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Plats och tid Fredriksvallsgatan 7, sammanträdesrum Oden, 25 april 2022 kl 13.15-16.45 

Beslutande Ledamöter 
Christofer Lundholm (M), Ordförande 
Michael Svensson (S), Vice ordförande 
Ardian Mazreku (M) §§ 29–35, 44–45, ersätts av Håkan Ramsén (L) §§ 36–43 
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 (-) §§ 29–35, 44–45, ersätts av Gzim Ramadani (C) §§ 36–43 
Mikael Ekfeldt (V) §§ 32–45, ersätts av Fabiola Kindblad (S) §§ 29–31 
Lars Larsson (SD) 

  
Ersättare 
Gzim Ramadani (C) §§ 29–35, 44–45, Fabiola Kindblad (S) §§ 32–45, Håkan 
Ramsén (L) §§ 29–35, 44–45, Jenny Malmberg (V) §§ 32–45 
 

Övriga deltagare Förvaltningschef Ewa Kristensson §§ 29–32, 34, kvalitetsutvecklare/nämndsekreterare 
Sara Ebeling, ekonomichef Henric Andersson § 31, kvalitetsutvecklare Marina 
Zivojinovic § 32,  från 
Women on Wednesday (WOW) § 32, verksamhetschef Camilla Samuelsson §§ 33, 37, 
enhetschef Hans Mellgren § 33,  § 34, HR-chef Johanna Rognli 
§§ 33–36, planeringsutvecklare Jörgen Krantz §§ 38–42  

Justeringsplats Fredriksvallsgatan 7, receptionen  Paragrafer §§ 29–38, 40–45 
Justeringsdag 2022-04-27 Omedelbar justering (OJ) § 39 

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 2022-04-28 Datum då anslaget tas ned 2022-05-20 

Förvaringsplats för protokollet Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Fredriksvallsgatan 7 
 

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

Ändring av dagordning 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner dagordningen efter revidering.      

Ärendet 
Följande ärende läggs till i dagordningen: 

• Remiss: Åtgärder för en jämnare fördelning av boendet för vissa 
skyddsbehövande 

 
__________      
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UAN § 31 Dnr UAN 2022/00139  

Ekonomirapport januari-mars med prognos för 2022 

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

Ärendet 
Förvaltningen redovisar det ekonomiska utfallet för perioden januari-mars 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-mars blir enligt följande: 
 
131 Ekonomiskt bistånd (utbetalningar): - 4,0 mnkr. 
 
655 Arbetsmarknad, omsorg och utbildning: - 5,8 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 20 april 2022.      

Förslag till beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner den ekonomiska redovisningen 
för perioden januari-mars 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 § 32 Dnr UAN 2022/00065  

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap (IOP) 

Beslut 
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att uppdra åt presidiet att 

teckna överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Women 
on Wednesday (WOW). Nämnden önskar en målsättning om minst 20 deltagare 
i arbete och 100 deltagare i aktivitet inom ramen för IOP:n. 

2. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden gör en årlig uppföljning av IOP:n där 
WOW bjuds in till en presentation och dialog.       

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 
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krafter som finns i föreningen. WOW arbetar aktivt med ideella krafter och 
näringslivspartners för att skapa kontakter samt erbjuda aktiviteter på regelbunden basis.  
 
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 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att teckna överenskommelse om 
idéburet offentligt partnerskap (IOP) med den ideella föreningen Women on 
Wednesday (WOW) enligt bilaga 1, daterad den 4 april 2022. 

Yrkanden 
Ordföranden (M) och Michael Svensson (S) yrkar om följande ändringar: 

1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att uppdra åt presidiet att 
teckna överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Women 
on Wednesday (WOW). Nämnden önskar en målsättning om minst 20 deltagare 
i arbete och 100 deltagare i aktivitet inom ramen för IOP:n. 

2. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden gör en årlig uppföljning av IOP:n där 
WOW bjuds in till en presentation och dialog.          

Beslutsgång 
Ordföranden (M) frågar om utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden bifaller eller 
avslår Ordförandens (M) och Michael Svenssons (S) första ändringsyrkande och finner 
att nämnden bifaller ändringsyrkandet. 
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Ordföranden (M) frågar om utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden bifaller eller 
avslår Ordförandens (M) och Michael Svenssons (S) andra ändringsyrkande och finner 
att nämnden bifaller ändringsyrkandet. 
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt Ordförandens (M) och 
Michael Svenssons (S) två ändringsyrkanden. 
 
