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Plats och tid Fredriksvallsgatan 7, sammanträdesrum Oden, 28 februari 2022 kl 14.10-14.30 

Beslutande Ledamöter 
Christofer Lundholm (M), Ordförande 
Michael Svensson (S), Vice ordförande 
Ardian Mazreku (M) 
Urszula Hansson (S) 
Dan Törnenger (M) 
Anton Nilsson (SD) ersätts av Susanne Beide (M) 
Arber Gashi (S) 
Elisabeth Wetoft Petersson (KD) 
Anders Blomqvist (L) 
Jannike Karlsson (S) 
Robert Lindell (M) 
Mikael Ekfeldt (V) 
Lars Larsson (SD) 

  
Ersättare 
Conny Jönsson (S), Gzim Ramadani (C), Fabiola Kindblad (S), Håkan Ramsén (L) 
 

Övriga deltagare Förvaltningschef Ewa Kristensson, kvalitetsutvecklare Sara Ebeling,  
rektor Hans-Ove Sandberg § 6 

Justeringsplats Fredriksvallsgatan 7, receptionen  Paragrafer §§ 1, 6 
Justeringsdag 2022-02-28 Omedelbar justering 

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

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

 Christofer Lundholm  

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

  ANSLAG/BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-02-28 

Datum då anslaget sätts upp 2022-03-01 Datum då anslaget tas ned 2022-03-23 

Förvaringsplats för protokollet Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Fredriksvallsgatan 7 
 

Underskrift ..................................... .................................... 
 Sara Ebeling Utdragsbestyrkande 
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Ärenden 
UAN § 1 Dnr UAN 2022/00004 

Val av justerare ...................................................................................... 3 
UAN § 6 Dnr UAN 2022/00043 

Ansökan om riksidrottsgymnasium bordtennis för gymnasieskolan ....... 4 
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UAN § 1 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 § 6 Dnr UAN 2022/00043  

Ansökan om riksidrottsgymnasium bordtennis för 
gymnasieskolan 

Beslut 
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att ansöka om ett 

riksidrottsgymnasium för bordtennis vid Sannarpsgymnasiet med start 
höstterminen 2023. 

2. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att uppdra åt utbildnings- 
och arbetsmarknadsförvaltningen att, tillsammans med berörda bolag och 
förvaltningar, arbeta vidare för att möjliggöra att ett riksidrottsgymnasium 
placeras vid Sannarpsgymnasiet. 

3. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att paragrafen ska justeras 
omedelbart.          

Ärendet 
Svenska Bordtennisförbundet (SBTF) har ställt frågan till Halmstads kommun, 
Sannarpsgymnasiet, kring etablering av ett riksidrottsgymnasium på Sannarpsgymnasiet. 
Ett riksidrottsgymnasium vänder sig till elever som är på hög idrottslig nivå, 
landslagsnivå, som vill kombinera sina studier med en elitsatsning inom sin idrott. Ett 
riksidrottsgymnasium på Sannarpsgymnasiet skulle stärka skolans idrottsliga profil och 
varumärke, helt i linje med kommunens ambition om idrottsstaden Halmstad. 
Att bedriva ett riksidrottsgymnasium medför ett större åtagande för utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden jämfört med nationellt godkänd idrottsutbildning. Det medför 
också ett större åtagande för kommunen som helhet. 
 
Beroende på om Skolverket beslutar att förlägga riksidrottsgymnasiet på en eller två 
orter i landet, kommer maxantalet elever som antas i Halmstad bli antingen 24 elever 
(åtta per år) eller 12 elever (fyra per år). Eleverna kommer att bedriva sina studier på det 
program de antas till och, likt elever som läser en nationellt godkänd idrottsutbildning, 
ingå i klasser tillsammans med icke idrottsutövande elever på skolan.  
 
Åtaganden för skolans del handlar bland annat om tillgång till elittränare och 
träningsförutsättningar, elevers möjlighet till att läsa sin gymnasieutbildning på fyra år, 
tillgång till elevboende med tillhörande stödfunktioner och en aktivitetsbudget för 
tävlingar. 
 
De årliga kostnaderna för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, och kommunen i 
övrigt, är presenterade för kommunledningsförvaltningen som underlag i kommande 
budgetberedning. 
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Ärendets beredning 
Inom kommunen 
Ärendet är berett av rektor på Sannarpsgymnasiet. Samråd har skett med 
förvaltningsledningen, kommunledningsförvaltningen, Destination Halmstad AB samt 
teknik- och fastighetsförvaltningen. 

 
Facklig samverkan 
Information i HUKSAM den 23 februari 2022.   
 
Andra aktörer 
Ett flertal träffar har skett med Svenska Bordtennisförbundet för att klargöra vilka 
förutsättningar Sannarpsgymnasiet har att bedriva ett riksidrottsgymnasium och vilka 
åtaganden som föreligger       

Förslag till beslut 
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att ansöka om ett 

riksidrottsgymnasium för bordtennis vid Sannarpsgymnasiet med start 
höstterminen 2023. 

2. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att uppdra åt utbildnings- 
och arbetsmarknadsförvaltningen att, tillsammans med berörda bolag och 
förvaltningar, arbeta vidare för att möjliggöra att ett riksidrottsgymnasium 
placeras vid Sannarpsgymnasiet. 

3. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att paragrafen ska justeras 
omedelbart.       

 
Beslutsgång 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 
 
__________   
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