagen.
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Elevhälsans analysverktyg
Utredning av elevs behov av särskilt stöd
Denna utredning svarar på frågan: Behöver åtgärdsprogram upprättas för att eleven ska erbjudas rätt stöd? Utredningen ska utföras skyndsamt i samband med att mentor eller annan anmält oro för elevs studieresultat till rektor. Beslut om utredningen fattas av rektor. Mentor är
ansvarig för att kartläggning genomförs. Vid behov tar mentor hjälp av specialpedagog.

Psykologutredning i skolan
Syftet med en psykologutredning i skolan är att bringa större förståelse för hur eleven fungerar, vilka svårigheter eleven har, när dessa blir till problem, samt vilka styrkor och resurser
som finns hos eleven. Syftet är inte att ställa en medicinsk eller (neuro-)psykiatrisk diagnos.
Undantaget är då utredningen indikerar en intellektuell funktionsnedsättning, som innebär att
elevens behov bäst tillgodoses inom gymnasiesärskolan. Den pedagogiska kartläggningen ska
vara färdigställd innan en psykologutredning påbörjas. Orsakerna till varför en utredning önskas och vad en utredning förväntas svara på måste vara tydliga. Utredningen ska inte göras
om det inte kommer eleven till gagn. Rektor fattar formellt beslut om utredning och psykolog
genomför utredningen. Rektor ansvarar för att eleven får det stöd som utredningen visar att
eleven behöver.

Skolsocial utredning i skolan
Denna utredning belyser hur eleven fungerar socialt i skolan, hur elevens sociala situation påverkar skolan, hur elevens skolsammanhang påverkar elevens behov av stöd, samt hur eleven
mår känslomässigt. Utredningen utförs av kurator. Beslut om utredning fattas av rektor.

Hälsosamtal
Alla elever erbjuds ett hälsosamtal med skolsköterska som en del i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Samtalet ska främja hälsosamma levnadsvanor, förebygga ohälsa och
identifiera svårigheter som påverkar elevens förmåga att tillgodogöra sig undervisningen. Det
är också ett tillfälle för skolsköterskan att bygga upp en förtroendefull relation till eleven.
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Bilaga 1

Exempel på aktiviteter inom hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande arbete
-

-

Hälsofrämjande arbete:
Ämnesintegrerat arbete i undervisningen kring teman såsom demokrati, genus, sex och
samlevnad mm.
Temadagar om hälsa.
Teambuildingsaktiviteter
Gemensamma aktiviteter och föreläsningar
Förebyggande arbete:
Stresshantering för hela klasser.
Arbete med likabehandlingsplan i klasser genom diskussioner på klassråd om relationer och beteende.
Drogförebyggande aktiviteter.
Överlämningar. Alla elever som tagits upp vid möte för överlämning mellan grundskola och gymnasium, kallas till samtal med specialpedagog.
Hälsosamtal.
Åtgärdande arbete:
Utredningar
Remisser
Stödjande samtal
Särskilt stöd
Klassarbeten
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1 Översiktlig beskrivning av nämnden
1.1 Nämndens uppdrag
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad ansvarar för:











Gymnasieskola och gymnasiesärskola – gymnasieutbildning av ungdomar 16-19 år
Kommunal vuxenutbildning – utbildning av vuxna från 20 år och uppåt
Arbetsmarknadspolitiska insatser för kommuninvånare 20-65 år
Studie- och yrkesvägledning för kommunens alla invånare
Komvux som särskild utbildning för vuxna
Yrkeshögskoleutbildningar
Utveckla och driva integrationssamordningen i kommunen enligt lagen (2010:197) om
etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.
Vård av unga för dels ensamkommande, dels asylsökande som har fyllt 18 men inte 21 år
(unga asylsökande)
Ensamkommande barn och unga
Försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt bistånd

1.2 Verksamhetens omfattning
Totalt finns det 4 737 personer i gymnasieåldern (16 - 19 år) folkbokförda i kommunen. Av dessa
genomför 2 435 sin utbildning i kommunens gymnasieskolor. Det tillkommer 637 elever från andra
kommuner. Totalt är antalet elever i kommunens gymnasieskolor 3 072 st.
Vuxenutbildningen har ca 5500 kursdeltagare inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning.
Kursdeltagare inom SFI är 759.
Antalet anställda i förvaltningen är ca 530 personer.

1.3 Nämnd/styrelse
I nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad ingår 11 ordinarie ledamöter och 7 ersättare. Presidiet
består av ordförande och 1:e vice ordförande och sammanträder minst en gång inför varje
nämndsammanträde.
I utskottet för Gymnasium & Arbetsmarknad hanteras individärenden ungefär en gång i månaden. I
utskottet ingår fem ledamöter inklusive nämndens presidium.

1.4 Förvaltningens organisation
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad ansvarar för planering, utveckling och drift av







tre gymnasieskolor
gymnasiesärskola
yrkeshögskola
vuxenutbildning
studie- och yrkesvägledning
enheten för arbetsmarknad
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enheten för etablering inklusive ensamkommande
ekonomiskt bistånd
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2 Så här styrs kommunen
Verksamheterna styrs genom en levande vision, tydliga mål, en gemensam arbetsplatskultur och en
tydlig arbetsfördelning mellan politiker och tjänstepersoner. Det är politikerna i
kommunfullmäktige och nämnderna som bestämmer vad som ska göras och formulerar mål och
direktiv för arbetet. Förvaltningarna bestämmer sedan hur det ska göras, vilket beskrivs i
genomförandeplaner. Uppföljningen är viktig för att utvärdera resultatet och för att återföra
erfarenheter och kunskap in i planeringen framåt.
Med Ett Kungsbacka som principiellt förhållningssätt samarbetar vi för att nyttja resurserna på
bästa sätt för hela kommunen och för att kunna erbjuda bästa möjliga service och tjänster för de vi
är till för. Vi har hela kommunen i fokus inte bara den enskilda verksamheten.
Vår styrning och ledning är tillitsbaserad för att kunna möta invånarnas behov på bästa sätt och
skapa en bättre arbetsmiljö för medarbetarna. Styrningen bygger på ett förtroendefullt samspel
mellan politiker och tjänstepersoner, mellan chef och medarbetare och mellan kommunen, invånare,
företag och organisationer. Vi litar på att alla gör sitt jobb och gör sitt bästa. Vi samarbetar och är
ödmjuka för varandras arbetsområden och kompetens.
Utöver kommunövergripande mål, nämndmål och direktiv finns det styrdokument som innehåller
mål. Dessa uttrycker politikernas ambitioner i olika sakfrågeområden. Exempel på sådana
styrdokument är Översiktsplanen och Mål för bostadsbyggande.
En kontinuerlig dialog på ledningsnivå mellan politiker och tjänstepersoner är en förutsättning för
att nå resultat och ta oss i riktning mot visionen. Denna dialog kallar vi ledningsdialog.
Det här är Kungsbackas styrmodell
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3 Visionen visar vart vi vill
Visionen är en ledstjärna för kommunens långsiktiga utveckling. Den beskriver hur vi vill att det
ska vara i Kungsbacka kommun år 2030, och lyfter fram viktiga utvecklingsområden för framtiden.
I Kungsbacka växer framtiden
I Kungsbacka skapar vi det goda livet tillsammans. Vi är öppna, trygga och nytänkande. Varje
människas potential tas till vara och näringslivet blomstrar. Här växer du hela livet.
Kungsbacka är en naturskön och dynamisk tillväxtkommun. Hit är alla lika välkomna, och
möjligheterna till utveckling är goda för både individen, gruppen, föreningen och företaget.
Den valfrihet, mångfald och livskvalitet som präglar vardagen här lockar ständigt nya invånare.
Växtkraften ger oss mer resurser till den gemensamma välfärden – så att alla kan utvecklas och leva
det goda livet, hela livet.
Vi växer i regionen genom att planera och bygga strategiskt. Samhället utvecklas på ett hållbart sätt:
socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Vi lever inte över naturens tillgångar.
Mångfald, puls och nära till naturen
Kungsbacka är en sammanhållen, grönskande och lättillgänglig stad med tydlig profil och egen
identitet. Staden växer och blir ett mer framträdande nav i kommunen. Här finns attraktiva bostäder
för alla smaker, som möter behoven hos olika generationer och livsstilar. Mångfalden speglas i den
inspirerande byggnadsmiljön där tradition möter innovation och där mötesplatserna är många.
Utbudet av affärer, kultur och nöjen är stort.
Staden är lättillgänglig och har goda kommunikationer med kommunens orter och omvärld.
Välplanerad infrastruktur och lättillgänglig kollektivtrafik minimerar transporternas miljöpåverkan.
Hav, öppna landskap och skogsbygd – vi förvaltar våra fantastiska naturmiljöer så att även
kommande generationer ska kunna njuta av den välgörande naturen, mitt i vardagen.
Staden, landet, handeln, kulturlivet och naturen lockar turister och besökare till hela kommunen.
Västsveriges bästa företagsklimat
Kungsbacka kommun är känd för sitt goda värdskap och är det självklara valet för företag som vill
etablera sig i Västsverige. Vi har det bästa klimatet för entreprenörer.
Här är det lika naturligt att starta företag som att vara anställd. Entreprenörslusten väcks till liv
redan i skolan, och samarbetet mellan skola, akademi och näringsliv utvecklar företagsamheten i
hela kommunen.
Vi utvecklas hela livet
I våra skolor utvecklar var och en sin fulla kapacitet i en kreativ miljö där alla tar ansvar, visar
respekt och bryr sig om varandra. Alla elever lämnar skolan med god kompetens, god självkänsla
och stark framtidstro.
Livslångt lärande är en självklarhet. När vi växer som människor utvecklas både näringslivet och
samhället i stort.
Aktiviteter som engagerar, inspirerar och berikar livet
Här har alla ett rikt fritids- och kulturliv med både bredd och spets. Mångfalden av aktiviteter,
upplevelser och gemenskaper främjar hälsa, välmående och kreativitet. Framåtanda, mångfald och
Nämndbudget 2022
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öppenhet spirar i nätverk och föreningar.
Vi är delaktiga i samhällets utveckling och får spännande saker att hända.
Den nytänkande kvalitetskommunen
Kungsbacka kommun möter utmaningar med mod, nytänkande och samarbete. Vi löser vårt
uppdrag på ett innovativt sätt som överträffar invånarnas förväntningar, och är en förebild för andra.
Här jobbar människor som vill, vågar och kan.
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4 Kommunens omvärldsanalys
Omvärld i förändring
Världen runt omkring oss förändras och Kungsbacka förändras med den. Kommunens invånarantal
beräknas ha ökat till cirka 127000 år 2050. Vid det laget kommer både vår omgivning och våra
förutsättningar att se annorlunda ut. Vi kan inte veta hur framtiden blir, men det råder bred samsyn
om vilka stora drivkrafter som påverkar världens utveckling
Klimatet förändras. Att klimatet förändras får enorma konsekvenser globalt, med ökad risk för
översvämningar, torka, värmebölja, sjukdomar och i förlängningen även konflikter och ökad
migration. I många länder sker omfattande arbete som utgår från FN:s globala mål för hållbar
utveckling med sikte på år 2030. Från och med 2021 har världens tre största ekonomier (USA, EU
och Kina) åter planer för att på sikt bli klimatneutrala. Att Kungsbacka växer kommer att öka
behovet av bostäder, med tillhörande infrastruktur och service. När den fysiska infrastrukturen
byggs ut behöver hållbarhetsperspektiv integreras i samhällsplaneringen. Det krävs bostadsnära
grönytor och bevarande av den biologiska mångfalden.
Demografin förändras. En tydlig trend i västvärlden är en åldrande befolkning. I Sverige föds det
fler barn än i många EU-länder, vilket kommer att öka andelen unga. Vi har också haft en stor
flyktinginvandring med många i arbetsför ålder. Men även här väntas befolkningen bli allt äldre
framöver. Det innebär fler personer som är i behov av vård och omsorg, samtidigt som
skatteunderlaget sjunker då andelen sysselsatta minskar. Kungsbacka kommun står inför en stor
utmaning i att finansiera framtidens välfärdstjänster. Men en växande grupp äldre med bibehållen
hälsa skapar också möjligheter att ta vara på de förmågor och kompetenser som finns i gruppen och
göra dem mer aktiva i samhällsutvecklingen.
Tekniken förändras. Informationsteknik genomsyrar idag hela vårt samhälle och i framtiden
väntas utvecklingen av bland annat artificiell intelligens och Internet of Things leda till ännu större
förändringar. Konsekvenserna väntas bli särskilt tydliga på arbetsmarknaden, inom hälso- och
sjukvården, för klimat- och miljöarbetet, och inom transport och mobilitet. Våra invånares ständigt
ökande användning av digitala och mobila tjänster ökar förväntan på att kommuner erbjuder enkla,
snabba och individanpassade lösningar.
Värderingar förändras. Globalt sett försvagas demokratin och 2020 blev ett bottenår. Delvis beror
det på restriktioner som en följd av coronaviruset, men nedgången följer en trend som föregick
pandemin. I en global kontext är svenskarnas värderingar extrema. Vi är den befolkning som rankar
värden som jämställdhet, miljöskydd, tolerans gentemot minoritetsgrupper och medbestämmande
högst. Sverige är bland de högst placerade i världen när det gäller demokrati och tilliten till
samhället, men även hos oss syns tecken på försämring.
Vad blir kvar efter corona? Effekterna av coronapandemin gick i en mängd riktningar samtidigt.
Betydligt fler människor än vanligt onlineshoppade, hemestrade och nyttjade våra friluftsområden.
Många personer blev arbetslösa, medan andra ställde om till distansarbete och fick omvandla sina
hem till arbetsplatser. Vissa upplevde ökad fysisk och psykisk ohälsa på grund av isolering och
stillasittande. Andra mådde bra av ökad effektivitet och en bättre balans mellan arbete och fritid.
Både affärsresande och behovet av lokaler för arbetsplatser minskade, samtidigt som olika typer av
digitala evenemang ökade kraftigt.
Detta beskrivs mer utförligt i omvärldsanalysen i Kommunbudget 2022 och plan 2023-2024.
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5 Nämndens omvärldsanalys
Central rättning av nationella prov
Regeringen har beslutat att ge Skolverket i uppdrag att i sitt arbete med att digitalisera de nationella
proven ta hänsyn till att central rättning av nationella prov ska införas, och att föreslå hur det ska gå
till. Syftet är att detta ska bidra till en högre grad av likvärdighet vid bedömningen av proven.
De nationella proven ska fungera betygsstödjande och därmed bidra till en mer likvärdig
betygssättning. Det är därför av stor vikt att proven bedöms likvärdigt. Skolinspektionens
ombedömningar av nationella prov har visat att det finns betydande skillnader i hur olika lärare
bedömer vissa delar av de nationella proven.
Regeringen har tidigare gett Skolverket i uppdrag att utveckla och tillhandahålla digitaliserade
nationella prov. Skolverket ska sträva efter att en så stor andel som möjligt av proven ska
automaträttas för att öka objektiviteten i bedömningen, och elevlösningar som inte kan rättas
automatiskt bör bedömas av någon annan än den undervisande läraren.
Skolverket får nu i uppdrag att i sitt arbete ta hänsyn till att central rättning av nationella prov ska
införas, redovisa vilka åtgärder som krävs för att det ska kunna ske och föreslås en särskild
organisatorisk funktion för detta. Med central rättning avses att proven ska rättas av legitimerade
och behöriga lärare på uppdrag av en statlig myndighet. Skolverket ska även föreslå en tidplan för
ett stegvist införande av central rättning, samtidigt som de digitaliserade proven.
Skolverket ska redovisa sina förslag om hur central rättning ska införas senast den 15 december
2021.
Nationell plan för trygghet och studiero i skolan
I februari 2020 beslutade Regeringskansliet att en utredare skulle biträda Utbildningsdepartementet
med att ta fram ett förslag till en nationell plan för skolans arbete med trygghet och studiero och
lämna förslag som säkerställer ett fungerande regelverk inom området. Efter det att uppdraget
redovisats har förslagen beretts vidare inom Regeringskansliet och med Centerpartiet och
Liberalerna.
Den nationella planen innehåller förslag som syftar till att arbetet med trygghet och studiero i
skolan ska förbättras genom en tydligare styrning och en ökad systematik, en förstärkning av det
förebyggande arbetet samt en ökad beredskap att agera i svåra situationer.
Förslag för att skapa en tydligare styrning och en ökad systematik:






Ansvaret för det förebyggande arbetet inom trygghet och studiero och terminologin
förtydligas.
Regleringen av det systematiska kvalitetsarbetet förtydligas.
För att säkerställa en effektiv tillsyn ska ett föreläggande ange de åtgärder som
huvudmannen ska vidta och Skolinspektionen ska alltid vara motpart när myndighetens
beslut överklagas.
Huvudmannen ska ha ett tydligare ansvar för klagomålshantering.
Skolverket ska ges i uppdrag att ta fram stöd för skolors kommunikation och samarbete med
vårdnadshavare.

Förslag för att ytterligare förstärka det förebyggande arbetet:


Lärare och rektorer ska få bättre tillgång till befintligt stödmaterial när det gäller trygghet
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och studiero.
Det ska tillhandahållas kompetensutveckling för elevassistenter och resurspersonal.
Elevernas delaktighet i arbetet med ordningsreglerna ska säkerställas och hur
ordningsreglerna följs ska följas upp.
Vårdnadshavarna ska få information om skolans ordningsregler.
Mobiltelefoner och annan elektronisk kommunikationsutrustning ska endast användas efter
lärarens instruktion när undervisning pågår.
Möjligheterna att omhänderta mobiltelefoner ska öka och i de obligatoriska skolformerna
och fritidshemmet ska rektorn kunna besluta att mobiltelefoner ska omhändertas under hela
skoldagen.