__________   
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UAN § 33 Dnr UAN 2022/00130  

Revidering av tillämpningsanvisningar för ekonomiskt 
bistånd 

Beslut 
Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta föreliggande 
tillämpningsanvisningar 2022 avseende ekonomiskt bistånd, i enlighet med bilaga 1.   

Ärendet 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ger anvisningar för bedömning av ärenden 
som rör ekonomiskt bistånd. Dessa tillämpningsanvisningar ligger upptill de anvisningar 
som ges i lagstiftningen och anvisningar från Socialstyrelsen. Socialtjänstlagen reglerar 
handläggningen inom enheten försörjningsstöd. Socialstyrelsen ger anvisningar om hur 
lagen ska tolkas och tillämpas. Ansvarig nämnd i kommunen kan anta egna anvisningar 
för att ta hänsyn till lokala förhållanden, så som boendekostnader, samt anvisningar 
inom andra områden som nämnden vill lyfta fram. Tillämpningsanvisningarna för 
handläggning av ekonomiskt bistånd revideras årligen.  
 
För 2022 föreslås förtydligande text att både bidragsdel och lånedel i studiemedel ska 
sökas för att person undantagsvis ska kunna beviljas ekonomiskt bistånd vid studier och 
att detta endast kan beviljas då det finns två personer i hushållet. Ett förtydligande om 
möjlighet att bevilja att prova på studier föreslås också så att studier i detta fall bör 
understiga 25% och vara en del i en helhetsplanering, maximalt en termin. Föreslås ett 
förtydligande för ungdomar under 21 år som går i skolan, att inte bara bidragsdelen utan 
också lånedelen av studiemedel ska sökas. Avseende bilinnehav föreslås att schablon ska 
gälla för användandet av bil vilket tros förenkla handläggning. En höjning av nivåer för 
boendekostnader föreslås samt en skärpning i samband med beviljande av faktisk 
boendekostnad vid nyansökan av ekonomiskt bistånd. Föreslås att skrivelse om 
möjlighet att bevilja studenter ekonomiskt bistånd för faktisk kostnad för studieboende 
över sommaren tas bort. Föreslås förtydligande så att hushållsel som överstiger skälig 
förbrukning enligt normen plus 15% bör utredas och avslås om inte särskilda skäl 
föreligger, samma sak bör gälla vattenförbrukning. Förtydligande text föreslås kring 
flyttkostnader. Även avseende arbetsresor och övriga reskostnader bör förtydligande 
göras så att avstånd som understiger fem kilometer ska bedömas som gång- eller 
cykelavstånd och för de som har avstånd överstigande fem kilometer bör månadskort 
hos lokaltrafiken beviljas. Föreslås att vistelse på annan ort eller utomlands med 
bibehållet ekonomiskt bistånd liksom ledighet med bibehållet ekonomiskt bistånd inte 
ska beviljas. 
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Då det gäller bilagan ”Barnrättsperspektivet” har några mindre språkliga ändringar och 
förtydliganden gjorts. Text om hembesök har strukits och i stället för att fördjupad 
utredning av barnets situation vid långvarigt bistånd i hushållet görs var sjätte månad 
föreslås utredning göras minst en gång per år. 
 
Då det gäller bilagan ”Våld i nära relationer” har två mindre förtydliganden gjorts i 
texten som inte påverkar handläggningen på enheten försörjningsstöd. 

Ärendets beredning 
Inom kommunen  
Ärendet är berett av tjänstepersoner inom enheten försörjningsstöd  
 
Facklig samverkan  
Information i HUKSAM den 20 april 2022. 

Förslag till beslut 
Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta föreliggande 
tillämpningsanvisningar 2022 avseende ekonomiskt bistånd, i enlighet med bilaga 1.      

Beslutsgång 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
__________   
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UAN § 34 Dnr UAN 2022/00006  

Information 

Revidering av delegationsordning för utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden –  
Nämnden får en redovisning av föreslagna ändringar i delegationsordningen. Ärendet 
kommer att gå upp för beslut i nämnden på kommande sammanträde. 
 
Förvaltningschefen informerar – Ewa Kristensson 
Informationspunkten utgår. Nämnden kommer att få ta del av informationen via e-post. 
 
