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

Organ Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
Sammanträdesdatum 2021-11-10 Paragrafer §§ 125-140 

Datum då tillkännagivandet 
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Markus Ternblad 
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§ 125 Dnr 2020-00327 
Fastställande av dagordning och val av justerare 

Beslut 
 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad utser Maria Svärd Wänt (M) till 
justerare.  

Ärendelistan ändras på följande sätt:  

Nytt ärende, Initativ för stärkt arbetslinje och bättre integration tas upp som ärende 
14. 

Nytt ärende, återrapportering från ledamöter för programråd tas upp som ärende 15. 

Förvaltningschefen informerar tas upp som ärende 16. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Elin Hysén (L) yrkar på att ärendelistan ändras enligt följande: Nytt ärende, Initativ 
för stärkt arbetslinje och bättre integration tas upp som ärende 14 samt, nytt ärende, 
återrapportering från ledamöter för programråd tas upp som ärende 15 samt att 
Förvaltningschefen informerar tas upp som ärende 16. 

Beslutsgång 
Ordförande Elin Hysén (L) prövar om nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
kan utse Maria Svärd Wänt (M) till justerare och godkänna förändring av 
ärendelistan, och finner att nämnden bifaller det. 
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§ 126 Dnr 2021-00235 
Lokalbehov 2023-2027 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium och Arbetsmarknad godkänner Lokalbehov 2023-2027 
med tillägget att följande skrivning görs i Lokalbehov 2023-2027: 
 
En fråga som formellt inte hör hemma i lokalbehoven för Gymnasium & 
Arbetsmarknad, men ändå förtjänar att nämnas är att situationen med stor brist på 
bostäder påverkar kostnaderna för ekonomiskt bistånd. Då ”tak över huvud”-
lösningar, TAK, i kommunen belastar det ekonomiska biståndet.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Cynthia Runefjärd, förvaltningschef föredrar ärendet. Varje år beslutar nämnderna 
om bedömt lokalbehov för de kommande fem åren. Dessa behov sammanställs i en 
lokalplan som utgör del av kommunens flerårsbudget. Lokalbehovens omsätts i olika 
lösningsalternativ som utgår från kommunens lokalpolicy. 
Som underlag till lokalbehoven har behovsbeskrivningar från gymnasieskolan och 
Kompetenscentrum samlats in och sammanställts.  
Sammanfattningsvis är bedömningen att nuvarande lokaler täcker lokalbehoven på 
gymnasiet och i Kompetenscentrums verksamheter men ett mer flexibelt 
lokalanvändande kommer krävas framåt.  
 

Beslutsunderlag 
Gymnasium och Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-10-19 
Lokalbehov 2023-2027, Nämnden för Gymnasium och Arbetsmarknad, 2021-10-19 
Behovsbeskrivning Kompetenscentrum, 2021-09-10 
Behovsbeskrivning, Fordon-och transportprogrammet, 2021-09-08 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Elin Hysén (L) yrkar på bifall till förvaltningens förslag med tillägg att följande 
skrivning görs i Lokalbehov 2023-2027:  
En fråga som formellt inte hör hemma i lokalbehoven för Gymnasium & 
Arbetsmarknad, men ändå förtjänar att nämnas är att situationen med stor brist på 
bostäder påverkar kostnaderna för ekonomiskt bistånd. Då ”tak över huvud”-
lösningar, TAK, i kommunen belastar det ekonomiska biståndet.  
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Beslutsgång 
Ordförande Elin Hysén (L) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag, och att nämnden bifaller det. 

Ordföranden prövar därefter Elin Hyséns (L) tilläggsyrkande och finner att nämnden 
bifaller det. 
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§ 127 Dnr 2021-00238 
Uppföljning kommunala aktivitetsansvaret 2021 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Angela Lyrhagen, enhetschef föredrar ärendet innehållandes uppföljning av det 
kommunala aktivitetsansvaret (KAA) samt hur många ungdomar som omfattas av 
det kommunala aktivitetsansvaret i dagsläget och hur arbetet bedrivs. 

