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Plats och tid Fredriksvallsgatan 7, sammanträdesrum Oden,  
28 februari 2022 kl 13.15-14.10, 14.55-16.15  

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, 
kvalitetschef/biträdande förvaltningschef Arja Holmstedt Svensson §§ 3–5, 
ekonomichef Henric Andersson §§ 3–4, kvalitetsutvecklare Marina Zivojinovic § 4, 
kvalitetsutvecklare Solveig Lagerhall § 7, processledare Thomas Karlsson § 7, 
gymnasiechef Maria Melander § 7 

Justeringsplats Fredriksvallsgatan 7, receptionen  Paragrafer §§ 1–5, 7–12 
Justeringsdag 2022-03-02 Omedelbar justering (OJ) § 6 

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 2022-03-03 Datum då anslaget tas ned 2022-03-25 

Förvaringsplats för protokollet Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Fredriksvallsgatan 7 
 

Underskrift ..................................... .................................... 
 Sara Ebeling Utdragsbestyrkande 
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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 § 2 Dnr UAN 2022/00005  

Godkännande av dagordning 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner dagordningen. 
 
__________      
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UAN § 3 Dnr UAN 2022/00028  

Ekonomiska förutsättningar 2022-2027 i verksamhetsplan 
2022  

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna den ekonomiska 
komplettering som har gjorts till den verksamhetsplan som nämnden antog den 29 
november 2021 (UAN § 113), enligt bilaga 1 ”Ekonomiska förutsättningar för 
utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 2022-2026.      

Ärendet 
Som en del av ”Verksamhetsplan 2022 med sikte på 2027” ska även de ekonomiska 
ramarna för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkännas. De ekonomiska 
förutsättningarna utgår från ”Planeringsdirektiv med budget 2022 – 2026” (se bilaga 2, 
”Specifikation av verksamhetsförändringar 2022-2026”) och nämnden ska agera inom 
sina ekonomiska ramar under perioden. Detta är enbart ett komplement kring de 
ekonomiska delarna i ”Verksamhetsplan 2022 med sikte på 2027”. 
 
När kommunfullmäktige fattat beslut om kommande års budget kommer utbildnings- 
och arbetsmarknadsnämnden besluta om den interna fördelningen mellan nämndens 
verksamhetsområden. 

Ärendets beredning 
Inom kommunen 
Ärendet är berett av förvaltningens ekonomiavdelning. 
 
Facklig samverkan 
Information i HUKSAM den 23 februari 2022.      

Förslag till beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna den ekonomiska 
komplettering som har gjorts till den verksamhetsplan som nämnden antog den 29 
november 2021 (UAN § 113), enligt bilaga 1 ”Ekonomiska förutsättningar för 
utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 2022-2026.      
 
Beslutsgång 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.   
 
__________        
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UAN § 4 Dnr UAN 2022/00033  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
verksamhetsberättelse 2021 

Beslut 
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna 

”Verksamhetsberättelse 2021” enligt bilaga 1, daterad den 2 februari 2022 och 
lägga den till handlingarna. 

2. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen 
av det ekonomiska bokslutet för 2021, enligt bilaga 2 och 3 daterade den 7 
februari 2022 och lägga dem till handlingarna.              

Ärendet 
Enligt Halmstads kommuns styrmodell, ska alla nämnder och bolag lämna en 
verksamhetsberättelse/årsredovisning som beskriver föregående års verksamhet i 
relation till de mål, kvalitetsfaktorer och den internkontrollplan som 
nämnden/bolagsstyrelsen har beslutat om. 
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden arbetar utifrån fyra stora och övergripande 
mål, där det behövs ett gediget flerårigt arbete. Vi ser en förflyttning i positiv riktning, 
men än har vi inte uppnått alla mål under året. Vi ser samma trend gällande 
kvalitetsfaktorerna. År 2021 har varit ett extraordinärt år på grund av coronapandemin. 
Vi har fortsatt att ställa om, hålla i och hålla ut i stor utsträckning och ordet social 
distans har präglat människors vardag. För utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
verksamheter har det inneburit att många av våra målgrupper har erbjudits undervisning, 
sysselsättning och stöd genom utveckling av nya kreativa metoder och med hjälp av 
digitala medel. Dessa förutsättningar har haft en inverkan på måluppfyllelsen. De 
utmaningar vi har, kommer vi att arbeta vidare med under 2022. 
 