Förslag för att öka beredskapen att agera i svåra situationer:







All skolpersonal ska ha allmänna befogenheter för att säkerställa trygghet och studiero.
Det ska tas fram stöd för skolans personal att agera i svåra situationer.
Tillfälliga placeringar av elever ska vara enklare att genomföra.
Beslut om avstängning av en elev ska underlättas och förutsättningarna förtydligas.
Det ska vara tydligt att en elev kan stängas av omedelbart när säkerheten för andra elever
eller skolpersonalen bedöms hotad.
Det ska bli enklare att besluta om avstängning av en elev i upp till två veckor i de frivilliga
skolformerna.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.
Ämnesbetyg på gymnasiet
Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag till ändringar i betygssystemet. Bland
annat föreslås att ämnesbetyg ska ersätta kursbetyg i gymnasieskolan. Dessutom föreslås att läraren
med utgångspunkt i betygskriterier ska göra en sammantagen bedömning av elevens kunskaper och
sätta det betyg som bäst motsvarar elevens kunskaper. Syftet är att betygen i framtiden bättre ska
främja elevernas kunskapsutveckling.
I lagrådsremissen, som bygger på förslag från Betygsutredningen 2018, föreslår regeringen att den
kursutformade gymnasieskolan ersätts av en ämnesutformad gymnasieskola med ämnesbetyg.
Ämnesbetyg i stället för kursbetyg kan ge eleverna mer tid att utvecklas i ett ämne innan avgörande
betyg sätts. Det ger bättre förutsättningar för ett fördjupat lärande och lärande över tid. Ämnesbetyg
ska också användas i gymnasiesärskolan, komvux på gymnasial nivå och komvux som särskild
utbildning på gymnasial nivå.
Dessutom föreslås en ny princip vid betygssättning som innebär att betygen A–D ska sättas efter att
läraren har gjort en helhetsbedömning av elevens kunskaper med utgångspunkt i betygskriterierna.
För alla godkända betyg ska dock samtliga kriterier för betyget E vara uppfyllda.
Ändringarna som gäller den nya principen om sammantagen bedömning föreslås börja gälla från
juli 2022. När det gäller ämnesbetyg föreslås att de första eleverna som påbörjar sina studier i det
nya systemet ska göra det hösten 2025.
Attraktiva yrkesprogram
Sverige står inför stora utmaningar när det gäller kompetensförsörjning och många arbetsgivare har
svårt att hitta gymnasialt yrkesutbildad arbetskraft. Samtidigt har antalet elever på
yrkesprogrammen sjunkit drastiskt, i synnerhet sedan yrkesprogrammen inte längre automatiskt
innehåller de kurser som ger grundläggande behörighet till högre utbildning. För att öka intresset
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för yrkesprogrammen vill regeringen att alla elever som väljer ett yrkesprogram ska vara
garanterade att kunna läsa de kurser som krävs för grundläggande behörighet om de vill. Istället för
att som idag välja till kurser för högskolebehörighet behöver en elev som inte vill ha
högskolebehörighet välja bort kurserna. Som en följd av att yrkesprogrammens omfattning föreslås
öka avsätter regeringen 59 miljoner kronor med början 2024 för att därefter stegvis öka
kompensationen till kommunerna.
Ny skolmiljard
Det statliga stödet till skolväsendet föreslås förstärkas med 1 miljard kronor för 2022. Syftet är att
bidra till goda förutsättningar för kommunerna att säkerställa att alla barn och elever, trots
pandemin, får den utbildning de har rätt till. Medlen kan bland annat användas till ökad
undervisningstid och mer stöd för de elever som behöver det.
Arbetsmarknadsläget
Inför 2020 gjordes bedömningen att svensk ekonomi var inne i en avmattningsfas, vilket började
påverka arbetsmarknaden och sysselsättningen i riket.
Under första kvartalet 2020 blev det mer och mer tydligt att en pandemi skulle komma att påverka
såväl landet som världen i stort under en överskådlig framtid – inte minst avseende ekonomin.
Men den svenska ekonomi har återhämtat sig snabbare än väntat efter den djupa nedgången i
samband med pandemin. Återhämtningen ser därmed ut att gå snabbare jämfört med tidigare
ekonomiska kriser även om det fortfarande finns en viss osäkerhet.
Utsikterna på arbetsmarknaden har förbättrats. Arbetslösheten är dock fortsatt hög i landet och
effekterna av pandemin bedöms som långvariga, framför allt med tanke på det stora antalet
långtidsarbetslösa. Arbetsförmedlingens bedömning är att långtidsarbetslösheten spås hamna på
historiskt höga höjder. Grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden, som utrikes födda och
ungdomar, som ej ännu är etablerade på arbetsmarknaden, kommer att vara särskilt utsatta. Det
finns dessutom fortfarande osäkerhet kring utvecklingen och återhämtningen framöver och är
fortsatt ojämn över näringsgrenar och grupper av arbetslösa.
Pandemikrisen har slagit hårt mot branscher som hotell, restaurang och handel där tillfälliga
anställningar är vanliga och där det finns många ingångsjobb. Krisen skyndar också på
strukturomvandlingen på arbetsmarknaden vilket leder till att vissa jobb inte kommer tillbaka.
Arbetsförmedlingen bedömer att antalet sysselsatta kommer att öka under 2022 i takt med att
restriktioner kan lättas och närmar sig nivåerna innan pandemin först under slutet av 2022.
I Kungsbacka är utmaningen framåt, precis som i resten av regionen och riket, att få grupperna unga
och nyanlända etablerade på arbetsmarknaden. Kungsbacka kommer under kommande år arbeta
med att utveckla arbetssätt och skapa innovativa lösningar för målgrupperna. Den digitala
transformationen blir en möjliggörare i att möta utmaningarna. Genom Kungsbackas unika
arbetsmarknadsprocess, förväntas fler kommuninvånare nå egenförsörjning genom arbete inom
offentlig sektor och näringsliv, eller studier under kommande år.
Etablering av nyanlända
På grund av den åtstramade och striktare asylpolitiken som Sverige tillsammans med ett antal länder
inom EU infört, samt som en konsekvens av pandemin under det senaste året, har det kommit
betydligt färre flyktingar och skyddsbehövande till Sverige. Den 20 juli 2021 ändrades den svenska
migrationslagstiftningen. Förändringarna innebär bland annat att tidsbegränsade uppehållstillstånd
är huvudregel och att nya krav ställs på alla som ansöker om permanent uppehållstillstånd. Det finns
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också ändringar i reglerna om vem som omfattas av försörjningskravet när någon ansöker om
uppehållstillstånd för att flytta till en anhörig i Sverige.
Situationen i Afghanistan har på kort tid förändrats under året, efter att Talibanrörelsen tagit
kontroll i landet. Stor osäkerhet råder utifrån läget och Migrationsverket analyserar
händelseutvecklingen framåt. Hur detta kommer att påverka mottagandet i Kungsbacka kommun
råder det stor osäkerhet om. Kommunen kan komma att behöva vara redo för att ta emot
skyddsbehövande med kort varsel.
Kungsbacka kommun fortsätter att ta emot de som redan beviljats permanent uppehållstillstånd.
Inför 2022 är den preliminära prognosen för mottagandet ca 130 personer. Under hösten 2021 pågår
en dialog i länet, med stöd av Migrationsverket och Länsstyrelsen, om fördelningen av mottagandet
inför 2022. Ca 80% av de mottagna personerna under 2021 har kvotstatus. Med största sannolikhet
blir det även under 2022 en stor del personer med kvotstatus då antalet asylsökande har minskat
kraftigt under 2020. Antalet ensamkommande barn som söker asyl i Sverige har minskat avsevärt
de senaste åren.
I kommunens organisation finns god beredskap för ett väl fungerande mottagande såväl på
förvaltningsnivå som kommunövergripande. Utmaningen kommer för 2022, som tidigare år, att
vara bostadsfrågan.
Vidare kan det finnas en annan utmaning som är kopplad till snabb etablering på arbetsmarknaden
då många av de som har kvotstatus idag har låg utbildningsnivå eller ingen utbildning alls. Det är
inte heller ovanligt att det föreligger medicinska hinder, vilket påverkar deltagande i
etableringsinsatser och kan innebära högre kostnader för ekonomiskt bistånd. Reformeringen av
Arbetsförmedlingen påverkar samverkan med kommunerna, vilket leder till att möjligheten till
samplaneringar minskar och tiden det tar för nyanlända att bli självförsörjande förlängs.
Vuxenutbildning
Antal individer som läser på Komvux i Sverige fortsätter att öka, i Kungsbacka såväl som i riket.
Nationellt sett märks ingen avmattning eller minskat behov av utbildning. I efterdyningarna av
Covid19 kommer efterfrågan på utbildning och möjlighet till omskolning vara omfattande under
många år framöver.
Både strukturella och konjunkturella förändringar i samhället gör att vuxenutbildningen ständigt
måste utvecklas för att kunna möta nya behov och förutsättningar. Sammantaget står det tydligt att
vuxenutbildningen står inför fortsatt stora utmaningar. Dessutom pekar allt på att arbetslivet
kommer att vara än mer föränderligt framåt och att behovet av att varva utbildning och arbete under
hela livet kommer att bli det vanliga.
På nationell nivå har det fattats beslut som i grunden påverkar Komvux de närmsta åren, däribland
beslut kring urval och prioritering. Prioriteringsregeln i Komvux ändras så att de med störst behov
av utbildning prioriteras. Det innebär att inte bara de med kortast utbildning, som prioriteras enligt
dagens regler, utan även arbetslösa och vuxna som behöver växla yrke eller bransch kan prioriteras
vid urval till utbildningen.
Fler nyanlända behöver ta del av utbildning för att möta arbetsmarknadens krav. I en lagrådsremiss
föreslår regeringen att kommunerna ska bli skyldiga att tillhandahålla en sammanhållen kommunal
vuxenutbildning för de nyanlända som tar del av etableringsprogrammet och på grund av kort
utbildning inte bedöms kunna matchas mot arbete under tiden i programmet.
För att möta behovet av utbildning för de individer som har utbildningsplikt föreslår regeringen i
lagrådsremissen att kommunerna ska vara skyldiga att tillhandahålla en sammanhållen kommunal
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vuxenutbildning för de vuxna nyanlända som tar del av insatser inom etableringsprogrammet och
som bedömts omfattas av utbildningsplikt. Med en sammanhållen utbildning får de möjlighet att
kombinera sfi med studier i andra ämnen och kurser i en utbildning som ska vara anpassad till deras
behov och förutsättningar.
Digital transformation
Aldrig har utvecklingen gått så snabbt och varit så genomgripande. En direkt effekt av
Coronapandemin blev en snabb digital omställning och en utveckling som annars hade tagit flera år.
Över en natt ställde både skola och samhället i stort om till undervisning och kommunikation på
distans och inom flera samhällsfunktioner kommer arbetet i stora delar fortfarande kunna
genomföras på distans genom ett digitalt arbetssätt.
Flera av våra målgrupper har behövt ändra sitt beteende och möjligheten att nyttja digitala möten
även i framtiden, vid t.ex. utvecklingssamtal eller andra kortare samtal kommer utan tvekan att
efterfrågas även efter pandemin. Pandemin har inneburit en snabbare utveckling av många
invånares digitala resa och i takt med det ökar kraven på flexibilitet och möjlighet att mötas digitalt.
Vi står inför stora utmaningar såsom att rusta våra studerande och brukare på bästa sätt för en oviss
framtid, den stundande lärarbristen, ökande kostnader för välfärden och klimatförändringarna.
Många ser digitaliseringen som räddningen för att lösa morgondagens utmaningar och skapa hållbar
utveckling. I skolans värld kan vi ex öka tillgängligheten och skapa förutsättningar för livslångt och
bättre lärande, för alla. Skolan kommer inte att upphöra att existera, behovet av att träffas IRL
kommer att finnas kvar och lärarna kommer inte att ersättas av robotar. Digitaliseringen kommer
bereda oss en mängd smarta lösningar och arbetssätt som leder till bättre resultat, högre kvalitet och
effektivare processer både inom utbildning och för vår myndighetshandläggning. Vi kommer
exempelvis att kunna utforma skolan och designa undervisningen på bättre grund utifrån data vi
samlar in via sensorer i klassrummen. Med hjälp av digitala verktyg i undervisningen kommer vi att
kunna erbjuda individanpassade lösningar. Digitala medarbetare kommer att avlasta vår personal
inom samtliga nämndens verksamhetsområden, vilket innebär att de kan fokusera på situationer där
de skapar mervärde.
Omvärldsanalys HR-perspektiv
Konkurrens om arbetskraft innebär behov av att tänka nytt
Arbetsmarknaden blir allt mer rörlig - både geografiskt, mellan sektorer och mellan enskilda
arbetsgivare - och konkurrensen från den privata arbetsmarknaden är hård. Dessutom innebär den
demografiska utvecklingen i sig en minskad tillgång till arbetskraft i förhållande till behov av
tjänster. Konkurrensen om arbetskraft kommer därför sannolikt fortsätta att öka, vilket innebär
behov av att tänka nytt inom kompetensförsörjning, personalplanering, digitalisering samt att nyttja
resurserna på ett klokt sätt.
Det är samtidigt svängningar inom verksamheten. Exempelvis varierar elevkullarna inom
gymnasiet, både mellan år och mellan program, vilket ger stora utmaningar för planering av
verksamheten; Det kan vara övertalighet i en del, men rekryteringsbehov i en annan. Verksamheten
behöver därför bli bättre på att rigga för en flexibel bemanning, vilket kan innebära både
utmaningar och vinster ur exempelvis arbetsmiljöperspektiv.
Politiska beslut, som t.ex. lärarlönelyftet, kommer fortsatt att vara en utmaning för att förhålla sig
till och använda på ett bra sätt. Samtidigt som kommunens egna strukturer inom lönepolitiken och
etablerade former för lönesättning sätts på prov, medför de politiska besluten inom exempelvis
lärarområdets löner förhoppningsvis en ökad attraktivitet för yrket, vilket på sikt gynnar
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kompetensförsörjningen inom utbildningsområdet.
Karriär, lön och arbetsmiljö
För att i framtiden attrahera nya medarbetare från den yngre generationen, men likväl för att
utveckla och behålla de befintliga, är det nödvändigt att som arbetsgivare aktivt arbeta med karriär-,
löne- och arbetsmiljöfrågor. Viktiga faktorer när det handlar om nöjdhet i arbetet är att känna
stolthet över sitt jobb och sin arbetsgivare samt vilka karriärmöjligheter som finns. Genom att skapa
en bredare syn på karriärmöjligheter kan vi lättare attrahera dagens unga. Det kommer bli väsentligt
att tänka nytt och brett när det gäller att erbjuda utveckling för medarbetare. Eftersom chefens roll
är viktig i hur man upplever karriär- och utvecklingsmöjligheter är ledarskapsutveckling och
ledarskapsstöd också en viktig del.
Vidare är arbetsmiljön en central del när det gäller att attrahera, behålla och utveckla medarbetare,
eftersom arbetsmiljön ses som en framgångsfaktor och konkurrensmedel. Därför är det viktigt att
anamma ett hälsofrämjande perspektiv i processer, med ett fokus på friskfaktorer, som t.ex. att
medarbetare ska kunna påverka och ta ansvar för sin arbetssituation och verksamhetens utveckling.
Samtidigt finns ett fortsatt behov av att aktivt arbeta med förebyggande och rehabiliterande
aktiviteter och åtgärder. Möjlighet till distansarbete är en fråga som kommer bli än mer aktuell
framåt, utifrån effekter av pandemins påverkan på arbetslivet. Att kunna erbjuda medarbetare
möjligheter att i större utsträckning än tidigare arbeta från hemmet, utifrån behov, önskemål samt
varierande professionella och verksamhetsmässiga förutsättningar, kommer sannolikt att utgöra en
konkurrensfaktor om framtidens arbetskraft. Den här frågan behöver arbetas med så att det blir bra
ur både individens och verksamhetens perspektiv. Under pandemin har förändrade arbetssätt
arbetats fram som förbättrat möjligheterna att närvara vid möten, utbildning, nätverk m.m. på
distans. Dessa nya arbetssätt kan i framtiden underlätta samarbeten och kompetensförsörjning men
våra chefer och medarbetare behöver stöttas i de nya arbetssätten och den förändring som nu sker i
samhället.
Vad gäller lönenivåer kan antas att medarbetare inom olika yrken, i större utsträckning än tidigare
kommer välja och byta arbetsgivare med fokus på - ökade möjligheter till - lönekarriär. Yngre
generationer antas i högre grad nyttja yrkesgruppens "marknadsvärde" vid val av arbetsgivare.
I framtiden kommer efterfrågan öka även på chefer, och för att behålla duktiga medarbetare med
chefspotential är det viktigt att tidigt fånga upp dessa och t.ex. erbjuda mentorskap, eller
chefsaspirantprogram. Med generationsskiftet följer också nya värderingar (individualism,
antiauktoritet, sekularisering – rörliga i värderingar och beteenden), som kommer att ställa krav på
framtidens ledarskap. För att behålla och utveckla nästa generations medarbetare behöver
ledarskapet utvecklas och anpassas till de nya förutsättningarna och förväntningarna.
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6 Vår värdegrund
För att framtiden ska växa och ta fart hos oss behöver vi tänka i nya banor, ifrågasätta gamla
sanningar och våga pröva nya idéer. Då behövs en kultur där vi har kundens fokus, litar på varandra
och drar åt samma håll. Vi har gemensamt utvecklat vår arbetsplatskultur med hörnstenarna - vi
välkomnar, vi tänker nytt, vi samarbetar och vi levererar - utifrån visionens slutord: här jobbar
människor som vill, vågar och kan.
När vi agerar utifrån arbetsplatskulturen får de som bor, verkar och vistas i kommunen ett gott
bemötande, vi är tillgängliga och möjliggör för inflytande och medskapande, vilket skapar trygghet
för dem vi är till för.
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7 Mål
Kommunens främsta styrdokument är visionen. Där har kommunfullmäktige gett uttryck för hur
politikerna vill se kommunens långsiktiga utveckling.
Med visionen som bas, en utblick i omvärlden och analys av tidigare års uppföljningar beslutar
fullmäktige om kommunövergripande mål. De kommunövergripande målen har sin utgångspunkt i
utvecklingsområdena som visionen lyfter fram samt de utmaningar som kommunen står inför.
Målen är ett tydligt riktmärke för utvecklingen av kommunen som helhet och beskriver vad
nämnderna och dess verksamheter ska uppnå.
Varje mål har några fokusområden där det behövs kraftsamling. Målen gäller för alla nämnder
förutom Valnämnden, Överförmyndare i samverkan och Revisionen. Nämnden ska planera sin
verksamhet utifrån de kommunövergripande målen, vilket görs genom att sätta nämndmål utifrån
fokusområdena. Nämnden kan också utgå direkt ifrån de kommunövergripande målen i sitt arbete.
Måluppfyllelse följs upp i delårsrapporten och årsredovisningen. Eftersom målen gäller hela
mandatperioden kan omfattningen av nämndernas arbete med de olika målen variera mellan åren.
Förvaltningen ansvarar för att ta fram en genomförandeplan med aktiviteter för att nå målen samt
följa upp den och redovisa till nämnden. Förvaltningarna också en kommungemensam
genomförandeplan med prioriterade initiativ som syftar till att nå resultat inom komplexa områden
som förvaltningarna inte kan lösa på egen hand.
Samordning
Kommunstyrelsen har en samordnande roll med ett särskilt ansvar för de kommunövergripande
målen. Övriga nämnder arbetar aktivt för att bidra till måluppfyllelse. Samordningsansvaret innebär
att kommunstyrelsen tar fram underlag för utveckling och förbättring av målen.
Kommunledningskontoret ansvarar för att sammanställa vad nämnderna gör för att bidra till
måluppfyllelse samt att följa upp arbetet och göra en samlad analys.

