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Plats och tid Fredriksvallsgatan 7, sammanträdesrum Oden, 20 juni 2022 kl 08.30-15.00 
Mötet ajourneras kl 13.30 och återupptas kl 13.35. 

Beslutande Ledamöter 
Christofer Lundholm (M), Ordförande 
Michael Svensson (S), Vice ordförande 
Ardian Mazreku (M) ersätts av Susanne Beide (M) 
Urszula Hansson (S) 
Dan Törnenger (M) 
Anton Nilsson (SD) ersätts av Conny Jönsson (S) 
Arber Gashi (S) §§ 61–69, ersätts av Fabiola Kindblad (S) §§ 58–60 
Elisabeth Wetoft Petersson (KD) §§ 62–69, ersätts av Gzim Ramadani (C) §§ 58–61 
Anders Blomqvist (L) 
Jannike Karlsson (S) 
Robert Lindell (-) 
Mikael Ekfeldt (V) §§ 62–69, ersätts av Håkan Ramsén (L) §§ 58–61 
Lars Larsson (SD) 

 
 

 
Ersättare 
Gzim Ramadani (C) §§ 65–69, Fabiola Kindblad (S) §§ 61–69, Håkan Ramsén (L)  
§§ 62–69 
 

Övriga deltagare Förvaltningschef Ewa Kristensson, kvalitetsutvecklare/nämndsekreterare Sara Ebeling, 
digitaliseringsstrateg Katarina Larsson § 60, kvalitetsutvecklare Leif Ödmark § 60, 
gymnasielärare Jessica Geijer § 60, kvalitetsutvecklare Marina Zivojinovic §§ 60, 62-63, 
planeringsutvecklare Jörgen Krantz § 61, enhetschef Kaj Karegren § 62,  

 § 62, kvalitetsutvecklare Solveig Lagerhall § 64,  
 § 65 

Justeringsplats Fredriksvallsgatan 7, receptionen Paragrafer §§ 58–69 
Justeringsdag 2022-06-21  

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

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

 Christofer Lundholm  

Justerare .................................................  
 Michael Svensson  

  ANSLAG/BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-06-20 

Datum då anslaget sätts upp 2022-06-22 Datum då anslaget tas ned 2022-07-14 

Förvaringsplats för protokollet Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Fredriksvallsgatan 7 
 

Underskrift ..................................... .................................... 
 Sara Ebeling Utdragsbestyrkande 
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UAN § 58 Dnr UAN 2022/00004  

Val av justerare 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att jämte ordföranden (M) utse 
Michael Svensson (S) att justera protokollet. 
 
__________      
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UAN § 59 Dnr UAN 2022/00005  

Godkännande av dagordning 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner dagordningen. 
 
__________      
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UAN § 60 Dnr UAN 2022/00167  

Måldialog om ökad digitalisering 
 
En dialog hålls mellan utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens representanter och 
företrädare för utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen avseende uppföljning av 
nämndens mål om digitalisering. 
 
__________      
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UAN § 61 Dnr UAN 2021/00172  

Gymnasieorganisation 2022/2023 

Beslut 
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att öka antalet platser på 

inriktning musik och minska antalet platser på inriktning musik - spetsutbildning 
på det estetiska programmet på Sturegymnasiet. 

2. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att inte erbjuda 
lärlingsutbildning inom naturbruksprogrammet och VVS- och 
fastighetsprogrammet på Sturegymnasiet. 

3. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar om antalet platser per 
program och inriktning enligt bilaga 1, ”Slutlig gymnasieorganisation läsåret 
2022/2023”, daterad 2022-05-30. 

4. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att överintag ska ske där det 
är organisatoriskt möjligt. 