Ett ekonomiskt bokslut för anslag 131 Ekonomiskt Bistånd och för anslag 655 
Arbetsmarknad, omsorg och utbildning har ställts samman.  
 
Det ekonomiska utfallet för 2021 blev enligt följande: 
 
131 Ekonomiskt bistånd (utbetalningar): - 5,0 mkr.  
Utbetalningarna ligger på en nivå som är likvärdigt med nivån 2020. 
 
655 Arbetsmarknad, omsorg och utbildning: 18,6 mkr.  
 
Mer detaljerad information finns i bilaga 2 och 3. 
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Ärendets beredning 
Inom kommunen 
Verksamhetsberättelsen har tagits fram i samverkan mellan kvalitetsutvecklare, HR-
utvecklare och chefer i förvaltningens ledningsgrupp. Ärendet har beretts av 
kvalitetsutvecklare.  
Bokslutet har producerats av förvaltningens ekonomiavdelning. 
 
Facklig samverkan 
Information i HUKSAM den 23 februari 2022.       

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

”Verksamhetsberättelse 2021” enligt bilaga 1, daterad den 2 februari 2022 och 
lägga den till handlingarna. 

2. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen 
av det ekonomiska bokslutet för 2021, enligt bilaga 2 och 3 daterade den 7 
februari 2022 och lägga dem till handlingarna.      

 
Beslutsgång 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.  
 
__________   
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UAN § 5 Dnr UAN 2022/00045  

Remiss: Samråd för detaljplan gällande del av Halmstad 9:14 
och 10:26 m.fl. Ny bro vid Slottsmöllan, Halmstad 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta yttrande enligt bilaga 1, 
”Yttrande, Detaljplan för del av Halmstad 9:14 och 10:26 m.fl. Ny bro vid Slottsmöllan, 
Halmstad”, daterat 2022-02-03.      

Ärendet 
Sedan mitten av 1970-talet har det funnits planer på en ny förbindelse över Nissan vid 
Slottsmöllan. Detaljplanen, vars huvudsyfte är att genom en ny broförbindelse i höjd 
med Slottsmöllan säkra allmänhetens tillgång till en trafiksäker koppling över Nissan i 
den norra delen av Halmstad samt att ta tillvara på och utveckla den kulturhistoriskt 
värdefulla bebyggelsen inom Slottsmöllanområdet, är nu ute på samråd. 
 
Ärendets beredning 
Inom kommunen 
Ärendet har beretts av planeringsutvecklare 
 
Facklig samverkan 
Information i HUKSAM den 23 februari 2022.   

Förslag till beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta yttrande enligt bilaga 1, 
”Yttrande, Detaljplan för del av Halmstad 9:14 och 10:26 m.fl. Ny bro vid Slottsmöllan, 
Halmstad”, daterat 2022-02-03.      
 
Beslutsgång 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.  
 
__________   
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UAN § 6 Dnr UAN 2022/00043  

Ansökan om riksidrottsgymnasium bordtennis för 
gymnasieskolan 

Beslut 
Paragrafen har justerats omedelbart. Se separat protokoll. 
 
__________ 
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UAN § 7 Dnr UAN 2022/00051  

Barnkonsekvensanalys - Psykisk hälsa hos unga 16-29 år 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ställer sig bakom förvaltningschefens beslut i 
barnkonsekvensanalysen om psykisk hälsa hos unga 16-29 år, i enlighet med bilaga 1 
daterad 2022-01-13.         