7.1 En attraktiv kommun att bo, verka och vistas i
Beslutats av
Kommunfullmäktige
Fokusområden
- I Kungsbacka finns attraktiva bostäder med inspirerande byggnadsmiljö för olika behov,
generationer och livsstilar.
- Kungsbacka har välkomnande och trygga miljöer.
- I Kungsbacka finns mötesplatser för samvaro, rekreation, upplevelser och kreativa utbyten.
- I Kungsbacka är man trygg och får en god omsorg när man behöver stöd för att få livet att fungera
Utfall
2017

Utfall
2018

Utfall
2019

Utfall
2020

Bäst att leva, Kungsbackas placering i ranking
av Sveriges kommuner enligt Tidningen
Fokus.

28

24

15

5

Invånarnas uppfattning om kommunen som en
plats att bo och leva på (SCB:s
medborgarundersökning)

72

72

68

69

Indikator
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Utfall
2019

Utfall
2020

Antal påbörjade bostäder

501

234

Antal färdigställda bostäder

418

248

Indikator

Utfall
2017

Utfall
2018

Anmälda brott per invånare (antal/100 000
invånare)

4 729

4 338

5 087

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg,
helhetssyn

88%

89%

88%

Brukarbedömning särskilt boende
äldreomsorg, helhetssyn

84%

83%

81%

96%

76%

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg
totalt - helhetssyn

Målvärde
2022

7.2 En hållbar utveckling och en hälsosam miljö
Beslutats av
Kommunfullmäktige
Fokusområden
- Kungsbacka växer med en långsiktigt hållbar ekonomi.
- Kungsbacka ska anpassa miljöarbetet till de nationella miljömålen och globala hållbarhetsmålen
samt Borgmästaravtalet.
-Unga i Kungsbacka mår bra såväl fysiskt som psykiskt.
Utfall
2017

Utfall
2018

Utfall
2019

Utfall
2020

Koldioxidutsläpp från övriga sektorer än
industrin i ton per invånare. (Källa: Sveriges
Ekokommuner) Värdet för 2018 publiceras
under hösten 2020.

2,3

2,2

Antal resor per invånare gjorda med
kollektivtrafik. (Källa: Sveriges
Ekokommuner)

65

73

74

45

Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken
(%) (Källa: Sveriges Ekokommuner)

67%

68%

95%

100%

Andel förnybar och återvunnen energi i
kommunala lokaler (%) (Källa: Sveriges
Ekokommuner)

99%

99%

99%

99%

Transportenergi i kilowattimmar (kWh) för
kommunens tjänsteresor med bil per
årsarbetare. (Källa: Sveriges Ekokommuner)

505

427

354

328

Koldioxidutsläpp från kommunens
tjänsteresor med bil i ton per årsarbetare.
(Källa: Sveriges Ekokommuner)

0,1

0,17

0,14

0,1

Indikator
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Utfall
2018

Utfall
2019

Utfall
2020

Andelen elever som skattat sin egen
livstillfredsställelse som god eller mycket god
under elevhälsosamtalet, ÅK 4 i % Flickor.(Elevhälsan i Kungsbacka utvecklar
metod utifrån hälsosamtal med elever.)

91%

89%

85%

Andelen elever som skattat sin egen
livstillfredsställelse som god eller mycket god
under elevhälsosamtalet, ÅK 4 i % - Pojkar.
(Elevhälsan i Kungsbacka utvecklar metod
utifrån hälsosamtal med elever.)

91%

90%

88%

Andelen elever som skattat sin egen
livstillfredsställelse som god eller mycket god
under elevhälsosamtalet, ÅK 8 i % Flickor.(Elevhälsan i Kungsbacka utvecklar
metod utifrån hälsosamtal med elever.)

75%

73%

70%

Andelen elever som skattat sin egen
livstillfredsställelse som god eller mycket god
under elevhälsosamtalet, ÅK 8 i % Pojkar.(Elevhälsan i Kungsbacka utvecklar
metod utifrån hälsosamtal med elever.)

88%

81%

84%

Andelen elever som har skattat sin egen
livstillfredsställelse som god eller mycket god
under elevhälsosamtalet, Gymnasiet ÅK 1 i%
- flickor.

58%

70%

Andelen elever som har skattat sin egen
livstillfredsställelse som god eller mycket god
under elevhälsosamtalet, Gymnasiet ÅK 1 i%
- pojkar.

61%

80%

Indikator

Utfall
2017

Avfall från hushåll ska minska med 30% per
invånare från 2020 till 2030. Startvärde 100,
målvärde 2030 är 70.

100

Avfall från kommunens verksamheter ska
minska med 40 % per heltidsanställd.
Startvärde 100, målvärde 2030 är 60.

100

7.2.1

Målvärde
2022

Främja välmående

Beslutats av
Nämnd
Nämndens formulering
Eleverna i Kungsbackas gymnasieskolor ska må väl.
Fokusområde
Unga i Kungsbacka mår bra såväl fysiskt som psykiskt
Indikator

Utfall
2017

God hälsa

Nämndbudget 2022
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Utfall
2018

Utfall
2019

Utfall
2020

Målvärde
2022

56

59

64

66
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7.3 Bästa företagsklimatet i Västsverige
Beslutats av
Kommunfullmäktige
Fokusområden
- Kommunen är en möjliggörare för entreprenörer och företagsamma människor.
- I Kungsbacka får vi nya arbetstillfällen och snabb etablering både för individer och företag genom
samverkan mellan näringsliv och utbildning.
Utfall
2017

Utfall
2018

Utfall
2019

Utfall
2020

Insikt, SKRs servicemätning av kommunernas
myndighetsutövning för företag. Nöjd-kundindex utifrån sammanvägt betygsindex 0-100,
för hur företag i kommunen bedömer
Kungsbacka kommuns myndighetsutövning,
vilket är en viktig del av företagsklimatet.

67

63

62

62

Svenskt Näringslivs attitydundersökning av
kommuners företagsklimat. Medelvärde
utifrån skala 1-6, där företag bedömer
företagsklimatet i Kungsbacka kommun.

3

3,2

3,4

3,3

26 739

27 610

5%

5%

Indikator

Sysselsatt dagbefolkning, antal
Andel av sysselsatt dagbefolkning inom
Göteborgsregionen

Målvärde
2022

5%

Företagsamhet, andel av invånare 16–74 år
Antal nystartade företag per 1 000 invånare
16–64 år (etableringsfrekvens)

7.4 I Kungsbacka utvecklas vi hela livet
Beslutats av
Kommunfullmäktige
Fokusområden
- Barn och ungdomar utvecklas för att nå sin fulla kapacitet och god självkänsla.
- I Kungsbacka stärks individens och familjens egen förmåga att ta hand om sitt liv.
Utfall
2017

Utfall
2018

Utfall
2019

Utfall
2020

Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9.
Meritvärdet utgörs av summan av de 17 bästa
betygen i elevens slutbetyg och kan max vara
340.

229

240

238

246

Arbetslöshet för ungdomar 16–24 år i
kommunen. (Källa: Arbetsförmedlingen och
SCB)

2,4%

3%

2,2%

2,8%

Indikator

Nämndbudget 2022

19

Målvärde
2022

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad

Indikator

Kungsbacka kommun

Utfall
2017

Utfall
2018

Utfall
2019

Utfall
2020

Självkänsla och framtidstro för
gymnasieelever år 2, index med skala 0–10
enligt Skolenkäten som genomförs enligt
Skolinspektionens skolenkät. Enkäten
genomförs vartannat år.

7,5

Genomsnittligt betygspoäng för gymnasiets
avgångselevers betygspoäng som kan vara
max 20.

13,9

13,9

13,8

14

Andel vuxna personer som inte återkommit till
försörjningsstöd inom ett år efter avslutat
försörjningsstöd (%)

75%

73%

78%

82%

7.4.1

Målvärde
2022

7,3

En likvärdig skola med högre genomsnittligt meritvärde.

Beslutats av
Nämnd
Nämndens formulering
Nyttja varje individs fulla potential i syfte att åstadkomma en likvärdig skola med högre
genomsnittligt meritvärde.
Fokusområde
Barn och ungdomar utvecklas för att nå sin fulla kapacitet och god självkänsla
Indikator
Studiero
Andelen elever med gymnasieexamen
Andelen elever med gymnasieexamen inom 3
år
Genomsnittligt meritvärde

7.4.2

Utfall
2017

Utfall
2018

Utfall
2019

Utfall
2020

Målvärde
2022

57

57

56

60

72

91%

91,3%

92,1%

91,9%

100%

74,6%

72,9%

73,4%

74,9%

80%

13,9

13,9

13,8

14

14,4

Kungsbackas unika arbetsmarknadsprocess

Beslutats av
Nämnd
Nämndens formulering
Nyttja varje individs fulla potential i syfte att stärka individens egen förmåga att komma i
egenförsörjning
Fokusområde
I Kungsbacka stärks individens och familjens egen förmåga att ta hand om sitt liv
Indikator
Andel som börjat arbeta vid avslut från
kommunens arbetsmarknadsverksamhet

Nämndbudget 2022
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2017

Utfall
2018

Utfall
2019

Utfall
2020

Målvärde
2022

24%

25%

29%

21%

35%
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Utfall
2017

Utfall
2018

Utfall
2019

Utfall
2020

Målvärde
2022

Andel som börjat studera vid avslut från
kommunens arbetsmarknadsverksamhet

10%

9%

13%

8%

15%

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta
eller studera (status efter 90 dagar), andel (%)

50%

48%

43%

36%

55%

Ej återaktualiserade personer med
försörjningsstöd ett år efter avslutat
försörjningsstöd, andel (%)

75%

73%

78%

82%

90%

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt
ekonomiskt bistånd, andel (%)

30%

28,5%

30,4%

34,3%

10%

31%

35%

25%

35%

Indikator

Andel deltagare inom
arbetsmarknadsverksamheten vars insatser
avslutats inom 3 månader

7.5 Ett medskapande samhälle och öppen attityd
Beslutats av
Kommunfullmäktige
Fokusområden
- I Kungsbacka skapar vi förutsättningar för invånare, kunder och företag att vara medskapande i att
utforma det goda livet.
- Invånare, företag och besökare känner sig alltid välkomna, sedda och korrekt bemötta i kontakt
med kommunen.
- Digitaliseringen gör att vi hittar smartare tjänster och effektivare arbetssätt.
- Kungsbacka kommun är en attraktiv arbetsgivare med modiga och medskapande medarbetare och
ledare.
Utfall
2017

Utfall
2018

Hållbart medarbetarengagemang, ett index för
medarbetarnas samlade uppfattning om
områdena motivation, ledarskap och styrning,
skala 1-100 enligt Medarbetarenkäten.
Mätningen görs vartannat år.

77

76

Jämställdhetsindex, Jämix. Antal poäng av
max 180. Jämix beräknas utifrån nio nyckeltal
med skala 1–20.

80

77

Indikator

Utfall
2019

Utfall
2020

DIMIOS, digital mognad och grundläggande
digitala förutsättningar. Ny indikator från och
med år 2020

Invånarnas upplevelse om möjligheterna att
aktivt delta i arbetet med utveckling av
kommunen? (t.ex. medborgar-dialoger,
samråd), (SCB:s medborgarundersökning)
Invånarnas upplevelse av bemötande vid
senaste kontakten med politiker, (SCB:s
medborgarundersökning)
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77,8

91

91

Målvärde
2022
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Indikator

Kungsbacka kommun

Utfall
2017

Utfall
2018

Invånarnas upplevelse av bemötande vid
senaste kontakten med tjänsteperson som
arbetar i kommunen, (SCB:s
medborgarundersökning)
Antal e-tjänster
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8 Direktiv
Direktiv är det mest konkreta sättet kommunpolitikerna styr på. Direktiven beskriver exakt vilka
uppgifter som ska utföras under ett eller två år. Direktiv används för att tydliggöra att området är
prioriterat eller för att påskynda ett arbete. Nämnden ska planera sin verksamhet utifrån direktiven
som kommer att följas upp i årsredovisningen. Tjänstepersoner har en skyldighet att redovisa för
politikerna på vilket sätt man genomfört direktivet.

8.1 Direktiv från kommunfullmäktige
8.2 Direktiv från nämnden
8.2.1

Ungdomar till självförsörjning

Beslutats av
Nämnd
Nämndens formulering
Förvaltningen skall utveckla arbetssätt och innovativa lösningar som nyttja ungdomars fulla
potential så att fler har möjlighet att komma i självförsörjning.
Indikatorer
Status direktiv Ungdomar till självförsörjning

8.2.2

Digital mognad

Beslutats av
Nämnd
Nämndens formulering
Förvaltningens förmåga att tillgodogöra sig nyttorna med digitalisering (Digital mognad) ska öka så
att nya effektivare tjänster och lösningar för våra målgrupper utvecklas.
Fokusområde
Digitalisering gör att vi hittar smartare tjänster och effektivare arbetssätt
Indikatorer
Status Direktiv Digital mognad

8.2.3

Flexibel undervisning med ökat användande av olika digitala verktyg och
arbetsformer.

Beslutats av
Nämnd
Nämndens formulering
Förvaltningen skall fortsätta utveckla former för flexibel undervisning med ett ökat användande av
digitala verktyg och arbetsformer.

