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Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad Datum 

2021-12-08 
 
 

 
  

 

   

Plats och tid för 
sammanträde 

Elof Lindälvs gymnasium  Klockan 17:00-19:40 

Beslutande Ledamöter 
Elin Hysén (L), ordförande 
Marianne Pleijel (M), 1:e vice ordförande 
Jenny Nilsson (M) 
Maria Svärd Wänt (M) 
Emanuel Forsell (M) 
Annika Hedman (C) 
My Clingston (KD) 
Carita Boulwén (SD) §§ 144-152 
Rickard Wäst (S) 
 

Tjänstgörande ersättare 
Max Ramström (M) ersätter Carita 
Boulwén (SD) §§ 141-143 
Fredrik Kollberg (KD) ersätter Roger 
Krantz (SD) 
Violet Dunér (V) ersätter May-Louise 
Flyrin (S) 
 

Övriga närvarande Ersättare 
Max Ramström (M) §§ 144-152 
Charlotta Hedqvist (C) 
Barbro Mellgren (L) 

Tjänstepersoner 
Cynthia Runefjärd, förvaltningschef 
Lotta Nord, biträdande 
förvaltningschef 
Markus Ternblad, utvecklingsledare 
Emma Nordstrand, utvecklingsledare 
Karin Zetterman, verksamhetschef 
Kompetenscentrum §§ 141-145 
Johan Ronner, controller §§ 141-145 
Andréas Mårtensson, 
utvecklingsledare §§ 141-145 

 Personalföreträdare 
 

Övriga 
Rolf-Arne Ullaeus, förtroendevald 
revisor §142 
Erik Nerén, Ernst & Young §142 

  

Plats och tid för justering Digital justering,  
   

 Sekreterare Markus Ternblad Paragrafer §§ 141-152 

Underskrifter Ordförande Elin Hysén (L) 

Protokolljusterare Emanuel Forsell (M)  
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 TILLKÄNNAGIVANDE / BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 

Organ Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
Sammanträdesdatum 2021-12-08 Paragrafer §§ 141-152 

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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§ 141 Dnr 2020-00327 
Fastställande av dagordning och val av justerare 

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

Beslutsgång 
Ordförande Elin Hysén (L) prövar om nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
kan utse Emanuel Forsell (M) till justerare och fastställa dagordningen, och finner att 
nämnden bifaller det. 
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§ 142 Dnr 2021-00268 
Information från kommunrevisionen angående granskning av 
kommunens interna kontroller för att motverka kvalificerade 
väldfärdsbrott 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Rolf-Arne Ullaeus, förtroendevald revisor och Erik Nerén, Ernst & Young föredrar 
ärendet innehållandes information om den granskning som gjorts av 
kommunrevisionen avseende intern kontroll för kvalificerade välfärdsbrott. 
Revisionens granskning utgick från fem områden: kontrollmiljö, riskbedömning, 
kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt tillsyn (övervakande 
aktiviteter). Utifrån dessa områden identifierades brister i området kontrollmiljö som 
avser att komplettera befintliga styrdokument och riktlinjer samt inom området 
information och kommunikation som avser hur information sprids till medarbetare i 
nämnden.  

Nämnden ska lämna ett yttrande över granskningsrapporten och återkomma med de 
åtgärder som planeras att vidtas. 

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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§ 143 Dnr 2021-00007 
Förvaltningsbudget 2022 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Andréas Mårtensson, utvecklingsledare och Johan Ronner, controller föredrar 
ärendet. Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad gav den 13 oktober 2021 
förvaltningschefen i uppdrag att upprätta Förvaltningsbudget för 2022. 

Förvaltningschefen har upprättat en preliminär Förvaltningsbudget för 2022 i vilken 
förvaltningen beskriver verksamhet- och ekonomisk planering för nästkommande år, 
adressering av nämndens resultatmål samt direktiv till respektive verksamhet samt 
aktiviteter kopplat till dessa. I förvaltningsbudget 2022 beskrivs även den 
ekonomiska fördelningen. Beslut om förvaltningsbudget togs av förvaltningschefen 
efter samverkan den 30 november 2021. Vid eventuell förändring informeras 
nämnden om denna. 

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-11-26 
Förvaltningsbudget 2022 

Beslutsgång 
Ordförande Elin Hysén (L) prövar om nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
kan lägga informationen till handlingarna, och finner att nämnden bifaller det. 
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§ 144 Dnr 2021-00263 
Ersättning fristående skolor 2022 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad beslutar anta den framräknade 
ersättningen till fristående gymnasieskolor för 2022. Nämnden anser även att 
särskilda skäl föreligger då Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads 
budget- och resursfördelningsmodell inte är anpassad efter enskilda kostnadsslag. 
Bidraget kan därför inte redovisas på alla kostnadsslag utan det finns endast 
möjlighet att urskilja hur lokalkostnadsersättning, administrationsschablonen och 
momskompensationen har beräknats. Därmed finns enbart möjlighet att uppfylla 
minimikraven för redovisning enligt bidragsreglerna.   