Ärendet 
Kommunen är enligt skollagen skyldig att erbjuda utbildning på nationellt program för 
samtliga elever i kommunen som lämnar grundskolan och som är behöriga att söka till 
gymnasiet. Detta erbjudande kan ske i egen regi alternativt i samverkan med andra 
utbildningsaktörer. Kommunen ska erbjuda ett allsidigt urval av de nationella 
programmen och anpassa antalet platser på program och inriktningar med hänsyn till 
elevernas önskemål. Kommunen ansvarar också för att erbjuda obehöriga elever 
utbildning inom introduktionsprogrammet. Verksamheten ska vara i ekonomisk balans 
vilket gör att program/inriktningar med ett fåtal sökande får svårt att klara sin budget. 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fattade beslut om preliminär 
gymnasieorganisation den 26 juni 2021 (UAN § 68) vilken reviderades den 28 mars 2022 
(UAN § 18). 
 
En analys av elevernas förstahandsval är gjord efter omvalsperioden och den föranleder 
en översyn och förslag på slutlig organisation inför antagningen den 1 juli. 
 

• Estetiska programmets inriktning musik prognostiseras till 21 elever föreslås öka 
till 22 platser och inriktning musik - spetsutbildning prognostiseras till 9 elever 
och föreslås minska till 10 platser. 

• Hotell- och turismprogrammets prognostiserade 11 behöriga elever i 
kombination med svårigheter att ordna APL platser gör att det föreslås en 
minskning till 26 platser. 

• Naturbruksprogrammet prognostiseras till en behörig elev och föreslås att inte 
starta.  
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• VVS- och fastighetsprogrammet, lärlingsutbildning, prognostiseras till tre elever 
och föreslås att inte starta. 

• Övriga nationella program/inriktningar behöver inte förändra sin organisation.  
• På de program där det är organisatoriskt möjligt kommer överintag att ske. 
• Gymnasiesärskolan har 24 sökande och de bereds plats utifrån sina 

förutsättningar och organisationen anpassas därefter. 
• Programinriktat val (IMV) prognostiseras till ca 45 elever på de kommunala 

gymnasieskolorna. 
• Yrkesintroduktionen (IMY) prognostiseras till 16 elever på de kommunala 

gymnasieskolorna. 
• Individuellt alternativ (IMA) prognostiseras till 105 elever på de kommunala 

gymnasieskolorna. 
• Individuellt alternativ (IMAAST), för elever med diagnos inom 

autismspektrumet, prognostiseras till 15 elever. 
• Språkintroduktionen (IMS) prognostiseras till 31 elever från grundskolan. 
• 348 folkbokförda Halmstadselever har sökt FRI och AHM. 

 
Elever som sökt utbildningar som inte erbjuds till hösten 2022 erbjuds att göra ett 
omval alternativt tas in på lägre val. 
 
Andelen obehöriga elever i årskurs 9 fortsätter att öka och prognostiseras till 229 elever. 
Utöver detta tillkommer det ett antal äldre obehöriga elever som söker om. Då allt fler 
elever är obehöriga och behöver mer än tre års studier kommer det att påverka 
kommande ekonomiska förutsättningar då nuvarande prognoser visar att det faktiska 
antalet elever i gymnasieskolan överstiger det antalet folkbokförda elever i Halmstads 
kommun som ligger till grund för den budget som avsatts av kommunfullmäktige för 
respektive år. 

Ärendets beredning 
Inom kommunen 
Ärendet är berett av planeringsutvecklare i samarbete med gymnasiechefer och rektorer 
samt IM-samordningen och antagning för språkintroduktionen. 
 
Facklig samverkan 
Beslutsärende i HUKSAM den 15 juni 2022.  

Förslag till beslut 
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att öka antalet platser på 

inriktning musik och minska antalet platser på inriktning musik - spetsutbildning 
på det estetiska programmet på Sturegymnasiet. 

2. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att minska antalet platser på 
hotell- och turismprogrammet på Sturegymnasiet. 
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3. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att inte erbjuda 
lärlingsutbildning inom naturbruksprogrammet och VVS- och 
fastighetsprogrammet på Sturegymnasiet. 

4. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar om antalet platser per 
program och inriktning enligt bilaga 1, ”Slutlig gymnasieorganisation läsåret 
2022/2023”, daterad 2022-05-30. 

5. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att överintag ska ske där det 
är organisatoriskt möjligt. 