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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§ 128 Dnr 2021-00236 
Intern kontrollplan 2022 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad beslutar att godkänna intern 
kontrollplan 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Andréas Mårtensson, utvecklingsledare och Markus Ternblad, utvecklingsledare 
föredrar ärendet. Enligt kommunens process för intern styrning och kontroll ska 
nämnderna varje år anta en intern kontrollplan för kommande år som är baserad på 
riskanalys. I planen ingår också ett antal kommungemensamma 
granskningsaktiviteter som tagits fram av arbetsgrupper ledda av respektive 
processägare (HR, ekonomi med flera). 

Denna plan och resultatet av granskningen ska följas upp och återrapporteras till 
nämnderna och kommunstyrelsen samtidigt som årsrapporteringen för 2022. 

Beslutsunderlag 
Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-10-19 
Intern kontrollplan 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 
Kommunstyrelsen 
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§ 129 Dnr 2021-00239 
Utredning sökbegrepp socialtjänsten 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 
Markus Ternblad, utvecklingsledare föredrar ärendet innehållandes resultat från den 
utredning som förvaltningen har skrivit angående vilka sökbegrepp som får användas 
inom socialtjänsten samt hur personuppgifter får behandlas vid uppföljning av 
ärenden inom socialtjänsten.  

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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§ 130 Dnr 2021-00237 
Körkortsstipendium på Vård- och omsorgsprogrammet 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
godkänner förslag om körkortsstipendium på Vård- och omsorgsprogrammet och ger 
förvaltningschefen i uppdrag att utarbeta rutiner för hantering, samt fortsättningsvis 
rapportera hur detta erbjuds på Kungsbackas gymnasieskolor en gång per år.  

 

Sammanfattning av ärendet 
Amra Salihovic, gymnasiechef föredrar ärendet. Inom några år väntas stora 
pensionsavgångar och vård- och omsorgsyrken, särskilt 
inom äldreomsorgen, kommer att ställas inför en situation där det blir allt svårare att 
rekrytera och bibehålla personal. Behovet är stort av att hitta nya sätt att rekrytera 
och att hitta strategier för att kunna rekrytera personal med rätt kompetens så att 
kommuner ska kunna fortsätta ge en bra och säker vård till sina brukare. Dessa 
utmaningar är i dagsläget en verklighet även i Kungsbacka kommun.   

  

Kungsbacka kommuns gymnasieskolor erbjuder Vård- och 
omsorgsprogrammet som är ett yrkesprogram och direkt efter utbildningen är eleven 
anställningsbar. Därutöver erbjuds ett antal olika varianter av lärlingsutbildningar. 
De senaste åren har Vård och omsorgsprogrammet och lärlingsutbildningarna haft 
svårt att attrahera nya elever. Utmaningen med kompetensförsörjning inom vård- och 
omsorgsyrken i kombination med att allt färre elever väljer att söka sig till dessa 
utbildningar är en trend som kräver samverkan över förvaltnings- och 
organisationsgränser för att bryta.   

  

I samarbete mellan olika aktörer som är aktiva inom Vård- och omsorgscollage har 
ett förslag utarbetats för att stärka kompetensförsörjning samt öka attraktivitet för 
vård- och omsorgsutbildningarna. Förslaget innebär att elever som är folkbokförda i 
Kungsbacka kommun ges möjlighet att erhålla ett körkortsstipendium om de 
uppfyller givna kriterier. Stipendiet motsvarar 15 000 kronor per elev.  

 

Ambitionen är att kostnaden för de årliga stipendierna ska fördelas mellan 
Gymnasium & Arbetsmarknad, Individ & Familjeomsorg samt Vård & Omsorg. 
Kostnaden uppskattas till ungefär 300 000 per år. 
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Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-10-21 

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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§ 131 Dnr 2021-00240 
Organisation gymnasiet läsåret 2022/2023 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad godkänner redovisad 
antagningsorganisation för gymnasieskolorna läsåret 2022/2023.  

