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Plats och tid Fredriksvallsgatan 7, sammanträdesrum Oden, 30 maj 2022 kl 08.30-11.30, 13.00-15.55 

Beslutande Ledamöter 
Christofer Lundholm (M), Ordförande 
Michael Svensson (S) ersätts av Conny Jönsson (S) 
Ardian Mazreku (M) ersätts av Gzim Ramadani (C) §§ 46–48, 56, samt av Susanne Beide (M) 
§§ 49–55, 57 
Urszula Hansson (S) ersätts av Fabiola Kindblad (S) 
Dan Törnenger (M) 
Anton Nilsson (SD) §§ 46–49, 53–57 
Arber Gashi (S) 
Elisabeth Wetoft Petersson (KD) §§ 49–55, 57, ersätts av Håkan Ramsén (L) §§ 46–48, 56 
Anders Blomqvist (L) §§ 46–51, 53–57 
Jannike Karlsson (S) §§ 49–55, 57, ersätts av Jenny Malmberg (V) §§ 46–48, 56 
Robert Lindell (-) 
Mikael Ekfeldt (V) 
Lars Larsson (SD) 

  
Ersättare 
Gzim Ramadani (C) §§ 51–53, Ulf Holmgren (-) §§ 46–50, 53–57, Håkan Ramsén (L) §§ 49–55, 
57, Jenny Malmberg (V) §§ 49–55, 57 
 

Övriga deltagare Förvaltningschef Ewa Kristensson, kvalitetsutvecklare/nämndsekreterare Sara Ebeling, 
ekonomichef Henric Andersson § 48, kvalitetsutvecklare Marina Zivojinovic § 48, 
verksamhetschef Camilla Samuelsson §§ 48, 50, verksamhetschef Henrik Andersson § 48, 
verksamhetschef Henrik Djurklou § 48, rektor Ulf Bergström § 48, enhetschef Caroline Björnkvist 
§ 48, arbetsterapeut Lina Hellsten § 48, coach Lina-Maria Ohlsson § 48, pedagogisk handledare 
Christel Petersson § 48, coach Marianne Hallsjö § 48, gymnasiechef Maria Melander §§ 48, 53, 
gymnasiechef Cecilia Ek § 48,  § 48, enhetschef Hans Mellgren § 50, 
samordnare Katia Olin § 51, rektor Katrine Jelverot § 52, kvalitetsutvecklare Solveig Lagerhall 
§ 52 

Justeringsplats Fredriksvallsgatan 7, receptionen  Paragrafer §§ 46–57 
Justeringsdag 2022-06-02  

Sekreterare ......................................................  
 Sara Ebeling  

Ordförande ................................................. 
 

 Christofer Lundholm  

Justerare .................................................  
 Arber Gashi  

  ANSLAG/BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-05-30 

Datum då anslaget sätts upp 2022-06-03 Datum då anslaget tas ned 2022-06-25 

Förvaringsplats för protokollet Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Fredriksvallsgatan 7 
 

Underskrift ..................................... .................................... 
 Sara Ebeling Utdragsbestyrkande 
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UAN § 46 Dnr UAN 2022/00004  

Val av justerare 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att jämte ordföranden (M) utse 
Arber Gashi (S) att justera protokollet. 
 
__________      
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UAN § 47 Dnr UAN 2022/00005  

Godkännande av dagordning 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner dagordningen. 
 
__________      
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UAN § 48 Dnr UAN 2022/00167  

Delårsrapport 2022 (tertial 1) samt måldialog om stärkt 
kommunal arbetslinje 

Beslut 
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta delårsrapport 2022 

(tertial 1) enligt bilaga 1, daterad 2022-05-09.     
2. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna den 

ekonomiska redovisningen för perioden januari-april 2022 enligt bilaga 2 och 
bilaga 3, daterade 2022-05-10.   

Ärendet 
I enlighet med Halmstads kommuns styrmodell ska uppföljning av verksamhetsplan ske 
tre gånger per år. Delårsrapport 2021 (tertial 1) visar en lägesbedömning avseende 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens mål, kvalitet och ekonomi.  
 
Nämndens verksamheter arbetar med sitt grunduppdrag och möter kontinuerligt sina 
målgrupper. Arbetet regleras av både kommunala styrdokument och statlig lagstiftning. 
Parallellt med att upprätthålla det vardagliga arbetet i våra verksamheter är också fokus 
på nämndens utvecklingsarbete i vilket en central utgångspunkt är att undersöka om 
insatserna når de eftersträvade effekterna hos våra målgrupper. Analysen av resultaten 
kommer att användas för att utveckla insatserna, så de i större utsträckning matchar 
individernas behov. Arbetet inom nämndens verksamheter ska präglas av hög 
delaktighet hos våra målgrupper, exempelvis genom barnkonsekvensanalys, 
fokusgrupper och andra kartläggningar. 
 