Yrkanden 
Michael Svensson (S) yrkar att punkt två i förslag till beslut ”Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden beslutar att minska antalet platser på hotell- och 
turismprogrammet på Sturegymnasiet” stryks. 
 
Ordföranden (M) yrkar bifall till Michael Svenssons (S) ändringsyrkande.        

Beslutsgång 
Ordföranden (M) frågar om utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden bifaller eller 
avslår Michael Svenssons (S) yrkande och finner att nämnden bifaller yrkandet 
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt Michael Svenssons (S) 
ändringsyrkande. 
 
__________   
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UAN § 62 Dnr UAN 2020/00372  

Utredning av ett föreningsråd i Halmstads kommun 

Beslut 
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att föreslå 

kommunfullmäktige om att dels starta upp ett föreningsråd i Halmstads 
kommun under en treårig försöksverksamhet i enlighet med utredningen och 
dess innehållande förslag i bilaga 1 ”PM - Utredning föreningsråd” daterad 
2022-04-22, dels att en projektledare anställs under ett år för att initiera en 
bildandeprocess av föreningsrådet. 

2. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att tillsända 
verksamhetsberedningen utredningen då dess konsekvenser är 
budgetpåverkande.   

Ärendet 
Den 31 mars 2021 beslutade kommunfullmäktige att uppdra åt utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden att utreda möjligheterna för att starta upp ett föreningsråd i 
Halmstads kommun och att uppdra åt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att 
utreda och verka för att ett föreningsråd startas upp i Halmstads kommun. 
 
Utifrån genomförd utredning finns föreningar som visat intresse för föreningsråd men 
det framkommer att det behövs ytterligare informationsinsatser och direkt 
marknadsföring av den tänkta verksamheten för att upparbeta ett tillräckligt intresse för 
att starta upp ett föreningsråd i Halmstads kommun. Det är först när ett bildat 
föreningsråd kan presentera under vilka förutsättningar man erbjuder sina tjänster som 
det kommer att bli möjligt för föreningar att ta ställning till erbjudandet.  
 
Följande föreslås: 

• Att kommunen stödjer föreningsrådsverksamheten under en treårig 
försöksperiod. Därefter bör verksamheten utvärderas för att utröna det fortsatta 
kommunala stödet.  

• Att det anställs en projektledare under ett år för att initiera en bildandeprocess 
av ett föreningsråd, att marknadsföra konceptet föreningsråd i personliga 
kontakter med föreningsföreträdare samt att fånga upp det konkreta intresset för 
att köpa tjänster från föreningsrådet. Projektledaren föreslås organisatoriskt 
tillhöra utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen. Kostnad 675 000 kronor. 

• Att föreningsrådet bedrivs som en självständig förening och bekostas av statliga 
och kommunala medel första året för att därefter år två och tre bekostas av 
intäkter från bemanningsverksamheten upptill statliga och kommunala medel. 
Kommunalt stöd för verksamheten första året beräknas till en kostnad av 
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1 829 000 kronor. Kommunens åtagande år två och tre beräknas till en kostnad 
av 905 000 kronor per år. 

• Utredningen har endast beräknat kostnaderna, utbildnings- och 
arbetsmarknadsförvaltningen har inte tagit ställning till själva finansieringen. För 
den nämnd som får ansvar krävs det ytterligare budgettillskott. 

 
Förutom dessa kostnader tillkommer det kommunala 10-procentiga bidraget som ges till 
föreningar för anställningar med lönebidrag och som idag utbetalas av utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden.  
 
Utöver det som framkommer i utredningen föreslår förvaltningen att nämnden beaktar 
följande: 

• Förändringar i anvisningar för 10 % kommunalt lönebidrag till ideella 
föreningar. I anvisningar beslutade i arbetslivsnämnden 2010 står att bidrag 
beviljas med högst en tjänst per förening. En ändring av anvisningen är en 
förutsättning då det i föreningsrådet är aktuellt att subventionera varje enskild 
tjänst. Även andra delar i dessa anvisningar behöver ses över om ett 
föreningsråd bildas. 

