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

Organ Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
Sammanträdesdatum 2022-05-18 Paragrafer §§ 53-55, 57-62 

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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§ 53 Dnr 2021-00290 
Fastställande av dagordning och val av justerare 

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

Beslutsgång 
Ordförande Elin Hysén (L) prövar om nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
kan utse Max Ramström (M) till justerare och fastställa dagordningen, och finner att 
nämnden bifaller det. 
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§ 54 Dnr 2022-00100 
(Informationspunkt) Elevhälsosamtal 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Debora Lorentsson och Angela Brun, skolsköterskor föredrar ärendet innehållandes 
information om hur elevhälsan arbetar med elevhälsosamtal. Arbetet med 
elevhälsosamtalen är en del av det hälsofrämjande arbetet på gymnasieskolorna. 
Hälsosamtalet är elevcentrerat och innefattar information, rådgivning och lärande 
som utgår från elevens behov och resurser. Syftet är att eleven ska få möjlighet att 
reflektera över sina egna förutsättningar och val för att stärka sina möjligheter till ett 
hälsosamt liv. Hälsobesök och hälsosamtal sammanfattas och dokumenteras i elevens 
skolhälsovårdsjournal. Utöver hälsosamtalen stödjer elevhälsan även elever med 
sådant som att komma i kontakt med vården eller instruerar och informerar elever 
kring egenvård. 

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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§ 55 Dnr 2022-00097 
Uppföljning av grundläggande vuxenutbildning, 
gymnasial vuxenutbildning, komvux som särskild utbildning samt SFI 
2021 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium och Arbetsmarknad godkänner kvalitetsrapport för 
vuxenutbildningen gällande verksamhetsår 2021.  

Nämnden för Gymnasium och Arbetsmarknad godkänner att utvecklingsområden för 
vuxenutbildningen under 2022 är: 

 Granskning av samtliga skolor 

 Fortsatt utveckling av SFI 

 Avbrott, differentierade avbrottsorsaker, rutiner för skolorna, om vi ska göra 
någon vidare uppföljning från vårt håll 

 Minska andelen F i matematik 

Sammanfattning av ärendet 
Staffan Hallström, tf. rektor föredrar ärendet innehållandes information om 
kvalitetsrapport för vuxenutbildningen gällande verksamhetsår 2021. Av 
kvalitetsrapporten framgår hur vuxnas lärande har arbetat med de fokusområden som 
nämnden beslutade för 2021. Fokusområden för 2021 var avtalsimplementering, 
anpassning till nya nationella förutsättningar inom vuxenutbildningen samt 
utveckling av SFI.  

Under 2022 föreslås utvecklingsområden vara granskning av samtliga skolor, fortsatt 
utveckling av SFI, utvecklad statistik för avbrottsorsaker samt påbörja satsningar för 
att minska andelen F i matematik till exempel genom särskilda matematiksatsningar. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2022-04-28 
Kvalitetsrapport Vuxnas lärande för verksamhetsår 2021 

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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§ 57 Dnr 2021-00058 
Antagning nästkommande läsår efter första resultat 
preliminärantagning 

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

Sammanfattning av ärendet 
Cynthia Runefjärd, förvaltningschef föredrar ärendet. I november 2021 beslutade 
nämnden om utbudet på gymnasieskolorna läsåret 2022/203. Det fastställdes vilka 
program som ska finnas på Kungsbackas gymnasieskolor. I beslutet framgår att 
utbudet kan förändras bland annat utifrån hur eleverna gjort sina preliminära val. 
Beda Hallbergs gymnasium kommer att avvecklas och ingår därför inte i denna 
sammanfattning. 

ARANÄS  Organisation lå 21/22  
Varav introduktionsprogrammet 
programinriktat val - sökbart  

Bygg och anläggningsprogrammet  32    

Barn och fritidsprogrammet  28  4  

Estetiska programmet  32  1  

International Baccalaureate IB  30     

Naturvetenskapsprogrammet  85     

Naturvetenskapsprogrammet inriktning 
estet 12  

Samhällsvetenskapsprogrammet  155                                                            5 

Teknikprogrammet  128     

Vård och omsorgsprogrammet  20  4  

ELOF LINDÄLV        

Lärlingsprogrammet  
Bygg och anläggningsprogrammet  
Hantverksprogrammet  
Industritekniska programmet 

Vård och omsorgsprogrammet  
Barn och fritidsprogrammet  
Fordons och transportprogrammet  
Försäljnings och serviceprogrammet 
Hotell och turismprogrammet  
Restaurang och livsmedelsprogrammet  
Svensk gymnasielärling industritekniska 
programmet  
Svensk gymnasielärling vård och 
omsorgsprogrammet  64    

