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UAN § 13 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 § 14 Dnr UAN 2022/00005  

Godkännande av dagordning 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner dagordningen.  
 
__________      
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UAN § 15 Dnr UAN 2022/00078  

Ekonomirapport januari-februari med prognos för 2022 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner den ekonomiska redovisningen 
för perioden januari-februari med prognos för 2022, i enlighet med bilaga 1 och bilaga 2.     

Ärendet 
Förvaltningen redovisar det ekonomiska utfallet för perioden januari-februari med 
prognos för 2022. Redovisningen sker för anslag 131 Ekonomiskt bistånd och anslag 
655 Arbetsmarknad, omsorg och utbildning. För anslag 655 sker även en mer detaljerad 
redovisning per verksamhet (se bilagor). 
 
Redovisningen ska ge nämnden en god överblick över det ekonomiska utfallet samt en 
bedömning över utfallet för budgetåret. 
 
Prognosen för 2022 per anslag efter perioden januari-februari blir enligt följande: 
 
131 Ekonomiskt bistånd (utbetalningar): - 4,0 mnkr. 
655 Arbetsmarknad, omsorg och utbildning: - 6,4 mnkr. 
 
För mer detaljerad redovisning, se bilaga 1 och bilaga 2.  

Ärendets beredning 
Inom kommunen 
Ärendet är berett av tjänstepersoner på ekonomiavdelningen. 
 
Facklig samverkan 
Information i HUKSAM den 23 mars 2022.      

Förslag till beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner den ekonomiska redovisningen 
för perioden januari-februari med prognos för 2022, i enlighet med bilaga 1 och bilaga 2.        

Beslutsgång 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
__________         
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UAN § 16 Dnr UAN 2022/00079  

Fördelning av resultatbalansering bokslut 2021 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att fördela 2021 års balanserade 
överskott i enlighet med bilaga 1 ”Resultatbalansering bokslut 2021” daterad 
2022-03-07. 

Ärendet 
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens resultat för anslagsområde 655 
Arbetsmarknad, omsorg och utbildning 2021 innebar ett överskott på 18,6 mnkr.  
 
Av överskottet beslutade kommunstyrelsen (KS § 36 2022-02-22) att nämnden får 
resultatbalansera 0,5% av bruttokostnadsbudgeten vilket motsvarar 4,6 mnkr (4 620,0 
tkr.) 
 
Fördelningen av resultatbalanseringen mellan verksamheterna grundas på en 
sammantagen bedömning utifrån ekonomiskt utfall för 2021 och faktorer utanför 
verksamheternas direkta handlingsutrymme som har en relativt stor eller stor påverkan 
på ekonomin. Gällande det sistnämnda avses arbetet med ”Heltid som norm” (daglig 
verksamhet) och minskade medel från Migrationsverket (vuxenutbildningen). 
 
Utifrån ovanstående faktorer föreslås en fördelning enligt följande: 
 
Daglig verksamhet:  1 500,0 tkr. 
Gymnasiet:   1 320,0 tkr. 
Vuxenutbildningen:  1 800,0 tkr. 

Ärendets beredning 
Inom kommunen 
Förslag till beslut är framarbetat av förvaltningens ekonomiavdelning 
 
Facklig samverkan 
Information i HUKSAM den 23 mars 2022. 

Förslag till beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att fördela 2021 års balanserade 
överskott i enlighet med bilaga 1 ”Resultatbalansering bokslut 2021” daterad 
2022-03-07.      
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Beslutsgång 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
__________   
 



Halmstads kommun 
Sammanträdesprotokoll  
    
 Sammanträdesdatum Sida 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2022-03-28   8(25) 
   

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
     

 

UAN § 17 Dnr UAN 2022/00080  

Investeringsbudget per verksamhet 2022 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att fördela 2022 års 
investeringsbudget, inklusive överskott från 2021, i enlighet med bilaga 1 
”Investeringsbudget 2022” daterad 2022-03-07.            