   

ARANÄS  
Organisation lå 2

1/22  
Organisation lå 2

2/23  

IM 
programinri
ktat val - 
sökbart i 
grupp  

IM 
yrkesintroduk
tion - sökbart 
i grupp  

Bygg och 
anläggningsprogrammet  

32  32      

Barn och 
fritidsprogrammet  

28  28  4    

Estetiska programmet  28  32      

International  
Baccalaureate IB  

30  30      

Naturvetenskapsprogram
met  

64  79      

Samhällsvetenskapsprogr
ammet  

192  192      

Teknikprogrammet  128  128      
Vård och 
omsorgsprogrammet  

28  24  4  4  

ELOF LINDÄLV          

Lärlingsprogrammet  64  64      
El och energiprogrammet  48  60      
Ekonomiprogrammet  160  160      
Fordons och 
transportprogrammet  

44  44      

Handels och 
administrationsprogramm
et  

46  46  6    

Hotell och 
turismprogrammet  

20  20  6    

Naturvetenskaps-
programmet  

32  47      

Restaurang och 
livsmedelsprogrammet  

14  16  4  6  

Teknikprogrammet  32        

BEDA HALLBERG          
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Samhällsvetenskaps-
programmet  

21  16  9    

          
 

Sammanfattning av ärendet 
Amra Salihovic, gymnasiechef föredrar ärendet. Nämnden behöver senast i 
december varje år besluta om nästkommande läsårs utbud för gymnasieskolorna. I 
december öppnas antagningssystemet Indra och blivande gymnasieelever kan börja 
lägga in sina gymnasieval inför kommande höst. Nämnden ska därför fastställa 
utbudet, det vill säga vilka program och inriktningar som ska finnas på kommunens 
tre gymnasieskolor samt antal planerade platser per program.  

Ökningen med 15 platser per skola på Naturvetenskapsprogrammet beror på de nya 
inriktningarna inom det estetiska området.  

Introduktionsprogrammens utbud finns ej med i antagningsorganisationen så här 
tidigt på antagningsåret bortsett från sökbart programinriktat val.  

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-10-21 
 

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

 

 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (25) 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad Datum  

2021-11-10 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 132 Dnr 2021-00212 
Begäran om yttrande - En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering 
och trygghet  

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad godkänner yttrande daterat den 14 
oktober 2021 över Socialdepartementets remiss En sjukförsäkring med prevention, 
rehabilitering och trygghet (SOU 2021:69) och översänder det som sitt svar till 
kommunstyrelsen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Kungsbacka kommun har blivit inbjudna att lämna synpunkter som remissinstans 
över Socialdepartementets remiss En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering 
och trygghet (SOU 2021:69). Kommunstyrelsen har bett nämnden för Gymnasium & 
Arbetsmarknad om ett yttrande.    

 

Beslutsunderlag 
Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-10-20 
Yttrande över Socialdepartementets remiss: En sjukförsäkrings med prevention, 
rehabilitering och trygghet (SOU 2021:69), 2021-10-14 
En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet (SOU 2021:69) 
 

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

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 133 Dnr 2021-00214 
Interkommunal ersättning inom gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan år 2022 

Beslut 
Interkommunal ersättning (IKE) för gymnasieskola och gymnasiesärskola mellan 
GR-kommunerna 2022 fastställs enligt förslag från Göteborgsregionens 
kommunalförbund, daterad 2020-08-27. 

Sammanfattning av ärendet 
Arbetet med interkommunal ersättning har utförts på uppdrag av 
Utbildningschefsnätverket genom Gymnasieekonomnätverket bestående av 
gymnasieekonomer som i samverkan med medlemskommunerna arbetat fram ett 
förslag. Arbetet har byggt på de principer som fastställdes under läsåret 1997/1998. 
Den modell för beräkning av gymnasieskolans och gymnasiesärskolans kostnader 
som introducerades då bygger på ett cykliskt tankesätt.  

Efter beslut i Utbildningschefsnätverket (2020-10-09) ska 2022 års prislista 
indexeras istället för att omräknas då pandemin påverkat både kostnader och intäkter 
till att inte spegla normalt läge. Förslaget har därför sin utgångspunkt i bokslut 2018 
med årlig indexuppräkning för 2019-2022. Totalt för år 2022 är indexuppräkningen 
2,074%. 

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-10-18 
Förslag till interkommunal ersättning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 
kalenderåret 2022 
Protokollsutdrag §304 Göteborgsregionens kommunalförbund 
 

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 
Göteborgsregionen 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (25) 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad Datum  

2021-11-10 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 134 Dnr 2021-00215 
Interkommunal ersättning (IKE) inom kommunal vuxenutbildning år 
2022 

Beslut 
Priserna för kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen 2022 fastställs enligt 
följande:  

• för grundläggande kurser tillämpas ett enhetspris på 55 kronor per poäng. 

