
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad Datum 

2021-10-13 
 
 

 
  

 

   

Plats och tid för 
sammanträde 

Elof Lindälvs gymnasium Klockan 17:00-20:10 
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Barbro Mellgren (L) 
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Cynthia Runefjärd, förvaltningschef 
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Markus Ternblad, utvecklingsledare 
Lotta Nord, biträdande 
förvaltningschef §§ 110-115 
Johan Ronner, controller, §§110-115 
Karin Zetterman, verksamhetschef 
Kompetenscentrum §§110-114 
Clara Engstrand, utvecklingsledare 
§§110-113 
Andréas Mårtensson, 
utvecklingsledare, §§110-112 
Cecilia Fossan, verksamhetschef för 
elevhälsans medicinska insatser, 
§§110-111 
 

 Personalföreträdare 
Frida Hagelin, Lärarnas Riksförbund 

Övriga 
 

  

Plats och tid för justering Digital justering,  
   

 Sekreterare Markus Ternblad Paragrafer §§ 110-124 

Underskrifter Ordförande Elin Hysén (L) 

Protokolljusterare Annika Hedman (C)  
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 TILLKÄNNAGIVANDE / BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 

Organ Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
Sammanträdesdatum 2021-10-13 Paragrafer §§ 110-124 

Datum då tillkännagivandet 
publiceras 

 

Anslaget ska sättas upp inom 2 dagar efter justering.  

Datum då tillkännagivandet 
upphör 

 

 

Förvaringsplats för protokollet Gymnasium & Arbetsmarknad 

Underskrift  
  
Markus Ternblad 
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§ 110 Dnr 2020-00327 
Val av justerare och fastställande av dagordning 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad utser Annika Hedman (C) till justerare. 

Ärendelistan ändras på följande sätt: 

Nytt ärende, återrapportering från ledamöter för programråd tas upp som ärende 14. 

Nytt ärende, övriga frågor tas upp som ärende 15.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Elin Hysén (L) yrkar på att ärendelistan ändras enligt följande: Nytt ärende, 
återrapportering från ledamöter för programråd tas upp som ärende 14 samt att nytt 
ärende, övriga frågor tas upp som ärende 15.  

Beslutsgång 
Ordförande Elin Hysén (L) prövar om nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
kan utse Annika Hedman (C) till justerare och godkänna förändring av ärendelistan, 
och finner att nämnden bifaller det. 
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§ 111 Dnr 2021-00209 
Elevhälsans organisation och omfattning 2020/2021 

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 
Cecilia Fossan, Verksamhetschef för elevhälsans medicinska insatser föredrar 
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 

Beslutsgång 
Ordförande Elin Hysén (L) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag, och att nämnden bifaller det. 
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§ 112 Dnr 2021-00007 
Nämndbudget 2022 

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 

Sammanfattning av ärendet 
Andréas Mårtensson, utvecklingsledare och Johan Ronner, controller föredrar 
ärendet. Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-08 att fastställa 
kommunövergripande mål som utgångspunkt för nämndens arbete med 
verksamhetsplanering. I verksamhetsplanen ingår bland annat: 

 Nämndens övergripande inriktning för arbetet i förvaltningen  

 Nämndmål 

 Nämndens direktiv till förvaltningen  

 Ramfördelning driftbudget 

 Investeringsbudget 

Enligt Kungsbacka Kommuns styrmodell ska nämnder och styrelser i arbetet med 
nämndbudget fatta beslut om verksamhetsplan och ramfördelning. Till ärendet 
bifogas Nämndbudget 2022. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-09-27 
Nämndbudget 2022 

Beslutsgång 
Ordförande Elin Hysén (L) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag, och att nämnden bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Ekonomi KLK 
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§ 113 Dnr 2021-00083 
Initiativärende från Alliansen för stärkt arbetslinje och bättre integration 

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

Sammanfattning av ärendet 
Karin Zetterman, verksamhetschef Kompetenscentrum föredrar 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 

Beslutsgång 
Ordförande Elin Hysén (L) prövar om nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
kan anteckna återrapporten till protokollet, och finner att nämnden bifaller det. 
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§ 114 Dnr 2021-00090 
Kvartalsuppföljning  - arbetsmarknad, ekonomiskt bistånd och 
etablering 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar informationen i protokollet. 

