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 TILLKÄNNAGIVANDE / BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 
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§ 1 Dnr 2021-00290 
Fastställande av dagordning och val av justerare 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad utser My Clingston (KD) till justerare 
och fastställer dagordningen. 

Beslutsgång 
Ordförande Elin Hysén (L) prövar om nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
kan utse My Clingston (KD) till justerare och fastställa dagordningen, och finner att 
nämnden bifaller det. 
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§ 2 Dnr 2021-00292 
Slutrapport From Great to Excellent (FGTE) 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Ulrika Florén, utvecklingsledare föredrar ärendet innehållandes de lärdomar som 
Kungsbackas gymnasieskolor har dragit från samarbetet From Great to Excellent 
(FGTE). Samarbetet är ett regionalt projekt där kommuner tillsammans med Region 
Halland och Högskolan i Halmstad har undersökt frågor kopplade till utbildningens 
utveckling. Syftet har varit att vetenskapligt och erfarenhetsmässigt identifiera 
metoder och arbetssätt som gynnar positiv resultatutveckling för elever. Projektet är 
nu avslutat och en slutrapport har skrivits. Kungsbackas gymnasieskolor har under 
projektet fokuserat på forskningsfrågor som berör fysisk, pedagogisk och social 
lärmiljö, pedagogisk tillgänglig lärmiljö samt den relationella aspekten av lärandet. 

Resultatet har gett olika värdeskapande aktiviteter i verksamheterna till exempel 
elevinflytande genom att låta elevers röster bli hörda i fokusgrupper inom ramen för 
det systematiska kvalitetsarbetet, anpassning av den fysiska och pedagogiska 
lärmiljön och särskilda satsningar utifrån resultat från rapporterna såsom Akademi 
EK. 

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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§ 3 Dnr 2021-00291 
Sammanställning kännedom om kränkande behandling hösttermin 2021 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar informationen till protokollet. 
Nämnden beslutar att redovisning och uppföljning av anmälningar om kännedom om 
kränkande behandling ska göras en gång i halvåret utöver den månadsvisa 
återrapporteringen av delegationsbeslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Cecilia Fossan, biträdande gymnasiechef föredrar ärendet. Under perioden augusti 
2021 till och med december 2021 har 27 anmälningar om kännedom om kränkande 
behandling på Kungsbackas gymnasieskolor gjorts till huvudmannen. Samtliga 
utredningar har genomförts skyndsamt och ett antal åtgärder har vidtagits kopplat till 
respektive ärende som befunnits vara kränkning. Ett antal förebyggande och 
främjande åtgärder har också vidtagits. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-12-27 
 

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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§ 4 Dnr 2021-00287 
Underlag kommunbudget 2023 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad godkänner underlag till Kommunbudget 
2023, plan 2024–2027. 

Reservationer 
Hampus Jägnert (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Andréas Mårtensson, utvecklingsledare och Lotta Nord, biträdande förvaltningschef 
föredrar ärendet. Förvaltningen har enligt uppdrag upprättat och lämnar förslag till 
underlag Kommunbudget 2023, plan 2024–2027 tillsammans med bifogade 
handlingar. 

Barnperspektivet 

De beslut som kommer att fattas som följd av budget 2023 ska fattas utifrån underlag 
som omhändertar barnperspektivet, till exempel att aktuella lagar, föreskrifter eller 
riktlinjer beaktats och vad de innebär för ärendet samt att en samlad bedömning 
gjorts vad gäller barnets bästa och att barn kommit till tals. 

Jämställdhetsperspektivet 

De beslut som kommer att fattas som följd av budget 2023 ska fattas utifrån underlag 
som omhändertar jämställdhetsperspektivet, till exempel att aktuella lagar, 
föreskrifter eller riktlinjer beaktats och vad de innebär för ärendet samt att en samlad 
bedömning görs så att beslutet tillser att konsekvenserna av beslutet inte ser olika ut 
beroende på kön. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2022-01-12 
Underlag till kommunbudget 2023 Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Hampus Jägnert (SD) yrkar på att följande meningar stryks från underlag till 
kommunbudget 2023: 
På sida 4: 
”Att nyanlända har tillgång till värdiga boenden är en förutsättning för att lyckas med 
integrationsarbetet” 
”Här behöver vi ständigt hitta nya vägar och metoder till exempel, och språkpraktik” 
”Ett aktivt jämställdhetsarbete krävs dessutom för att lyckas med integrationen” 
”Detta innebär ökade kostnader för kommunernas mottagande av nyanlända” 
Under välmående:  
”Särskilt framträdande är detta bland unga tjejer” 
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Beslutsgång 
Ordförande Elin Hysén (L) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag och Hampus Jägnerts (SD) förslag.  