Nämndbudget 2022
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Fokusområde
Digitaliseringen gör att vi hittar smartare tjänster och effektivare arbetssätt.
Indikatorer
Status direktiv Flexibel undervisning
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9 Verksamhetsmått
9.1 Resursmått
Utfall
2018

Utfall
2019

Utfall
2020

Riket 2020

Kostnad per
gymnasieelev
folkbokförd i
kommunen

107 424

110 181

111 039

119 266

Kostnad per
gymnasieelev i
kommunens skolor

113 600

115 214

115 088

Vuxenutbildning

Kostnad
kommunal
vuxenutbildning,
kr/heltidsstuderande

52 340

56 630

54 625

53 963

Gymnasiesärskolan

Kostnad per elev i
gymnasiesärskolan
(exkl skolskjuts)

438 300

452 200

453 300

441 300

Arbetsliv

Kostnader för
kommunala
arbetsmarknadsåtgärd
er, kr/invånare

362

383

340

899

Nyckeltal

Utfall
2018

Utfall
2019

Utfall
2020

Riket 2020

Antal
gymnasieelever i
kommunens skolor

2 942

2 953

2 993

Andel
folkbokförda
gymnasieelever i
kommunens egna
skolor

64,1%

63,6%

64,4%

Antal
folkbokförda
gymnasieelever

3 474

3 568

3 649

Lärartäthet i
gymnasieskolan,
antal elever per lärare
(Heltidstj)

12,7

13,5

14,4

11,6

Andel lärare med
pedagogisk
högskoleexamen

85,3%

86,3%

87,5%

83,3%

Delområde

Nyckeltal

Gymnasieskola

9.2 Prestationsmått
Delområde

Gymnasieskola
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Delområde

Vuxenutbildning

Nyckeltal

Utfall
2018

Utfall
2019

Utfall
2020

Riket 2020

Andel lärare med
lärarlegitimation och
behörighet i ämnet
(för de lärarkategorier
som har
legitimationskrav)

87,6%

86,3%

87,2%

85,4%

Individer på
gymnasial nivå vuxenutbildning

1 189

1 280

1 947

127

177

249

1 316

1 457

1 663

Deltagare som
anvisats till
kommunala
arbetsmarknadsåtgärd
er, antal

365

619

447

Deltagare i
kommunala
arbetsmarknadsåtgärd
er, antal

546

934

913

Deltagare inom
arbetsmarknadsverks
amheten som är 24 år
eller yngre, andel

26%

20%

24%

Inskrivna i
etableringsuppdraget
under året , antal

455

398

256

Lämnat
etableringsuppdraget
under året, antal

122

177

124

Antal elever i
gymnasiesärskolan

60

64

68

Lärartäthet
gymnasiesärskolan,
antal elever per lärare
(heltidstj)

2,7

3,3

3,3

662

648

576

Individer på
grundläggande nivå vuxenutbildning
Elever i
kommunal
vuxenutbildning

Arbetsliv

Gymnasiesärskola

Svenska för
invandrare

Nämndbudget 2022
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Antal elever inom
SFI

26

21%
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9.3 Effektmått
Delområde

Gymnasieskola

Vuxenutbildning

Arbetsliv

Nämndbudget 2022

Nyckeltal

Utfall
2018

Utfall
2019

Utfall
2020

Riket 2020

Andel
folkbokförda elever
med fullföljd
gymnasieutbildning
inom 4 år

85,5%

86,9%

88,3%

77,9%

Genomsnittligt
betygspoäng i
kommunens
gymnasieskolor

13,9

13,8

14

14,4

Andel
folkbokförda
gymnasieelever som
tagit examen inom 3
år

76,7%

76,7%

77,8%

66,3%

Andel
gymnasielever som
tagit examen inom 3
år

72,9%

73,4%

74,9%

63,9%

Andel
kursdeltagare i
grundläggande
vuxenutbildning som
slutfört kurs

70,9%

64,6%

Andel
kursdeltagare i
gymnasial
vuxenutbildning eller
påbyggnadskurser
som slutfört kurs

77,1%

77,7%

Resultat vid
avslut i kommunens
arbetsmarknadsverks
amhet, deltagare som
börjat arbeta, andel

25%

29%

21%

25%

Resultat vid
avslut i kommunens
arbetsmarknadsverks
amhet, deltagare som
börjat studera, andel

9%

13%

8%

12%

Lämnat
etableringsuppdraget
och börjat arbeta eller
studera (status efter
90 dagar), andel (%)

48%

43%

36%

33%
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Delområde

Utfall
2018

Utfall
2019

51,6%

57,5%

Studerande
skyddsbehövande och
anhöriga (flyktingar)
20-64 år, andel (%)

20,8%

26,4%

Förväntat värde
förvärvsarbetande
skyddsbehövande och
anhöriga (flyktingar)
20-64 år, andel (%)

54,5%

58,5%

Skyddsbehövande
och anhöriga
(flyktingar) 20-25 år
som varken
förvärvsarbetar eller
studerar, andel (%)

12,8%

Nyckeltal
Förvärvsarbetande
skyddsbehövande och
anhöriga (flyktingar)
20-64 år, andel (%)

Svenska för
invandrare

Nämndbudget 2022
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Utfall
2020

Riket 2020

Elever på SFI
som klarat högsta
kurs på studievägen
av nybörjare två år
tidigare, andel (%)

40%

44%

40%

38%

Elever på SFI
som fortsätter
utbildningen och ej
klarar högsta kurs på
studievägen av
nybörjare två år
tidigare, andel (%)

32%

18%

26%

26%

Elever på SFI
som avbrutit och ej
klarat högsta kurs på
studievägen av
nybörjare två år
tidigare, andel (%)

28%

38%

34%

36%

Elever på SFI
som avbrutit som
antingen arbetar eller
studerar av nybörjare
två år tidigare, andel
(%)

52%

61%

61%

62%
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10 Personalfrågor med kommentarer
10.1 Kompetensförsörjning
10.1.1 Attrahera/rekrytera
För Gymnasium & Arbetsmarknad är det mycket viktigt att kunna attrahera och rekrytera rätt
kompetens och förvaltningen strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare, och att kontinuerligt se
över nya möjliga sätt att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare.
Den största yrkesgruppen inom förvaltningen är lärare, och det är också här som de flesta avgångar
och rekryteringar sker. Det finns utmaningar i att hitta lärare med önskad kompetens och
legitimation för arbete inom specialistområden.
Samtidigt bedöms andelen behöriga lärare inom förvaltningens utbildningsverksamheter generellt
fortsatt ligga på en relativt hög nivå. Det är också glädjande att intresset för rektorstjänster inom
gymnasiet tycks vara relativt stort, med såväl interna som externa sökande till lediga tjänster.
Vad gäller Kompetenscentrum har det under det senaste året gjorts en del nyrekryteringar, främst på
Arbetsmarknad. Det beror på vakanser som uppstått. Tidigare har det funnits utmaningar i att
rekrytera rätt kompetens inom befattningar såsom studie- och yrkesvägledare och
myndighetshandläggare, men hittills i år har bemanningssituationen för dessa yrkesgrupper kunnat
hanteras relativt enkelt. Under 2022 förväntas inte något generellt rekryteringsbehov inom
Kompetenscentrum. Emellertid är det av vikt att anamma ett långsiktigt strategiskt fokus avseende
kompetensförsörjningsutmaningarna, såväl inom skola som övrig verksamhet, och inte slå sig till ro
utifrån den rekryteringsbalans som råder i nuläget.
Ett positivt och autentiskt arbetsgivarvarumärke kommer framledes sannolikt bli än viktigare inför
kommande arbetskraftkonkurrenssituationer, och det är viktigt att i samband med olika typer av
vägval och beslut beakta arbetsgivaraspekten. På vilket sätt kan vi vara och upplevas som en
attraktiv arbetsgivare? En kontinuerlig dialog i förvaltningens samverkansforum kring dessa frågor
är värdefull och ger viktiga inspel i sammanhanget.
Vidare bedöms det finnas värde i att delta i mässor, högskole-/universitetsdagar, synas i sociala
medier och utveckla en strategisk plan för extern kommunikation av verksamheterna som
arbetsplats och av förvaltningen som arbetsgivare. Med anledning av pandemisituationen har det
varit andra förutsättningar för mässor och dylikt och det kommer vara viktigt att tänka nytt kring
sätt att nå ut till exempelvis studenter och andra framtida medarbetare.
Det är också viktigt att utgå från att branschen ibland är liten, och att kontakter sker mellan kollegor
inom yrkesgrupperna. Beskrivningar av arbetsplatser och arbetsgivare sprids. Detta medför att
förutsättningarna för att rekrytera nya medarbetare är bättre om de befintliga medarbetarna trivs.
Det är därför viktigt att fortsätta arbeta med exempelvis arbetsmiljö och ledarskap,
utvecklingsmöjligheter, delaktighet, kultur och klimat samt verka för en god samverkan mellan
arbetsgivare och fackliga organisationer. Under 2022 kommer det kommungemensamma arbetet
med utvecklande medarbetarskap ske på Gymnasium & Arbetsmarknad som ett led i att skapa en
god arbetsmiljö tillsammans.
För att kunna attrahera kompetent personal är det vidare viktigt att kunna erbjuda marknadsmässiga
löner. Inför löneöversyn 2022 kommer förvaltningen att jämföra och analysera löneläget bland
förvaltningens yrkesgrupper med ingången att nivån ska stå sig väl i konkurrens med intilliggande
kommuner.
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Avslutningsvis handlar möjligheten om att kunna rekrytera kvalificerad personal ofta också om
andra villkor än om lön. En sådan faktor kommer i framtiden kunna vara möjlighet till arbete på
distans. Att kunna erbjuda medarbetare möjligheter att i större utsträckning än tidigare arbeta från
hemmet, utifrån behov, önskemål samt varierande professionella och verksamhetsmässiga
förutsättningar, kommer sannolikt att utgöra en konkurrensfaktor om framtidens arbetskraft.
10.1.2 Utveckla/behålla
Många av medarbetarna inom Gymnasium och Arbetsmarknad upplever en meningsfullhet och ett
engagemang i sitt arbete, vilket innebär goda förutsättningar för trivsel på jobbet. Samtidigt står
förvaltningen inför ett antal utmaningar när det handlar om att behålla och utveckla våra
medarbetare. Det finns ett kontinuerligt utvecklingsbehov angående somliga arbetsmiljöfaktorer
samt kring att tydliggöra roller, mål och uppdrag och bedöma mest ändamålsenlig organisation
utifrån rådande förutsättningar. Verksamhetsutveckling ska gå hand i hand med bedömning av
arbetsmiljöpåverkan, och en princip vid planering är att en god arbetsmiljö och rimliga
förutsättningar för medarbetare i sitt uppdrag genererar en kvalitativ och effektiv verksamhet i
förhållande till dem vi är till för. En förutsättning för att nå dit är ett utvecklat medarbetarskap.
Detta innebär att medarbetare ska ges förutsättningar att vara delaktiga och ansvarstagande. Under
2022 kommer arbetet med ut vecklande medarbetarskap gå in i en mer aktiv fas som når ut i
verksamheterna och till alla personalgrupper på Gymnasium & Arbetsmarknad. Insatserna kommer
ske samordnat med övriga förvaltningar i kommunen.
Förvaltningen står inför en rad utmaningar inför framtiden. Det är därför viktigt att värna om och
utveckla de faktorer som påverkar i en positiv riktning, och samtidigt ständigt arbeta för att
minimera eller undanröja risker. En sådan risk kan vara upplevelse av hög arbetsbelastning hos våra
medarbetare. Förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete är ett i sammanhanget viktigt redskap,
på såväl medarbetarnivå och gruppnivå som på organisatorisk nivå. Arbetsmiljöarbetet följs upp
regelbundet och utvecklingsbehov diskuteras tillsammans med fackliga företrädare i förvaltningens
samverkansgrupper. Samtliga chefer och skyddsombud har genomfört steg ett till tre i kommunens
gemensamma arbetsmiljöutbildning, och utbildningen som genomförs partsgemensamt, kommer att
fortsätta i någon form under 2022, så att även nya chefer får rätt förutsättningar. Under 2021
infördes pulsmätningar som ett led i att arbeta tillsammans med gruppens arbetsmiljö.
Pulsmätningarna har många fördelar och ger förutsättningar för medarbetare att ta en aktiv roll i
arbetsmiljöarbetet. Under 2022 kommer förvaltningen följa upp arbetet med pulsmätningar, och
arbeta för att fortsätta utveckla dessa så att de får en effekt som önskas. Detta som en del av det
systematiska arbetsmiljöarbetet.
För att behålla och utveckla förvaltningens medarbetare är det vidare viktigt att kunna erbjuda
utvecklings- och karriärmöjligheter. Olika alternativ för våra medarbetare är befattningar eller
uppdrag som förstelärare, arbetslagsledare, samordnare, projektledare eller andra ledningsuppdrag.
Vidare har chefer från förvaltningen, liksom medarbetare med ledningsuppdrag, deltagit i
Kungsbackas utvecklingsprogram ”Leda i utveckling”. Förvaltningen har även haft deltagare i
aspirantprogrammet "Jag vill bli chef". Inför kommande år är det fortsatt viktigt att uppmuntra till
och möjliggöra karriär och utveckling för medarbetare som har intresse och kapacitet.
"Mötesplats Ledare" är förvaltningens forum för chefer och strategiska ledare. Det är en grupp som
ur olika perspektiv arbetar gemensamt för EN förvaltning, utvecklar samarbetsytor och
samarbetsformer och vars arbete tydligt ska utgå från arbetsplatskulturens fyra hörnstenar med
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fokus på att allt arbete ska vara till nytta för våra målgrupper. Den digitala transformationen har
varit ett viktigt tema för forumet under 2021 då fokus legat på förändringsledning och detta arbete
kommer fortsätta under 2022. Under hösten genomgår chefer och ett antal medarbetare en
utbildning i förändringsledning med fokus på digital transformation.
Ytterligare en faktor som kan påverka möjligheterna att behålla och utveckla förvaltningens
medarbetare är möjligheterna till distansarbete inom vissa yrkesgrupper och inom vissa
arbetsmoment. Det kan innebära en positiv inverkan på balans mellan arbete och privatliv och en
flexibilitet som innebär en positiv arbetslivsfaktor för en del av våra medarbetare. Dessa nya
arbetssätt kan i framtiden underlätta samarbeten och kompetensförsörjning men våra chefer och
medarbetare behöver stöttas i de nya arbetssätten och den förändring som nu sker i samhället.
En värdefull del i arbetet för att behålla och utveckla förvaltningens medarbetare är den fackliga
dialogen. Det är viktigt att kontinuerligt utvärdera och utveckla samverkan mellan arbetsgivare och
de fackliga organisationerna. Grundtanken är att en fungerande samverkan bidrar till utveckling av
verksamhet, såväl som till delaktighet och engagemang hos medarbetare. En dialog förs också kring
hur APT används på bästa sätt för att bidra till medarbetares delaktighet i verksamhets- och
arbetsmiljöfrågor och medverka till att dessa integreras.
10.1.3 Avsluta
När en medarbetare slutar är det av värde att ta tillvara dennes erfarenheter och synpunkter som
anställd. Att systematiskt genomföra avslutningssamtal är ett sätt att utveckla verksamheten. Att
visa intresse för medarbetarens erfarenheter och synpunkter kan också bidra till att skapa en positiv
bild av arbetsgivaren och förhoppningsvis till att den medarbetare som lämnar blir en bra
ambassadör. Genom att dokumentera och analysera intervjuerna kan vi också hitta möjligheter till
förbättringar i verksamheten, samt öka kunskapen om hur organisationen kan bli bättre på att
attrahera och behålla värdefulla medarbetare. En god systematik vad gäller avslutningssamtal ingår
också som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet som ett värdefullt redskap för att undersöka
arbetsmiljön.
Förvaltningens rutin för avslutningssamtal har utgångspunkt i att på ett systematiskt sätt samla in
och analysera de värdefulla synpunkter som lämnas av avgående medarbetare. Rutinen innebär att
samtal ska erbjudas varje tillsvidareanställd medarbetare. Närmaste chef använder inkomna
synpunkter som en del i underlaget för att kontinuerligt bedöma arbetsmiljön, enligt principerna om
”Systematiskt arbetsmiljöarbete”. Samtidigt skickas också dokumentation av genomförd intervju till
förvaltningens HR-funktion som årligen sammanställer och analyserar inkomna underlag för
rapport och dialog i förvaltningens samverkansgrupp och ledningsgrupp.
Underlagen från avslutningsintervjuerna kompletteras med resultatet från den Exit-enkät som
genomförs kommungemensamt. Ingången vid dialog kring resultatet är att se möjligheter till att
förbättra såväl verksamhet som arbetsmiljö och trivsel, för att kunna bli mer attraktiva som
arbetsgivare.

10.2 Personalmått
Nyckeltal
Andel heltid
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Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

91,5%

90,6%

91,2%
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Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Andel kvinnor som har heltid

89,9%

89,2%

89,1%

Andel män som har heltid

94,6%

93,4%

95,2%

25,7

26,8

27,8

Medarbetare yngre än 30 år

6,72%

7%

5,4%

Medarbetare 30 - 39 år

20,9%

22,2%

21,2%

Medarbetare 40 - 49 år

32,1%

30,3%

28,7%

Medarbetare 50 - 59 år

26,9%

27,1%

29,5%

Medarbetare 60 år och äldre

13,4%

13,4%

15,3%

4%

3,8%

4,5%

Sjukfrånvaro Kvinnor

4,7%

4,7%

5,6%

Sjukfrånvaro Män

2,8%

2,2%

2,6%

Långtidssjukfrånvaro

2,5%

2,2%

2,6%

Långtidssjukfrånvaro Kvinnor

2,9%

3%

3,5%

Långtidssjukfrånvaro Män

1,4%

0,8%

1,1%

536

531

523

Anställda andel kvinnor

64,4%

63,8%

64,8%

Anställda andel män

35,6%

36,2%

35,2%

Korttidssjukfrånvaro Kvinnor

1,9%

1,7%

2,2%

Korttidssjukfrånvaro Män

1,4%

1,4%

1,6%

Korttidssjukfrånvaro

1,7%

1,6%

1,9%

Frisknärvaro

70,1%

66%

63,6%

Frisknärvaro Kvinnor

67,6%

63,6%

57,9%

Frisknärvaro Män

75,1%

70,5%

74,4%

Personalomsättning

15,6%

11,3%

17,8%

Sjukfrånvaro, andel av
sjukfrånvaro 60 dagar eller mer

41,7%

42%

44,6%

Sjukfrånvaro, andel av
sjukfrånvaro 60 dagar eller mer
Kvinnor

43,9%

46,8%

47,5%

Sjukfrånvaro, andel av
sjukfrånvaro 60 dagar eller mer
Män

34,8%

23,3%

33,9%

46

46

47

Antal medarbetare per
enhetschef

Sjukfrånvaro Totalt

Anställda totalt

Medelålder
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11 Ekonomi med kommentarer
Kommunfullmäktige beslutade 8 juni 2021 om Kommunbudget 2022 och plan 2023-2024.
Följande avsnitt behandlar ramfördelning av driftbudget 2022 och sammandrag investeringsbudget
2022-2026.