__________      
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UAN § 35 Dnr UAN 2022/00008  

Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 
 
__________      
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UAN § 36 Dnr UAN 2022/00102  

Remiss: Kommunfullmäktiges riktlinje för Halmstads 
kommuns politiska organisering  

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta yttrande i enlighet med 
bilaga 1 ”Yttrande, Riktlinje för Halmstads kommuns politiska organisering” daterat 
2022-03-28. 

Ärendet 
Kommunstyrelsen tog den 22 september 2020 beslut om att utreda Framtida Politisk 
Organisering (FPO). Utredningen syftar till att ta ett samlat grepp om Halmstads 
kommuns framtida politiska organisering för att kunna främja den demokratiska 
utvecklingen och tydliggöra en politisk organisering som är förutsägbar, hållbar och 
ändamålsenlig, oavsett utfall i kommunalvalet. 
 
Utredningen presenterades i form av en slutrapport med fem delrapporter, som gav 
olika alternativ på en framtida politisk organisering ur flera perspektiv inklusive 
konsekvenser av dessa. Samtliga politiska partier har, via sina gruppledare och 
kommunråd, tagit del av delrapporterna i november 2021, i syfte att kunna ta ställning 
till eventuellt önskad fortsatt utveckling av kommunens politiska organisering. 
 
Utredningsarbetet har visat att det saknas ett samlat styrdokument som beskriver 
kommunens politiska organisation. Utformningen av kommunens nuvarande politiska 
organisation har i huvudsak hanteras via gammal hävd, i mindre delbeslut eller på ett 
informellt sätt. Kommunledningsförvaltningen rekommenderade därför 
kommunstyrelsen att ta ett politiskt beslut om att ta fram ett beslutsunderlag till 
kommunfullmäktige som döps till ”Kommunfullmäktiges riktlinjer för Halmstads 
kommuns politiska organisering”. Riktlinjen har fyra syften: 

1. Att på ett samlat sätt tydliggöra den politiska organiseringen i Halmstads 
kommun.  

2. Bli utgångspunkt för val av ledamöter och ersättare som förrättas i samband 
med allmänna val inför en ny mandatperiod och i samband med fyllnadsval 
under en pågående mandatperiod.  

3. Användas i utbildningar för nya förtroendevalda i syfte att de ska veta hur den 
politiska organiseringen är formerad, så att de kan verka på ett effektivt sätt i sin 
roll som förtroendevald i de uppdrag de väljs till.  

4. Bilda utgångspunkt till tjänstepersonsorganisationens arbete med verkställighet 
för att ge stöd till den politiska organiseringen. 
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Kommunstyrelsen tog den 15 mars 2022 beslut om att ta emot slutrapporteringen av 
utredningen samt ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett utkast på 
kommunfullmäktiges riktlinje för Halmstads kommuns politiska organisering och 
remittera denna till samtliga politiska forum (KS § 71). Uppdraget ska återredovisas till 
kommunstyrelsen med tidsaspekten att riktlinjen därefter kan bli föremål för beslut i 
kommunfullmäktige senast den 16 juni 2022. 

Ärendets beredning 
Inom kommunen 
Ärendet har beretts av kvalitetsutvecklare/nämndsekreterare. 
 
Facklig samverkan 
Information i HUKSAM den 20 april 2022.        

Förslag till beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta yttrande i enlighet med 
bilaga 1 ”Yttrande, Riktlinje för Halmstads kommuns politiska organisering” daterat 
2022-03-28. 

Yrkanden 
Anton Nilsson (SD) och Lars Larsson (SD) yrkar om tillägg till yttrandet enligt följande: 
Att utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens i sitt remissvar till den politiska 
organisationen ställer sig positiva till att Halmstads kommun inför en politisk 
organisation där varje parti får tillgång till kommunråd med utgångspunkt i 
mandatfördelningen där ett mandat ger 70 % kommunråd osv. Införa politiska 
sekreterare för varje parti samt att kommunen inför andre vice ordföranden i våra 
större nämnder. 
 
Ordföranden (M) och Michael Svensson (S) yrkar avslag på Anton Nilssons (SD) och 
Lars Larssons (SD) tilläggsyrkande.       

Beslutsgång 
Ordföranden (M) frågar om utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden bifaller 
förvaltningens förslag till beslut och finner att nämnden beslutar så. 
Ordföranden (M) prövar sitt och Michael Svenssons (S) avslagsyrkande mot Anton 
Nilssons (SD) och Lars Larssons (SD) tilläggsyrkande och finner att nämnden avslår 
tilläggsyrkandet. 
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
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Reservation 
Anton Nilssons (SD) och Lars Larssons (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
sitt eget tilläggsyrkande. 
 