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och Hampus Jägnerts (SD) 
förslag, och finner att nämnden bifaller förvaltningens förslag. 

Protokollsanteckning 
Violet Dunér (V) lämnar följande protokollsanteckning: 
För att säkerställa kvalitén i den egna gymnasieverksamheten behöver faktorn 
procentuell ersättning för volymökningar ses över. Idag är den procentuella 
ersättningen för volymökningar 50 %. Skall enbart denna budgetregulator användas 
behöver % satsen ökas för att inte påverka kvalitén på sikt i verksamheten.  

Beslutet skickas till 
KSAU/budgetberedningen 
KLK Ekonomi  
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§ 5 Dnr 2021-00204 
Regelbunden granskning på dataskyddsområdet 2021 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Karin Malmsten, Dataskyddsombud föredrar ärendet innehållandes återrapport från 
den regelbundna granskning som gjorts på dataskyddsområdet under hösten 2021 för 
Gymnasium & Arbetsmarknads verksamhet. Det övergripande resultatet visar på att 
nämnden har ett bra grundläggande dataskydd. Som utvecklingsområden har 
identifierats att nämnden behöver göra konsekvensbedömningar i alla situationer där 
det behövs samt komplettera, konkretisera och tydliggöra informationen till de 
registrerade. 

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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§ 6 Dnr 2021-00090 
Kvartalsuppföljning  - arbetsmarknad, ekonomiskt bistånd och 
etablering 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Karin Zetterman, verksamhetschef för Kompetenscentrum föredrar ärendet 
innehållandes nyckeltal för arbetsmarknad, ekonomiskt bistånd och etablering för 
fjärde 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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§ 7 Dnr 2021-00168 
Återrapport klagomål och avvikelser enligt socialtjänstlagen, SoL fjärde 
kvartalet 2021 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad godkänner redovisning av avvikelser 
och klagomål för perioden 2021-10-01 – 2021-12-31. 

Sammanfattning av ärendet 
Markus Ternblad, utvecklingsledare föredrar ärendet. Under perioden 2021-10-01 till 
och med 2021-12-31 har förvaltningen tagit emot sju avvikelser inom ramen för den 
interna händelserapporteringen, varav två rapporterats som Lex Sarah. 

Beslutsunderlag 
Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-12-23 

Beslutsgång 
Ordförande Elin Hysén (L) prövar om nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
kan godkänna redovisningen av avvikelser och klagomål för perioden 2021-10-01 – 
2021-12-31, och finner att nämnden bifaller det. 
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§ 8 Dnr 2021-00271 
Granskning av interna kontroller för att motverka kvalificerade 
välfärdsbrott 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad godkänner yttrande över 
kommunrevisionens granskning: Granskning av kommunens interna kontroller för att 
motverka kvalificerade välfärdsbrott daterat 2021-12-02 och skickar det som sitt svar 
till kommunrevisionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Cynthia Runefjärd, förvaltningschef föredrar ärendet. Kommunrevisionen har 
granskat det förebyggande arbetet mot kvalificerade välfärdsbrott inom kommunen, 
där nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad var en av nämnderna som 
granskades. Granskningens syfte var att bedöma om arbetet mot kvalificerade 
välfärdsbrott bedrivs ändamålsenligt, det vill säga i enlighet med lagar, föreskrifter 
samt kommunfullmäktiges mål, riktlinjer och beslut. 

Utifrån granskningsrapporten framkommer rekommendationer som kan 
sammanfattas i tre huvudrubriker: Ansvarsfördelning och samordning, 
Handlingsplan och riktlinjer samt Ökad kunskap på området.  

