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Plats och tid för 
sammanträde 

Elof Lindälvs gymnasium Klockan 17:00-20:25 

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) §§ 43-52 
 

Tjänstgörande ersättare 
Anna-Karin Granberg (SD) ersätter 
Carita Boulwén (SD) §§ 38-42 
Morgan Johansson (M) ersätter 
Hampus Jägnert (SD) §§ 38-42 
Anna-Karin Granberg (SD) ersätter 
Hampus Jägnert (SD) 43-52 
Violet Dunér (V) ersätter Rickard 
Wäst (S) 
Barbro Mellgren (L) ersätter May-
Louise Flyrin (S) 
 
 

Övriga närvarande Ersättare 
Morgan Johansson (M) §§ 43-52 
Max Ramström (M) 
Fredrik Kollberg (KD) 
 

Tjänstepersoner 
Cynthia Runefjärd, förvaltningschef 
Johan Burman, Tf. biträdande 
förvaltningschef 
Cindia Escalante Mattsson, Tf. 
gymnasiechef 
Markus Ternblad, utvecklingsledare 
Karin Zetterman, verksamhetschef 
Kompetenscentrum §§38-44 
Ulrika Florén, utvecklingsledare 
§§38-39 
Andréas Mårtensson, 
utvecklingsledare §§ 39-40 

 Personalföreträdare 
Stina Petersson, Lärarförbundet 

Övriga 
 

  

Plats och tid för justering Digital justering,  
   

 Sekreterare Markus Ternblad Paragrafer §§ 38-52 

Underskrifter Ordförande Elin Hysén (L) 

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

Organ Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
Sammanträdesdatum 2022-04-27 Paragrafer §§ 38-52 

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

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

Beslutsgång 
Ordförande Elin Hysén (L) prövar om nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
kan utse Jenny Nilsson (M) till justerare och fastställa dagordningen, och finner att 
nämnden bifaller det 
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§ 39 Dnr 2022-00085 
(Informationsärende) Lupp-uppföljning 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Ulrika Florén, utvecklingsledare föredrar ärendet innehållandes återrapport om 
LUPPföljning 2021, som är en fördjupande rapport om ungdomars perspektiv på 
stress. LUPPföljning 2021 är en fördjupning från delar av resultaten från LUPP-
undersökningen som genomförs årligen. Fördjupningsrapporten genomfördes genom 
intervjuer med lärare, elever och elevhälsa. De fördjupningsfrågor som rapporten 
utgick från var: 

 Vilka situationer i skolan och på fritiden upplever ungdomar ger negativ 
stress? 

 Vilka förändringar önskar ungdomar för att minska sin stress? 

Utifrån svaren kunde fem olika kategorier identifieras som elever upplever ger 
negativ stress: Påverka sin situation, prestationsrelaterade krav och förväntningar, 
social status, sociala relationer och tidsbrist. 

De olika förslag på lösningar som lyfts fram är bland annat att ungdomar vet vilka 
vuxna som finns att vända sig till, att det finns utrymme för återhämtning och att det 
bör samverkas mer mellan skolan och fritid eftersom elever själva inte upplever 
någon gräns mellan dessa arenor. 

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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§ 40 Dnr 2022-00071 
Kvalitetsberättelse 2021, SOSFS 2011:9 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad godkänner Kvalitetsberättelse 2021, 
SOSFS 2011:9. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Kvalitetsberättelsen omfattar de verksamheter som berörs av Systematiskt 
kvalitetsarbete enligt Socialstyrelsens föreskrifter för Ledningssystem för kvalitet, 
SOSFS 2011:9, och är en årligsammanställning utifrån det systematiska 
kvalitetsarbete som bedrivits under året. De verksamheter som omfattas av SOSFS 
2011:9 är Enheten för Etablering, Enheten för Myndighet, Enheten för 
Arbetsmarknad och korttidstillsyn över 12 år inom de frivilliga skolformerna. 