Ärendet 
Investeringsbudgeten för utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamheter 
uppgår för 2022 till 10 316,0 tkr. Delarna som utgör denna summa är följande: 

• 5 5000,0 tkr. Investeringsmedel 2022 enligt ”Planeringsdirektiv med budget 
2022–2026” 

• 1 000,0 tkr. Riktade investeringsmedel Kattegattgymnasiet enligt 
”Planeringsdirektiv med budget 2022–2026” 

• 3 816,0 tkr. Ombudgetering av överskott på 2021-års investeringsbudget. 
 
Ambitionen med investeringarna i förvaltningen är att respektive verksamhet ska utgå 
från sina behov för 2022 samt ha en plan för de nästkommande åren. Behoven ska vara 
styrande och utifrån respektive verksamhets äskande sammanställer 
ekonomiavdelningen en prioriterad lista som överensstämmer med det belopp 
förvaltningen har att disponera för innevarande år. I summan för 2022 väljer 
förvaltningen att reservera 1 554,7 tkr. på förvaltningen utifrån följande: 
 

• Förvaltningen behöver en budget för oförutsedda investeringar under 
innevarande år. Behov kan uppstå utifrån brand, skadegörelse, förändringar i 
omvärlden, förändrade lagkrav etcetera. 

• Investeringsbehoven inför kommande år är större än den tilldelning av 
investeringsmedel som ligger i plan. Därför behövs en buffert för att säkra en 
jämnare investeringstakt framöver. 

Ärendets beredning 
Inom kommunen 
Ärendet är berett av utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens ekonomiavdelning 
med underlag från respektive verksamhet. 
 
Facklig samverkan 
Information i HUKSAM den 23 mars 2022.      
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Förslag till beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att fördela 2022 års 
investeringsbudget, inklusive överskott från 2021, i enlighet med bilaga 1 
”Investeringsbudget 2022” daterad 2022-03-07.      

Beslutgång 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
__________    
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UAN § 18 Dnr UAN 2021/00172  

Gymnasieorganisation 2022/2023 

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

VVS- och fastighetsprogrammet på Kattegattgymnasiet. 
2. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att minska antalet platser på 

bygg- och anläggningsprogrammet på Kattegattgymnasiet, estetiska programmet 
på Sturegymnasiet, fordons- och transportprogrammet på Sannarpsgymnasiet 
samt samhällsvetenskapsprogrammet på Sturegymnasiet. 

3. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att inte erbjuda 
lärlingsutbildning inom hantverksprogrammet och industritekniska programmet. 

4. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar om antalet platser per 
program och inriktning enligt bilaga 1, ”Preliminär gymnasieorganisation läsåret 
2022/2023”, daterad 2022-03-09. 

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. 
 
En första analys av elevernas förstahandsval är gjord vilket föranleder en översyn och 
förslag på ny preliminär organisation inför preliminär antagning den 15 april. Förslaget 
innehåller prognostiserat elevtal för höstterminen 2022. 
 

• Bygg- och anläggningsprogrammet prognostiseras till 63 behöriga elever och 
föreslås få 80 platser. 

• Estetiska programmet prognostiseras till 73 elever till programmets sju 
inriktningar och föreslås få 116 platser. 

• Fordons- och transportprogrammet prognostiseras få 48 behöriga elever och 
föreslås få 48 platser mest på grund av att den utbyggnad av 
Kristinehedsgymnasiet som behövs, har skjutits på framtiden. 
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• Hantverksprogrammet, lärlingsutbildning, har inga sökande och föreslås att inte 
starta. 

• Industritekniska programmet, lärlingsutbildning, har inga sökande och föreslås 
att inte starta. 

• Samhällsvetenskapsprogrammet på Sturegymnasiet prognostiseras till 12 elever 
och föreslås få 30 platser. 

• VVS- och fastighetsprogrammet på Kattegattgymnasiet prognostiseras till 21 
elever och föreslås få 16 platser. 

• Övriga nationella program/inriktningar behöver inte förändra sin preliminära 
organisation.  