Nämnden ska med anledning av granskningsrapporten senast den 18 februari 2022 
inkomma med svar på nedanstående frågeställningar utifrån de rekommendationer 
som redovisas i rapporten.  

• Vilka åtgärder avser nämnden/styrelsen att vidta med anledning av de 

rekommendationer som redovisas i rapporten?  

• När avser nämnden/styrelsen att vidta eventuella åtgärder med anledning av de 

rekommendationer som redovisas i rapporten samt när planeras åtgärderna att vara 
genomförda?  

• Vilken verksamhet och/eller funktion i förvaltningen ansvarar för att genomföra 
beslutade åtgärder med anledning av de rekommendationer som redovisas i 
rapporten?  

Beslutsunderlag 
Nämnden för Gymnasiums tjänsteskrivelse, 2021-12-03 
Yttrande över kommunrevisionens granskning: Granskning av kommunens interna 
kontroller för att motverka kvalificerade välfärdsbrott, 2021-12-02 

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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Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen 

Kommunstyrelsen 
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§ 9 Dnr 2021-00263 
Information om ersättning till fristående skolor 2022 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden informeras om att kostnaden för de nya sporthallarna nu har redovisats, 
vilket innebär att ersättning till fristående skolor har behövts uppdateras efter 
nämndens beslut den 8 december 2021. Prislistan här därmed uppdaterats med nya 
belopp. 

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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§ 10 Dnr 2021-00091 
Redovisning av inrapporterade ej verkställda beslut enligt 
socialtjänstlagen, SoL  fjärde 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, 2021-12-23 
Sammanställning av ej verkställda beslut, fjärde 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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§ 11 Dnr 2021-00289 
Återrapportering av delegeringsbeslut  

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad godkänner återrapporteringen av 
delegeringsbeslut fattade under perioden 2021-12-01 - 2021-12-31.  

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 2022-01-10  
Delegationsrapport 2021-12-01 - 2021-12-31 

Beslutsgång 
Ordförande Elin Hysén (L) prövar om nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
kan godkänna redovisningen av delegeringsbeslut fattade under perioden 2021-12-01 
- 2021-12-31, och finner att nämnden bifaller det. 
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§ 12 Dnr 2021-00295 
Inkomna skrivelse till ledamöter och ersättare i nämnden (2022) 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Protokoll från Förvaltningssamverkan Gymnasium & Arbetsmarknad (FSG)  
2021-11-30 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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§ 13 Dnr 2021-00288 
Förvaltningschefen informerar  

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar informationen till protokollet. 

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

Lotta Nord, biträdande förvaltningschef kommer att bli tillförordnad förvaltningschef 
på Individ & Familjeomsorg. Johan Burman som är verksamhetschef på 
Serviceförvaltningen kommer gå in som biträdande förvaltningschef på Gymnasium 
& Arbetsmarknad under tiden. 

Pandemiläget innebär en svår situation på, framför allt, gymnasiet. Det är stor 
frånvaro bland personal. Rektorer och lärare gör ett väldigt bra arbete för att eleverna 
ska få bästa tänkbara situation utifrån omständigheterna, både för distans- och 
närundervisning. Smittspårningen innebär en administrativ påfrestning där stora 
resurser behöver läggas på till exempel samråd med smittskydd dagligen. I 
genomsnitt får tre till fyra klasser gå över till distansundervisning per dag.  

Övriga delar av Kungsbacka kommun har också en svår en situation med stor 
personalfrånvaro. Övrig personal som tillfälligt kan pausa sina arbetsuppgifter 
behöver göra det för att kunna stärka upp inom framför allt förskolan men även inom 
andra verksamheter som arbetar direkt mot kommunens invånare. 

Rektor för barn- och fritidsprogrammet har tillsammans med lärarna hittat sätt att 
frigöra elever från årskurs 3 som kan gå in som vikarier i kommunens verksamheter.  

Amra Salihovic, gymnasiechef informerar om att den projektgrupp som nämnden 
tidigare informerats om angående situationen på Beda Hallberg skrivit en rapport. 
Rapporten och dess slutsatser kommer behandlas vidare av nämnden under 
kommande nämndsammanträde. 

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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