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad har upprättat ett förslag gällande 
bidrag till fristående gymnasieskolor för 2022. Bidragen är beräknade utifrån 
skollagens (2010:800) bestämmelser om kommunernas bidrag till fristående 
gymnasieskolor. Bidraget ska baseras på budget för kommande budgetår och delas 
upp i ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp. Grundbeloppet avser ersättning för 
undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration (schablon 3 %), 
mervärdesskatt (schablon 6 %) och lokalkostnader.  Tilläggsbeloppet är sökbart och 
avser ersättning för extraordinära stödåtgärder för elever som har ett omfattande 
behov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsundervisning eller 
studiehandledning. Hemkommunen är inte skyldig att betala tilläggsbelopp för en 
elev i behov av särskilt stöd, om betydande organisatoriska eller ekonomiska 
svårigheter uppstår för kommunen. Beslut om eventuella tilläggsbelopp fattas 
löpande då ansökningarna har inkommit till kommunen.   

Grundbeloppen baseras på kommunens egen budget för de gymnasieprogram och 
inriktningar som bedrivs i egen regi. För de gymnasieprogram som inte finns i egen 
regi men som bedrivs inom Göteborgsregionen (GR) utbetalas detta belopp. För de 
gymnasieprogram som varken finns i egen regi eller inom GR utbetalas belopp enligt 
riksprislistan för 2022. Fristående gymnasieskolor som har program med lokal 
inriktning kommer att ersättas motsvarande en nationell inriktning på programmet 
med undantag för hantverksprogrammet. I de fall den lokala inriktningen för 
hantverksprogrammet finns inom GR används detta belopp i första hand och för 
övriga inriktningar så utbetalas belopp enligt riksprislistan 2022. Eftersom 
riksprislistan för 2022 inte är publicerad ännu så kommer listan över ersättningen till 
fristående gymnasieskolor att kompletteras så snart som möjligt.  Enligt 
gymnasieförordningen (2010:2039) 14 kap 10 § ska en kommun som lämnar bidrag 
för en elev i en fristående skola kunna redovisa hur bidraget har beräknats, för den 
enskilda huvudmannen. Av redovisningen ska beloppen för lokalkostnader, 
administration och mervärdesskatt framgå. Om det inte finns särskilda skäl, ska 
redovisningen även innehålla belopp för övriga kostnadsslag var för sig.  
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Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads budget- och 
resursfördelningsmodell är inte anpassad efter enskilda kostnadsslag och därför finns 
det inte möjlighet att redovisa hur bidraget har beräknats för varje kostnadsslag för 
sig. Ett minimikrav i gymnasieförordningen är att kunna urskilja beloppen för 
lokalkostnader, administration och mervärdesskatt.  Förvaltningen för Gymnasium & 
Arbetsmarknad anser att det endast finns möjlighet att redovisa beloppen enligt 
lokalkostnader, administration och mervärdesskatt samt övrigt grundbelopp och 
därmed uppfylla minimikraven för redovisning enligt bidragsreglerna. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-12-01 
Ersättning fristående gymnasieskolor 2022 
 

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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§ 145 Dnr 2021-00265 
Uppföljning av systematiskt kvalitetsarbete 2020/2021 - 
Gymnasieskolan och Gymnasiesärskolan 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
I skollagen finns det reglering om att alla huvudmän och skolenheter ska ha ett 
systematiskt kvalitetsarbete. Skolverkets allmänna råd om systematiskt 
kvalitetsarbete för skolväsendet ger tydligare beskrivning av hur arbetet bör ske på 
de olika nivåerna för att motsvara skollagens krav. 
 
I huvudmannens uppföljning av systematiskt kvalitetsarbete för Gymnasieskolan och 
Gymnasiesärskolan återfinns en beskrivning av de processer som möjliggör för 
huvudmannen att kunna ha ett systematiskt kvalitetsarbete. Det finns också en 
beskrivning av resultat samt analyser och vilka förbättringsområden som 
identifierats. 
 
Som underlag till uppföljningen har bland annat respektive rektors dokumentation av 
sitt systematiska kvalitetsarbete använts. Resultat från analysgrupper med uppdrag 
att analysera skolenheternas uppföljningar ur ett helhetsperspektiv har också utgjort 
underlag till huvudmannens uppföljning. Analysgrupperna har bestått av rektorer, 
arbetslagsledare och utvecklingsledare. 
 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad har tillsammans med 
förvaltningsledning, skolledning, utvecklingsledare, en grupp av arbetslagsledare 
samt 
elever haft ett dialogtillfälle om uppföljningens resultat och åtgärder. 
 