• Att de 10 % som idag beviljas till enskilda föreningar som har en person anställd 
med lönebidrag fortlöper, dock inte till nya anställningar. Föreningsstöd om 10 
% bör framöver förutom att beviljas till enskilda föreningar som redan får 
bidraget endast beviljas för anställningar i föreningsrådet, dock föreslås detta 
bidrag kunna erhållas av föreningsrådet först från och med föreningsrådets 
andra år i drift. Detta ställningstagande leder på lång sikt till att det blir 
föreningsrådet som får bidrag för anställningar i stället för enskilda föreningar. 

• Om ett föreningsråd bildas och stödet ska utgå till föreningsrådet för anställda 
med lönebidrag ökar kostnaden för nämnden med ca 2 800 kr/anställd/månad. 
Kostnaden för detta bidrag är idag 400 000 kronor per år. 

Ärendets beredning 
Inom kommunen 
Ärendet är berett inom avdelningen för arbetsmarknad och försörjning. 
 
Facklig samverkan 
Information i HUKSAM den 25 maj 2022.         

Förslag till beslut 
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 

starta upp ett föreningsråd i Halmstads kommun under en treårig 
försöksverksamhet. 
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2. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att en 
projektledare anställs under ett år för att initiera en bildandeprocess av 
föreningsrådet.     

Yrkanden 
Mötet ajourneras kl 13.30 och återupptas kl 13.35. 
 
Ordföranden (M) yrkar att: 

1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att föreslå 
kommunfullmäktige om att dels starta upp ett föreningsråd i Halmstads 
kommun under en treårig försöksverksamhet i enlighet med utredningen och 
dess innehållande förslag i bilaga 1 ”PM - Utredning föreningsråd” daterad 
2022-04-22, dels att en projektledare anställs under ett år för att initiera en 
bildandeprocess av föreningsrådet. 

2. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att tillsända 
verksamhetsberedningen utredningen då dess konsekvenser är 
budgetpåverkande.     

Beslutsgång 
Ordföranden (M) frågar om utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden bifaller eller 
avslår Ordförandens (M) ändringsyrkande och finner att nämnden bifaller 
ändringsyrkandet. 
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt Ordförandens (M) 
ändringsyrkande. 
 
__________    
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UAN § 63 Dnr UAN 2022/00169  

Motion om medborgarservice  

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden avstyrker motionen i enlighet med yttrandet i 
bilaga 1, daterad 2022-05-30.      

Ärendet 
Medborgarservice på Andersberg startades upp år 2007 i syfte att erbjuda besökare stöd 
vid myndighetskontakter och att hitta att hitta rätt vid kontakter med olika 
samhällsfunktioner. Sedan år 2020 finns en liknande tidsbegränsad verksamhet på 
Vallås. Vänsterpartisterna Tania Bengtsson, Mikael Ekfeldt, Martin Marklund och 
Angeline Tabe har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att:  

• Verksamheten (medborgarservice) på Vallås permanentas och utökas. 
• Medborgarservice i ett första steg startas upp även i Oskarström och Getinge.  

 
Generellt anser utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att det är mycket positivt att 
det finns kommunvägledning att tillgå för de invånare som behöver hjälp vid 
myndighetskontakter och dylikt. Flera av utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
målgrupper utgörs av nyanlända individer och/eller individer som har dålig kunskap om 
det svenska samhället. Den vägledning och hjälp som individerna får från 
medborgarservice är värdefull för nämndens målgrupper likaväl som övriga 
kommuninvånare som är i behov av denna service. Medborgarservice kan inneha 
betydelse ur olika dimensioner och aspekter, dels att erbjuda samhällsinformation/-
vägledning dels som mötesplats där kommun, ideella föreningar och organisationer samt 
allmänhet möts och interagerar. För att formera en modern, ändamålsanpassad och 
efterfrågestyrd verksamhet på bästa sätt bedöms att det finns behov av ytterligare dialog 
med målgruppen i syfte att komma fram till ett välgrundat förslag om utveckling och 
ändamålsanpassning av medborgarservice.  