Kvalitetsarbetet har under 2021 fortsatt arbeta med struktur och systematik inom 
ramen för kvalitetsledningssystemet för de verksamheter inom Förvaltningen för 
Gymnasium & Arbetsmarknad som omfattas av Systematiskt kvalitetsarbete inom 
Socialtjänsten enligt SOSFS 2011:9. I arbetet har de olika enheternas processer 
arbetats om och fortsatt arbete med former och forum för medarbetares delaktighet i 
det systematiska kvalitetsarbetet. Enheterna har arbetat med att identifiera risker, 
egenkontroller och åtgärder. Samordnarna har en viktig roll i 
kvalitetsledningssystemets uppbyggnad och utveckling. Tillsammans med 
enhetschefer har de ansvarat för framtagande och förankring av riskanalyser, 
egenkontroller mm.  

 

Beslutsunderlag 
Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2022-03-30 
Kvalitetsberättelse 2021, SOSFS 2011:9 

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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§ 41 Dnr 2022-00035 
Initiativ ökad närvaro för elever med problematisk frånvaro 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad godkänner återrapport och ger 
förvaltningen i uppdrag att genomföra utredningens förslag samt återrapportera till 
nämnden en gång per termin. 

Sammanfattning av ärendet 
Cindia Escalante Mattsson, Tf. gymnasiechef föredrar ärendet. Genom initiativ väckt 
av Alliansen (M, L, C, KD) beslutade nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad på 
nämndsammanträde 2022-02-23 att ge förvaltningen i uppdrag att: 

 

 Utreda möjligheten till förstärkt elevhälsa till introduktionsprogrammen för 
att förebygga psykisk ohälsa och främja välbefinnande.  

 Utreda hur enheten för introduktionsprogrammen kan arbeta mer aktivt med 
att få individer med problematisk skolnärvaro eller hög skolfrånvaro att 
återvända till undervisningen.  

 Utreda om det finns förutsättningar att ett team arbetar mot grundskolan för 
att redan där samverka runt ungdomar med problematisk skolnärvaro eller 
hög skolfrånvaro. 

 Presentera eventuella ökade kostnader i ett projekt riktat till ovan nämnd 
målgrupp.  

 Återrapport till nämnden senast april 2022.  

Förvaltningen har nu genomfört utredning av ovanstående punkter och överlämnar 
härmed utredningens förslag till nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad att ta 
del av. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2022-04-13 
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads utredning av initiativ för att öka 
närvaro för elever med problematisk skolfrånvaro 2022-04-13 
Initiativärende för att öka närvaro för elever med problematisk skolfrånvaro från 
Alliansen 

Förslag till beslut på sammanträdet 
My Clingston (KD) yrkar att beslutsatsen ändras till: ”Nämnden godkänner 
återrapport och ger förvaltningen i uppdrag att genomföra utredningens förslag samt 
återrapportera till nämnden en gång per termin.” 
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Marianne Pleijel (M), Annika Hedman (C) och Elin Hysén (L) yrkar bifall till My 
Clingstons (KD) förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande Elin Hysén (L) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag och My Clingstons (KD) m. fl. yrkande.  

Ordföranden ställer förvaltningens förslag och My Clingstons (KD) m. fl. yrkande 
mot varandra, och finner att nämnden bifaller My Clingstons (KD) m. fl. yrkande. 
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§ 42 Dnr 2022-00074 
Kvartalsuppföljning för 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 
första kvartalet 2022. 

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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§ 43 Dnr 2022-00073 
Återrapport klagomål och avvikelser 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad godkänner redovisning av avvikelser 
och klagomål för perioden 2022-01-01 – 2022-03-31.  

Sammanfattning av ärendet 
Markus Ternblad, utvecklingsledare föredrar ärendet. Under perioden 2022-01-01 till 
och med 2022-03-31 har förvaltningen tagit emot fem avvikelser inom ramen för den 
interna händelserapporteringen. 