__________   
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UAN § 37 Dnr UAN 2022/00150  

Remiss: Åtgärder för en jämnare fördelning av boendet för 
vissa skyddsbehövande 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta ”Yttrande över åtgärder för 
en jämnare fördelning av boendet för vissa skyddsbehövande” i enlighet med bilaga 1, 
daterad 2022-04-22.      

Ärendet 
I utkastet till lagrådsremiss föreslås ändringar i lagen (1994:137) om mottagande av 
asylsökande m.fl för att åstadkomma en jämnare fördelning över landet av 
boendeplatser för skyddsbehövande som kommer till Sverige med stöd av EU:s 
massflyktsdirektiv.  
 
Migrationsverket ska, samtidigt som myndigheten behåller huvudansvaret för 
mottagandet, få anvisa en kommun att ordna boendet för personer med 
uppehållstillstånd med tillfälligt skydd. Kommunerna ges behörighet att anordna 
boenden för dessa personer.  
 
Kommunerna ska få ersättning för att anordna boenden. Dessa ersättningar kommer, 
liksom bland annat fördelningen av anvisningar, att regleras i förordning. Med anledning 
av det föreslås lagen kompletteras med ett bemyndigande.  
 
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022. 
 
Analys görs av remissförslaget i tre punkter: 

• Svårigheten att med kort varsel få fram en stor mängd bostäder och behov av 
förtydligande avseende resurser. 

• Om förslaget innebär att ekonomisk ersättning för individernas/familjernas 
försörjning läggs på kommunen så innebär det ökade kostnader. 

• Vid behov av utökat antal platser på gymnasieskolan behöver det finnas 
möjlighet att ingå i introduktionsprogrammet på mer än en gymnasieskola, idag 
är introduktionsprogrammet samlat till en gymnasieskola. 
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Ärendets beredning 
Inom kommunen 
Ärendet är berett av tjänstepersoner inom avdelningen för arbetsmarknad och 
försörjning. 
 
Facklig samverkan 
-       

Förslag till beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta ”Yttrande över åtgärder för 
en jämnare fördelning av boendet för vissa skyddsbehövande” i enlighet med bilaga 1, 
daterad 2022-04-22.       

Beslutsgång 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
__________   
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UAN § 38 Dnr UAN 2022/00069  

Remiss: Ansökan från Thorengruppen AB om godkännande 
för utökning av befintlig fristående gymnasieskola  

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

Ärendet 
Som lägeskommun har Halmstads kommun möjlighet att yttra sig över en ansökan från 
en fristående gymnasieskola angående nyetablering eller utökning av befintlig fristående 
gymnasieskola. Yttrandet bör innehålla vilka ekonomiska, organisatoriska och 
pedagogiska som uppstår vid en uppstart av utbildningarna. 
Thorengruppen AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman 
för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Thoren Business School 
Halmstad i Halmstads kommun fr.o.m. läsåret 2023/2024. Thorengruppen har sedan 
2017 tillstånd att bedriva ekonomiprogrammet, inriktning ekonomi samt juridik, 
naturvetenskapsprogrammet inriktning natur samt  
samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning beteendevetenskap men erbjuder för 
närvarande ingen utbildning i Halmstads kommun. 
 
Thorengruppen AB har ansökt om följande utökning av utbildningar: 

• Försäljnings- och serviceprogrammet, 12 platser/år 
• Naturvetenskapsprogrammet, inriktning natur och samhälle, 8 platser/år 

 
Thorengruppen har sedan 2017 ansökt om utökning av utbildningar i Halmstad. År 
2021 ansökte de om att få bedriva naturvetenskapsprogrammet med inriktning natur 
och samhälle men fick avslag av Skolinspektionen, bland annat på grund av brister i 
undervisningen i de naturvetenskapliga ämnena kemi, biologi och fysik, undervisningen i 
vissa kurser i ämnet idrott och hälsa, bedömning och betygsättning, grundläggande 
förutsättningar för skolenheten, särskilt stöd, frånvaroutredningar och 
studiehandledning på modersmål vid några av sina andra enheter i landet. År 2020 
ansökte de om att få bedriva Samhällsvetenskapligt program, inriktningarna 
samhällsvetenskap samt medier, information och kommunikation men fick avslag av 
Skolinspektionen, bland annat på grund av brister i undervisning och lärande, extra 
anpassningar och särskilt stöd, bedömning och betygsättning, trygghet, studiero och 
åtgärder mot kränkande behandling samt grundläggande förutsättningar för skolenheten 
vid några av sina andra enheter i landet. 
 