Ärendets beredning 
Inom kommunen 
Ärendet har beretts av kvalitetsutvecklare på kvalitetsavdelningen. Samråd har skett med 
samordnare på avdelningen för arbetsmarknad och försörjning.  
 
Facklig samverkan  
Information i HUKSAM den 15 juni 2022.   
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Förslag till beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden avstyrker motionen i enlighet med yttrandet i 
bilaga 1, daterad 2022-05-30. 

Yrkanden 
Michael Svensson (S) yrkar att: 

1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden bifaller att verksamheten på Vallås 
permanentas och utökas, det vill säga punkt 1 i bilaga 1 ”Motion om 
medborgarservice” daterad 2021-11-18. 

2. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden avslår att Medborgarservice i ett 
första steg startas upp även i Oskarström och Getinge, det vill säga punkt 2 i 
bilaga 1 ”Motion om medborgarservice” daterad 2021-11-18, då detta förslag 
behöver utredas. 

 
Ordföranden (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.    
 
Lars Larsson (SD) yrkar att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden inte har något att 
erinra i ärendet.    

Beslutsgång 
Ordföranden (M) frågar om utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden bifaller eller 
avslår Lars Larssons (SD) yrkande och finner att nämnden avslår yrkandet. 
 
Omröstning begärs och verkställs. 
Följande propositionsordning godkänns: 
Ja-röst för avslag på Lars Larssons (SD) yrkande. 
Nej-röst för bifall på Lars Larssons (SD) yrkande. 
 
Följande ledamöter röstar ja: Christofer Lundholm (M), Michael Svensson (S), Susanne 
Beide (M), Urszula Hansson (S), Dan Törnenger (M), Conny Jönsson (S), Arber Gashi 
(S), Elisabeth Wetoft Petersson (KD), Anders Blomqvist (L), Jannike Karlsson (S), 
Robert Lindell (-) och Mikael Ekfeldt (V). 
 
Följande ledamöter röstar nej: Lars Larsson (SD) 
 
Med 12 röster för ja och 1 röst för nej beslutar utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden att avslå Lars Larssons (SD) yrkande. 
 
Ordföranden (M) ställer förvaltningens förslag till beslut mot Michael Svenssons (S) 
yrkande och finner att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar i enlighet med 
förvaltningens förslag till beslut. 
 



Halmstads kommun 
Sammanträdesprotokoll  
    
 Sammanträdesdatum Sida 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2022-06-20   14(20) 
   

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
     

 

Omröstning begärs och verkställs. 
Följande propositionsordning godkänns: 
Ja-röst för förvaltningens förslag. 
Nej-röst för Michael Svenssons (S) yrkande. 
 
Följande ledamöter röstar ja: Christofer Lundholm (M), Susanne Beide (M), Dan 
Törnenger (M), Elisabeth Wetoft Petersson (KD), Anders Blomqvist (L) och Robert 
Lindell (-). 
 
Följande ledamöter röstar nej: Michael Svensson (S), Urszula Hansson (S), 
Conny Jönsson (S), Arber Gashi (S), Jannike Karlsson (S) och Mikael Ekfeldt (V). 
 
Följande ledamöter avstår från att rösta: Lars Larsson (SD) 
 
Vid omröstningen avges 6 ja-röster, 6 nej-röster och 1 avstår från att rösta.  
 
Med Ordförandens (M) utslagsröst beslutar utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
enligt förvaltningens förslag. 

Reservation 
Michael Svensson (S), Urszula Hansson (S), Conny Jönsson (S), Arber Gashi (S), 
Jannike Karlsson (S) och Mikael Ekfeldt (V) reserverar sig mot beslutet. 
 
Lars Larsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 
 
__________    
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UAN § 64 Dnr UAN 2022/00175  

Kulturgarantin för barn och unga med inriktning scenkonst 

Beslut 
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att gå med i ”Kulturgaranti 

för barn och unga med inriktning scenkonst”, i enlighet med bilaga 1.  
2. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att Kulturgarantin börjar 

gälla från och med höstterminen 2022. 