I samband med ärendet om delårsrapport 2022 (tertial 1) hålls en dialog mellan 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens representanter och företrädare för 
utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen avseende uppföljning av nämndens mål 
om stärkt kommunal arbetslinje. 

Ärendets beredning 
Inom kommunen 
Ärendet har beretts av tjänstepersoner inom förvaltningens kvalitetsavdelning och HR-
avdelning (delårsrapport, tertial 1) samt av tjänstepersoner inom förvaltningens 
ekonomiavdelning (delårsbokslut 1).  
 
Facklig samverkan 
Information i HUKSAM den 25 maj 2022.     
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Förslag till beslut 
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta delårsrapport 2022 

(tertial 1) enligt bilaga 1, daterad 2022-05-09.     
2. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna den 

ekonomiska redovisningen för perioden januari-april 2022 enligt bilaga 2 och 
bilaga 3, daterade 2022 05 10.       

Beslutsgång 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
__________   
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UAN § 49 Dnr UAN 2022/00015  

Revidering av delegationsordning för utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 2022 

Beslut 
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att revidera 

delegationsordningen för sina ansvarsområden i enlighet med bilaga 1 
”Delegationsordning för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden”,  
daterad 2022-05-20. 

2. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att revideringarna gäller  
från och med den 1 juli 2022.                  

Ärendet 
Delegationsordningen är till för att tydliggöra den kommunala verksamhetens styrning 
och belysa beslutanderätten i olika frågor. Genom delegation förs beslut i detaljfrågor ut 
i verksamheten, vilket skapar en effektivare verksamhet genom kortare beslutsvägar och 
medför att nämnden kan ägna sig åt övergripande frågor om mål och inriktning. 
Delegationsordningen visar vilken beslutanderätt som överlåts och till vem samt till 
vilket lagrum beslutet kan hänföras. Det framgår också huruvida ärenden kan 
vidaredelegeras och om beslut ska återrapporteras till nämnden, vilket sker vid 
nästkommande sammanträde. 
 
Delegationsordningen innebär en totalöversyn och den har anpassats, i förhållande till 
den nuvarande, efter den struktur och det innehåll som har tillämpats för 
kommunstyrelsens delegationsordning. Det innebär att det i större utsträckning är 
områden som delegeras. Ärenden som enligt definition i kommunallagen kan betraktas 
som verkställighet beskrivs inte i delegationsordningen. Alla ärenden delegeras av 
nämnden till antingen nämndens utskott eller till förvaltningschefen. Förvaltningschefen 
har möjlighet att i flertalet ärenden delegera vidare till lämplig befattningshavare. 
Dessutom kommer förvaltningschefen att upprätta ett dokument som visar vilken 
befattningshavare som ansvarar för beslut i verkställighetsärenden. 
 
Delegationsordningen är upprättad i samklang med kommunens styrmodell, 
tillitsbaserad styrning, som innebär att beslut ska fattas så nära invånare, brukare eller 
elever som möjligt. Av den anledningen krävs att nämnden fattar beslut om en ny 
delegationsordning. 
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Ärendets beredning 
Inom kommunen 
Ärendet har beretts av konsult anlitad av utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen. 
Samråd har skett med jurister på kommunledningsförvaltningen. Förståelse för 
förvaltningens organisation och arbetssätt har skapats genom intervjuer med 
verksamhets-, gymnasie- och avdelningschefer samt i de fokusgrupper som har skett 
med enhetschefer, rektorer och medarbetare tillhörande HR-, ekonomi- och 
kvalitetsavdelningen. Även fokusgrupp med fackliga företrädare i HUKSAM har 
genomförts.    
 
Facklig samverkan 
Information/dialog i HUKSAM den 20 april 2022. 
Beslutsärende i HUKSAM den 25 maj 2022.          

Förslag till beslut 
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att revidera 

delegationsordningen för sina ansvarsområden i enlighet med bilaga 1 
”Delegationsordning för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden”,  
daterad 2022-05-20. 

2. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att revideringarna gäller  
från och med den 1 juli 2022.       

Beslutsgång 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
__________   
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UAN § 50 Dnr UAN 2022/00170  

Kvalitetsberättelse ekonomiskt bistånd 2021 

Beslut 
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna 

kvalitetsberättelsen för ekonomiskt bistånd 2021 i enlighet med bilaga 1, daterad 
2022-05-09. 

2. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att utbildnings- och 
arbetsmarknadsförvaltningen ska arbeta med följande utvecklingsområden: 
• Att fortsätta att utveckla ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
• Att arbeta med de utvecklingsområden som redovisas i öppna jämförelser 

för en ökad samverkan och ökad delaktighet 
• Att utifrån resultaten i brukarundersökningen tydliggöra kontaktvägar och 

information  
• Att genomföra utbildningar för personal och ledning avseende avvikelser 

och lex Sarah   

Ärendet 
Föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete innehåller bestämmelser om hur kvaliteten i verksamheten systematiskt 
och fortlöpande ska utvecklas och säkras. För att uppfylla kravet bör arbetet 
dokumenteras i en årlig kvalitetsberättelse. 
 
Socialstyrelsen definierar kvalitet inom socialtjänstens verksamhet enligt följande: 
”att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten enligt lagar 
och andra föreskrifter om hälso- och sjukvård, socialtjänst och stöd och service till vissa 
funktionshindrade samt beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter. 
 
Syftet med kvalitetsberättelsen är att redogöra för hur verksamheten arbetat med att 
systematisk och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet under 
föregående kalenderår. Förslaget förväntats bidra till en ökad kvalitet samt ett tydligare 
och mer strukturerat arbetssätt inom verksamheten. 

Ärendets beredning 
Inom kommunen 
Ärendet har beretts av samordnare på avdelningen för arbetsmarknad och försörjning 
samt kvalitetsutvecklare på kvalitetsavdelningen. 
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Facklig samverkan 
Information i HUKSAM den 25 maj 2022.     

Förslag till beslut 
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna 

kvalitetsberättelsen för ekonomiskt bistånd 2021 i enlighet med bilaga 1, daterad 
2022-05-09. 

2. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att utbildnings- och 
arbetsmarknadsförvaltningen ska arbeta med följande utvecklingsområden: 
• Att fortsätta att utveckla ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
• Att arbeta med de utvecklingsområden som redovisas i öppna jämförelser 

för en ökad samverkan och ökad delaktighet 
• Att utifrån resultaten i brukarundersökningen tydliggöra kontaktvägar och 

information  
• Att genomföra utbildningar för personal och ledning avseende avvikelser 

och lex Sarah      

Beslutsgång 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
__________   
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UAN § 51 Dnr UAN 2022/00184  

Handlingsplan för kommunernas aktivitetsansvar (KAA) 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förslag på handlingsplan för 
kommunernas aktivitetsansvar, i enlighet med bilaga 1. 

Ärendet 
Kommunerna har enligt skollagen (2010:800) ett aktivitetsansvar för ungdomar som är 
folkbokförda i kommunen och som har fullgjort sin skolplikt, men som inte har fyllt 20 
år. Ungdomen ska inte genomföra eller ha fullföljt utbildning i gymnasieskolan eller 
gymnasiesärskolan.  
 
Kommunernas aktivitetsansvar (KAA) innebär att kommunen löpande under året ska 
identifiera och hålla sig informerad om hur ungdomarna i målgruppen är sysselsatta, 
komma i kontakt och erbjuda ungdomarna lämpliga individuella insatser som i första 
hand ska motivera dem att påbörja eller återuppta studier. I andra hand ska insatserna 
leda till annan sysselsättning, så som arbete. 
 
Sedan mars 2021 har det pågått en utredning av kommunernas aktivitetsansvar i 
Halmstads kommun med mål att ta fram en handlingsplan för uppdraget. 
Handlingsplanen har byggts utifrån Skolverkets allmänna råd för kommunernas 
aktivitetsansvar och skapats i dialog med berörda förvaltningar och i dialog med berörda 
enheter/avdelningar internt inom utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen. 

Ärendets beredning 
Inom kommunen 
Ärendet är berett av projektledare för kommunernas aktivitetsansvar (KAA).     
 
Facklig samverkan 
Information i HUKSAM den 25 maj 2022. 

Förslag till beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förslag på handlingsplan för 
kommunernas aktivitetsansvar, i enlighet med bilaga 1.      
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Beslutsgång 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
__________   
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UAN § 52 Dnr UAN 2022/00030  

Kvalitetsgranskning av gymnasiesärskolan vid 
Sturegymnasiet 3 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fastställer redovisningen i bilaga 1 ”Svar till 
Skolinspektionen”. 

Ärendet 
Sturegymnasiets särskola är den första skolan i Sverige som pilottestar 
Skolinspektionens kvalitetsgranskning. Ärendet syftar till att förbättra verksamheten. 
Granskningen genomfördes i oktober 2021. Förvaltningen tog del av beslutet i januari 
2022. Därefter har förvaltningen arbetat med åtgärder utifrån de utvecklingsområden 
som Skolinspektionen har lyft. Detta ger nämnden en god grund för att bättre driva ett 
långsiktigt och framåtblickande utvecklingsarbete. 