Beslutsunderlag 
Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-11-30 
Uppföljning systematiskt kvalitetsarbete 2020/2021 – Gymnasieskolan 
Uppföljning av systematiskt kvalitetsarbete 2020/2021 - Gymnasiesärskolan 

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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§ 146 Dnr 2021-00264 
Sammanträdestider för Nämnd och individutskott, Gymnasium & 
Arbetsmarknad 2022 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad fastställer tidplan för sammanträden och 
planeringsdagar 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Genom fastställande av tidplan för sammanträden 2022, bestämmer nämnden plats 
och tid för sina och individutskottets sammanträden, vilket framgår av 6 kap. 23 § 
kommunallagen - nämnden bestämmer tid och plats för sina sammanträden. Vid 
behov kan individutskottet besluta om förändring av sin tidplan. 

Sammanträdestider för nämnden Gymnasium & Arbetsmarknad, sammanträdena 
startar kl. 17.00 

Sammanträdestider för Gymnasium & Arbetsmarknads individutskott, 
sammanträdena startar kl. 14.00 

Sammanträdestider för nämnden 
Gymnasium & Arbetsmarknad, 
sammanträdena startar kl. 17.00 

Sammanträdestider för Gymnasium 
& Arbetsmarknads individutskott, 
sammanträdena startar kl. 14.00 

19 januari 18 januari 

23 februari 15 februari 

30 mars 8 mars 

27 april  5 april 

18 maj 2 maj  

14 juni 7 juni 

31 augusti (måldag) 28 juni 

21 september 16 augusti 

26 oktober 6 september 

23 november 11 oktober 

14 december 8 november 

 6 december 

 

Beslutsunderlag 
Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-11-16 
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Beslutsgång 
Ordförande Elin Hysén (L) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag, och att nämnden bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 147 Dnr 2018-00009 
Revidering av delegeringsförteckning för nämnden för Gymnasium & 
Arbetsmarknad 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad antar nämndens reviderade 
delegeringsförteckning, daterad 2021-12-08. 

Sammanfattning av ärendet 
Delegering enligt kommunallagen innebär att beslutanderätten i ett visst ärende eller 
i en ärendegrupp flyttas över till någon annan (delegaten). Innebörden av delegering 
är att delegaten beslutar i nämndens ställe. Ett beslut med stöd av delegering från 
nämnd likställs med ett beslut som nämnden har fattat. Nämnden kan inte återkalla 
eller ändra beslut av delegat som redan är fattat.  

Beslutsunderlag 
Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-11-16 
Förslag till reviderad delegeringsförteckning, 2021-12-08 
 

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

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad godkänner återrapporteringen av 
delegeringsbeslut fattade under perioden 2021-11-01 - 2021-11-30. 

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, daterad 2021-11-30  
Delegationsrapport 2021-11-01 - 2021-11-30 

Beslutsgång 
Ordförande Elin Hysén (L) prövar om nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
kan godkänna redovisningen av delegeringsbeslut fattade under perioden 2021-11-01 
- 2021-11-30, och finner att nämnden bifaller det. 
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§ 149 Dnr 2021-00005 
Inkomna skrivelser till ledamöter och ersättare i nämnden 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Dataskyddsombudets rapport efter regelbunden granskning 2021 har inkommit till 
nämnden att ta del av. 

Skrivelse beträffande beslut § 138 Dnr 2021-00260- Initiativ för stärkt arbetslinje 
och förbättrad integration har inkommit från Socialdemokraterna 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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§ 150 Dnr 2021-00269 
Fyllnadsval till programråd 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad utser Max Ramström (M) som ledamot 
till programråden för El- och energiprogrammet samt Hotell- och turismprogrammet. 

Sammanfattning av ärendet 
Programråden för El- och energiprogrammet och Hotell- och turismprogrammet har 
en vakant plats sedan Karin Augustsson (M) entledigats från uppdraget som ledamot 
i nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad och därmed även från uppdragen i 
programråden. De vakanta platserna på El- och energiprogrammet och Hotell- och 
turismprogrammet föreslås fyllas av Max Ramström (M).  