Enhetspriset föreslås gälla för undervisning som ges både genom 
klassrumsundervisning och genom flexibel undervisning,  

• för teoretiska gymnasiala kurser tillämpas ett enhetspris på 55 kronor per poäng. 

Enhetspriset föreslås gälla för undervisning som ges både genom 
klassrumsundervisning och genom flexibel undervisning,  

• för gymnasiala yrkeskurser och sammanhållna yrkesutbildningar tillämpas 

bilaterala förhandlingar mellan berörda kommuner,  

• för grundläggande och gymnasiala distanskurser tillämpas ett enhetspris på 36 

kronor per poäng,  

• för elever inom Komvux som särskild utbildning tillämpas bilaterala förhandlingar 

mellan berörda kommuner,  

• för utbildning i svenska för invandrare tillämpas ersättning enligt följande:  

- Studieväg 1: 60 kronor per timme  

- Studieväg 2: 50 kronor per timme  

- Studieväg 3: 45 kronor per timme 

• priserna gäller under 2022 

 

Sammanfattning av ärendet 
Föreliggande förslag till interkommunal ersättning i Göteborgsregionen 2022 avser 
de kurser inom kommunal vuxenutbildning som inte ingår i det regionala 
samverkansavtalet för utbildningar inom yrkesvux. De följer gängse prismodell. 
Principen gäller utbildningar där interkommunal ersättning inom Göteborgsregionen 
utgår och avser utbildning på grundläggande nivå, utbildning på gymnasial nivå, 
Komvux som särskild utbildning samt utbildning i svenska för invandrare.  

Under 2021-01-01—2021-12-31 tillämpas ett enhetspris på 55 kronor per poäng för 
både grundläggande kurser och för teoretiska gymnasiala kurser och föreslås vara 
oförändrat. Enhetspriset föreslås gälla för undervisning som ges både genom 
klassrumsundervisning och genom flexibel undervisning för grundläggande kurser 
såväl som teoretiska gymnasiala kurser. För gymnasiala yrkeskurser och 
sammanhållna yrkesutbildningar föreslås oförändrat bilaterala förhandlingar 
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För grundläggande och gymnasiala distanskurser föreslås ett oförändrat enhetspris på 
36 kronor per poäng under 2022.  

För elever inom Komvux som särskild utbildning föreslås oförändrat bilaterala 
förhandlingar mellan berörda kommuner.  

Vidare föreslås för utbildning i svenska för invandrare ett enhetspris enligt nedan: 

- Studieväg 1: 60 kronor per timme (bilaterala förhandlingar år 2021) 

- Studieväg 2: 50 kronor per timme (56 kr per timme år 2021)  

- Studieväg 3: 45 kronor per timme (42 kr per timme år 2021) 

Vuxenutbildningsnätverket har den 2021-05-31 ställt sig bakom förslaget. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-10-18 
Förslag till interkommunal ersättning (IKE) inom kommunal vuxenutbildning i 
Göteborgsregionen år 2022 
Protokollsutdrag § 180 Göteborgsregionens kommunalförbund 
 

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 
Göteborgsregionen 
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§ 135 Dnr 2021-00003 
Återrapportering av delegeringsbeslut 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad godkänner återrapporteringen av 
delegeringsbeslut fattade under perioden 2021-10-01 - 2021-10-29. 

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, daterad 2021-11-03 
 Delegationsrapport 2021-10-01 - 2021-10-31 

Beslutsgång 
Ordförande Elin Hysén (L) prövar om nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
kan godkänna redovisningen av delegeringsbeslut fattade under perioden 2021-10-01 
- 2021-10-29, och finner att nämnden bifaller det. 
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§ 136 Dnr 2021-00005 
Inkomna skrivelse till ledamöter och ersättare 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Protokoll från Förvaltningssamverkan Gymnasium & Arbetsmarknad (FSG) 
2021-08-31 har inkommit till nämnden att ta del av. 