• På de program där det är organisatoriskt möjligt kommer överintag att ske. 
• Gymnasiesärskolan har 26 sökande och de bereds plats utifrån sina 

förutsättningar och organisationen anpassas därefter. 
• Programinriktat val (IMV) prognostiseras till 65 elever på de kommunala 

gymnasieskolorna. 
• Yrkesintroduktionen (IMY) prognostiseras till 15 elever på de kommunala 

gymnasieskolorna. 
• Individuellt alternativ (IMA) prognostiseras till 100 elever på de kommunala 

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

autismspektrumet, prognostiseras till 11 elever men upp till ytterligare 16 elever 
är i behov av en utbildning likt IMAAST. 

• Språkintroduktionen (IMS) prognostiseras till 27 elever. 
• 338 folkbokförda Halmstadselever har sökt FRI och AHM. 

 
Andelen obehöriga elever i årskurs 9 fortsätter att öka och prognostiseras till 229 elever. 
Antalet äldre elever som söker ökar samtidigt och det förväntas tillkomma ca 50 elever i 
omvalsperioden. Dessa parametrar försvårar prognosen och ny prognos behövs efter 
omvalsperioden. 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 23 mars 2022. 
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Förslag till beslut 
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att utöka antalet platser på 

VVS- och fastighetsprogrammet på Kattegattgymnasiet. 
2. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att minska antalet platser på 

bygg- och anläggningsprogrammet på Kattegattgymnasiet, estetiska programmet 
på Sturegymnasiet, fordons- och transportprogrammet på Sannarpsgymnasiet 
samt samhällsvetenskapsprogrammet på Sturegymnasiet. 

3. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att inte erbjuda 
lärlingsutbildning inom hantverksprogrammet och industritekniska programmet. 

4. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar om antalet platser per 
program och inriktning enligt bilaga 1, ”Preliminär gymnasieorganisation läsåret 
2022/2023”, daterad 2022-03-09.      

Beslutgång 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Protokollsanteckning 
Conny Jönsson (S) lämnar följande protokollsanteckning: 
Gällande de elever som saknar behörighet till nationella program önskar nämnden en 
redovisning av förvaltningens genomförda och planerade insatser för att få eleverna 
behöriga, men även de insatser som sker i samverkan med andra aktörer exempelvis 
barn- och ungdomsförvaltningen. 
 
Ordföranden (M) lämnar följande protokollsanteckning: 
Nämnden ser ett behov av att förvaltningen upprättar en barnkonsekvensanalys som 
undersöker vilket stöd de obehöriga eleverna behöver för att bli behöriga till de 
nationella programmen. 
 
__________    
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UAN § 19 Dnr UAN 2022/00083  

Elevantal i gymnasieskolan 2022 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
elevantal i gymnasieskolan 2022 och lägga den till handlingarna.        

Ärendet 
Det totala antalet elever i Halmstad gymnasieskola 2022-02-15 är 3 383. Antalet elever, 
folkbokförda i Halmstad, som läser vid fristående gymnasieskolor är 745 och antalet 
elever hos andra huvudmän är 95. Antalet elever från andra kommuner vid de egna 
skolorna i Halmstad är 605. 
I bilaga ”Elevantal per program 2022–2024” daterad 2022-03-10, redovisas faktiska 
siffror för vårterminen 2022 efter känt utfall 2022-02-15. Bilagan innehåller prognos 
fram till och med höstterminen 2024. 

Ärendets beredning 
Inom kommunen 
Ärendet är berett av planeringsutvecklare 
 
Facklig samverkan 
Information i HUKSAM den 23 mars 2022. 

Förslag till beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
elevantal i gymnasieskolan 2022 och lägga den till handlingarna.       

Beslutgång 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
__________    
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UAN § 20 Dnr UAN 2022/00084  

Elevtalsutveckling, långtidsprognos 2022 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
elevtalsutveckling, långtidsprognos 2022, och lägga den till handlingarna.    

Ärendet 
Elevunderlaget enligt Halmstads kommuns prognos över antalet 16–18-åringar visar att 
antalet elever ökar. Prognosen visar att antalet elever som ska rymmas inom utbildnings- 
och arbetsmarknadsnämndens ram år 2022 är 4 277 elever. Till år 2026 ökar antalet 
elever enligt prognos till 4 539, en ökning med 276 elever. 
 