Beslutsunderlag 
Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2022-03-25 

Beslutsgång 
Ordförande Elin Hysén (L) prövar om nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
kan godkänna redovisningen av avvikelser och klagomål för perioden 2022-01-01 – 
2022-03-31, och finner att nämnden bifaller det. 
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§ 44 Dnr 2022-00072 
Redovisning av inrapporterade ej verkställda beslut enligt 
socialtjänstlagen 

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, 2022-03-25 
Sammanställning av ej verkställda beslut första kvartalet 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 
Kommunfullmäktige  
Kommunens förtroendevalda revisorer 
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§ 45 Dnr 2022-00094 
Tillfällig förstärkning av statligt stöd 2022 "skolmiljarden" 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad beslutar att fördela sin andel av 
statsbidraget skolmiljarden med lika fördelning per elev till både kommunala och 
fristående gymnasieskolor.  

Sammanfattning av ärendet 
Regeringen har beslutat att förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1,4 
miljarder kronor under 2022 genom den så kallade skolmiljarden. Förstärkningen 
sker för att möta utmaningen som covid-19-pandemin inneburit. Statsbidraget betalas 
ut till samtliga kommuner i landet och fördelas proportionellt av Skolverket utifrån 
antalet barn och unga i åldrarna 6–19 år. Bidraget klassificeras som ett generellt 
statsbidrag i redovisningen. Kungsbacka kommun har två nämnder med ansvar för 
skolfrågorna, därav bör beslut om fördelning av bidraget fattas av 
kommunfullmäktige. 

Kungsbacka kommuns del av bidraget uppgår till 13 784 907 kronor. 
Kommunfullmäktige fördelar Kungsbacka kommuns andel av skolmiljarden 2022 
med 9 905 581 kronor till nämnden för Förskola & Grundskola och 3 879 326 kronor 
till nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad.  

Kommunfullmäktige beslutar att eventuell utökning av bidraget under 2022 fördelas 
enligt samma fördelningsgrund. 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad beslutar därför att fördela sin andel av 
statsbidraget skolmiljarden med lika fördelning per elev till både kommunala och 
fristående gymnasieskolor. Den fristående verksamheten erhåller också ett påslag för 
administrationsschablon om 3 % samt 6% för dold moms. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2022-04-13 
Beslut om tillfällig förstärkning av statligt stöd 2022 ”skolmiljarden”, 2022-02-02 

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 
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§ 46 Dnr 2022-00064 
Yttrande om godkännande som huvudman 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad antar yttrande över Skolinspektionens 
remiss daterat 2022-04-12 och översänder det som sitt svar till Skolinspektionen.  

Sammanfattning av ärendet 
Jensen gymnasium Mölndal har till Skolinspektionen skickat in ansökan avseende att 
från läsåret 2023 starta Ekonomiprogrammet, inriktning ekonomi och juridik, 
Naturvetenskapsprogrammet, inriktning naturvetenskap och 
Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning beteendevetenskap. 

 

Skolinspektionen har i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) gett 
Kungsbacka kommun möjlighet att yttra sig över ansökan. 

Beslutsunderlag 
Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2022-04-12 
Yttrande över Skolinspektionens remiss 2022-04-12 

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 
Skolinspektionen 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (21) 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad Datum  

2022-04-27 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 47 Dnr 2022-00070 
Inackorderingstillägg 2022/2023 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad fastställer inackorderingstillägg för 
läsåret 2022/2023 till 1610 kronor/månad i nio månader. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens skyldighet att lämna stöd till elever i gymnasieskolan, gymnasial 
vuxenutbildning eller påbyggnadsutbildning, som behöver inackordering till följd av 
skollagen, regleras i skollagen (2010:800) 15 kap. 32 §. Lägsta beloppet, om stöd ges 
kontant, är 1/30 av basbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken och 
regleras årligen. 

Prisbasbeloppet för år 2022 är fastställt till 48 300 kronor. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2022-03-24 

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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§ 48 Dnr 2021-00244 
Anmälan av ordförandebeslut 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad godkänner redovisningen av 
delegeringsbeslut från ordförande Elin Hysén (L). 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad har överlåtit sin beslutanderätt till 
ordförande för ärenden gällande yttranden till tillsynsmyndighet i de fall tidsfristen gör att 
nämnden inte hinner fatta beslut. Besluten ska redovisas till Nämnden för Gymnasium 
& Arbetsmarknad. Redovisningen innebär inte att Nämnden för Gymnasium & 
Arbetsmarknad omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får Nämnden 
för Gymnasium & Arbetsmarknad 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. 