11.1 Driftbudget
Ramfördelning driftbudget
Ramfördelning/ anslagsbindningsnivå

Bokslut 2020

Gemensam verksamhet

Budget 2021

Budget 2022

-36 649

-38 809

-41 764

-402 698

-421 441

-434 211

Vuxenutbildning

-27 903

-26 285

-29 905

Arbetsmarknad

-17 202

-17 561

-19 033

Etablering

-14 938

-11 614

-8 740

Ekonomiskt bistånd

-45 268

-44 402

-44 594

-544 658

-560 112

-578 247

Gymnasieverksamhet

Summa

Kommentar till ramfördelning driftbudget
Kommunfullmäktige beslutade i juni om Kommunbudgeten 2022 och plan 2023-2024.
Följande avsnitt behandlar ramfördelning av driftbudget 2022 och sammandrag investeringsbudget
2022-2024.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-08 § 96 att tilldela nämnden för Gymnasium &
Arbetsmarknad (GA) 578 247 tkr varav f.n. 86 066 tkr avser interna kostnader för tjänsteköp från
förvaltningen för Service. Justering av internhandeln med Service görs med indexuppräkning samt
eventuella volymförändringar som görs av förvaltningen. De interna kostnader och intäkter som
ingår i ramen är nu 3 037 och avser interna överenskommelser mellan Kultur & Fritid och Förskola
& Grundskola.
Den tilldelade budgetramen innehåller medel för volymökningar. För att fastställa vilka volymer
nämnden kommer att ha för budgetåret 2022 görs beräkningar med befolkningsprognos som
underlag. Det är antalet elever i gymnasieutbildning och vuxenutbildning som är nämndens ansvar.
Beräkning av volymförändringar har gjorts utifrån enhetskostnad per invånare inom Gymnasium &
Arbetsmarknad. Volymuppräkningen för utbildning i gymnasieskolan har skett med en
beräkningsfaktor av 82,7 procent per elev 16–19 år. Volymuppräkningen för vuxenutbildning har
gjorts med en beräkningsfaktor av 1,5 procent av 20–64 år.
Volymförändring

2022

2023

2024

Gymnasieutbildning

4

87

59

Vuxenutbildning

2

11

10

Antal elever till fastställda ersättningsnivåer ska rymmas inom nämndens nettoram och kan
innebära effektiviseringskrav för verksamhet i egen regi vilket i sin tur påverkar ersättningen till
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fristående aktörer utifrån principen om lika villkor.
Nämnden fastställer budget per verksamhet. Därigenom anger nämnden vilka budgetramar som ska
gälla under det kommande budgetåret på verksamhetsnivå.
Budgetansvar
Budgetansvaret inom nämnden ligger på förvaltningschef, verksamhetschef samt respektive
enhetschef och rektor.
Resursfördelning
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad fördelar ramarna till verksamheterna utifrån en
resursfördelningsmodell som till största delen utgår ifrån hur nämndens budget beräknas.
Gemensam verksamhet
I gemensam verksamhet ingår nämndverksamhet, Verksamhetsstöd & Utveckling, studie- och
yrkesvägledning samt gemensam verksamhet på Kompetenscentrum. Budgeten för den
gemensamma verksamheten beräknas utifrån föregående års budget med tillägg för pris- och
löneuppräkning och eventuella organisatoriska förändringar. Budgeten har ökat med ca 540 tkr då
det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) har flyttats från arbetsmarknad till studie- och
yrkesvägledning. För verksamhetsåret 2022 görs ytterligare en förändring med en höjning av
budgeten med 300 tkr till studie- och yrkesvägledning från etableringen.
Gymnasieverksamhet
Gymnasieutbildning består av gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, både i kommunal regi och
interkommunal handel samt friskolebidrag. Budgeten för gymnasieutbildning justeras årligen med
volymförändring i åldern 16-19 år med tillägg för pris- och löneuppräkning. De kommunala
gymnasieskolorna, Beda Hallbergs gymnasium, Aranäsgymnasiet och Elof Lindälvs gymnasium
ersätts med en elevpeng vilken varierar i belopp beroende på vilket program eleven läser. Elevtalen
per program och skola budgeteras under hösten året före och stäms sedan av månadsvis under
budgetåret och vid årets slut görs en slutgiltig avstämning i skolornas bokslut. Elevpengens storlek
fastställs inför varje budgetår och tillägg för pris- och löneuppräkning görs därför inte under året.
Gymnasiesärskolans budget för respektive skola beräknas dels utifrån antal elever och dels utifrån
elevernas behov av stöd och hjälp med bland annat kommunikation, förflyttning, måltider och
aktiviteter. Tillägg görs för pris- och löneuppräkning. Budgeten för interkommunal ersättning och
friskolebidrag beräknas på liknande sätt som budgeten för de kommunala gymnasieskolorna med
elevpeng och en prognos över antalet elever på respektive program.
För interkommunal ersättning beräknas dels antalet elever från annan kommun som studerar i en
kommunal gymnasieskola i Kungsbacka och dels antalet elever från Kungsbacka som studerar i en
skola i en annan kommun eller region. För elever i behov av omfattande särskilt stöd finns
möjlighet till tilläggsbelopp eller motsvarande för både kommunala och fristående skolor. För 2022
finns i ramen för gymnasieverksamhet 5 786 tkr för ökat elevantal i verksamheterna. I ramen för år
2022 finns även ett extra tillägg på 2 962 tkr för att möte de utmaningar som finns med fler antal
elever i åldern 16-19 år.
Vuxenutbildning
Vuxenutbildning innefattar grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, Komvux
som särskild utbildning, svenska för invandrare samt yrkeshögskoleutbildning. Vuxenutbildningens
budget justeras även den årligen med volymförändring i ålderskategorin 20-65 år och tillägg görs
för pris- och löneuppräkning. Den gymnasiala vuxenutbildningen, Svenska för invandrare (SFI)
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samt Svenska som andraspråk (SAS) som utförs av externa aktörer ersätts enligt prislistan i
auktorisationsvillkoren för vuxenutbildningen. Ersättningen fastställs och justeras av nämnden för
Gymnasium & Arbetsmarknad. För Yrkeshögskolans del finansieras verksamheten med intäkter
från Yrkeshögskolemyndigheten. För 2022 finns i ramen för vuxenutbildningsverksamhet 138 tkr
för ökat elevantal i verksamheterna. Inför budget 2022 har ramen för SFI ökat med 2 800 tkr som
flyttats från etablering. Justeringen görs för att kompensera SFI för minskade ersättningar från
Migrationsverket med motsvarande belopp.
Arbetsmarknad
Enheten för Arbetsmarknads budget beräknas utifrån föregående års budget med tillägg för prisoch löneuppräkning och eventuella organisatoriska förändringar. För 2022 har arbetsmarknad fått
utökad ram med 1 066 tkr för resursjobb. Detta finansieras genom att minska ramen för ekonomiskt
bistånd. För verksamhetsåret 2022 görs ytterligare en justering med en minskning av ramen med
540 tkr, då det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) har flyttats från arbetsmarknad till gemensam
verksamhet.
Etablering
Budgeten för mottagande av nyanlända, etableringsenheten, beräknas i två delar. Den första delen är
den ersättning vi beräknas få från Migrationsverket för mottagande av nyanlända familjer. Budgeten
för etableringsenheten, när det gäller verksamheten som avser mottagande av nyanlända familjer,
bygger på styrprincipen att enheten ska klara sina kostnader inom ramen för de intäkter som vi får
från Migrationsverket. Budgeten för den andra delen av etableringsenheten, verksamheten för
ensamkommande barn beräknas utifrån föregående års budget med tillägg för prisjusteringar och
löneökningar. Verksamheten för ensamkommande barn har minskat de senaste åren och därmed har
antal köpta platser minskat kraftigt. Inför budget 2022 har därför 2 800 tkr flyttats till
vuxenutbildningen och 300 tkr har flyttats till gemensam verksamhet.
Ekonomiskt bistånd
Budgeten för ekonomiskt bistånd beräknas utifrån föregående års budget med tillägg för pris- och
löneuppräkning och eventuella organisatoriska förändringar. Inför budget 2022 har ramen minskat
med 1 066 tkr som flyttats till arbetsmarknad.

11.2 Investeringsbudget
Investeringar (belopp i tkr)
Investeringar

Bokslut 2020

Budget 2021

Budget 2022

Plan 2023

Plan 20242026

Löpande

-4 839

-6 340

-6 340

-6 340

-19 020

Summa

-4 839

-6 340

-6 340

-6 340

-19 020

Kommentarer investeringsbudget
Investeringsbudgeten fördelas ut på förvaltningens enheter i förvaltningsbudgeten.

Nämndbudget 2022

35

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad

Kungsbacka kommun

12 Policys, planer och program
12.1 Styrdokument beslutade av kommunfullmäktige
Styrdokument

Beslutande paragraf/År

Attestreglemente

KF 2015-01-10 § 30

Kvalitet

KF 2013-08-13 § 101

Barnkonventionen - policy

KF 2014-11-11 §

Konkurrensprövning

KF 2011-02-01 § 8

Reglemente för arkivmyndigheten

KF 2019-04-09 § 45

Vision 2030

KF 2017-06-16 § 94

Kommunikation

KF 2019-12-10 § 194

Fordon

KF 2014-10-13 § 114

Biblioteksplan

KF 2021-04-13 § 68

Kulturpolitiskt program för Kungsbacka kommun

KF § 167/12

Policy för upphandling

KF § 2021-03-09 § 30

Policy för upphandling- tillämpningsanvisningar

KF § 164/09

Lokaler

KF 2014-11-11 § 153

Policy för internationellt arbete

KF § 2015-02-03 § 15

Policy för internationellt arbete- strategi

KF 2015-02-03 § 15

Konkurrensprövning - tillämpningsanvisningar

KF 2011-02-01 § 8

Personuppgifter - policy

KF 2018-06-14 § 111

Reglemente för nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad

KF 2018-06-14 § 110

Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18)

KF 2018-12-13 § 26

Taxa för kopia av allmän handling

KF 2021-04-13 § 65

Lokala ordningsföreskrifter

KF 2020-02-02 § 8

Attestreglemente - tillämpningsanvisningar

Ekonomichef 2015-05-01

E-målbild 2020

FC

Klimatstrategi

KF 2018-12-13 § 257

Invånardialog

KF 2014 § 119

Privata utförare

KF 2016-10-11 § 144

Direktupphandling

KS 2018-08-28 § 185

Förmåner till förtroendevalda

KF 2018-12-13 § 260

Arbetsgivarpolicy

KF 2019-06-11 § 86
Ann-Charlotte Järnström
2019-08-20

Regler för tjänsteresor
Arbetsmiljömål
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12.2 Styrdokument beslutade av nämnden för Gymnasium &
Arbetsmarknad
Styrdokument

Beslutande paragraf/År

Delegeringsförteckning

§92/2021

Samverkansavtal för Gymnasiesärskolan 2019/2020-2022/2023

Ordförandebeslut 2018-0830

Samverkansavtal för Gymnasieskolan 2019/2020-2022-2023

Ordförandebeslut 2018-0830

Samverkansavtal förvuxnas lärande inom Göteborgsregionen

GA/2019:104

Lokalbehov 2022-2026

§84/2020

Systematiskt arbetsmiljöarbete, 2019-02-26

§ 92/02

Drogpolicy skolor

§ 15/09

Strategi för internationalisering inom förvaltningen för Gymnasie &
Vuxenutbildning

§ 66/14

Policy för elevers kostnader

§ 21/2017

Dokumenthanteringsplan

§ 105/21

Sponsringspolicy

§ 60/12

Vägledande riktlinjer för ekonomiskt bistånd och försörjningsstöd

§ 60/2021

12.3 Styrdokument beslutade av kommunstyrelsen
Styrdokument

Beslutande paragraf/År

Riktlinjer för integration

KS 2019-11-26 § 275

Ansvar och uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter

KS 2020-02-18 § 32
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13 Avgifter och taxor
Tabell taxor och avgifter
Taxa, Avgift

Giltig fr o m

Beslutad av,
datum

Administrativ avgift för ersatta skolkort

2013 -01-01

KF
§148/2012-0523
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Anmärkning
250 kr/kort

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-09-28
Diarienummer

GA 2021-00083

Återrapport av utredning: Initiativärende från Alliansen för stärkt arbetslinje och bättre
integration

Förslag till beslut i nämnden för Gymnasium och Arbetsmarknad
Återrapporten antecknas till protokollet utan beslut i saken.
Sammanfattning av ärendet
Alliansen (M, L, C, KD) inkom den 17 mars 2021 med en skrivelse till nämnden för Gymnasium och
Arbetsmarknad med uppdrag till förvaltningen att utreda fem punkter kopplat till stärkt arbetslinje och
bättre integration.
Förvaltningen fick i uppdrag att återrapportera utredningsärenden kopplat till initiativet inom sex
månader från datum för justerat protokoll. Samtliga utredningsförslag skall harmonisera med
Kungsbackas unika arbetsmarknadsmodell.
Beslutsunderlag
Gymnasium och arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-09-28
Initiativärende från Alliansen för stärkt arbetslinje och bättre integration, 2021-03-17
Beskrivning av ärendet
Alliansens skrivning innehåller följande i uppdrag till förvaltningen för Gymnasium och
Arbetsmarknad;
 Att utreda förutsättningar för att införa hembesök som en naturlig del av
försörjningsstödprocessen. För hushåll där barn ingår skall regelbundna hembesök vara
obligatoriskt, och barnperspektivet skall ha en central roll i arbetet.


Att utreda möjligheten att inarbeta rutiner för att i regel betala ut försörjningsstöd till
kvinnan i hushållet. Undantag skall beviljas med mycket stor restriktivitet.



Att utreda möjligheterna till en ytterligare utökad fritidspeng för barn som ingår i
hushåll där behovet av social och fysisk aktivitet bedöms särskilt stort.
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Att utreda möjligheterna att införa krav på heltids motprestation snarast efter beviljat
försörjningsstöd. Motprestationen skall anpassas efter de individuella förutsättningarna.
Exempel på motprestation kan vara parkarbete, klottersanering eller utbildning i det
svenska samhällssystemet. Denna utredning skall samordnas med det pågående
utredningsuppdrag som åligger Kommunstyrelsen. (Dnr 2020-01164)



Att utreda möjligheterna att revidera gällande regelverk inom försörjningsstöd till att ej
kompensera studiestöd/CSN-bidrag som dragits in på grund av skolk, även om den
studerande är under arton år.