Ärendet 
Kulturgaranti för barn och unga med inriktning scenkonst (hädanefter benämnd 
Kulturgarantin) antogs av kulturnämnden och barn- och ungdomsnämnden i januari 
2016. Det har funnits behov av ett gemensamt omtag och förtydliga utbildnings- och 
arbetsmarknadsförvaltningens ansvar i kulturgarantin. Förvaltningen har därför 
tillsammans med kulturförvaltningen och barn- och ungdomsförvaltningen genomfört 
en revidering utifrån rådande förutsättningar och för att arbeta fram gemensamma 
hållbara strukturer för att säkerställa barn och ungas tillgång till kultur. I förslaget till ny 
Kulturgaranti finns en tydligare uppdragsindelning där också ungdomar i 
gymnasieåldern nu garanteras scenkonst. 

Ärendets beredning 
Inom kommunen 
Förslaget har arbetats fram av tjänstepersoner på barn- och ungdomsförvaltningen, 
utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen och kulturförvaltningen.  
 
Facklig samverkan 
Information i HUKSAM den 25 maj 2022.      

Förslag till beslut 
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att gå med i ”Kulturgaranti 

för barn och unga med inriktning scenkonst”, i enlighet med bilaga 1.  
2. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att Kulturgarantin börjar 

gälla från och med höstterminen 2022.      

Beslutsgång 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
__________    
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UAN § 65 Dnr UAN 2022/00006  

Information 
 
Verktyget SKAPA –  
Information om BIP-forskningen och SKAPA (progressions- och dialogverktyg). 
 
Förvaltningschefen informerar – Ewa Kristensson 

• Olika projekt som pågår i förvaltningen om att förebygga suicid. 
• Skolverkets satsning gällande nyanländas lärande. 
• I veckan kommer beslut om den ansökan som nämnden beslutat om gällande 

riksidrottsgymnasium bordtennis för gymnasieskolan. 
• Information om bidragsbrott. 

 
__________      
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UAN § 66 Dnr UAN 2019/00007  

Kontaktpolitisk verksamhet 2019–2022 

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

Ärendet 
Inga kontaktpolitiska verksamhetsbesök har gjorts.      

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 § 67 Dnr UAN 2022/00001  

Delegationsbeslut 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden lägger redovisningen av delegationsbeslut 
mellan perioden 2022-05-10 och 2022-05-30 till handlingarna. 

Ärendet 
Beslut fattade enligt utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
delegationsbestämmelser under perioden 2022-05-10 och 2022-05-30 i följande slag av 
ärenden anmäls: 

• 6.3 Ekonomi 
• 6.13 Personaladministrativa ärenden     

Förslag till beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden lägger redovisningen av delegationsbeslut 
mellan perioden 2022-05-10 och 2022-05-30 till handlingarna.      

Beslutsgång 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
__________    
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UAN § 68 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 2022-06-15  
2. Fastighetsnämndens beslut om tilläggsanslag för paviljonger Kattegattskolans fd 

körgård (FN § 54, 2022-05-24) 
3. Skolverkets beslut om nationellt godkänd idrottsutbildning för fotboll vid 

Sannarpsgymnasiet 1 i Halmstads kommun (dnr 32113-2022-0000426) 
4. Skolverkets beslut om nationellt godkänd idrottsutbildning för handboll vid 

Sannarpsgymnasiet 1 i Halmstads kommun (dnr 32113-2022-0001938) 
5. Skolverkets beslut om nationellt godkänd idrottsutbildning för handboll vid 

Aspero Idrottsgymnasium Halmstad, fristående gymnasieskola i Halmstads 
kommun (dnr 32113-2022-0002265)   

6. Skolverkets beslut om nationellt godkänd idrottsutbildning för friidrott vid 
Sannarpsgymnasiet 1 i Halmstads kommun (dnr 32113-2022-0002653) 

7. Skolverkets beslut om nationellt godkänd idrottsutbildning för volleyboll vid 
Sannarpsgymnasiet 1 i Halmstads kommun (dnr 32113-2022-0003292)       

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

Beslutsgång 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
__________    
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UAN § 69 Dnr UAN 2022/00008  

Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor. 
 
__________     

  
      

  
      
 
   
 