Beslutsunderlag 
Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-11-30 
Bilaga, Programråd och verksamhetsråd 2021-11-30 

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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§ 151 Dnr 2021-00019 
Återrapportering från ledamöter för programråd  

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
My Clingston (KD) och Elin Hysén (L) lämnar rapport från programråd från vård- 
och omsorgsprogrammet. På programrådet tog eleverna upp frågan om det är möjligt 
att kunna validera sina kunskaper liknande det som görs inom vuxenutbildning. Detta 
eftersom många som studerar på programmet är över 18 år och arbetar samtidigt som 
de studerar. Det fördes även en diskussion om delegeringar för undersköterskor i 
kommunen. Med anledning av detta föreslogs att medicinskt ansvarig sjuksköterska 
(MAS) skulle bjudas in till ett programråd för att få dennes perspektiv på 
delegeringar för undersköterskor.  

Eleverna lyfte även att de riktade sommarjobben har fungerat bra och önskar att det 
fanns möjlighet till sådana jobb även på andra lov, till exempel jullovet. Frågan ska 
tas upp igen om det är möjligt att ordna. Även frågan om matersättning kom upp, det 
verkar inte vara känt för eleverna att de kan hämta mat som serviceförvaltningen 
tillhandahåller på närmsta serviceplats, till exempel en skola. Eleverna lyfte också att 
de gärna vill synas mer i sociala medier för att kunna marknadsföra sin utbildning.  

Branschen som var på plats lyfte frågan om handledarutbildning. Privat hemtjänst tar 
gärna emot elever på praktik men informerar om att det är svårt för deras personal att 
gå handledarutbildningen. De måste ha vikarier för den personal som går 
utbildningen, vilket gör att det blir en kostnadsfråga. 

Annika Hedman (C) lämnar rapport från programråd för handels- och 
administrationsprogrammet. Programmet kommer från och med höstterminen 2022 
byta namn till försäljning- och serviceprogrammet, de kommer fortsatt ha olika 
inriktningar men med mer fokus på service än administration. 

I och med att Internationella Engelska skolan har öppnat i kommunen undersöks 
möjligheten att erbjuda kurser på engelska inom programmet. Det lyfts även att det 
är en bransch där det är viktigt att eleverna har goda kunskaper i engelska. 
Programmet är fullt och många elever läser upp så de får högskolebehörighet. Från 
branschen var en mäklarfirma på plats och många elever ser utbildningen som en 
ingång till mäklaryrket. 

Annika Hedman (C) och Elin Hysén (L) lämnar rapport från verksamhetsråd för 
arbetsmarknad. På verksamhetsrådet informerades om att Arbetsförmedlingen som 
en del i att få personer i arbete har en tjänst som heter kundval, rusta och matcha 
(KROM). Det är fristående aktörer som utför tjänsten för att ge arbetssökande stöd 
till arbete. Vidare rapporterar Arbetsförmedlingen att det är ett bra läge i Kungsbacka 
med lägst arbetslöshet i Halland och närhet till arbetsmarknaden i Göteborg.  

En enkät kommer att skickas ut till företagare i Kungsbacka för att få information om 
vilket behov Kungsbackas näringsliv har. Enkäten är en del i att öka kunskapen om 
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det lokala näringslivet så att kommunen kan göra rätt insatser för att få ut personer i 
arbete.  

Gällande etablering informerades om att det är tufft läge med tvåårskontrakten, både 
för de familjer som är berörda och för personalen som arbetar med frågorna. 

På verksamhetsrådet lämnades även information om arbetet med kommunens 
aktivitetsansvar samt att uppföljning av befintliga samarbeten inom idéburet 
offentligt partnerskap ska genomföras.  

 

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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§ 152 Dnr 2020-00325 
Förvaltningschefen informerar  

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Cynthia Runefjärd, förvaltningschef föredrar ärendet innehållandes information om: 

- Nämnden har avtal om idéburet offentligt partnerskap (IOP) med 
Erikshjälpen och Stadsmissionen med platser för arbetsträning. Dessa avtal 
löper ut under december och det pågår en diskussion med både Erikshjälpen 
och Stadsmissionen kring vilka villkor som ska gälla framåt, till exempel 
antal platser. Eftersom det inte är något mer nämndsammanträde under 
december kommer förlängning ske genom ordförandebeslut som 
återrapporteras till nämnden i januari. På Erikshjälpen finns idag 14 platser 
och på Stadsmissionen finns fem platser. Huvuddelen av platserna nyttjas 
hela tiden och totalt har 56 personer varit på antingen Erikshjälpen eller 
Stadsmissionen, och sedan kommit vidare till arbete på annat ställe.  

- Skolinspektionen har återkopplat kring ärende om elev med problematisk 
frånvaro som rapporterats om i media. Skolinspektionen har avslutat ärendet 
utan kritik. Gymnasieskolorna fortsätter däremot att följa upp och utveckla 
arbetet kring elever med problematisk frånvaro. 

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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