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UAN § 78 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 § 79 Dnr UAN 2022/00005  

Godkännande av dagordning 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner dagordningen. 
 
__________      
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UAN § 80 Dnr UAN 2022/00317  

Måldialog om ökad psykisk hälsa samt delårsbokslut 2022 
(tertial 2) 

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

(tertial 2) enligt bilaga 1, daterad 2022-09-07. 
2. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta de ekonomiska 

delarna och prognosen för delårsbokslut 2022 (tertial 2) enligt bilaga 2 och bilaga 
3, daterade 2022-09-12. 

Ärendet 
I enlighet med Halmstads kommuns styrmodell ska uppföljning av verksamhetsplan ske 
tre gånger per år. Delårsbokslut 2022 (tertial 2) 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 delårsbokslut 2022 (tertial 2) hålls en dialog mellan 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens representanter och företrädare för 
utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen avseende uppföljning av nämndens mål 
om ökad psykisk hälsa. 

Ärendets beredning 
Inom kommunen 
Ärendet har beretts av tjänstepersoner inom förvaltningens kvalitets-, HR- och 
ekonomiavdelning. 
 
Facklig samverkan 
Information i HUKSAM den 21 september 2022.           
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Förslag till beslut 
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta delårsbokslut 2022 

(tertial 2) enligt bilaga 1, daterad 2022-09-07. 
2. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta de ekonomiska 

delarna och prognosen för delårsbokslut 2022 (tertial 2) enligt bilaga 2 och bilaga 
3, daterade 2022-09-12.      

Beslutsgång 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
__________   
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UAN § 81 Dnr UAN 2022/00271  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
fastighetsinvesteringar 2024–2026 

Beslut 
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar om behov av 

fastighetsinvesteringar för daglig verksamhet vilket är 20 nya platser vartannat år. 
2. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar om behov av 

fastighetsinvesteringar för Kattegattgymnasiet med en idrottshall samt utökning 
av befintlig byggård. 

3. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar om behov av 
fastighetsinvesteringar för fordonsutbildningen på Kristinehed med utökning av 
arbetsrum och omklädningsrum. 

4. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar om behov av 
fastighetsinvesteringar för ny byggskola inklusive idrottshall. 

5. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar om behov av 
fastighetsinvesteringar för Sannarpsgymnasiet med en utbyggnad om 300 platser 
samt en idrottshall. 

6. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar om behov av 
fastighetsinvesteringar för Sturegymnasiet avseende tillgänglighetsanpassningar 
samt anpassning för bageriutbildning. 

7. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar om behov av 
fastighetsinvesteringar för en ny gymnasieskola för 1 000 elever. 

Ärendet 
För att kommunledningsförvaltningens samhällsbyggnadsavdelning ska kunna bedöma 
investeringsbehov och teknik- och fastighetsförvaltningen ska kunna kostnadsberäkna 
investeringarna för kommande planeringsperiod 2024-2026 ska förvaltningschef eller 
ansvarig nämnd inkomma med investeringsbehov avseende fastigheter för perioden, 
vilka ligger till grund för arbetet med prioriteringar inför planeringsdirektiven med 
budget 2024–2028.  
 
För att kommunledningsförvaltningens samhällsbyggnadsavdelning ska kunna planera 
för framtagande av tomter i översikts- och detaljplaner behöver utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens kända behov fram till 2033 ingå i underlaget. I 
investeringsbehoven/förändringarna ska det framgå på vilket sätt som det bidrar till 
måluppfyllelse samt konsekvenser av om förslaget inte genomförs. Generellt gäller att 
respektive nämnd beslutar om behov av fastighetsinvesteringar medan 
kommunstyrelsen beslutar hur det beskrivna behovet av fastighetsinvesteringar ska 
tillgodoses. 
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Halmstads kommuns befolkningsprognos för år 2050 pekar nu på ca 130 000 invånare.  
 
Prognoserna för daglig verksamhet visar att det i princip kommer att behövas en ny 
daglig verksamhet för 20 nya deltagare vartannat år fram till 2033.  
 
Prognoserna för gymnasieskolan visar på behov av fler utbildningslokaler i form av 
utbyggnad av befintliga skolor samt nyproduktion. Förseningar kring ny skola för bygg- 
och anläggningsprogrammet gör att tillfälliga lösningar måste till i form av utbyggnad av 
Kristinehed samt utökning av befintlig byggård på nuvarande byggskolan. 
 