Nedan följer förvaltningens utredning för respektive utredningsuppdrag.
Utredning av förutsättningar för att införa hembesök som en naturlig del av
försörjningsstödprocessen. För hushåll där barn ingår skall regelbundna hembesök vara
obligatoriskt, och barnperspektivet skall ha en central roll i arbetet
Befintlig hantering
Enheten för Myndighet genomför idag hembesök när detta är nödvändigt för biståndsprocessen.
Exempelvis görs hembesök vid inkommen ansökan om hemutrustningslån för att göra en
bedömning vilken typ av möbler som den sökande behöver och för att göra en
kostnadsuppskattning. Hembesöket tydliggör i dessa fall skälig levnadsnivå och kan resultera i bifall,
avslag eller justering av sökt bistånd med höjning eller sänkning.
Hembesök kan också göras vid misstanke om fusk. Dessa leder sällan till någon upptäckt då hembesök
alltid måste meddelas i förväg. (se rubrik Styrdokument och praxis) När det gäller fusk är förvaltningens
bedömning att det aktiva och systematiska arbete som görs när det gäller att granska sociala medier är
det mest effektiva (utöver stickprovskontrollerna) för att upptäcka om en enskild som ansöker om
ekonomiskt bistånd inte följer reglerna.
Barn- och ungdomsenheten på förvaltningen för Individ & Familjeomsorg utför hembesök i ärenden
där det finns behov av att göra en prövning av barnets bästa. En prövning görs då utifrån familjens
vardag och främst hur föräldrarnas förmåga ser ut. Är enheten för Myndighet på Gymnasium &
Arbetsmarknad beroende av uppgifter kring levnadsförhållanden för att göra en prövning om
ekonomiskt bistånd, bistår Barn-och ungdomsenheten med dessa. För att få tillgång till dessa uppgifter
krävs samtycke från familjen.
Styrdokument och praxis
Av Socialstyrelsens handbok för ekonomiskt bistånd framgår att det inte finns någon
författningsbestämmelse som ger socialnämnden rätt att undersöka en enskild persons bostad i ett
biståndsärende. Därför måste socialnämnden göra hembesök på ett sätt som inte står i strid med
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regeringsformen och Europakonventionen. Det betyder att besöket inte får vara påtvingat utan den
enskilde måste samtycka. Om personen vägrar att tillåta hembesök, får det inte per automatik leda till
att hans eller hennes ansökan om ekonomiskt bistånd avslås.
Den enskildes rätt till bistånd ska prövas förutsättningslöst på grundval av vad som har kommit fram i
utredningen. Vid den slutliga prövningen kan det till exempel visa sig att de uppgifter som den
enskilde har lämnat är tillräckliga för att bevilja bistånd, eller att myndigheten skaffat sig tillräcklig
information på annat sätt. Då ska ansökan bifallas även om socialnämnden inte har fått göra ett
hembesök.
Socialnämnden får inte heller ha som rutin att göra hembesök hos alla som ansöker om ekonomiskt
bistånd. Nämnden får bara göra hembesök när det framstår som nödvändigt för att få ett
tillfredsställande underlag för prövningen av personens ansökan om ekonomiskt bistånd. Exempel på
där det kan framstå som nödvändigt är inför ansökan om hemutrustning, eller för att utreda eventuellt
samboskap.
JO:s 2011/12 s. 377 JO har riktat kritik mot stadsdelsförvaltningar som angav att hembesök skulle
göras hos alla som uppbar försörjningsstöd och att bristande samarbetsvilja kunde påverka rätten till
bistånd. Det finns ingen laglig rätt att i ett ärende om bistånd undersöka en enskild persons bostad utan
detta ska endast göras i undantagsfall. Besöket måste äga rum med den enskildes samtycke, annars
strider det mot både regeringsformen och Europakonventionen.
Om nämnden anser att ett hembesök är avgörande för att kunna besluta om bistånd i ett enskilt fall,
måste den enskilde informeras om detta. Det ankommer då på den enskilde om han eller hon vill att ett
hembesök ska genomföras eller inte. Om den enskilde då nekar och därmed inte medverkar till
utredningen kan ansökan om ekonomiskt bistånd komma att avslås.
Omvärldsspaning
Förvaltningen har gjort en omvärldsspaning genom att kontakta några kommuner för att undersöka hur
hembesök hanteras. Nedan följer exempel på hur några av dessa kommuner arbetar med hembesök
och hur hembesök hanteras i försörjningsstödsprocessen.
Växjö kommun
I Växjö görs stickprovskontroller som en del av försörjningsstödsprocessen. Ett stickprov kan ibland
medföra ett hembesök, men aldrig utan att en misstanke om eventuellt fusk framkommit. Hembesök
utan att där finns en misstanke görs aldrig. Hembesök genomförs främst vid ansökningar om
hemutrustning. Kommunen har ännu inte kunnat mäta, eller se, några effekter av arbetssättet. Nu har
digitala stickprov införts och man hoppas därmed kunna följa upp arbetet på ett bättre sätt framåt.
Barnkonsekvensanalyser görs och man dokumenterar dessa i ärenden när det handlar om
hemutrustning, såväl vid bifall som vid avslag. Detta gäller alla beslut som påverkar barnens situation
som till exempel hyres-och elskulder. Om oro för barn uppstår på grund av information som
Ekonomiskt bistånd fått till sig görs alltid en anmälan till avdelningen Barn och familj.
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Staffanstorps kommun
I Staffanstorp gjordes hembesök som en del av försörjningsstödsprocessen under en period för ett antal
år sedan. Detta görs inte längre. Det som främst gjorde att det upphörde var att familjerna främst fick
en förväntan på högre bistånd och att det inte gav några positiva effekter i övrigt.
Förvaltningen uppger att bedömningen är att Socialtjänstlagen och Socialstyrelsens styrning
har integritet i fokus, både för vuxna och barn. Hembesök ska göras med ett tydligt syfte och inte vara
tvingande. Vidare uppger de att det inte är alla barn som känner till att familjen får ekonomiskt
bistånd och det kan vara att se till barnets bästa att det är så.
Solna kommun
Svar inväntas och kompletteras med till nämnden.
Harmonisera med Kungsbackas unika arbetsmarknadsprocess
Kungsbacka kommun införde 2018 Kungsbackas unika arbetsmarknadsprocess med syftet att stärka
den enskildes egna resurser med ett tillitsbaserat arbetssätt vad gäller ekonomiskt bistånd. Detta
innebär bland annat att underlag inte ges in till enheten för Myndighet annat än när en invånare gör en
nyansökan, vid stickprovskontroller eller vid misstanke om fusk. Att utöka utredningen till att
regelmässigt även göra hembesök kan tolkas som att frångå en tydlig modell om tillit till individen. De
systematiska uppföljningar som gjorts sedan maj 2018 och fortlöpande visar att modellen ger goda
resultat, till exempel i form av lägre utbetalt ekonomiskt bistånd.
Att göra ett hembesök om året för varje hushåll skulle innebära två heltidstjänster. Kostnaden för två
heltidstjänster beräknas uppgå till 1,3 miljoner kronor. I denna kostnad ingår inte resor, larm och övrig
utrustning.
Förvaltningens förslag
Rutinerna för hembesök tydliggörs och resultatet av eventuella hembesök redovisas i
kvartalsrapportering till Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad tillsammans med övriga insatser
för att förebygga och åtgärda att regelverket för ekonomiskt bistånd inte följs av berörda individer.
Utredning av möjligheten att inarbeta rutiner för att i regel betala ut försörjningsstöd till
kvinnan i hushållet. Undantag skall beviljas med mycket stor restriktivitet
Befintlig hantering
I dagsläget, i nuvarande verksamhetssystem Combine, är mannen aktledare i de ärenden där hushållet
utgörs av en man och en kvinna. I ett samkönat hushåll är den äldre kvinnan aktledare. Grunden för att
ha en styrd ordning är att undvika att öppna dubbla ärenden, vilket riskerar felaktig statistik.
Omvärldsspaning
Vid en omvärldsspaning kan konstateras att utbetalningen av ekonomiskt bistånd sker på olika sätt. Ett
flertal kommuner, såsom Laholm, Varberg, Halmstad och Mölndal låter hushållet själv avgöra till
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vilken person utbetalning ska ske. Några kommuner delar upp utbetalningen till båda sökanden.
Ytterligare exempel är Nacka kommun som använder verksamhetssystemet Procapita. Där
är aktledare alltid kvinnan, men utbetalning sker till den som hushållet anger. Värmdö kommun har
kvinnan som aktledare och utbetalning sker också till kvinnan.
Förvaltningens förslag
En upphandling av ett nytt verksamhetssystem kommer att genomföras under 2022. I upphandlingen
ska det kravställas att ekonomiskt bistånd ska kunna utbetalas till kvinnan.
Utredning om möjligheterna till en ytterligare utökad fritidspeng för barn som ingår i hushåll
där behovet av social och fysisk aktivitet bedöms särskilt stort
Befintlig hantering
År 2016 togs fritidspengen bort som en egen post inom försörjningsstöd. Istället höjdes
posten fritid/lek i riksnormen för alla barn och ungdomar.
I Kungsbacka har man sedan dess valt att ha kvar möjligheten att ändå bevilja en extra fritidspeng till
barn och ungdomar i familjer med behov av långvarigt försörjningsstöd. Denna möjlighet används en
hel del till exempelvis idrottsavgifter, Kulturskolan, läger och viss utrustning.
Enheten för Myndighet har ingen kännedom om att det i något ärende inte räckt till med den extra
summa som kan beviljas. Avslag görs för hela avgiften för dyra fritidsaktiviteter, såsom exempelvis
ridning. Grunden för ett sådant avslag är att bedömningen av rätten till ekonomiskt bistånd ska utgå
ifrån vad en låginkomsttagare på orten normalt har möjlighet till. Då är det endast vid särskilda behov,
till exempel funktionsnedsättning, som en sådan aktivitet berättigar till ekonomiskt bistånd.
Förvaltningens förslag
Rutiner och regelverk för ansökan om extra fritidspeng för långtidsberoende barnfamiljer tydliggörs
och information om detta sprids till andra förvaltningar som kommer i kontakt med målgruppen.
Utredning av möjligheterna att införa krav på heltids motprestation snarast efter beviljat
försörjningsstöd. Motprestationen skall anpassas efter de individuella förutsättningarna.
Befintlig hantering
Kungsbacka Kommun arbetar sedan maj 2018 utifrån Kungsbackas unika arbetsmarknadsprocess.
Kommuninvånare som söker försörjningsstöd påbörjar sin individuella planering på enheten för
Arbetsmarknad senast fyrtioåtta timmar efter ansökan om försörjningsstöd inkommit till enheten för
Myndighet. Denna planering innebär krav och ett eget ansvar för de aktiviteter som ska leda till
självförsörjning. Först när personen bedöms som aktiv i sin planering fattar enheten för Myndighet
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beslut om utbetalning av försörjningsstöd. Om personen bryter planeringen utbetalas inte
försörjningsstöd.
I arbetsmarknadsprocessen arbetar enheten för Arbetsmarknad sedan 2018 utifrån
konceptet arbetsplats först, vilket innebär att alla ska komma ut till en arbetsplats parallellt med övrig
individuell planering och aktivitet mot självförsörjning. För att möjliggöra kortare ledtider mellan
inskrivning och praktik/anställning behöver det finnas tillgängliga platser inom olika verksamheter
inom kommunen. Dessa ska kunna leda till både att få ny erfarenhet och referenser, men också olika
typer av subventionerade anställningar i samverkan med Arbetsförmedlingen.
Styrdokument och praxis
Enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen har den som inte kan försörja sig, men som kan arbeta, rätt till
försörjningsstöd om hen står till arbetsmarknadens förfogande, i vilket ingår att vid behov delta i
kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning vid folkhögskola.
Om det finns godtagbara skäl har den enskilde rätt till försörjningsstöd även om han eller hon inte står
till arbetsmarknadens förfogande. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig
levnadsnivå.
Vad som är godtagbara skäl att inte stå till arbetsmarknadens förfogande bedöms från fall till fall. Det
kan till exempel handla om sjukdom i familjen eller andra trängande familjeangelägenheter. (Prop.
2015/16:136)
Enligt 1 kap 4 § får Socialnämnden begära att den som får försörjningsstöd under viss tid ska delta i av
nämnden anvisad praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet om den enskilde inte har kunnat
erbjudas någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd vilket ska syfta till att utveckla den enskildes
möjligheter att i framtiden försörja sig själv. Verksamheten ska stärka den enskildes möjligheter att
komma in på arbetsmarknaden eller, där så är lämpligt, på en fortsatt utbildning. Den ska utformas
med skälig hänsyn till den enskildes individuella önskemål och förutsättningar. Socialnämnden ska
samråda med Arbetsförmedlingen innan beslut fattas enligt första stycket. Lag (2013:421).
Detta innebär att den sökande ska ha för avsikt att arbeta och vara aktiv i sitt arbetssökande, inte enbart
invänta anvisningar från Arbetsförmedlingen.
Enligt 4 kap 5 § får fortsatt försörjningsstöd vägras eller nedsättas om den enskilde utan godtagbart
skäl avböjer att delta i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet som anvisats. Detsamma
gäller om han eller hon utan godtagbart skäl uteblir från praktiken eller den kompetenshöjande
verksamheten.
Det framgår av Socialstyrelsens handbok för socialtjänsten att kraven på den enskilde inte kan drivas
hur långt som helst. För personer som har sociala problem, till exempel missbruk, är rättspraxis tydlig.
De ska i första hand erbjudas hjälp för sina sociala problem och socialtjänsten ska tillsammans med
den enskilde planera för hur man på lång sikt ska kunna nå självförsörjning (Socialstyrelsen,
Ekonomiskt bistånd, Handbok för socialtjänsten, s. 85).
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Tvingande inslag finns inte i Socialtjänstlagen. Det är förbehållet särskilda tvångslagar. Det är
socialtjänstens ansvar att arbeta på ett sådant sätt att den enskilde blir motiverad till att förändra sin
situation. Sammanfattningsvis innebär det ovan sagda att, trots socialtjänstens grundläggande princip
om att frivillighet och självbestämmande ska vara vägledande vid all handläggning av ärenden och att
nämndens insatser ska utformas och genomföras tillsammans med den enskilde, är detta inte något
hinder mot att ställa krav på enskilda som ansöker om ekonomiskt bistånd. Dock måste kraven
anpassas utifrån enskildas olika förhållanden. Socialtjänsten måste alltid göra en individuell
bedömning av den biståndssökandes behov och förmåga.
Krav på motprestation kan tolkas och tillämpas olika. Kungsbacka kommuns kravställning är hög.
Koppling pågående utredningsuppdrag kring kompetens- och självförsörjning genom anpassade
eller vanliga anställningar i våra kommunala verksamheter som åligger Kommunstyrelsen
(Dnr 2020-01164)
Kungsbacka har haft och har en relativt låg arbetslöshet men vissa målgrupper har fortfarande svårt att
etablera sig på arbetsmarknaden. Både kommunen som arbetsgivare och näringslivet behöver möta
upp behoven hos den enskilde för att kunna bli självförsörjande och ta ansvar för sitt eget liv och
framtid, vilket på sikt kommer gynna alla parter både ekonomiskt och socialt.
Genom att kraftsamla över förvaltningsgränserna och gemensamt ta ansvar för att de personer som står
utanför arbetsmarknaden ges en möjlighet till ett första steg in på arbetsmarknaden kommer
möjligheten att minska arbetslöshet och långvarigt försörjningsstöd i Kungsbacka förbättras
ytterligare. Dessutom kan värdefull kompetens fångas upp och matcha kompetensförsörjningsbehovet
framåt.
Parallellt med att förvaltningens förslag tagits fram har samarbete skett med pågående
utredningsuppdrag kring kompetens- och självförsörjning genom anpassade eller vanliga anställningar
i våra kommunala verksamheter som åligger Kommunstyrelsen (Dnr 2020-01164). Det
utredningsuppdraget är inte slutfört, men i samordningen framkommer att utredningen med stor
sannolikhet kommer att föreslå en starkare styrning av hur Kungsbacka kommun som arbetsgivare ska
ta ett större ansvar för att leverera fler arbetstillfällen för berörd målgrupp.
Eftersom förvaltningens arbetssätt redan idag är arbetsplats först med fyrtioåttatimmarsperspektiv är
det snabb tillgång till arbetstillfällen som kommer att leda till att individer alltid kommer ut på
arbetsplats omgående, till exempel genom den nya satsningen på så kallade resursjobb där
försörjningsstöd omvandlas till lön. Därav ser förvaltningen att det är positivt och avgörande att ett
beslut om starkare styrning av antal arbetstillfällen för just denna målgrupp i Kungsbacka kommun
fattas.
Harmonisera med Kungsbackas unika arbetsmarknadsprocess
Krav på motprestation kan av kommuner tolkas och tillämpas olika. Kungsbacka kommuns
kravställning är hög utifrån kommunens unika arbetsmarknadsprocess. Arbetssättet innebär att
en enskild som söker försörjningsstöd måste följa sin arbetsmarknadsplan för att få ekonomiskt bistånd
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utbetalt. Arbetsmarknadsplanen tar hänsyn till individuella förutsättningar. Ungefär 85 procent av
målgruppen har förutsättningar att gå arbetslinjen och krav ställs på detta. Ungefär 15 procent har vid
inskrivning i arbetsmarknadsprocessen inte förutsättningar att gå arbetslinjen och
då kan arbetsmarknadsplanen innehålla även andra insatser som ska följas och skötas, till exempel
insatser från Individ & Familjeomsorg. Om den enskilde bryter sin planering utbetalas inte
försörjningsstöd.
Förvaltningens förslag
Utifrån gällande lagstiftning och Kungsbackas unika arbetsmarknadsprocess bedömer förvaltningen att
de krav som redan idag ställs för att en individ ska beviljas försörjningsstöd är så högt ställda som det
är möjligt i relation till lagstiftningen. När tillgången till arbetstillfällen ökar kommer arbetsplats först,
och därmed motprestation kopplad till arbetsplats, kunna hanteras ännu snabbare än idag.
Utredning om revidering av regelverk inom ekonomiskt bistånd till att inte kompensera
studiestöd/CSN-bidrag som dragits in på grund av skolk, även till den studerande som är
minderårig
Enligt en tydlig rättspraxis framgår det att underåriga gymnasieungdomar saknar underhållsskyldighet
gentemot sina föräldrar. Det finns därför inte något lagligt stöd för att fiktivt få räkna med indraget
studiestöd på grund av frånvaro för underåriga ungdomar vid beräkningen av ekonomiskt hushåll för
hela hushållet.

Cynthia Runefjärd
Förvaltningschef

Karin Zetterman
Verksamhetschef Kompetenscentrum

Initiativ för stärkt arbetslinje och bättre integration
En satsning på högre sysselsättning, bättre integration och minskat fusk i välfärden.
Integrationen är vår tids viktigaste samhällsfråga.
Jobbklyftan mellan inrikes- och utrikesfödda har ökat kraftigt, och arbetslösheten är fem gånger så
hög för en person född utanför Europa som för en person född i Sverige.
Vägen till riktig integration börjar med kravställande. Det skall vara en självklarhet att lära sig vårt
språk, våra lagar och våra normer. Det är inte alltid lätt att vara ny i ett främmande land, men genom
flit, drivkraft och vilja kan man på relativt kort tid bli en del av vårt samhälle och vår arbetsmarknad.
Lika rättigheter och möjligheter för kvinnor är inte en självklarhet i alla familjer. Genom att som norm
betala ut försörjningsstödet till kvinnan i hushållet tar vi ett steg mot att stärka jämställdheten i
Kungsbackas hushåll. Genom att införa hembesök som en naturlig del i försörjningsstödet får vi en
bättre bild av de sökandes ekonomiska och sociala situation.
Många av våra nyanlända är yngre människor med lägre utbildningsbakgrund än jämnåriga som är
födda i Sverige. För dessa skall vi erbjuda en högkvalitativ skola, en meningsfull fritid och möjligheten
att själva forma sin framtid.
Tillsammans gör vi Kungsbacka till ett föredöme i Sverige.
Vi ger förvaltningen för Gymnasium och Arbetsmarknad i uppdrag;
 Att utreda förutsättningar för att införa hembesök som en naturlig del av
försörjningsstödprocessen. För hushåll där barn ingår skall regelbundna hembesök vara
obligatoriskt, och barnperspektivet skall ha en central roll i arbetet.
 Att utreda möjligheten att inarbeta rutiner för att i regel betala ut försörjningsstöd till
kvinnan i hushållet. Undantag skall beviljas med mycket stor restriktivitet.
 Att utreda möjligheterna till en ytterligare utökad fritidspeng för barn som ingår i hushåll där
behovet av social och fysisk aktivitet bedöms särskilt stort.
 Att utreda möjligheterna att införa krav på heltids motprestation snarast efter beviljat
försörjningsstöd. Motprestationen skall anpassas efter de individuella förutsättningarna.
Exempel på motprestation kan vara parkarbete, klottersanering eller utbildning i det svenska
samhällssystemet. Denna utredning skall samordnas med det pågående utredningsuppdrag
som åligger Kommunstyrelsen. (Dnr 2020-01164)
 Att utreda möjligheterna att revidera gällande regelverk inom försörjningsstöd till att ej
kompensera studiestöd/CSN-bidrag som dragits in på grund av skolk, även om den
studerande är under arton år.