Skolinspektionen kommer under maj månad inhämta årets slutliga antagningsstatistik. 
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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. 

Förslag till beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta yttrande enligt bilaga 1, 
”Yttrande - Ansökan från Thorengruppen AB om godkännande för utökning av 
befintlig fristående gymnasieskola, Skolinspektionen dnr 2022:943”, daterad 2022-04-04.   

Yrkanden 
Ordföranden (M) yrkar om ändring av yttrande enligt följande: 
Thorengruppen AB, Thoren Business School Halmstads kommun har till 
Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en utökning av en 
fristående gymnasieskola i Halmstads kommun. Utökningen avser Försäljnings- och 
serviceprogrammet samt Naturvetenskapliga programmet med inriktningen 
naturvetenskap och samhälle.   
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ser positivt på en utökning av antalet 
utbildningar från Thoren Business School Halmstad. En utökning av Försäljnings- och 
serviceprogrammet samt Naturvetenskapliga programmet med inriktning naturkunskap 
och samhälle ger kommunens och angränsande kommuners elever möjlighet att söka 
dessa utbildningar hos ytterligare en utbildningsanordnare.  
 
Michael Svensson (S) och Mikael Ekfeldt (V) 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  
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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).  
 
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.  

Reservation 
Michael Svensson (S), Urszula Hansson (S), Jannike Karlsson (S), Mikael Ekfeldt (V) 
och Conny Jönsson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för förvaltningens förslag. 
 
__________   
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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 
Paragrafen har justerats omedelbart. Se separat protokoll. 
 
__________     
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UAN § 40 Dnr UAN 2022/00073  

Remiss: Ansökan om godkännande som huvudman för 
nationellt godkänd idrottsutbildning vid den fristående 
gymnasieskolan Aspero Idrottsgymnasium  

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta yttrande enligt bilaga 1, 
”Yttrande, Ansökan om godkännande som huvudman för nationellt godkänd 
idrottsutbildning vid den fristående gymnasieskolan Aspero Idrottsgymnasium, 
Skolinspektionen dnr 2022:593”, daterad 2022-04-05. 

Ärendet 
Aspero Friskolor AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman 
för nationellt godkänd idrottsutbildning vid den fristående gymnasieskolan Aspero 
Idrottsgymnasium i Halmstad fr.o.m. läsåret 2023/2024. Ansökan avser idrotten golf 
med 8 platser/år.  
 
Som lägeskommun har Halmstads kommun möjlighet att yttra sig till Skolinspektionen 
innan beslut. 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.      

Förslag till beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta yttrande enligt bilaga 1, 
”Yttrande, Ansökan om godkännande som huvudman för nationellt godkänd 
idrottsutbildning vid den fristående gymnasieskolan Aspero Idrottsgymnasium, 
Skolinspektionen dnr 2022:593”, daterad 2022-04-05.   

Yrkanden 
Ordföranden (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
Michael Svensson (S) yrkar avslag till förvaltningens förslag.     
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Beslutsgång 
Ordföranden (M) prövar förvaltningens förslag mot Michael Svenssons (S) 
avslagsyrkande och konstaterar att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
enligt förvaltningens förslag.  

Reservation 
Michael Svensson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 
 
__________   
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UAN § 41 Dnr UAN 2022/00074  

Remiss: Ansökan om godkännande som huvudman för 
särskild variant av nationellt godkänd idrottsutbildning vid 
den fristående gymnasieskolan Aspero Idrottsgymnasium 
Halmstad  

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta yttrande enligt bilaga 1, 
”Yttrande, Ansökan om godkännande som huvudman för nationellt godkänd 
idrottsutbildning vid den fristående gymnasieskolan Aspero Idrottsgymnasium, 
Skolinspektionen dnr 2022:595”, daterad 2022-04-05. 

Ärendet 
Som lägeskommun har Halmstads kommun möjlighet att yttra sig till Skolinspektionen 
innan beslut. 
 