Beslutsgång 
Ordförande Elin Hysén (L) prövar om nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
kan notera informationen till protokollet, och finner att nämnden bifaller det. 
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§ 137 Dnr 2020-00326 
Återrapportering till nämnden angående ekonomiskt bistånd och 
ensamkommande  

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden har fått skriftlig återrapport angående ekonomiskt bistånd och 
ensamkommande från förvaltningen. Återrapportering angående ekonomiskt bistånd 
och ensamkommande kommer framöver ske via kvartalsuppföljningar till nämnden.  

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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§ 138 Dnr 2021-00260 
Initiativ för stärkt arbetslinje och förbättrad integration 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad beslutar följande: 
Att heltids motprestation införs som norm inom försörjningsstöd. Den faktiska 
sysselsättningsnivån, det vill säga faktiskt nedlagda timmar, skall som lägst motsvara 
bidragstagarens arbetsförmåga och i huvudsak utföras på en studie- eller arbetsplats. 
Sysselsättning skall påbörjas så kort inpå ansökningsdatum som möjligt och pågå 
under hela biståndsperioden. 
Förvaltningen för Gymnasium och arbetsmarknad får i uppdrag att ombesörja att 
erforderligt antal praktik- och arbetsplatser finns tillgängliga. 
Reformen skall vara fullt implementerad senast den 1 januari 2023. 
 
Att hembesök införs som en naturlig del av försörjningsstödet. Vid inträde i 
försörjningsstöd skall alla hushåll erbjudas ett hembesök, samt ett årligt 
uppföljningsbesök i de fall man fortfarande uppbär försörjningsstöd. Hushåll med 
barn under arton år skall i snitt erbjudas besök två gånger per år. Nekar man till 
hembesök bör orsaken till detta utredas. 
Hembesöken genomförs i projektform under två år och kostnaderna finansieras 
genom resultatfonden. En utvärdering skall genomföras efter 18 månader och 
återrapporteras till nämnden senast tre månader innan projektets utgång. 
Projektet skall vara inlett senast den 31 december 2022. 
 
Att kvinnan i hushållet skall vara aktägare och mottagare av försörjningsstöd. 
Undantag skall beviljas med stor restriktivitet. 
Reformen skall vara fullt implementerad senast den 31 december 2022. 
 
Att förvaltningen för Gymnasium och arbetsmarknad tydliggör rutiner och arbetssätt 
i syfte att belysa vikten av att barn från socialt utsatta förhållanden bereds särskild 
möjlighet att ta del av föreningsliv, kulturliv och idrottsverksamhet. 

Reservationer 
Carita Boulwén (SD) och Roger Krantz (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för eget förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Följande yrkande har inkommit till förvaltningen den 9 november 2021: 
 
Mot bakgrund av utredningen i initiativärende ”Stärkt arbetslinje och förbättrad 

integration”, Dnr 2021-00083, yrkar Alliansen följande; 
 
Att heltids motprestation införs som norm inom försörjningsstöd. Den faktiska 
sysselsättningsnivån, det vill säga faktiskt nedlagda timmar, skall som lägst motsvara 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (25) 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad Datum  

2021-11-10 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

bidragstagarens arbetsförmåga och i huvudsak utföras på en studie- eller arbetsplats. 
Sysselsättning skall påbörjas så kort inpå ansökningsdatum som möjligt och pågå 
under hela biståndsperioden. 
Förvaltningen för Gymnasium och arbetsmarknad får i uppdrag att ombesörja att 
erforderligt antal praktik- och arbetsplatser finns tillgängliga. 
Reformen skall vara fullt implementerad senast den 1 januari 2023. 
 
Att hembesök införs som en naturlig del av försörjningsstödet. Vid inträde i 
försörjningsstöd skall alla hushåll erbjudas ett hembesök, samt ett årligt 
uppföljningsbesök i de fall man fortfarande uppbär försörjningsstöd. Hushåll med 
barn under arton år skall i snitt erbjudas besök två gånger per år. Nekar man till 
hembesök bör orsaken till detta utredas. 
Hembesöken genomförs i projektform under två år och kostnaderna finansieras 
genom resultatfonden. En utvärdering skall genomföras efter 18 månader och 
återrapporteras till nämnden senast tre månader innan projektets utgång. 
Projektet skall vara inlett senast den 31 december 2022. 
 