 Att återrapportera utredningsärenden kopplat till detta initiativ inom sex månader från

datum för justerat protokoll. Samtliga utredningsförslag skall harmonisera med Kungsbackas
unika arbetsmarknadsmodell.
Emanuel Forsell (M)
Gruppledare

Elin Hysén (L)
Ordförande

Annika Hedman (C)
Ledamot

My Clingston (KD)
Ledamot
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1. Inledning och metod
Enligt föreskrifterna i AFS 2001:1 ska arbetsgivaren varje år göra en uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet (SAM) och undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs i enlighet med föreskrifterna.
Syftet med uppföljningen är dels att undersöka om organisationen har ändamålsenliga rutiner och arbetar
efter dem, dels att få indikationer på områden/rutiner som behöver förbättras.
Uppföljningen fungerar även som en återrapportering till nämnden. I Kungsbacka kommun har kommunens
politiska nämnder uppdraget att vara den yttersta arbetsgivarföreträdaren, med det yttersta
arbetsmiljöansvaret. Nämnden fördelar emellertid arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschef som i sin tur
fördelar vidare till chefer och anställda i verksamheten. I samband med den årliga uppföljningen av det
systematiska arbetsmiljöarbetet får nämnden kännedom och information om hur arbetsmiljöarbetet fungerar.
Inom förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad sker uppföljningen enligt följande:
Varje chef med arbetsmiljöansvar värderar enhetens systematiska arbetsmiljöarbete, genom att svara på ett
antal uppföljningsfrågor i verksamhetsuppföljningssystemet Stratsys. Detta görs företrädesvis tillsammans
med skyddsombud, medarbetarrepresentant (-er) eller på Arbetsplatsträffen (APT).
Under april månad följs SAM upp på verksamhetsnivå vid respektive lokal samverkansgrupp (LSG).
Sammanställningen i Stratsys används som underlag för dialog och kompletteras /kommenteras. I samband
med uppföljningen går LSG också igenom rutinerna för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Behov av
förändringar, och/eller synpunkter, skickas med rapporten från uppföljningen.
Dessutom behandlas en sammanställning av olycksfall och tillbud för både elever/deltagare och personal på
LSG. Saknas LSG-nivå görs genomgångar istället per APT.
Varje LSG, alternativt APT, skickar en sammanställning, innehållande kommentarer utifrån
Stratsysunderlaget, eventuella synpunkter och en redogörelse av olycksfall och tillbud under året, till
förvaltningens HR-specialist, som sammanställer underlagen för behandling i
förvaltningssamverkansgruppen, som är tillika förvaltningens skyddskommitté.
En återrapport sker därefter till nämnden, som har det yttersta arbetsmiljöansvaret.
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2. Vårt systematiska arbetsmiljöarbete under året
Den största och viktigaste delen av det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs via enheternas
arbetsplatsträffar, tillsammans med medarbetare och skyddsombud samt genom förvaltningens tre
samverkansgrupper, som alla har uppgiften att fungera som skyddskommittéer i arbetsmiljölagens mening.
Arbetsmiljöarbetet följs upp regelbundet och utvecklingsbehov diskuteras tillsammans med fackliga
företrädare i förvaltningens samverkansgrupper.
Till stöd för systematiken i arbetsmiljöarbetet finns dels kommungemensamma, dels kompletterande
förvaltningsspecifika rutiner. Respektive chef är ansvarig och bedriver arbetsmiljöarbetet tillsammans med
sina medarbetare och skyddsombud enligt den skriftliga fördelningen av arbetsmiljöuppgifter.
Förvaltningens HR-funktion tillser att uppföljning och utveckling inom området sker och finns som stöd för
chefer vid särskilda händelser eller i det kontinuerliga arbetet.

2.1. Viktiga händelser under året
Arbetsmiljöfrågor utifrån pandemi
En viktig och framträdande del av arbetsmiljöarbetet under 2020 har naturligtvis varit frågor kopplade till
Covid-19. Arbetsgivare och fackliga parter har genomfört ett flertal riskbedömningar på olika nivåer, vid
olika skeden av pandemin. Fokus har varit att minska risken för smittspridning och att tillgodose en så säker
arbetsmiljö som möjligt för förvaltningens medarbetare, under de speciella omständigheter som har rått.
I samband med distansundervisning och distansarbete har särskilda riskbedömningar genomförts och ett
kontinuerligt arbete med åtgärder har skett. Det har under året varit mycket viktigt med tät kontakt mellan
arbetsgivare, fackliga representanter och medarbetare, då information och förutsättningar ofta ändrats med
kort varsel.
Struktur för att informera/föra dialog om viktiga arbetsmiljörutiner
Utifrån resultatet av en tidigare genomförd uppföljning av SAM har framkommit behov av att stötta
förvaltningens chefer i arbetet med att få till en kontinuitet i att informera om och prata med medarbetare om
viktiga arbetsmiljöfrågor. HR-funktionen har därför tagit fram ett underlag till årshjul, som varje chef kan gå
igenom tillsammans med sina arbetsgrupper. Årshjulet och därtill hörande material täcker områden såsom
samverkan, arbetsmiljölagstiftning, föreskrifter, våld och hot, kränkande särbehandling, företagshälsa, droger
och alkohol och organisatorisk och social arbetsmiljö.
Stödmaterialet har behandlats i förvaltningssamverkansgruppen (skyddskommitté), implementerades i slutet
av 2019 och började användas under 2020, både vid introduktion av nya medarbetare och även i fortsatt
arbete med medarbetarna. Det består av sju avsnitt och ett förslag kring hur de olika avsnitten kan gås
igenom för att få till en systematik och en regelbundenhet. Chefen tillsammans med sin arbetsgrupp kan dock
komma överens om ett annat upplägg. Viktigt är att både medarbetaren och arbetsgivaren känner att de
förfogar över frågorna tillsammans. Varje avsnitt avslutas med diskussionsfrågor som chef och medarbetare
kan ha att utgå ifrån.
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Arbetsmiljöutbildning
Samtliga chefer och skyddsombud har nu genomfört steg 1- 6 i kommunens gemensamma
arbetsmiljöutbildning. Löpande utvärderingar av utbildningarna har visat att deltagarna generellt sett funnit
dem givande, framför allt tack vare möjlighet till dialog och gemensamt resonemang kring utmanande
situationer, såväl chefer emellan som i samtalen chef och skyddsombud.
Fortsatt utveckling av facklig samverkan
Det har också arbetats vidare med att utveckla samverkan mellan arbetsgivare och de fackliga
organisationerna. Grundtanken är att en fungerande samverkan bidrar till utveckling av verksamhet, såväl
som till delaktighet och engagemang hos medarbetare. En dialog förs också kring hur APT används på bästa
sätt för att bidra till medarbetares delaktighet i verksamhets- och arbetsmiljöfrågor och medverka till att
dessa integreras.
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3. Checklista för årlig uppföljning
Nedan följer resultatet av den checklista som varje enhetschef i förvaltningen fyllt i med avseende på
självvärdering av sin enhet.

Frågor

Svar, Antal 2020

Ingår systematiskt arbetsmiljöarbete som en
naturlig del i den dagliga verksamheten?

Medverkar medarbetare och är delaktiga i det
systematiska arbetsmiljöarbetet?

Medverkar skyddsombud- och eller
elevskyddsombud i det systematiska
arbetsmiljöarbetet?
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Frågor

Svar, Antal 2020

Finns kunskap om kommunens
arbetsgivarpolicy?

Finns kunskap om hur man ska
rapporter/anmäla tillbud och arbetsolyckor.

Finns kunskap om Kungsbacka kommuns
regler och rutin för kränkande särbehandling?

Finns kunskap om kommunens policy och
handlingsplan för en drogfri arbetsplats?
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Frågor

Svar, Antal 2020

Finns kunskap om vilka föreskrifter, AFS, som
gäller för verksamheten?

Finns kunskap om personalvårdsprogram Falck
Healthcare?

Finns kunskap om företagshälsovården?

Genomförs riskbedömning vid planering och
eller förändring i verksamheten?

8

Gymnasium & Arbetsmarknad
Uppföljning Systematiskt arbetsmiljöarbete 2020

Kungsbacka kommun

Frågor

Svar, Antal 2020

Genomförs arbete med friskfaktorer på
arbetsplatsträffen eller i annat forum?

Genomförs utredning av allvarliga tillbud,
ohälsa och olycksfall?

Finns skriftlig uppgiftsfördelning för
arbetsmiljöansvarig chef?

Finns tillräckliga befogenheter, resurser och
kompetens utifrån uppgiftsfördelningen som är
genomförd?
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Frågor

Svar, Antal 2020

Har du som chef tillräckliga kunskaper inom
systematiskt arbetsmiljöarbete?

Har du som chef tillräckliga kunskaper om
organisatorisk och social arbetsmiljö?

Har du som chef tillräckliga kunskaper för att se
till att medarbetarnas arbetsuppgifter och
befogenheter inte ger upphov till ohälsosam
arbetsbelastning?

Har du som chef tillräckliga kunskaper om vilka
åtgärder som behövs för att motverka att
arbetstidens förläggning leder till ohälsa hos
medarbetarna?
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3.1. Fackliga synpunkter från lokala samverkansgrupper och
förvaltningens samverkansgrupp
Den lokala samverkansgruppen för Gymnasiet behandlade resultatet av verksamhetens årliga
uppföljning vid sammanträde den 28 april 2021. Inga särskilda synpunkter från facklig part finns
protokollförda från tillfället.
De områdena av SAM man behöver arbeta vidare med är att riskbedömningar görs i Stratsys, att
utredningar och uppföljningar av tillbud görs i KIA-systemet samt tydliggörande av när arbete sker
med friskfaktorer på APT. Parterna för också en dialog om att vissa delar av enkäten bör
tydliggöras tillsammans med medarbetarna. Ett särskilt fokus bör läggas på drogpolicy och
kränkande särbehandling. Det årshjul som tagits fram gällande det systematiska arbetsmiljöarbetet
och gemensamt arbete under APT blir en del av handlingsplanen för 2021. Akavia lyfter vidare att
det inte gjorts några riskbedömningar under 2020 på Yrkeshögskolan.
Verksamhetsstöd & Utveckling har inte något ”eget” skyddsombud, och därför inget naturligt
samarbete i det dagliga arbetet. Däremot finns möjlighet till kontakt och samarbete vid behov, som
exempelvis i samband med frågor kopplade till arbetsplatsen Vägmästaren – som utgör ett
skyddsområde och delas med andra förvaltningar.
Den 27 september behandlades förvaltningens resultat av uppföljningen i
förvaltningssamverkansgruppen.
En synpunkt är gällande ifyllandet av uppföljning att det helst bör göras med skyddsombud eller
medarbetare närvarande. LR anser att det bör göras med fackliga parter så att de är involverade.
Vidare önskar samtliga fack en större systematik kring riskbedömning och uppföljning samt
åtgärdsplaner kopplat till det. Ett omtag kommer göras med riskbedömningar samt deras
uppföljningar, vilket också lyfts i rapporten. Lärarnas riksförbund och Akavia anser vidare att
rutinerna för det systematiska arbetsmiljöarbetet inte fungerar fullt ut på LSG- nivå och att många
frågor landar ner på APT nivå. Önska finns att arbetet ska göras i SAM- kommitté. Det gäller även
uppföljning av tillbud.
Akavia lyfter att arbetet på enheterna är inte tillräckligt, de psykosociala faktorerna diskuteras inte.
Det finns en upplevelse att medarbetare har svårt att uttrycka vad de tycker för att slippa dialogen
och upplevelsen är att pulsmätningarna inte fungerar. AG berättar om arbetet som kommer ske med
utvecklande medarbetarskap och hoppas att detta gör att pulsmätningarna får önskad effekt
framöver. LR och LF anser att det inte ges tid att fånga upp och skicka vidare frågor till
skyddskommittén utifrån pulsmätningarna. Det önskas därför en tydlighet från APT vad chefen kan
arbeta med och vad som ska vidare till skyddskommittén. AG´s bedömning är att det fungerat i en
del grupper med pultmätningar och att det varit värdefullt.
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4. Tillbud, olyckor och ohälsa
Ett tillbud är en oönskad händelse som inte ledde till, men skulle ha kunnat leda till ohälsa eller olycksfall.
Tillbud och olycksfall eller ohälsa är viktiga signaler för arbetsgivaren om risker i arbetsmiljön, och ett sätt
att inhämta information om risker och brister.
Förvaltningens rutin för hantering av tillbud tydliggörs regelbundet, och vikten av att medarbetare
rapporterar tillbud har påtalats. Hanteringen fungerar emellertid fortfarande inte optimalt, utan omtag
behöver tas kontinuerligt.
Under 2020 övergick förvaltningen från att rapportera manuellt på blankett till att rapportera tillbud och
olyckor i det digitala systemet KIA. Med start hösten 2021 kommer chefer och medarbetare få utbildning i
detta system. Båda tillvägagångssätten har använts parallellt under en period.
Förvaltningshanteringen kompletterar den kommuncentrala rutinen, och ska underlätta och tydliggöra för
alla involverade (medarbetare, chefer och skyddsombud) vem som ansvarar för vad och hur
dokumentationen går till.
I tabell 1 nedan redogörs för antal inrapporterade tillbud och arbetsskador/ olycksfall under 2020. Även
föregående års antal finns med för jämförelse mellan åren.
Tabell 1. Antal rapporterade tillbud respektive arbetsskador/olycksfall under 2017-2020
Tillbud

Arbetsskador/Olycksfall

2017

2018

2019

2020

2017

2018

2019

2020

Aranäs

19

179

55

44

0

3

0

6

Elof Lindälv

13

23

21

22

0

0

1

1

Beda Hallberg

0

0

1

0

0

0

0

0

Skolservice

2

2

1

1

0

1

0

0

Gymnasiets resursteam

1

0

0

3

0

0

0

0

Kompetenscentrum

7

10

7

11

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

42

212

86

81

0

4

1

8

Stöd och styrning samt
Utvecklingsavdelningen
Totalt

Det har rapporterats om fler olycksfall/arbetsskador jämfört med 2019. Under 2020 har åtta arbetsskador,
olycksfall eller sjukdom i arbetet rapporterats från förvaltningen. Tre arbetsskador har rapporterats som
arbetssjukdom i systemet Kia, av medarbetare, och som är kopplat till Covid-19 - att man blivit smittad
under arbetet. Två arbetsskador skedde på Gymnasiesärskolan och är av fysisk karaktär. Ett
olycksfall/arbetsskada rapporterades även på Elof Lindälv, där en medarbetare blev skadad av annan elev på
en idrottslektion.
Vad gäller rapporterade tillbud har det skett en liten minskning jämfört med 2019. De flesta tillbud
rapporteras från Aranäsgymnasiet, som rapporterat om 44 händelser det senaste året. Av dessa rapporterade
händelser härrör 20 från Gymnasiesärskolan. En knapp majoritet av tillbuden för gymnasiesärskolan är
klassificerade som tillbud av fysisk karaktär, men också tillbud kopplade till risk för smitta (Covid-19) samt
för lite personal och hög arbetsbelastning.
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Merparten av tillbuden på Kompetenscentrum sker i kontakt med kommuninvånare/deltagare och beskrivs
som hotfulla/psykisk arbetsmiljö. Det har också skett ett allvarligt tillbud där en medarbetare tog emot ett
allvarligt hot från en kommuninvånare. Detta har anmälts till Arbetsmiljöverket, enligt gällande rutin. Utöver
hotfulla situationer klassificeras tre tillbud som risk för smitta (Covid-19), där kommuninvånare ej följt
gällande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.
Hälften av tillbuden på Elof Lindälv är av fysisk/psykosocial karaktär, där V-klass inte fungerar som det ska.
Totalt på förvaltningen härrör 22 av tillbuden till Covid-19, där medarbetarna inte kunnat hålla avstånd i
korridorerna, bänkarna har stått för tätt och där både elev och kommuninvånare kommit till sin verksamhet
med symptom.
Rapporteringen av tillbud fungerar emellertid inte optimalt. Det krävs utbildningsinsatser både för chefer och
medarbetare i hur och vad som ska rapporteras som riskobservationer, tillbud, respektive olycksfall
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5. Sammanfattande bedömning samt fortsatta
utvecklingsområden
Medarbetares och skyddsombuds delaktighet i arbetsmiljöarbetet
Samtliga enheter rapporterar att det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår som en naturlig del i verksamheten
och från verksamheterna rapporteras en god delaktighet från medarbetare och i förekommande fall,
skyddsombud. Arbetsplatsträffarna är i sammanhanget ett viktigt forum för frågorna. Dessutom finns lokala
samverkansgrupper för Gymnasiet och Kompetenscentrum där medarbetare representeras genom sina
fackliga ombud och skyddsombud.