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

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

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

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

Beslutsgång 
Ordförande Elin Hysén (L) prövar om nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
kan notera informationen till protokollet, och finner att nämnden bifaller det. 
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§ 115 Dnr 2021-00210 
Uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete 2020 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Lotta Nord, biträdande förvaltningschef föredrar ärendet. Varje år sammanställs det 
systematiska arbetsmiljöarbetet genom en rapport. Nämnden får under sammanträdet 
ta del av rapporten för det systematiska arbetsmiljöarbetet 2020. 

Beslutsgång 
Ordförande Elin Hysén (L) prövar om nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
kan notera informationen till protokollet, och finner att nämnden bifaller det. 
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§ 116 Dnr 2021-00167 
Slutantagning läsåret 2021/2022, informationspunkt 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Amra Salihovic, gymnasiechef föredrar ärendet innehållandes slutantagningen till 
Kungsbacka kommuns gymnasieskolor för läsåret 2021/2022. 

Beslutsgång 
Ordförande Elin Hysén (L) prövar om nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
kan notera informationen till protokollet, och finner att nämnden bifaller det. 
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§ 117 Dnr 2021-00158 
Lära för livet-priset 2021 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Presidiet har läst inkomna motiveringar och utsett vinnare till Lära för Livet-priset. 
Vinnaren presenteras på Kommunfullmäktiges sammanträde i november. 

Beslutsgång 
Ordförande Elin Hysén (L) prövar om nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
kan notera informationen till protokollet, och finner att nämnden bifaller det. 
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§ 118 Dnr 2021-00091 
Redovisning av inrapporterade ej verkställda beslut enligt SoL, tredje 
kvartalet 2021 

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

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

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

Beslutsunderlag 
Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-09-28 
Sammanställning av ej verkställda beslut, tredje kvartalet 2021 

Beslutsgång 
Ordförande Elin Hysén (L) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag, och att nämnden bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

Kommunens förtroendevalda revisorer 
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§ 119 Dnr 2021-00168 
Återrapport avvikelser och klagomål inom socialtjänstens område, 
tredje kvartalet 2021 

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 

Beslutsgång 
Ordförande Elin Hysén (L) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag, och att nämnden bifaller det. 
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§ 120 Dnr 2021-00003 
Återrapportering av delegeringsbeslut  

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

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad har överlåtit sin beslutanderätt till 
ordförande och tjänstemän i enlighet med nämndens delegeringsordning. Dessa 
beslut ska redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden omprövar 
eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får nämnden återta lämnad delegering 
eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom 
att själv ta över ärendet och fatta beslut. 

Beslutsunderlag 
Återrapportering av delegeringsbeslut 2021-10-05  
Delegationsrapport 2021-09-01 - 2021-09-30 

Beslutsgång 
Ordförande Elin Hysén (L) prövar om nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
kan godkänna redovisningen av delegeringsbeslut fattade under perioden 2021-08-31 
- 2021-09-30, och finner att nämnden bifaller det. 
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§ 121 Dnr 2021-00005 
Inkomna skrivelser till ledamöter och ersättare i nämnden  

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar informationen i protkollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Inbjudan Att leda in i framtiden 2021 har inkommit från Region Halland till 
nämnden att ta del av. 

Inbjudan Skola för alla har inkommit från Länsstyrelsen i Hallands län och 
Länsstyrelsen Skåne till nämnden att ta del av. 