Ärendet 
På initiativ av förvaltningschefen har en arbetsgrupp genomfört en 
barnkonsekvensanalys om psykisk hälsa hos unga 16-29 år. Barnkonsekvensanalysen är 
del av arbetet gällande utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens mål fyra ”Alla unga 
ska ges förutsättningar för att uppnå och bibehålla en god psykisk hälsa oavsett 
bakgrund, kön, funktionsvariationer, sexuell läggning etc”. Denna har mynnat ut i 
verksamhetsnära beslut som förvaltningschefen fattat, vilka avser stärka ungas psykiska 
hälsa. Besluten ska ses som vilje- och riktningsbeslut av verksamheten, vilka tydliggör 
styrning och ledning mot en gemensam målbild för barns och ungas bästa. Besluten 
innebär ett tydligare hälsofrämjande och hälsoförebyggande arbete inom förvaltningens 
verksamheter, där flertalet personalgrupper berörs. Det innebär därtill ett stärkt 
samarbete med andra förvaltningar, framför allt socialtjänsten och måltidsservice. Den 
viktigaste slutsats är att vi har utmaningar inom våra grunduppdrag för att möta barns 
och ungas ökade psykiska ohälsa. Ett önskat läge är att vi tillsammans i högre 
utsträckning möter ungas behov, och på så vis minskar ungas psykiska ohälsa. 
Förvaltningens förslag är att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ställer sig bakom 
besluten.  

Ärendets beredning 
Inom kommunen 
Ärendet har beretts av kvalitetsutvecklare, barnrättsstrateg samt gymnasiechef med 
ansvar för elevhälsan. 
 
Facklig samverkan 
Information i HUKSAM den 26 januari 2022.                

Förslag till beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ställer sig bakom förvaltningschefens beslut i 
barnkonsekvensanalysen om psykisk hälsa hos unga 16-29 år, i enlighet med bilaga 1 
daterad 2022 01 13.      
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Beslutsgång 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.  
 
__________   
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UAN § 8 Dnr UAN 2022/00006  

Information 

Beslut 
Förvaltningschefen informerar 

• På utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 28 mars 2022 
kommer information ges om lokalförsörjningsprocessen.  

• Elever och personal i förvaltningen kommer att få information avseende 
händelserna i Ukraina. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden kommer 
också att få ta del av informationen. 

• Information om en incident på Kattgattgymnasiet. 
 
__________      
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UAN § 9 Dnr UAN 2019/00007  

Kontaktpolitisk verksamhet 2019-2022 

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

Ärendet 
Ordföranden (M) redogör för sina verksamhetsbesök på yrkeshögskolan och Halmstad 
Lärcentrum.       

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 § 10 Dnr UAN 2022/00001  

Delegationsbeslut 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden lägger redovisningen av delegationsbeslut 
mellan perioden 2021-11-17 och 2022-02-07 till handlingarna.      

Ärendet 
Beslut fattade enligt utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
delegationsbestämmelser under perioden 2021-11-17 och 2022-02-07 i följande slag av 
ärenden anmäls: 

• 6.1 Administration 
• 6.2 Offentlighet och sekretess 
• 6.3 Ekonomi 
• 6.6 Gymnasieskolan 
• 6.12 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens individutskott 
• 6.13 Personaladministrativa ärenden      

Förslag till beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden lägger redovisningen av delegationsbeslut 
mellan perioden 2021-11-17 och 2022-02-07 till handlingarna.      
 
Beslutsgång 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
__________   
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UAN § 11 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 2022-01-26 
2. Samverkansprotokoll HUKSAM 2022-02-23 
3. Dataskyddsombudets rapport efter granskning gällande hantering av 

personuppgiftsincidenter, UAN 2021/00310 
4. Lokalförsörjningsplan 2021-2031 (KSU § 212, 2021-11-30), UAN 2021/00080   

Förslag till beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden lägger redovisade anmälningsärenden till 
handlingarna.      
 
Beslutsgång 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
__________   
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UAN § 12 Dnr UAN 2022/00008  

Övriga frågor 
 
Fråga från Ardian Mazreku (M): 
Hur fortlöper förvaltningens integrationsarbete när integrationsutvecklaren är 
föräldraledig? 
 
Svar från förvaltningen: 
Tjänsten är till viss del tillsatt av en vikarie. Förstärkning kommer att sättas in vid behov. 
 
Fråga från Mikael Ekfeldt (V):  
Hur förbereder sig förvaltningen på en eventuell flyktingvåg? 
 
Svar från förvaltningen: 
Frågan har lyfts i förvaltningen, vi kommer att se över beredskapen. 
 
Fråga från Lars Larsson (SD): 
Finns det information om skyddsrum vid Kattegattgymnasiet? 
 
Svar från förvaltningen: 
Förvaltningen återkommer med svar. 
 
__________      
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