Tillkommande behov i perioden jämfört med föregående år är en daglig verksamhet 
2033, utbyggnad av fordonsutbildningen på Kristinehed samt utökning av byggskolans 
byggård. 
 
Om beskrivna fastighetsinvesteringar genomförs är behovet av lokaler för daglig 
verksamhet, enligt gällande prognoser, tillgodosett fram till år 2035 och behovet av 
undervisningslokaler, enligt gällande prognoser, tillgodosett till efter år 2045. 
 
Uteblivna fastighetsinvesteringar leder till platsbrist inom daglig verksamhet. 
Konsekvensen kan bli att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden inte kan verkställa 
de av socialnämnden fastställda beslut, som syftar till att ge personer med 
funktionsvariationer en meningsfull vardag. 
 
Uteblivna investeringar för gymnasieskolans del innebär att elever inte kan få sin 
gymnasieutbildning i Halmstads kommun utifrån sina önskemål och elever kommer att 
antas på ett lägre val alternativt hänvisas till annan utbildningsanordnare. Att inte kunna 
erbjuda sina gymnasieungdomar en adekvat gymnasieutbildning kan leda till att 
ungdomar får sämre förutsättningar för vidare studier eller etablering på 
arbetsmarknaden allt utifrån att elever som antas på önskad utbildning troligen 
tillgodogör sig utbildningen bättre med ett högre studieresultat. 
 
Ett alternativ är att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tvingas till tillfälliga 
externa förhyrningar som generellt sett är mycket kostsamma för kommunen. 
Kommunala medel får då användas till högre hyror vilket kan leda till sämre kvalitet i 
daglig verksamhet och i den pedagogiska verksamheten i gymnasieskolan. 

Ärendets beredning 
Inom kommunen 
Ärendet är berett av planeringsutvecklare i samråd med förvaltningschef/skolchef, 
ekonomichef, gymnasiechefer, verksamhetschefer och utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens presidium. 
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Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden informerades om ärendet på sammanträdet 
den 29 augusti 2022. 
 
Facklig samverkan 
Beslutsärende i HUKSAM den 21 september 2022. 

Förslag till beslut 
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar om behov av 

fastighetsinvesteringar för daglig verksamhet vilket är 20 nya platser vartannat år. 
2. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar om behov av 

fastighetsinvesteringar för Kattegattgymnasiet med en idrottshall samt utökning 
av befintlig byggård. 

3. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar om behov av 
fastighetsinvesteringar för fordonsutbildningen på Kristinehed med utökning av 
arbetsrum och omklädningsrum. 

4. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar om behov av 
fastighetsinvesteringar för ny byggskola inklusive idrottshall. 

5. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar om behov av 
fastighetsinvesteringar för Sannarpsgymnasiet med en utbyggnad om 300 platser 
samt en idrottshall. 

6. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar om behov av 
fastighetsinvesteringar för Sturegymnasiet avseende tillgänglighetsanpassningar 
samt anpassning för bageriutbildning. 

7. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar om behov av 
fastighetsinvesteringar för en ny gymnasieskola för 1 000 elever.      

Beslutsgång 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
__________   
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UAN § 82 Dnr UAN 2022/00311  

Remiss: Detaljplan för Katten 18 m.fl. Halmstad. 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta yttrande enligt bilaga 1, 
daterad 2022-09-01. 

Ärendet 
Planbeskrivning med tillhörande detaljplan för fastigheterna Katten 4, 5 och 18 ute för 
samrådsgranskning. Det presenterade planförslaget påverkar inte utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens verksamheter. 

Ärendets beredning 
Inom kommunen 
Ärendet är berett av planeringsutvecklare. 
 
Facklig samverkan 
Information i HUKSAM den 21 september 2022. 

Förslag till beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta yttrande enligt bilaga 1, 
daterad 2022-09-01.      

Beslutsgång 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
__________   
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UAN § 83 Dnr UAN 2022/00313  

Avgränsningssamråd, Halmstads Energi och Miljö AB 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta yttrande enligt bilaga 1, 
”Yttrande, Inbjudan till skriftligt avgränsningssamråd, Halmstads energi och Miljö AB”, 
daterad 2022-09-01. 