El och energiprogrammet  60     

Ekonomiprogrammet  160     

Fordons och transportprogrammet  44     
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Försäljning och serviceprogrammet 52  2  

Hotell och turismprogrammet  26   6  

Naturvetenskapsprogrammet  32     

Naturvetenskapsprogrammet inriktning 
estet 6  

Restaurang och livsmedelsprogrammet  20  4  

Teknikprogrammet  32     

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2022-04-27 

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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§ 58 Dnr 2022-00058 
Begäran om yttrande - Motion om havet, skolmat och 
näringslivsutveckling 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad föreslår att kommunfullmäktige avslår 
motionen med hänvisning till:  
• att syftet med skolmaten är att ge våra elever en god och näringsrik måltid, inte att 

främja enskilda delar av näringslivet. 
• att det är olämpligt att nyttja skolelever som testpersoner för livsmedel. 
 

Reservationer 
Rickard Wäst (S) och May-Louise Flyrin (S) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för förvaltningens förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Gymnasium och arbetsmarknad har i sitt uppdrag att erbjuda kommuninvånarna 
gymnasieutbildning, vuxenutbildning, yrkeshögskoleutbildning, studie- och 
karriärvägledning, etablering för nyanlända eller insatser för de som är i behov av 
ekonomiskt bistånd och behöver komma ut i arbete eller studier. I många delar av 
utbildningarna finns hållbarhet som naturliga inslag. 

Med detta uppdrag är Gymnasium och Arbetsmarknad positivt inställda till lokal mat 
från havet. 

Gymnasium och arbetsmarknad serveras sina måltider genom Nämnden för Service 
Måltidsverksamhet. I Måltidsverksamhetens uppdrag att leverera måltidstjänster 
ingår  

Hållbarhetsarbetet genom att kunna servera hållbara och klimatsmarta måltider  

Service Måltid instämmer i att det finns flera goda möjligheter med blå mat. I arbetet 
med att kunna servera hållbara, klimatsmarta och näringsriktiga måltider känns det 
därför självklart för dem att vara nyfikna och positivt inställda till lokal mat från 
havet. Med begreppet blå mat innefattas i detta fall främst ryggradslösa djur och 
alger som idag inte nyttjas i så hög grad. Det kan likaså innefatta biprodukter från 
fiskberedningsindustrin. 

På såväl lokal som nationell nivå pågår just nu en omställning gällande vilka 
proteinkällor som bör intas. Av både klimatmässiga och hälsomässiga skäl är 
rekommendationen att minska på andelen animaliska proteiner och istället öka 
andelen vegetabiliska proteiner, alternativt mer hållbara animaliska proteiner. Blå 
mat är även bra källa till både vitaminer och mineraler. 

Hållbart, klimatsmart är viktigt, men för att maten ska hamna i magen måste den 
först och främst vara god. Rätt kompetens måste finnas ute i köken för att livsmedlen 
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ska hanteras på bästa sätt och det bör finnas möjlighet att testa sig fram i dialog med 
matgästerna. 

Potentiella hinder till att i stor skala kunna erbjuda kommunens matgäster ny blå mat 
är en bristande tillgång på produkter, en trolig hög prisbild samt en rädsla och obehag 
för att testa ny mat, så kallad matneofobi.  

I enlighet med Nämndens för Service målbild så arbetar förvaltningen genom 
Måltidsverksamheten med att minska miljö- och klimatpåverkan, bland annat genom 
årstidsanpassade menyer samt valda råvaror. Inom ramen för det sker: 

 Omvärldsbevakning hur andra kommuner gör i frågan. Andra kommuner 
ligger före Kungsbacka och det kan nyttjas genom att samla in erfarenheter 
och kunskap. 

 Undersöker vilka lokala företag som i dagsläget finns och hur möjligheterna 
till samarbete med dessa ser ut. 

 Kontakt med FG och GA för att samarbeta i frågan. Det finns fördelar med att 
nyttja undervisningen till att ge matgästerna en helhetsbild kring nyttan med 
den nya maten från havet. 

Nämnden för Gymnasium och Arbetsmarknad ser utifrån Nämnden för Service 
uppdrag att leverera måltidstjänster inga hinder som mottagare av måltidstjänster att 
utöka samarbetet i frågan. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2022-04-28 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Emanuel Forsell (M) yrkar att beslutet ändras till följande beslutssats: Nämnden för 
Gymnasium & Arbetsmarknad föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen med 
hänvisning till  
• att syftet med skolmaten är att ge våra elever en god och näringsrik måltid, inte att 

främja enskilda delar av näringslivet. 
• att det är olämpligt att nyttja skolelever som testpersoner för livsmedel. 
 