Att kvinnan i hushållet skall vara aktägare och mottagare av försörjningsstöd. 
Undantag skall beviljas med stor restriktivitet. 
Reformen skall vara fullt implementerad senast den 31 december 2022. 
 
Att förvaltningen för Gymnasium och arbetsmarknad tydliggör rutiner och arbetssätt 
i syfte att belysa vikten av att barn från socialt utsatta förhållanden bereds särskild 
möjlighet att ta del av föreningsliv, kulturliv och idrottsverksamhet. 
 

Beslutsunderlag 
Initiativ för stärkt arbetslinje och bättre integration från Emanuel Forsell (M), Elin 
Hysén (L), Annika Hedman (C) och My Clingston (KD) 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Emanuel Forsell (M), Elin Hysén (L), Charlotta Hedqvist (C) och My Clingston 
(KD) yrkar på bifall till förslagen i initiativet. 

Carita Boulwén (SD) yrkar på bifall till förslagen i initiativet med ändringen att 
punkt 3 (Att kvinnan i hushållet skall vara aktägare och mottagare av 
försörjningsstöd. Undantag skall beviljas med stor restriktivitet) stryks. 

Roger Krantz yrkar bifall på Carita Boulwéns (SD) ändringsyrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande Elin Hysén (L) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga 
Emanuel Forsells (M) m.fl. förslag och Carita Boulwéns (SD) m.fl. ändringsyrkande. 

Ordföranden ställer proposition på Emanuel Forsells (M) m.fl. förslag och Carita 
Boulwéns (SD) m.fl. ändringsyrkande, och finner att nämnden bifaller Emanuel 
Forsells (M) m.fl. förslag. 
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§ 139 Dnr 2021-00019 
Återrapportering från ledamöter för programråd 2021 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
My Clingston (KD) ger rapport från verksamhetsråd för gymnasiesärskolan. 
Eleverna är nöjda med att dom har bra kompisar och känner sig trygga i skolan. 
Däremot upplevs lokalerna som trånga och fordonsprogrammet uttrycker oro över att 
Mobilen ska rivas. Samtidigt informeras det om att det pågår ett arbete med 
lokalfrågorna.  

Verksamheten har svårt med närvarorapportering när elever är på APL. Det pågår 
även ett arbete med att få fram fler APL-plaster, både inom kommunen och inom det 
privata näringslivet. Alla elever ska ut på APL under 22 veckor och det finns en viss 
oro över att de inte har APL-platser i tillräcklig omfattning. 

 

Fredrik Kollberg (KD), Carita Boulwén (SD), May-Louise Flyrin (S) och Jenny 
Nilsson (M) ger rapport från programråd för Hotell- och turismprogrammet samt 
Restaurang-och livsmedelsprogrammet.  

Eleverna är nöjda med utbildningen och stolta över sina yrkeskunskaper. 
Programmen har lämnat in en ansökan om certifiering av Visita och ska få besök 
med anledning av detta under december. Programmen informerade även om 
pågående Erasmusprojekt som innebär att elever kan söka APL utomlands under sex 
veckor. Det har varit dåligt söktryck till programmen. Det är därför viktigt att visa att 
programmen är högskoleförberedande. I kommande broschyrer kommer detta därför 
tydligt framgå. Det fördes även diskussioner att besöka grundskolor i större 
utsträckning för att väcka intresse för besöksnäringen.  

      

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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§ 140 Dnr 2020-00325 
Förvaltningschefen informerar 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Cynthia Runefjärd, förvaltningschef informerar om: 

 Att förvaltningen ska göra en fördjupad undersökning och dialog med elever 
inom gymnasieskolan om psykisk ohälsa utifrån svaren i ungdomsenkäten 
LUPP för att ta reda på vad som ligger bakom svar i enkäterna.  

 Att förvaltningen kommer vara pilot för ett av kommunens prioriterade 
initiativ. Det är det prioriterade initiativet medskapande där tjänstepersoner 
och politiker kommer träffa föräldrar och elever för att föra dialog om 
trygghet och studiero. Medskapande handlar om att träffa invånarna för att få 
med deras perspektiv i kommunens arbete. Trygghet och studiero är även ett 
ämne som återkommande ska följas upp i nämnden kommande år. Det första 
tillfället för dialog är planerat att ske under december.  

 

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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