Beslutsgång 
Ordförande Elin Hysén (L) prövar om nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
kan notera informationen till protokollet, och finner att nämnden bifaller det. 
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§ 122 Dnr 2020-00325 
Förvaltningschefen informerar 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetmarknad noterar informationen i protkollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Cynthia Runefjärd, förvaltningschef informerar om: 

 Kommande granskning av Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) på 
förvaltningens stödboende. 

 IVO har fattat beslut i ärende om granskning av ekonomiskt bistånd. I 
beslutet förelägger IVO nämnden att vidta åtgärder för att utreda enskildas 
behov i tillräcklig omfattning samt beakta och dokumentera barnperspektivet 
i utredningar. 

 Det planeras för att starta ett körkortsstipendium på vård- och 
omsorgsprogrammet. Det pågår ett arbete för att ta fram vilka krav som ska 
gälla för att få del av stipendiet.   

Amra Salihovic, gymnasiechef informerar om: 

 Gymnasieskolorna har under dagen fått information av Region Halland om 
den insats för vaccination för 15-åringar som gymnasiet skulle hjälpa till med 
inte kommer genomföras i dagsläget. Det beror på omprioritering av 
vaccinationsläget för att kunna erbjuda dos 3 till riskgrupper. 

 En projektgrupp har startats för att se över situationen på Beda Hallbergs 
gymnasium. En projektplan kommer tas fram med tidsplan för hur arbetet ska 
gå vidare. Det har även gjorts ett utskick till de fackliga parterna för att tidigt 
i processen bjuda in till dialog.  

Beslutsgång 
Ordförande Elin Hysén (L) prövar om nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
kan notera informationen till protokollet, och finner att nämnden bifaller det. 
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§ 123 Dnr 2021-00019 
Återrapportering från ledamöter för programråd  

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar informationen i protkollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Emanuel Forsell (M) och Violet Dunér (V) ger rapport från fordons- och 
transportprogrammets programråd. Det var ett välbesökt programråd med mycket 
branschfolk. Programmen rapporterar att det generellt är högt söktryck på 
programmen men upplever att det ibland blir trångt i lokalerna. 

Idag saknas inriktning till bilplåtslagare inom fordons- och transportprogrammet i 
Kungsbacka, vilket snart kommer att vara ett bristyrke. Inriktningen lastbil och 
mobila maskiner har något lägre söktryck än övriga inriktningar. Nästan alla som går 
fordons- och transportprogrammet har jobb direkt efter avslutad utbildning. 

Branschen återkopplar att de önskar mer kunskap om arbetstidslagen (såsom regler 
för arbetstider och vilotider) på utbildningen så att de inte behöver lära ut detta när 
eleverna kommer ut på arbetsplatserna. Branschen återkopplar även ett önskemål om 
mer matematik under utbildningen.  

Beslutsgång 
Ordförande Elin Hysén (L) prövar om nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
kan notera informationen till protokollet, och finner att nämnden bifaller det. 
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§ 124 Dnr 2021-00018 
Övriga frågor  

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar informationen i protkollet.  

Sammanfattning av ärendet 
Annika Hedman (C) har fått indikationer att det är svårt för elever att få tider samt att 
besöken ska hållas nere på Utsikten på Aranäsgymnasiet. Annika efterfrågar en 
beskrivning av verksamheten och om det är svårt att få tider? 

Amra Salihovic, gymnasiechef svarar att Utsikten är en stödverksamhet för elever 
som behöver stöd i sina studier. Det kan till exempel vara strukturfrågor, hur man 
strukturerar sina studier eller handledning i ett särskilt ämne såsom matematik. 

Verksamheten öppen för alla elever. Idag kommer eleverna främst från teknik- eller 
samhällsvetenskapsprogrammet. Det har varit svårt att rekrytera matematiklärare 
vilket kan påverka tillgången till tider. Skolledningen gör allt för att rekrytera så 
snart det går och genom andra metoder än enbart att utlysa tjänst, till exempel genom 
kontakt med högskolor och egna efterforskningar i sina nätverk. 

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