Carita Boulwén (SD), Elin Hysén (L), Annika Hedman (C), Morgan Johansson (M) 
och My Clingston (KD) yrkar bifall till Emanuel Forsells (M) förslag. 

Rickard Wäst (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande Elin Hysén (L) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag och Emanuel Forsells (M) yrkande. 

Ordföranden ställer förvaltningens förslag och Emanuel Forsells (M) m.fl. yrkande 
mot varandra, och finner att nämnden bifaller Emanuel Forsells (M) m.fl. yrkande.  
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Protokollsanteckning 
Violet Dunér (V) stödjer förvaltningens förslag. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 59 Dnr 2021-00289 
Återrapportering av delegeringsbeslut 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad godkänner återrapporteringen av 
delegeringsbeslut fattade under perioden 2022-04-01 - 2022-04-30. 

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 2022-05-10  
Delegationsrapport 2022-04-01 – 2022-04-30 

Beslutsgång 
Ordförande Elin Hysén (L) prövar om nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
kan godkänna redovisningen av delegeringsbeslut fattade under perioden 2022-04-01 
- 2022-04-30, och finner att nämnden bifaller det. 
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§ 60 Dnr 2022-00104 
Fyllnadsval till programråd 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad utser Anna-Karin Granberg (SD) som 
ledamot till verksamhetsråd för gymnasiesärskolan. 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsrådet för gymnasiesärskolan har en vakant plats sedan Roger Krantz 
(SD) entledigats från uppdraget som ledamot i nämnden för Gymnasium & 
Arbetsmarknad och därmed även från uppdraget i verksamhetsrådet. Den vakanta 
platsen i verksamhetsrådet föreslås fyllas av Anna-Karin Granberg (SD). 

Beslutsunderlag 
Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2022-05-06 
Bilaga, Programråd och verksamhetsråd 2022-05-06 

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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§ 61 Dnr 2022-00092 
Återrapportering från ledamöter för programråd  

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
My Clingston (KD) lämnar rapport från verksamhetsråd för gymnasiesärskolan. 
Gymnasiesärskolan kommer troligtvis att byta namn till anpassad gymnasieskola från 
2023. I år har gymnasiesärskolan 10 elever som tar studenten. Av de elever som tar 
studenten är 5 elever redan är på väg ut i arbete, varav en har fått anställning i 
kommunen på Service måltid och en som fastighetstekniker. Dessutom kommer 3 
elever gå till praktik inom daglig verksamhet.  

På Aranäsgymnasiet pågår arbete för att förbättra utemiljön för eleverna, till exempel 
genom att grindar ska sättas upp. Eleverna har även gjort studiebesök på Universeum 
och ätit på olika restauranger med mat från olika delar av världen. En utmaning som 
lyfts är att elevantalet ökar för varje år. 

Under senaste tiden har det varit hög sjukfrånvaro hos personalen. Rektor har därför 
kontakt med HR för att se över anskaffning av vikarier. Det pågår även ett arbete 
med Mobilens verksamhet.  

Något som lyftes fram som positivt var att elever från gymnasiesärskolan nu kan ha 
praktik inom daglig verksamhet. Överlag är eleverna väldigt nöjda och trygga. 
Däremot efterfrågas komvux som särskild utbildning i Kungsbacka, som i dagsläget 
köps in från Mölndal.  

Emanuel Forsell (M) och May-Louise Flyrin (S) lämnar rapport från verksamhetsråd 
för vuxenutbildning och SFI. Närvarande på verksamhetsrådet var två elever och 
representanter från de upphandlade skolorna. Det beskrivs ha varit ett givande 
verksamhetsråd. Det har varit stor personalomsättning inom Hermods. En av de 
närvarande eleverna var även representant från elevrådet och pratade om studiero på 
SFI. Varje gång någon ny studerande kommer in i klassen upplevs att det blir fokus 
på den eleven. Detta medför att studietakt upplevs som hackig och nivån som ojämn. 
Visible Care bjöd in de närvarande politikerna att komma och se deras verksamhet 
och de utbildningar som erbjuds där. 

Violet Dunér (V) lämnar rapport från programrådet för Fordons- och 
transportprogrammet. Det var många representanter från branschen närvarande.  En 
representant för Mechanum, en verkstad i Mölndal, informerade om hur de arbetar 
med att ta emot APL-studenter. Till exempel skickas e-postmeddelanden ut inför 
APL-perioden med information till eleven och de köper in kläder till de elever som 
ska komma dit. Efterfrågan på utbildad personal är stor i hela branschen. 
Godstrafiken står inför en stor omställning till el-fordon och där kommer efterfrågan 
på utbildad personal öka än mer. Tidigare har hälften av eleverna på programmet valt 
inriktningen mekaniker för personbil, idag väljer en större andel transportinriktning. 
Detta kan dock utgöra en framtida utmaning om det innebär att det blir brist på 
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mekaniker. 
 