Ärendet 
Halmstads Energi och Miljö AB (HEM) avser att ansöka om tillstånd enligt 9 kap. 
miljöbalken (MB) hos Mark- och miljödomstolen, vid Vänersborgs tingsrätt, till befintlig 
och utökad verksamhet på Kristinehedsverket i Halmstad. Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden kan nu yttra sig över underlaget för avgränsningssamråd 
Kristinehedsverket.  
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för gymnasieskolan i Halmstads 
kommun och är således huvudman för Kristinehed, vilket är beläget på Kornhillsvägen 
56 i Halmstad. Inomhus- och utomhusmiljö på Kristinehed påverkas av att det är en 
hög förekomst av flugor under sommarhalvåret vilket tros komma från Halmstads 
Energi och Miljö AB:s anläggning. Skulle inte problematiken med mängden flugor 
åtgärdas kan det finnas risk att en utökning av verksamheten på Kristinehedsverket leder 
till än större olägenheter. 

Ärendets beredning 
Inom kommunen 
Ärendet är berett av planeringsutvecklare i samråd med rektor på Kristinehed. 
 
Facklig samverkan 
Information i HUKSAM den 21 september 2022. 

Förslag till beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta yttrande enligt bilaga 1, 
”Yttrande, Inbjudan till skriftligt avgränsningssamråd, Halmstads energi och Miljö AB”, 
daterad 2022-09-01.      

Beslutsgång 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
__________                        
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UAN § 84 Dnr UAN 2022/00315  

Avgift för prövning i gymnasieskolan och kommunal 
vuxenutbildning 

Beslut 
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige 

fastställer avgiften till 500 kronor för särskilt anordnad prövning i 
gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen.  

2. Avgift tas inte ut i den mån lagstiftningen inte medger rätt för huvudmannen att 
ta ut avgift.  

3. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslår att beslutet om avgift ska 
gälla från och med den 1 januari 2023.    

Ärendet 
Huvudmannen får med vissa undantag ta ut en avgift av den som vill gå igenom en 
särskilt anordnad prövning i gymnasieskolan eller i kommunal vuxenutbildning. 
Avgiften får uppgå till högst 500 kronor för ett prövningstillfälle per kurs. 
 
Införandet av avgift för prövning bedöms täcka en del av kostnaden för planering och 
genomförande, och till att personalresurser används där de gör bäst nytta. 

Ärendets beredning 
Inom kommunen 
Ärendet har beretts av tjänstepersoner på utbildnings- och 
arbetsmarknadsförvaltningens avdelning för kvalitet i samråd med tjänstepersoner på 
barn- och ungdomsförvaltningens avdelning för kvalitet. 
 
Facklig samverkan 
Information i HUKSAM den 21 september 2022 

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

fastställer avgiften till 500 kronor för särskilt anordnad prövning i 
gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen.  

2. Avgift tas inte ut i den mån lagstiftningen inte medger rätt för huvudmannen att 
ta ut avgift.  

3. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslår att beslutet om avgift ska 
gälla från och med den 1 januari 2023.       
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Beslutsgång 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
__________   
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UAN § 85 Dnr UAN 2022/00331  

Remiss: Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna 
råd med anledning av att yrkestiteln undersköterska blir 
reglerad 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta ”Yttrande över 
Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd med anledning av att yrkestiteln 
undersköterska blir reglerad”, i enlighet med bilaga 1 daterad 2022-09-22. 

Ärendet 
Inför lagförändringen som innebär att undersköterska blir en skyddad titel from den 
1 juli 2023 har Socialstyrelsen tagit fram förslag till föreskrifter och allmänna råd som 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden som remissinstans fått möjlighet att lämna 
yttrande kring. 
 
Att undersköterska blir en skyddad titel innebär inga större förändringar för utbildnings- 
och arbetsmarknadsnämnden som arbetsgivare till medarbetare med utbildning inom 
vård och omsorg utifrån att nämnden inte använder titeln undersköterska för 
medarbetare utan är enbart en av flera tänkbara utbildningsbakgrunder i ett mindre antal 
tjänster. 
 
Inte heller som utbildningsanordnare av sådan utbildning inom vård och omsorg 
bedöms föreskrifterna och allmänna råden inte innebära någon större förändring för 
nämnden då betygskraven är helt förenliga med nu gällande krav på gymnasiets vård-
och omsorgsprogram. Möjligtvis kan vuxenutbildningen märka av en ökad efterfrågan 
på ämnen och kurser för att elever ska uppnå utbildningskraven som ställs för att 
Socialstyrelsen ska utfärda bevis om rätt att bära titeln undersköterska. 
 
