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Plats och tid Fredriksvallsgatan 7, sammanträdesrum Oden, 25 april 2022 kl 16.30-16.35 

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

  
Ersättare 
Fabiola Kindblad (S) 
Jenny Malmberg (V) 
 

Övriga deltagare Kvalitetsutvecklare/nämndsekreterare Sara Ebeling, planeringsutvecklare Jörgen Krantz 

Justeringsplats Fredriksvallsgatan 7, sammanträdesrum Oden Paragrafer §§ 29, 39 
Justeringsdag 2022-04-25 Omedelbar justering 

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

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

 Christofer Lundholm  

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

 
 ANSLAG/BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-04-25 

Datum då anslaget sätts upp 2022-04-25 Datum då anslaget tas ned 2022-05-18 

Förvaringsplats för protokollet Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Fredriksvallsgatan 7 
 

Underskrift ..................................... .................................... 
 Sara Ebeling Utdragsbestyrkande 
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Ärenden 
UAN § 29 Dnr UAN 2022/00004 

Val av justerare ...................................................................................... 3 
UAN § 39 Dnr UAN 2022/00072 

Remiss: Ansökan från Lärlingsgymnasiet i Sverige AB om 
godkännande som huvudman för en nyetablering av fristående 
gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet i Halmstad ...................................... 4 
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UAN § 29 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 § 39 Dnr UAN 2022/00072  

Remiss: Ansökan från Lärlingsgymnasiet i Sverige AB om 
godkännande som huvudman för en nyetablering av 
fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet i Halmstad  

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta yttrande enligt bilaga 1.  

Ärendet 
Lärlingsgymnasiet i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 
huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet 
Halmstad i Halmstads kommun fr.o.m. läsåret 2023/2024. Lärlingsgymnasiet i Sverige 
AB ägs av Thorengruppen AB. 
 
Lärlingsgymnasiet i Sverige AB har ansökt om följande nyetablering: 

• Barn- och fritidsprogrammet, pedagogiskt och socialt arbete, 6 platser/år 
• Bygg- och anläggningsprogrammet, husbyggnad, 6 platser/år 
• El- och energiprogrammet, elteknik, 6 platser/år 
• Fordons- och transportprogrammet, personbil, 6 platser/år 
• Hantverksprogrammet, frisör, barberare och makeupstylist, 6 platser/år 
• Vård- och omsorgsprogrammet, 6 platser/år 

 
Skolinspektionen inhämtar årets slutliga antagningsstatik i maj. 
 
Som lägeskommun har Halmstads kommun möjlighet att yttra sig över en ansökan från 
en fristående gymnasieskola vid en nyetablering eller utökning av befintlig fristående 
gymnasieskola Yttrandet bör innehålla vilka ekonomiska, organisatoriska och 
pedagogiska som uppstår vid en uppstart av utbildningarna.  
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens yttrande framgår av bilaga 1. 

Ärendets beredning 
Inom kommunen 
Ärendet är berett av planeringsutvecklare. 
 
Facklig samverkan 
Information i HUKSAM den 20 april 2022. 
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Förslag till beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta yttrande enligt bilaga 1, 
”Yttrande, Ansökan från Lärlingsgymnasiet i Sverige AB om godkännande som 
huvudman för en nyetablering fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet i Halmstad, 
Skolinspektionen dnr 2022:984”, daterad 2022-04-04.  

Yrkanden 
Ordföranden (M) yrkar om ändring av yttrande enligt följande: 
Lärlingsgymnasiet i Sverige AB, Yrkesgymnasiet Halmstad har till Skolinspektionen 
ansökt om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående 
gymnasieskola i Halmstads kommun. Nyetableringen avser barn- och 
fritidsprogrammet, pedagogiskt och socialt arbete, bygg- och anläggningsprogrammet, 
husbyggnad, el- och energiprogrammet, elteknik, fordons- och transportprogrammet, 
personbil, hantverksprogrammet, frisör, barberare och makeupstylist samt vård- och 
omsorgsprogrammet  
 
Samtliga program, förutom hantverksprogrammet, frisör, barberare och makeupstylist, 
erbjuds av Halmstads kommun. Samtliga program och inriktningar erbjuds vid de 
befintliga fristående gymnasieskolorna.  
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ser positivt på en nyetablering av aktuella 
program och inriktningar vid Yrkesgymnasiet Halmstad. En utökning av aktuella 
program och inriktningar ger kommunens och angränsande kommuners elever 
möjlighet att söka dessa utbildningar hos ytterligare en utbildningsanordnare.  
 
Michael Svensson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  
Ordföranden (M) yrkar bifall till sitt eget ändringsyrkande.  

Beslutsgång 
Ordföranden (M) prövar förvaltningens förslag mot sitt ändringsyrkande  
och konstaterar att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt 
ordförandens (M) ändringsyrkande.  
 
Omröstning begärs. 
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner följande beslutsordning:  
Ja-röst för bifall till ordförandens (M) ändringsyrkande  
Nej-röst för bifall till förvaltningens förslag  
 
Följande ledamöter röstar ja: Anton Nilsson (SD) Elisabeth Wetoft Petersson (KD), 
Anders Blomqvist (L), Lars Larsson (SD), Susanne Beide (M) Gzim Ramadani (C), 
Håkan Ramsén (L) och ordföranden (M).  
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Följande ledamöter röstar nej: Michael Svensson (S), Urszula Hansson (S), Jannike 
Karlsson (S), Mikael Ekfeldt (V) och Conny Jönsson (S).  
 
Med 8 röster för ja och 5 röster för nej beslutar utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden enligt ordförandens (M) ändringsyrkande.  
 
Paragrafen justeras omedelbart. 

Reservation 
Michael Svensson (S), Urszula Hansson (S), Jannike Karlsson (S), Mikael Ekfeldt (V) 
och Conny Jönsson (S) reserverar sig till förmån för förvaltningens förslag. 
 
__________   
          
 


	Ärenden
	Val av justerare
	Beslut

	Remiss: Ansökan från Lärlingsgymnasiet i Sverige AB om godkännande som huvudman för en nyetablering av fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet i Halmstad
	Beslut
	Ärendet
	Ärendets beredning
	Förslag till beslut
	Yrkanden
	Beslutsgång
	Reservation