Ärendets beredning 
Inom kommunen 
Svaret har arbetats fram i nära samarbete med rektor, arbetslag, elever och 
kvalitetsavdelning. 
 
Facklig samverkan 
Information i HUKSAM den 25 maj 2022. 

Förslag till beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fastställer redovisningen i bilaga 1 ”Svar till 
Skolinspektionen”.      

Beslutsgång 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
__________   
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UAN § 53 Dnr UAN 2022/00006  

Information 
 
Patientsäkerhetsberättelse 2021 – Maria Melander 
Redogörelse av patientsäkerhetsberättelsen 2021 för hälso- och sjukvården inom 
elevhälsans medicinska insats, Halmstads kommunala gymnasieskola. 
 
Förvaltningschefen informerar – Ewa Kristensson 

• Den 30 maj 2022 lanseras e-tjänsten för arvoden och ersättningar för 
förtroendevalda. E-tjänsten kommer att kunna användas för samtliga uppdrag i 
nämnder/styrelser i kommunen. De förtroendevalda kommer på 
lanseringsdagen få information om e-tjänsten via det nyhetsbrev som skickas ut 
till samtliga förtroendevalda i kommunen. 

 
• Samlokalisering av Halmstad Lärcentrum (HLC) och vuxenutbildningen sker 

den 1 januari 2023, då verksamheterna flyttar in på Linjegatan. De lokaler på 
Fredriksvallsgatan som blir tomma kommer att fyllas av andra verksamheter 
inom förvaltningen, men på sikt kan det även bli aktuellt för externa aktörer att 
hyra in sig. 

 
• Skolverket har kontaktat Halmstads kommun gällande satsningen för nyanländas 

lärande. Huvudmannen kommer att få mer information om satsningen och 
kommer därefter att ta ställning till ett eventuellt deltagande. 

 
• En förfrågan från Barnens rätt i samhället (BRIS) har kommit till förvaltningen 

gällande ett samarbete inom området psykisk hälsa. Det handlar bland annat om 
elevers kontakt genom stödlinjer. 

 
__________      
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UAN § 54 Dnr UAN 2019/00007  

Kontaktpolitisk verksamhet 2019–2022 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna den muntliga 
redovisningen av den kontaktpolitiska verksamheten.      

Ärendet 
Håkan Ramsén (L) redogör för sitt besök hos Women on Wednesday (WOW).      

Förslag till beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna den muntliga 
redovisningen av den kontaktpolitiska verksamheten.      

Beslutsgång 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
__________   
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UAN § 55 Dnr UAN 2022/00001  

Delegationsbeslut 2022 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden lägger redovisningen av delegationsbeslut 
mellan perioden 2022-04-05 och 2022-05-09 till handlingarna.       

Ärendet 
Beslut fattade enligt utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
delegationsbestämmelser under perioden 2022-04-05 och 2022-05-09 i följande slag av 
ärenden anmäls: 

• 6.1 Administration  
• 6.3 Ekonomi  
• 6.5 Avtal 
• 6.7 Vuxenutbildning 
• 6.12 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens individutskott 
• 6.13 Personaladministrativa ärenden              

Förslag till beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden lägger redovisningen av delegationsbeslut 
mellan perioden 2022-04-05 och 2022-05-09 till handlingarna.       

Beslutsgång 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
__________   
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UAN § 56 Dnr UAN 2022/00007  

Anmälningsärenden 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden lägger redovisade anmälningsärenden till 
handlingarna.    

Ärendet 
Handlingar som inkommer till kommunen, såsom information, skrivelser och beslut, 
vilka förvaltningen bedömer vara av vikt att redovisa för nämnden, utgör 
anmälningsärenden. 
 
Följande anmäls till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden: 

1. Samverkansprotokoll HUKSAM 2022-05-25 
2. Antagande av plan för transportsystemet del 2; transportplan mot 2050 (KS 

§ 114, 2022-04-05) 
3. Beslut från Justitieombudsmannen (JO) i ärende gällande överklagan till 

domstol, daterat 2022-05-11 

Förslag till beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden lägger redovisade anmälningsärenden till 
handlingarna.       

Beslutsgång 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
__________   
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UAN § 57 Dnr UAN 2022/00008  

Övriga frågor 
 
Fråga från Robert Lindell (-) 
På riksnivå har det rapporterats att gymnasiebehörigheten har ökat i utsatta områden, 
följer vi den trenden i Halmstads kommun? 
 
Förvaltningens svar 
Frågan kommer att lyftas i höst vid dialogtillfället avseende nämndens mål om ökad 
måluppfyllelse inom skolan. 
 
__________      
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