Prognosen visar att antalet elever som studerar vid de kommunala gymnasieskolorna år 
2022 är 3 412 och prognosen för år 2023 är 3 416 elever, en ökning med 4 elever. Det 
prognostiserade elevantalet för år 2026 är 3 575, vilket är en ökning med 163 elever. Av 
antalet elever vid de kommunala gymnasieskolorna är ca 18 % från andra kommuner. 
 
Prognosen för elever från Halmstad kommun som väljer annan utbildningsanordnare 
under perioden 2022–2026 är ca 23–25 %. 

Ärendets beredning 
Inom kommunen 
Ärendet är berett av planeringsutvecklare. 
 
Facklig samverkan 
Information i HUKSAM den 23 mars 2022.   

Förslag till beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
elevtalsutveckling, långtidsprognos 2022, och lägga den till handlingarna.       

Beslutgång 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
__________    
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UAN § 21 Dnr UAN 2022/00065  

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap (IOP) 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att återremittera ärendet till 
förvaltningen med motiveringen att Women on Wednesday (WOW) bjuds in till 
sammanträdet den 25 april för att ge nämnden möjlighet att ställa frågor innan beslut 
fattas.     

Ärendet 
Den ideella föreningen Women on Wednesday (WOW) har tagit initiativ till samverkan 
med Halmstads kommun/utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen. Föreslagen 
form för samverkan avser överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap (IOP). 
Målgruppen för samverkan är arbetslösa utrikes födda kvinnor i Halmstads kommun 
och WOW har ett tydligt fokus på att få ut dessa kvinnor i arbete. Viktiga teman för 
samverkan är även att bekämpa segregation genom att arbeta med inkludering och 
jämlikhet för målgruppen, bland annat genom att skapa relationer mellan svenska och 
utrikes födda kvinnor med hjälp av det nätverk som WOW har etablerat.     
 
Flertalet av kvinnorna i målgruppen har varken kontakter eller relationer med svenska 
kvinnor. WOW har sedan start 2013 etablerat ett stort nätverk och idag ingår över 450 
kvinnor i nätverket, fördelningen är relativt jämn med hälften utrikesfödda och hälften 
svenska kvinnor. Kvinnorna möts för att skapa en förståelse för varandras situation och 
för det svenska samhället, och kvinnor som är etablerade agerar mentorer och 
”draghjälp” åt kvinnor som är i behov av stöd för att etablera sig i samhället och på 
arbetsmarknaden. WOW utgör på detta sätt ett viktigt komplement till många 
integrationsinsatser som görs i samhället, och arbetar i nära samverkan med näringslivet, 
Halmstads kommun samt Arbetsförmedlingen. Målet med samverkan med utbildnings- 
och arbetsmarknadsförvaltningen genom överenskommelse om IOP är att utrikes födda 
kvinnor i Halmstads kommun ska etablera ett nätverk med svenska kvinnor samt att 
stötta kvinnorna att komma ut på arbetsmarknaden.     
 
Att teckna överenskommelse om samverkan genom IOP innebär att båda parter går in 
med resurser. För utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden innebär det en kostnad på 
en miljon kronor årligen under överenskommelsens löptid. Förslaget avser en treårig 
samverkansperiod med start den 1 maj 2022 och med möjlighet till förlängning om båda 
parter önskar detta. WOW bidrar till samverkan med kunskap, resurser och ideella 
krafter som finns i föreningen. WOW arbetar aktivt med ideella krafter och 
näringslivspartners för att skapa kontakter samt erbjuda aktiviteter på regelbunden basis.  
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Ambitionen med insatserna som WOW erbjuder kvinnor i utanförskap ligger väl i linje 
med det önskade läget och effekterna som utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
vill uppnå för berörd målgrupp, vars svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden är 
väl kända. Statistikmyndigheten SCB publicerade i maj år 2021 en 
arbetskraftsundersökning som visade att arbetslösheten bland inrikes födda kvinnor var 
4,6 % och att motsvarande siffra för utrikes födda kvinnor var 22,8 %. Det finns således 
ett stort behov av kraftsamling för att minska de utrikes födda kvinnornas utanförskap 
på arbetsmarknaden. 