Beslutsgång 
Ordförande Elin Hysén (L) prövar om nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
kan godkänna redovisningen av delegeringsbeslut som fattades 2022-04-04, och 
finner att nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad bifaller det. 
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§ 49 Dnr 2021-00289 
Återrapportering av delegeringsbeslut 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad godkänner återrapporteringen av 
delegeringsbeslut fattade under perioden 2022-01-01 - 2022-04-13. 

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 2022-04-13 
Delegationsrapport 2022-03-01 – 2022-03-31 

Beslutsgång 
Ordförande Elin Hysén (L) prövar om nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
kan godkänna redovisningen av delegeringsbeslut fattade under perioden 2022-01-01 
- 2022-04-13, och finner att nämnden bifaller det. 
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§ 50 Dnr 2021-00295 
Inkomna skrivelser till ledamöter och ersättare i nämnden 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar redovisningen av inkomna 
skrivelser till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Under perioden 1 mars 2022 till 31 mars 2022 har följande skrivelser inkommit till 
nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad: 

 Protokoll från Förvaltningssamverkan Gymnasium & Arbetsmarknad (FSG) 
2022-03-22  

Beslutsgång 
Ordförande Elin Hysén (L) prövar om nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
kan notera redovisningen av inkomna skrivelser till protokollet, och finner att 
nämnden bifaller det. 
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§ 51 Dnr 2022-00092 
Återrapportering från ledamöter för programråd 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Annika Hedman (C) lämnar rapport från programråd för Handels- och 
administrationsprogrammet. Det var dålig uppslutning på programrådet och 
diskussion fördes därför om hur programråden ska fungera bättre framåt och 
attrahera representanter från näringslivet. Till hösten 2022 byter Handels- och 
administrationsprogrammet namn till Försäljnings- och serviceprogrammet. 
Programmet har inga fastställda inriktningar, men elever kan välja 
programfördjupning. På Kungsbackas gymnasieskolor kan du välja mellan två 
profiler, försäljning och företagande eller service och logistik. Service och logistik 
efterfrågar större kapacitet för att kunna ta truckkort. Det är stor efterfrågan på 
personer med truckkort på arbetsmarknaden. I dagsläget finns dock få tider för att ta 
truckkort för eleverna inom den egna gymnasieorganisationen.  

Handels- och administrationsprogrammet har fulla klasser och det är ett populärt 
program. Stor andel av eleverna läser kurser så att de får högskolebehörighet. 
Utbildningen är dessutom bred och eleverna kan arbeta med allt från lager till 
mäklarassistent efter slutförd utbildning.  

Ett önskemål från eleverna på programmet är att de vill anordna event. Det borde 
finnas goda förutsättningar för detta i kommunen som har många företag.  

My Clingston (KD) och Elin Hysén (L) lämnar rapport från programråd för Vård- 
och omsorgsprogrammet. På programrådet togs lokalfrågan upp, det upplevs vara 
trångt i lokalerna. My och Elin framhävde att pengarna i första hand läggs på 
utbildning istället för lokaler. Det finns en arbetsgrupp på gymnasiet som ska utreda 
hur befintliga lokaler kan utnyttjas på bästa sätt och en lokalutredning under ledning 
av Serviceförvaltningen ska se över helheten.  

Elever önskar kunna arbeta inom vård- och omsorg innan de fyllt 18 år på fler tider 
än de riktade sommarjobben. HR-chef för Vård & Omsorgsförvaltningen ska ta med 
sig frågan. Samtidigt är det viktigt att ta vila och återhämtning i beaktande samt de 
arbetsmiljöregler som finns, till exempel om ensamarbete. Eleverna vill också kunna 
marknadsföra sin utbildning i större utsträckning. En idé är att använda kommunens 
kommunikatörer i större utsträckning. En annan idé är att stärka relationen till 
Förskola & Grundskola och använda prao som en form av marknadsföring gentemot 
yngre elever. 