Idag finns en anpassad verkstad på Mobilen. Det pågår ett arbete för att få en bra 
lösning för den verksamheten, genom samlokalisering med övriga programmet. 

Det kommer att hållas något som kallas för Framtidsdag i Mölndal som Elof 
Lindälvs gymnasium är med och anordnar. Syftet är att öka intresset för programmet 
för elever i årskurs 8.   

Elin Hysén (L) och Annika Hedman (C) lämnar rapport från verksamhetsråd för 
arbetsmarknad. På verksamhetsrådet var Arbetsförmedlingen, studie- och 
yrkesvägledare samt enheten för arbetsmarknad, insats, närvarande.  

Arbetsförmedlingen informerade om att arbetslösheten sjunker och antal lediga 
arbeten ökar. Däremot ökar långtidsarbetslösheten, där Kungsbacka dock ligger lägst 
i Halland. Arbetslösheten för ungdomar ligger också på en låg nivå.  

Inom det Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) finns det en grupp ungdomar som 
klarar sig bra och en grupp som behöver mer stöd. De flesta ungdomar som ingår i 
KAA är i arbete när studie- och yrkesvägledare får kontakt med dom. Samtidigt finns 
det en grupp ungdomar som mår dåligt psykiskt och därför inte går i skola eller 
arbetar. För denna grupp ligger fokus att stötta personen för att till exempel komma 
ut i praktik.  

Enheten för arbetsmarknad berättar att det finns olika generella typer av grupper hos 
deras deltagare. En grupp som klarar sig bra och oftast bara är inne 1-2 veckor innan 
de själva har hittat ett arbete. En annan grupp är unga och nyanlända. I denna grupp 
arbetar enheten för arbetsmarknad mycket med samverkan inom delegationen för 
unga och nyanlända till arbete (DUA). Den sista gruppen är de personer som står 
längst från arbetsmarknaden. Det kan till exempel bero på språksvårigheter och 
utebliven progression i språket trots SFI. Det finns ett nära samarbete med vuxnas 
lärande och SFI för den här gruppen. 

De skrivna IOP-avtalen med Stadsmissionen och Erikshjälpen fungerar bra.  

Arbetsförmedlingen har inom sitt uppdrag för KROM lagt ut uppdrag till privata 
företag. Detta försvårar samarbetet, vilket innebär att det finns ett behov att 
tillsammans hitta en bra väg framåt. Det lyfts även att Arbetsförmedlingen inte 
längre har något kontor i Kungsbacka, det ligger nu i Varberg. Den största 
arbetsmarknaden för Kungsbacka är dock Göteborg. Arbetsförmedlingen kan träffa 
arbetssökande på plats även i Kungsbacka.  

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

 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (16) 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad Datum  

2022-05-18 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 62 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: 

 Läget i Ukraina och den information som finns i dagsläget. Antal personer 
som kommer från Ukraina till Sverige har stannat av. I dagsläget finns 10 
elever från Ukraina på de kommunala gymnasieskolorna. Kunskapsnivån för 
de elever som kommit till gymnasiet är blandad. Vissa ligger långt fram 
medan andra inte kommit lika långt. Planeringen för dessa elever utgår från 
samma reglering som för asylsökande.  

Det finns en samordnande funktion på Gymnasium & Arbetsmarknad som 
håller ihop arbetet så att alla förvaltningar får relevant information från 
varandra. Inför semesterperioden planeras hur bemanningen ska vara för 
varje semestervecka. Det är även bestämt att färdigställa Bukärrsgården så att 
den står klar för eventuellt mottagande av personer. Utifrån de signaler som 
kommer från Migrationsverket är ett succesivt mottagande med slutdatum i 
slutet av året en rimlig tidshorisont att planera utifrån. Kommunen arbetar 
även med att kunna omhänderta civilsamhällets initiativ och kommer 
efterfråga ytterligare bostäder från civilsamhället.  

 Återkoppling från förra nämndsammanträdet: 

Under höstlovet kommer elever som läser vård och omsorgsprogrammet ges 
möjlighet att arbeta på samma sätt som under sommarlovet. Detta planeras 
även fortsätta på andra lov. 

Det pågår ett arbete med en SMS-tjänst för bokade möten som beräknas vara 
klar inom kort.  

Rektorerna har löst de problem som fanns med kapacitet för att kunna ta 
truckkort på försäljnings- och serviceprogrammet. Till 2023 kommer det 
därmed finnas fler tider för eleverna att kunna ta truckkort.  

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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