Ärendets beredning 
Inom kommunen 
Ärendet har beretts av kvalitetsutvecklare på kvalitetsavdelningen och samordnare på 
avdelningen för arbetsmarknad och försörjning. Samråd har skett med verksamhetschef 
för avdelningen för arbetsmarknad och försörjning samt verksamhetschef för 
vuxenutbildningen. Samråd har även skett med kommunjurist och upphandlingschef på 
kommunledningsförvaltningen.    
 
Facklig samverkan  
Information i HUKSAM den 23 mars 2022. 

Förslag till beslut 
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att teckna överenskommelse 

om idéburet offentligt partnerskap (IOP).  
2. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att uppdra åt utbildnings- 

och arbetsmarknadsförvaltningen att teckna överenskommelse om IOP med 
den ideella föreningen Women on Wednesday (WOW) enligt bilaga 1, daterad 
den 15 mars 2022.      

Yrkanden 
Ordföranden (M) yrkar att ärendet ska återremitteras till förvaltningen med följande 
motivering: 
Women on Wednesday (WOW) bjuds in till utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
sammanträde den 25 april för att ge nämnden möjlighet att ställa frågor innan beslut 
fattas. 

Beslutgång 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt ordförandens (M) 
ändringsyrkande. 
 
__________    
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UAN § 22 Dnr UAN 2021/00434  

Revision: Granskning av konsekvenser av covid-19 - tillgång 
till utbildning 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta yttrandet: ”Yttrande 
Revision: Granskning av konsekvenser av covid-19 – tillgång till utbildning” i enlighet 
med bilaga 1 daterad 2022-01-19.    

Ärendet 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Halmstads kommun genomfört 
en granskning av konsekvenser av covid-19 avseende tillgång till utbildning för 
gymnasieskolan. Revisorerna önskar svar kring hur utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden säkerställer att eleverna får tillgång till utbildning enligt 
skollagen under pågående pandemi.  
 
PwC har ställt följande frågor till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden:  

• Säkerställer nämnden att det finns fungerande rutiner för att alla elever får sin 
garanterade undervisningstid i respektive ämne? 

• Säkerställer nämnden att det under pandemin finns fungerande rutiner för hur 
eleverna ska ges stöd och stimulans samt tillgång till elevhälsa? 

• Följer nämnden upp att eleverna får tillgång till utbildningen enligt garanterad 
undervisningstid i respektive ämne samt att elevernas får tillräckligt med stöd 
och stimulans samt tillgång till elevhälsa under pandemin? 

• Säkerställer nämnden att adekvata åtgärder vidtas (av rektor, förvaltningsledning 
eller nämnd) vid identifierade brister? 

 
PwC har genomfört en dokumentgranskning av rutiner och riktlinjer, beslut, 
dokumenterade uppföljningar, nämndernas protokoll och underliggande handlingar för 
tidsperioden mars 2020-september 2021 inom det granskade området. Nämndens 
yttrande innebär att rutinen för extra anpassningar och särskilt stöd ska uppdateras varje 
år, kommuniceras ut till verksamheterna och följas upp av rektor och huvudman genom 
det systematiska kvalitetsarbetet. Nämnden kommer att vidta åtgärder enligt förslag från 
PwC. 

Ärendets beredning 
Inom kommunen 
Ärendet är berett av tjänstepersoner på kvalitetsavdelningen. 
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Facklig samverkan 
Information i HUKSAM den 23 mars 2022.        

Förslag till beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta yttrandet: ”Yttrande 
Revision: Granskning av konsekvenser av covid-19 – tillgång till utbildning” i enlighet 
med bilaga 1 daterad 2022-01-19.      

Beslutgång 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
__________    
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UAN § 23 Dnr UAN 2022/00067  

Barnkonsekvensanalys - Betyg och resultat 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ställer sig bakom förvaltningschefens beslut i 
barnkonsekvensanalysen om betyg och resultat, i enlighet med bilaga 1 daterad 
2022-02-24.    