Från näringslivet rapporteras att det är svårt att få tag i kompetens i rätt volymer, 
framför allt när nya äldreboenden öppnar.  

Vuxenutbildningen har många studerande, och har ökat i takt med ändrade 
antagningskrav. Det politiska beslutet att elever får läsa Vård- och 
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omsorgsprogrammet på vuxenutbildningen trots att de redan har en gymnasieexamen 
från ett annat program har hjälpt till. 

Violet Dunér (V) berättar att det var väldigt mycket folk från näringslivet på Fordon- 
och transportprogrammets programråd. Rapport från det programrådet kommer nästa 
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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§ 52 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: 

 De siffror som finns tillgängliga efter preliminärantagningen. Andelen 
Kungsbackaelever som söker kommunens gymnasieskolor ökar. Utifrån 
siffrorna i preliminärantagningen är läget generellt bra. 
Ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet, teknikprogrammet och 
samhällsvetenskapsprogrammet är populära. Försäljnings- och 
serviceprogrammet samt el- och energiprogrammet har ökat jämfört med 
tidigare år. Restaurang- och livsmedelsprogrammet har lågt söktryck. 

 Läget i Ukraina och den information som finns i dagsläget, vad som är 
osäkert samt hur kommunen och förvaltningen förbereder arbetet framåt.  

Från den 1 juli 2022 kommer ny lagstiftning träda i kraft utifrån 
massflyktsdirektivet. Kungsbacka är inte utvald som remissinstans men 
kommer ändå skicka ett svar. 

Antalet ensamkommande barn i Halland är begränsat, i dagsläget är det 
under 10 i hela Halland. Kungsbackas mottagandetal var inledningsvis 1064 
personer. Det senaste förslaget är runt 800 personer till Kungsbacka, men det 
är inte helt klart än. Ungefär 150 personer befinner sig i Kungsbacka i 
dagsläget. Ingen av dessa har kontaktat Kompetenscentrum för att få stöd.  

Kungsbacka vet inte hur många personer från Ukraina som faktiskt kommer 
till kommunen, när de i så fall kommer eller vilka åldrar de har. Därmed vet 
inte kommunen heller vilket tryck det kan bli på olika skolformer. 
Kungsbacka vet inte heller hur ansvarsfördelningen mellan kommunen och 
Migrationsverket konkret kommer se ut efter att kommunen anordnat bostad 
och skola. Till exempel vem som ansvarar för bemanning på boenden eller 
för att ha personal tillgänglig.  

Kommunen och förvaltningen förbereder arbetet framåt genom att ha lite 
högre bemanning på Kompetenscentrum, inventerar bostäder inklusive 
erbjudanden från privatpersoner och har startat ett projekt ”bostad till alla” 

som inom kort kommer vara resurssatt med projektledare, styrgrupp, 
projektgrupp och referensgrupp.  

 Kommunrevisionen ska tillsammans med EY genomföra en granskning 
angående särskilt stöd inom gymnasieskolorna. Syftet är att bedöma om 
nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad har säkerställt ett 
ändamålsenligt arbete med särskilt stöd i gymnasieskolan. EY kommer 
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genomföra intervjuer med tjänstepersoner och presidium under perioden 10 
maj till 18 maj. 

 Kommunal har begärt åtgärd enligt 6 kap. 6 §a arbetsmiljölagen på 
Gymnasiesärskolans individuella program. Arbetsmiljöverket har med 
anledning av detta besökt Aranäsgymnasiet och har nu gett förvaltningen 
möjlighet att lämna synpunkter inför beslut. Gymnasiesärskolans 
individuella program har ett pågående arbete tillsammans med 
skyddsombuden och en pågående handlingsplan som berör den fysiska 
arbetsmiljön och delvis även den psykosociala arbetsmiljön. 

 Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har avslutat granskningen på 
Bukärr stödboende.  

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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