Riskbedömningar
Vid ändringar i verksamheten ska en bedömning göras om den medför risker för ohälsa eller olycksfall. Den
ska göras i samverkan med medarbetare och skyddsombud. Riskbedömningar genomförs i relativt stor
utsträckning i verksamheterna. Situationer av tidsbrist kan uppstå som innebär att formerna för
riskbedömning kan variera, men ett förtroendefullt klimat mellan arbetsgivare och skyddsombud/fackliga
möjliggör ofta en flexibel hantering.
Vid dialoger i samverkansgrupp och utifrån vad som framkommit i samband med arbetsmiljöutbildningarna
kan konstateras att förvaltningen i de allra flesta fall genomför riskbedömningar inför större förändringar,
men att uppföljningen ibland tenderar att försummas.
Systematiken i att göra de regelbundna riskbedömningarna enligt grundprincipen i SAM (undersöka –
riskbedöma – åtgärda - följa upp) kan också behöva förbättras inom vissa enheter.

Skriftliga uppgiftsfördelningar för medarbetare som har särskilda arbetsmiljöuppgifter
Arbetsgivaren har alltid huvudansvaret för arbetsmiljön och ska se till att arbetet bedrivs på ett säkert sätt och
i en god arbetsmiljö. I Kungsbacka kommun har de olika nämnderna uppdraget att vara den yttersta
arbetsgivarföreträdaren. De olika nämnderna fördelar arbetsmiljöuppgifter till respektive förvaltningschef
som i sin tur kan fördela arbetsmiljöuppgifter till chefer och anställda i verksamheten. Fördelningen ska
specificeras skriftligt. Inom förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad finns således det övergripande
konkreta ansvaret för ett samlat grepp om arbetsmiljön hos förvaltningschefen. Inom förvaltningen fanns
under början av 2020 fyra chefer på verksamhetschefsnivå, samt två biträdande verksamhetschefer
(biträdande gymnasiechef respektive biträdande verksamhetschef Kompetenscentrum). Organisationen
förändrades emellertid under året och i slutet av 2020 fanns tre chefer på verksamhetsnivå, varav två som i
sin tur hade underställda chefer.
Förvaltningschef fördelar arbetsmiljöuppgifter till de tre verksamhetscheferna, som i sin tur fördelade
uppgifter vidare till eventuellt underställda chefer. Pedagogisk personal har arbetsmiljöuppgifter i sin roll
som ledare av arbetet i klassrummet. Enligt arbetsmiljölagen jämställs elever i allt väsentligt med anställda.
En skriftlig fördelning av arbetsuppgifter finns för förvaltningens chefer. Det har förts dialog på lokal
samverkansgrupp samt i andra forum kring behov av tydliggörande av arbetsmiljöfördelning vad gäller vissa
medarbetare, och det finns nu ett framtaget stödpaket och en planering för att exempelvis genomföra work-
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shops med berörda, för att skapa trygghet och tydlighet.
Varje chef ska i dialog med överordnad chef regelbundet återkoppla förutsättningarna att utföra sina
arbetsmiljöuppgifter. Arbetsmiljöproblem som chef inte kan lösa på grund av resursbrist, kunskapsbrist, eller
avsaknad av befogenhet, ska returneras till närmaste ovanstående nivå, och en handlingsplan upprättas. Vid
längre frånvaro är det av stor vikt att tydliggöra vem som övertar ansvaret för arbetsmiljöarbetet.
Arbetsmiljöfördelningen ses regelbundet över och uppdateras för att överensstämma med verksamhetens
organisation. Förändringar behandlas återkommande i förvaltningssamverkansgruppen och genom att
förnyade ”delegationer” genomförs.

Fortsatt utveckling av förvaltningens samverkansforum
En del av arbetsmiljöarbetet bedrivs via förvaltningens samverkansgrupper, som också är skyddskommittéer,
där representanter för arbetsgivare och medarbetare (via fackliga ombud) tar upp arbetsmiljöfrågor.
De senaste åren har det bedrivits ett arbete med att hitta de mest lämpliga och ändamålsenliga formerna för
lokal samverkansgrupp (LSG) för gymnasieskolorna såväl som för Kompetenscentrum. Olika upplägg har
prövats och utvärderats och ett utvecklingsarbete pågår alltjämt. Forumet har dock båda haft kontinuerliga
sammanträden under året och extra dialog vid behov av hastigt uppkomna frågor.
Samverkansforumen är en viktig del i förvaltningens arbetsmiljöarbete och arbetet i dessa kan utvecklas
ytterligare för att lägga tid och fokus på rätt frågor. Det är av vikt att frågor i så stor uträckning hanteras i
”rätt forum” och att det finns en tydlighet i detta, samt i möjligaste mån en samsyn mellan arbetsgivare och
fackliga parter.
Varje termin har förvaltningens samverkansgrupp en utvecklingsdag tillsammans med delar av
förvaltningsledningen där fokus ligger på gemensam utveckling och de frågor som under året kommer att
påverka våra verksamheter.
Arbetsplatsträffen som en viktig arena
Arbetsplatsträffen är ett naturligt forum för att hantera arbetsmiljöfrågor och ett lämpligt och viktigt tillfälle
ur flera aspekter.
Samverkanssystemet innebär att hälsa, arbetsmiljö, medbestämmande och verksamhetsfrågor integreras, så
nära berörda medarbetare som möjligt. Individens inflytande är basen i samverkanssystemet och det är
viktigt att öka medarbetarnas möjlighet till delaktighet och inflytande i sin egen arbetssituation. I detta är
arbetsplatsträffen den viktigaste forumet, det kan anses utgöra själva fundamentet i samverkan.
Det finns en utvecklingspotential avseende hur APT används inom förvaltningen för Gymnasium och
Arbetsmarknad. Generellt sett behöver APT som forum få en större vikt, och det är av betydelse att tiden
känns som väl använd för medarbetare såväl som chef. APT bör ej domineras av information, för det finns
lämpligare kanaler.
Vidare är det viktigt att APT anpassas för varje enhet och med relevanta frågeställningar för just den enskilda
enheten. Samtidigt finns ett värde i att vissa verksamhets-, förvaltnings-, eller kommungemensamma frågor
lyfts upp på likartat sätt på alla APT, exempelvis lönekriterier och arbetsplatskultur. Balansgången mellan att
APT ska vara unikt för varje enhet och ändå likriktat för vissa frågor är svår men viktig.
Under 2021 kommer det nya samverkansavtalet att implementeras i förvaltningen och i samband med att
detta görs planeras för fortsatt utvecklingsarbete vad gäller såväl APT samt samverkansgrupper. Under våren
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2021 implementeras också pulsmätningar som till viss del ersätter medarbetarenkäten som skett vartannat år.
Pulsmätningarnas syfte är att få en temperaturmätning och att den ska vara ett verktyg för att föra
regelbunden dialog om "hur vi har det" på arbetet.
Uppföljningssamtal/medarbetarsamtal
Också enskilda samtal mellan chef och medarbetare är ett viktigt redskap för att undersöka arbetsmiljön och
arbetssituationen för varje medarbetare, och att gemensamt komma fram till åtgärder för att undanröja risker
och/eller utveckla och förstärka vad som redan fungerar väl.
Det finns ett gemensamt stödmaterial att utgå från, med avsikten att få en tydligare röd tråd mellan årets
olika medarbetarsamtal, en tydligare koppling till kommunens arbetsplatskultur samt en mer likartad
hantering inom och mellan förvaltningarna. Anpassningar och kompletteringar är möjliga att göra utifrån
varje verksamhets behov.
Årshjul samt rutiner för introduktion
Svaren från verksamheterna i checklistan ger en tämligen klar bild av att kontinuiteten behöver utvecklas vad
gäller information och dialog om några av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Exempelvis visar resultatet av
värderingen att kunskapen om relevanta föreskrifter (sk AFS:ar) brister inom flera enheter, samt
medarbetares kännedom om rutiner vid kränkande särbehandling.
Inom verksamheterna förekommer en personalomsättning som innebär tillkomst av nya medarbetare och
chefer, samtidigt som det tycks saknas en systematik i hur påfyllnad ges, exempelvis kring rutiner vid hot
och våld, droger och möjligheten för stöd från Falck Healthcare.
Det årshjul för APT som togs fram föregående år och implementerades i slutet av 2019/början av 2020,
bidrar förhoppningsvis till en förbättrad systematik i arbetsmiljöfrågor på APT och kan underlätta för chefer
att ha dialoger med medarbetare om viktiga delar inom arbetsmiljö.
Under 2020 har det vidare arbetats med att tydliggöra rutinerna och checklistorna för introduktion på olika
nivåer. Arbetet kommer fortsätta under 2021.

Sammanfattande avslutning
Sammanfattningsvis tyder inkommet underlag på att huvuddelen av det systematiska arbetsmiljöarbetet
bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och att det finns väl fungerande rutiner i förvaltningen för att undersöka
arbetsmiljön, och åtgärda brister och risker som framkommer – samtidigt som ytterligare behov av
utveckling inom området naturligtvis föreligger.
På en övergripande nivå kommer fokus för utvecklingen av det systematiska arbetsmiljöarbetet det närmaste
året vara följande områden:
1. I högre grad genomföra inventering av friskfaktorer, föra dialog om dessa och stärka det som fungerar
väl inom arbetsmiljöområdet. Dvs komplettera riskperspektivet (som ofta dominerar arbetsmiljöarbetet) med
ett främjandeperspektiv.
2. Utvärdera och utveckla förvaltningens årshjul och stödmaterial för SAM
3. Förbättra rutiner och checklistor för introduktion av nyanställda
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4. Fortsatt utveckling av facklig samverkan
5. Säkerställa att fördelning av arbetsmiljöuppgifter sker enligt befintlig rutin och att berörda upplever att
de har tillräckligt med kunskap, kompetens och befogenheter för att utföra sina uppgifter.
6. I högre grad följa upp genomförda riskbedömningar.

2021-09-28
Lotta Nord
Biträdande förvaltningschef
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-09-28
Diarienummer

GA 2021-00091

Redovisning av inrapporterade ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, SoL,
tredje kvartalet 2021
Förslag till 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, 2021-09-28
Sammanställning av ej verkställda beslut, tredje kvartalet 2021
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Kommunens förtroendevalda revisorer

Beskrivning av ärendet
Sammanställning av tredje kvartalet 2020 för ej verkställda beslut enligt 4 kap 1§ och rapportering
enligt 16 kap 6 f§, socialtjänstlagen, SoL, visar att inga ej verkställda beslut är inrapporterade.

1 (2)
Markus Ternblad
0300 83 41 66
Utvecklingsledare

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
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Karin Zetterman
Verksamhetschef, Kompetenscentrum

2021

Kvartal Kvartal Kvartal Kvartal
1

Totalt antal
personer
med särskilt
boendebeslut
som inte har
verkställts
inom 3
månader
Antal
personer
som har
väntat på
boende 3 - 6
månader
Antal
personer
som har
väntat på
boende 6 - 9
månader
Antal
personer
som har
väntat på
boende 9 -12
månader.
Antal
personer
som har
väntat på
boende > 12
månader

2

3

0

0

0

0

0

4

Antal
personer
som tackat
nej till
erbjudande

0

Antal
Ej fått något
personer
erbjudande
som tackat
nej till
fler
erbjudanden

0

0

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-09-28
Diarienummer

GA 2021-00168

Återrapport avvikelser och klagomål inom socialtjänstens område, tredje kvartalet
2021

Förslag till beslut
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad godkänner redovisning av inkomna synpunkter och
klagomål samt avvikelser för perioden 2021-07-01 – 2021-09-30.
Sammanfattning av ärendet
Under tredje kvartalet 2021 har förvaltningen inte tagit emot några klagomål inom socialtjänstens
område. Det har inte heller rapporterats några avvikelser inom socialtjänstens område.
Beslutsunderlag
Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-10-01

Cynthia Runefjärd

Markus Ternblad

Förvaltningschef

Utvecklingsledare

1 (1)
Markus Ternblad
0300 83 41 66
Utvecklingsledare

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

DELEGERINGSBESLUT
Datum

2021-10-05
Diarienummer

GA 2021-00003

Återrapportering av delegeringsbeslut 2021-10-13
Beslut
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad godkänner återrapporteringen av delegeringsbeslut fattade under perioden
2021-08-31 - 2021-09-30.
Sammanfattning
Delegeringsärende

Delegat/beslutsfattare

Beslutsdatum

4.1:14

Biträdande gymnasiechef

2021-08-31

4.1:14

Biträdande gymnasiechef

2021-09-13

4.1:14

Biträdande gymnasiechef

2021-09-13

4.1:14

Biträdande gymnasiechef

2021-09-16
1 (4)

Beslutets innehåll
Mottagande anmälan
kännedom om kränkande
behandling på Aranäs
enhet 3
Mottagande anmälan
kännedom om kränkande
behandling på Aranäs
enhet 7
Mottagande anmälan
kännedom om kränkande
behandling på Aranäs
enhet 7
Mottagande anmälan
kännedom om kränkande
Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00

www.kungsbacka.se

Ärende (Dnr)
21/22:1

21/22:2

21/22:3

21/22:4

KUNGSBACKA KOMMUN
2 (4)

4.1:14

Biträdande gymnasiechef

2021-09-17

4.1:14

Biträdande gymnasiechef

2021-09-23

4.1:14

Biträdande gymnasiechef

2021-09-24

4.1:14

Biträdande gymnasiechef

2021-09-24

4.1:14

Biträdande gymnasiechef

2021-09-22

4.1:14

Biträdande gymnasiechef

2021-09-22

4.1:14

Biträdande gymnasiechef

2021-09-23

4.1:14

Biträdande gymnasiechef

2021-09-29

5.14

Dataskyddskontakt

2021-10-05

5.14

Dataskyddskontakt

2021-09-24

behandling på Elof
Lindälv enhet 4
Mottagande anmälan
kännedom om kränkande
behandling på Aranäs
enhet 3
Mottagande anmälan
kännedom om kränkande
behandling på Aranäs
enhet 4
Mottagande anmälan
kännedom om kränkande
behandling på Elof
Lindälv enhet 7
Mottagande anmälan
kännedom om kränkande
behandling på Elof
Lindälv enhet 7
Mottagande anmälan
kännedom om kränkande
behandling på Beda
Hallbergs gymnasium
Mottagande anmälan
kännedom om kränkande
behandling på Beda
Hallbergs gymnasium
Mottagande anmälan
kännedom om kränkande
behandling på Elof
Lindälv enhet 4
Mottagande anmälan
kännedom om kränkande
behandling på Beda
Hallbergs gymnasium
Utredning och beslut om
åtgärder i ärende om
personuppgiftsincident.
Utredning och beslut om
åtgärder i ärende om
personuppgiftsincident.

21/22:5

21/22:6

21/22:7

21/22:8

21/22:9

21/22:10

21/22:11

21/22:12

2021-216

2021-211
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4.1:13

Rektor

2021-09-09

4.1:37

Förvaltningschef

2021-09-15

4.1:37

Förvaltningschef

2021-09-14

4.1:37

Förvaltningschef

2021-09-14

4.1:37

Förvaltningschef

2021-09-14

4.1:37

Förvaltningschef

2021-09-14

4.1:37

Förvaltningschef

2021-09-14

Beslut om omedelbar
avstängning av elev upp
till två veckor, Aranäs
enhet 5.
Beslut om tilläggsbelopp,
inklusive
överenskommelse/avtal
om ersättning till
fristående huvudman som
innefattar tilläggsbelopp.
Beslut om tilläggsbelopp,
inklusive
överenskommelse/avtal
om ersättning till
fristående huvudman som
innefattar tilläggsbelopp.
Beslut om tilläggsbelopp,
inklusive
överenskommelse/avtal
om ersättning till
fristående huvudman som
innefattar tilläggsbelopp.
Beslut om tilläggsbelopp,
inklusive
överenskommelse/avtal
om ersättning till
fristående huvudman som
innefattar tilläggsbelopp.
Beslut om tilläggsbelopp,
inklusive
överenskommelse/avtal
om ersättning till
fristående huvudman som
innefattar tilläggsbelopp.
Beslut om tilläggsbelopp,
inklusive
överenskommelse/avtal
om ersättning till
fristående huvudman som
innefattar tilläggsbelopp.

2021-220

2021-171

2021-153

2021-154

2021-157

2021-169

2021-178

KUNGSBACKA KOMMUN
4 (4)

4.1:37

Förvaltningschef

2021-09-14

4.1:37

Förvaltningschef

2021-09-14

4.1:25

Förvaltningschef

2021-09-10

5.2

Förvaltningschef

2021-09-09

Beslut om tilläggsbelopp,
inklusive
överenskommelse/avtal
om ersättning till
fristående huvudman som
innefattar tilläggsbelopp.
Beslut om tilläggsbelopp,
inklusive
överenskommelse/avtal
om ersättning till
fristående huvudman som
innefattar tilläggsbelopp.
Beslut om ersättning för
elevresor
Beslut om utlämnande av
allmän handling med
förbehåll eller att inte
lämna ut en allmän
handling.

2021-181

2021-195

2021-198
2021-197