Ärendet 
På initiativ av förvaltningschefen har en arbetsgrupp genomfört en 
barnkonsekvensanalys om måluppfyllelse, betyg och resultat. Barnkonsekvensanalysen 
är del av arbetet gällande utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens mål ett ” I 
Halmstads gymnasieskola och vuxenutbildning ska måluppfyllelsen öka genom 
likvärdiga förutsättningar och en utvecklad undervisning”. Denna har mynnat ut i 
verksamhetsnära beslut som förvaltningschefen fattat, vilka avser stärka elevers 
måluppfyllelse och öka likvärdigheten. Besluten ska ses som vilje- och riktningsbeslut av 
verksamheten, vilka tydliggör styrning och ledning mot en gemensam målbild för elevers 
rätt till likvärdig utbildning. Besluten innebär ett tydligare arbete med att stärka elevers 
rätt till likvärdig utbildning och det kompensatoriska uppdraget med fokus på 
undervisningens kvalitet, lärares kollegiala arbete och elevers skolstress. Ett önskat läge 
är att vi tillsammans i högre utsträckning möter elevers synpunkter och på så vis ökar 
måluppfyllelse för alla elever. Förvaltningen föreslår utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden att ställa sig bakom besluten i barnkonsekvensanalysen.  

Ärendets beredning 
Inom kommunen 
Ärendet har beretts av kvalitetsutvecklare, barnrättsstrateg samt gymnasiechef. 
 
Facklig samverkan 
Information i HUKSAM den 23 mars 2022. 

Förslag till beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ställer sig bakom förvaltningschefens beslut i 
barnkonsekvensanalysen om betyg och resultat, i enlighet med bilaga 1 daterad 
2022-02-24.      
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Beslutgång 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
__________    
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UAN § 24 Dnr UAN 2022/00006  

Information 
 
Lokalförsörjningsprocessen –  
Nämnden får en redovisning av Halmstads kommuns samhällsplanering med fokus på 
lokalförsörjning. 
 
Säkerhetsarbete –  
Nämnden får information om barn- och ungdomsförvaltningens rutin vid väpnat våld i 
förskola och skola (Pågående Dödligt Våld, PDV). 
 
Förvaltningschefen informerar även om den plan som tas fram inom utbildnings- och 
arbetsmarknadsförvaltningen. 
 
Förvaltningschefen informerar – Ewa Kristensson 

• Redogörelse av fredagens händelser som inträffade på Sturegymnasiet och 
Kattegattgymnasiet. 

• Information om förvaltningens pågående arbete med flyktingmottagandet. 
• På frågan om obehöriga lärare som ställdes vid sammanträdet den 28 februari i 

samband med ärendet om nämndens verksamhetsberättelse (UAN § 4), kommer 
ett svar att skickas ut till nämnden. 

 
__________      
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UAN § 25 Dnr UAN 2019/00007  

Kontaktpolitisk verksamhet 2019–2022 

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

Ärendet 
Gzim Ramadani (C) redogör för sina besök på Sannarpsgymnasiet och 
Kristinehedsgymnasiet.    

Förslag till beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna den muntliga 
redovisningen av den kontaktpolitiska verksamheten.       

Beslutgång 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
__________    
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UAN § 26 Dnr UAN 2022/00001  

Delegationsbeslut 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden lägger redovisningen av delegationsbeslut 
mellan perioden 2022-02-08 och 2022-03-07 till handlingarna.     

Ärendet 
Beslut fattade enligt utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
delegationsbestämmelser under perioden 2022-02-08 och 2022-03-07 i följande slag av 
ärenden anmäls: 

• 6.5 Avtal 
• 6.6 Gymnasieskolan 
• 6.9 Lex Sarah 
• 6.12 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens individutskott 
• 6.13 Personaladministrativa ärenden         

Förslag till beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden lägger redovisningen av delegationsbeslut 
mellan perioden 2022-02-08 och 2022-03-07 till handlingarna.        

Beslutgång 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
__________    
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UAN § 27 Dnr UAN 2022/00007  

Anmälningsärende 

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 2022-03-23      

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

Beslutgång 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
__________    
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UAN § 28 Dnr UAN 2022/00008  

Övriga frågor 
 
Fråga från Lars Larsson (SD) den 28 februari 2022 (UAN § 12) 
Finns det information om skyddsrum vid Kattegattgymnasiet? 
 
Förvaltningen informerar om skyddsrummen. 
 
__________   
      
      
 
   
 