Socialstyrelsens frågeställning kring huruvida högre utbildning till sjuksköterska ska 
kunna räknas som motsvarande kompetens och därmed ska kunna få rätt att använda 
den skyddade yrkestiteln undersköterska förordar vi ska bejakas. De risker som 
Socialstyrelsen lyfter att utbildning till sjuksköterska eventuellt skulle sakna vissa 
kunskaper inom social omsorg samt funktionsförmåga och funktionsnedsättning 
bedömer vi kompenseras genom högre medicinsk utbildning, kunskaper inom 
samhällskunskap samt den bredd i den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) som 
sjuksköterskeexamen innebär. Därtill har vård- och omsorgsutbildningarnas innehåll 
haft stora variationer över tid och är därmed likt sjuksköterskeprogrammet inte heller 
några heltäckande garanter för att denna kompetens finns. 
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Ärendets beredning 
Inom kommunen 
Ärendet har beretts av tjänstepersoner på HR-avdelningen i samråd med chefer i 
verksamheten med ansvar för nämndens vård-och omsorgsutbildning.  
 
Facklig samverkan  
Information i HUKSAM den 26 oktober 2022.                   

Förslag till beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta ”Yttrande över 
Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd med anledning av att yrkestiteln 
undersköterska blir reglerad”, i enlighet med bilaga 1 daterad 2022-09-22      

Beslutsgång 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
__________   
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UAN § 86 Dnr UAN 2022/00006  

Informationsärenden 
 
Förvaltningschefen informerar – Ewa Kristensson  

• Förvaltningen har påbörjat ett förberedelsearbete med anledning av de höga 
elpriser som råder, framför allt avseende försörjningsstöd. 

• Information om samarbetet mellan kommunen och polisen (Kompol). 
• Bobby Svitzer har den 7 september 2022 påbörjat tjänsten som tillförordnad 

verksamhetschef på avdelningen för arbetsmarknad och försörjning. Uppdraget 
sträcker sig fram till den 31 januari 2023. Tjänsten som verksamhetschef 
kommer att utannonseras. 

• Nya Halvin och Haldahuset har öppet hus onsdagen den 5 oktober 2022. Halvin 
visar sina nya lokaler och Haldahuset visar sina verksamheter Kretsloppan, 
Fritidsbanken, syateljén, snickarverkstaden och metallverkstaden. Presidiet 
informerar att utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens förtroendevalda kan 
använda en av sina kontaktdagar vid ett eventuellt besök. 

 
__________ 
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UAN § 87 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 verksamhetsbesök på byggåtervinningen. 
Conny Jönsson (S) redogör för sitt verksamhetsbesök på Movant.      

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 § 88 Dnr UAN 2022/00001  

Delegationsbeslut 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden lägger redovisningen av delegationsbeslut 
mellan perioden 2022-08-09 och 2022-08-30, i enlighet med bilaga 1, till handlingarna.      

Ärendet 
Beslut fattade enligt utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
delegationsbestämmelser under perioden 2022-08-09 och 2022-08-30 med följande 
löpnummer anmäls: 
 
Del F: Personalärenden 
UAN-F-2022-12, UAN-F-2022-13, UAN-F-2022-14, UAN-F-2022-15, UAN-F-2022-
16, UAN-F-2022-17, UAN-F-2022-18, UAN-F-2022-19, UAN-F-2022-20, UAN-F-
2022-21, UAN-F-2022-22, UAN-F-2022-23      

Förslag till beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden lägger redovisningen av delegationsbeslut 
mellan perioden 2022-08-09 och 2022-08-30, i enlighet med bilaga 1, till handlingarna.       

Beslutsgång 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
__________   
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UAN § 89 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 2022-09-21 
2. Arbetsår/läsår 2023/2024  
3. Internremiss för nytt förslag på finansiella riktlinjer för kommunfullmäktige och 

kommunstyrelse 
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har valt att inte skriva fram ett yttrande. 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden är angiven som frivillig remissinstans.                       

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

Beslutsgång 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
__________   
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UAN § 90 Dnr UAN 2022/00008  

Övriga frågor 
 
Fråga från Håkan Ramsén (L) 
Varför har inte byggåtervinningen samma öppettider som återvinningscentralen? 
 
Svar från förvaltningen 
Förvaltningen tar med sig frågan och återkommer. 

 
Fråga från Ardian Mazreku (M) 
Finns det någon beredskapsplan för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden? 
 
Svar från förvaltningen 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden är inte en av de prioriterade verksamheterna. 
 
Fråga från Ardian Mazreku (M) 
Är utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens personal krigsplacerade? 
 
Svar från förvaltningen 
Nej, utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens personal är inte krigsplacerade. 
 
Information från ordföranden (M) 
Nämndens sammanträde den 28 november börjar kl 8.30 och avslutas med en 
gemensam lunch. 
 
__________      
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