Aspero Friskolor AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman 
för nationellt godkänd idrottsutbildning vid den fristående gymnasieskolan Aspero 
Idrottsgymnasium i Halmstad fr.o.m. läsåret 2023/2024. Ansökan avser idrotten 
handboll med 8 platser/år. 
 
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.      

Förslag till beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta yttrande enligt bilaga 1, 
”Yttrande, Ansökan om godkännande som huvudman för nationellt godkänd 
idrottsutbildning vid den fristående gymnasieskolan Aspero Idrottsgymnasium, 
Skolinspektionen dnr 2022:595”, daterad 2022-04-05. 

Yrkanden 
Ordföranden (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
Michael Svensson (S) yrkar avslag till förvaltningens förslag.      
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Beslutsgång 
Ordföranden (M) prövar förvaltningens förslag mot Michael Svenssons (S) 
avslagsyrkande och konstaterar att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
enligt förvaltningens förslag.  

Reservation 
Michael Svensson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 
 
__________   
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UAN § 42 Dnr UAN 2022/00075  

Remiss: Ansökan om godkännande som huvudman för en 
utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid 
Realgymnasiet i Halmstad  

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

Ärendet 
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. 
Lärande i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 
huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Realgymnasiet i 
Halmstad i Halmstad kommun fr.o.m. läsåret 2023/2024. Lärande i Sverige har sedan 
tidigare tillstånd att bedriva gymnasieutbildning i Halmstad och erbjuder för närvarande 
följande utbildningar vid Realgymnasiet: 

• Naturbruksprogrammet inriktningarna Djurvård, Hästhållning samt 
Naturturism. 

 
Lärande i Sverige AB har ansökt om följande utökning av utbildningar: 

• El- och energiprogrammet, inriktning dator och kommunikationsteknik, 10 
platser/år 

 
Skolinspektionen kommer under maj månad inhämta årets slutliga antagningsstatistik. 
 
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 om godkännande som huvudman för en utökning fristående 
gymnasieskola vid Realgymnasiet i Halmstad, Skolinspektionen dnr 2022:731”, daterad 
2022-04-04. 

Yrkanden 
Ordföranden (M) yrkar om ändring av yttrande enligt följande: 
Avseende el- och energiprogrammet gör utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
bedömningen att en utökning kan betyda mindre ekonomiska, organisatoriska och 
pedagogiska konsekvenser på lång sikt för Halmstads kommun. Antalet sökanden till 
programmet är relativt högt och tillsammans med befintliga fristående gymnasieskolor 
erbjuds idag samtliga sökanden en plats på programmet och aktuell inriktning.  
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ser positivt på ytterligare en 
utbildningsanordnare för aktuell utbildning. En utökning av aktuellt program ger 
kommunens och angränsande kommuners elever möjlighet att söka programmet hos 
ytterligare en utbildningsanordnare.  
 
Michael Svensson (S) yrkar avslag på ordförandens (M) ändringsyrkande.  
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).  
 
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.  
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Reservation 
Michael Svensson (S), Urszula Hansson (S), Jannike Karlsson (S), Mikael Ekfeldt (V) 
och Conny Jönsson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för förvaltningens förslag. 
 
__________   
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UAN § 43 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) och Elisabeth Wetoft Petersson (KD) redogör för sina 
verksamhetsbesök på kommunvux. 
Lars Larsson (SD) redogör för sitt, Susanne Beides (M) och Gzim Ramadanis (C) 
verksamhetsbesök på försörjningsstöd.         

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 § 44 Dnr UAN 2022/00001  

Delegationsbeslut 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden lägger redovisningen av delegationsbeslut 
mellan perioden 2022-03-08 och 2022-04-04 till handlingarna.   

Ärendet 
Beslut fattade enligt utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
delegationsbestämmelser under perioden 2022-03-08 och 2022-04-04 i följande slag av 
ärenden anmäls: 

• 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 2022-03-08 och 2022-04-04 till handlingarna.      

Beslutsgång 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
__________   
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Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
     

 

UAN § 45 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: 

• Samverkansprotokoll HUKSAM 2022-04-20 
• Kommunstyrelsens beslut, internkontroll för nämnder och bolag 2021 (2022-04-

05 KS § 105) 
• Kommunstyrelsens beslut, ansökan från tillgänglighetsmiljonen 2022 (2022-04-

05 KS § 108)       

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

Beslutsgång 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
__________   
 




