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Plats och tid Campus E225, kl. 8.30-15.00, paus kl. 09.30-09.50, kl. 12.00-13.00 

Beslutande Eva Pehrsson-Karlsson (C), 

ordförande 

Jeanette Qvist (S), vice ordförande 

Anne Tano (M) 

Roger Nolsa (C) 

Marianne Nord Lyngdorf (L) 

Gunnar Lyngsaa (KD), § 18-23, § 25 

Kent Norberg (S) 

Samuel Molin (S) 

Per Olsson (S) 

Tjänstgörande ersättare 

Bengt Leek (M) ersätter Margit 

Kastberg (M) 

Karin Sandström (S) ersätter Anna 

Vilfalk SD) 

Joel Söderberg (L) ersätter Gunnar 

Lyngsaa (KD), § 24, § 26 

 

Ersättare – 

inte tjänstgörande 

 

Kevin Bengtsson (C) 

Simon Bengtsson (V) 

 

 

Övriga deltagare 

 

Maria Gustafsson, förvaltningschef 

Viktoria Thonäng, nämndsekreterare 

Dan Persson, administrativ chef 

Ulric Björck, chef, § 24 

Anders Lindberg, LRF, närvarande § 24 

 

Utses att justera 

 

Kent Norberg (S) 

Justeringens plats 

och tid 

 

  

Sekreterare Viktoria Thonäng Paragraf 18-26 

Ordförande Eva Pehrsson-Karlsson (C) 

Justerande Kent Norberg (S)   

 

 

 
Anslag/bevis 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 

anslag. 

 

Organ Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

Sammanträdesdatum 25 februari 2019 

Datum då anslaget sätts upp  

Datum då anslaget tas ned  

Förvaringsplats för 

protokollet 

 

Underskrift Viktoria Thonäng 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
UAN § 18 Dnr UAN 2019/0038 

 
 

Internkontroll och egenkontroll 2019 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar. 
 

1. Fastställa internkontroll och egenkontroll för 2019. 

 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 

Beskrivning av ärendet 

Framtagandet av en riskanalys har genererat en intern kontrollplan samt en 

plan för egenkontroll. Nämnden ska senast den 31 mars fastställa 

internkontrollplan samt egenkontroll. 

 

Beslutsunderlag 
Bifogade plan med riskanalys och plan för intern kontroll och egenkontroll 

 

Övervägande 
Att säkerställa processerna i nämnden när det gäller rättssäkerhet, 

ekonomisk kontroll mm  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Click here to enter text. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
UAN § 19 Dnr UAN 2019/0039 

 
 

Fördelning av investeringsbudget 2019 

Beslut 
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar. 
 

1. Förvaltningschefen fördelar investeringsbudget 2019 till samtliga 

verksamheter inom nämnden. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 

Beskrivning av ärendet 
Utifrån Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-18 § 264 har nämnden en ram 

på 2 000 tkr för mindre investeringar 

 

Beslutsunderlag 

Beslutsförslag den 31 januari 2019. 
 

Övervägande 
Skapa en möjlighet att för verksamheterna hantera minder investeringar 

under 2019. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Click here to enter text. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
UAN § 20 Dnr UAN 2019/0052 

 
 

Behovsanalys lokaler PS 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 

1. Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en behovsanalys av lokaler för 
Peder Skrivares skola. 

 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 

Beskrivning av ärendet 
I barn- och utbildningsnämndens lokalstrategiska plan 2017-2021 har det 

konstaterats att nämnden mot bakgrund av befolkningsprognos 2022-2030 

inte klarar av att möta behovet av lokaler och att Varberg behöver förbereda 

för ytterligare en kommunal gymnasieskola. I den strategiska planen för 

Peder Skrivares skola (PS) slås också fast att andelen elever som väljer PS 

kommer att öka från dagens ca 1 600 elever till 2 100 elever 2030. 

 

Mot bakgrund av ovanstående föreslås utbildnings- och 

arbetsmarknadsförvaltningen få i uppdrag att ta fram en behovsanalys av 

lokaler för Peder Skrivares skola. 

 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag den 12 februari 2019. 

 

Övervägande 
Framtagandet av en behovsanalys anses nödvändig för att kunna möta den 

ökande andelen gymnasieelever. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Peder Skrivares skola 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
UAN § 21 Dnr UAN 2019/0051 

 
 

Demokratiprojekt på PS 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 

1. Föreslå följande frågeställningar till demokratiprojektet på PS: 

- Vad styr elevers val till vidare studier, eller att avstå vidare studier? 

- Hur kan kommunen bidra till att stärka ungdomars hälsa och därmed 

motivation till studier? 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 

Beskrivning av ärendet 
Vid utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskotts 

sammanträde den 11 februari 2019 § 6 fick förvaltningen i uppdrag att ta 

fram förslag på frågeställningar till demokratiprojektet på Peder Skrivares 

Skola. 

 

Demokratiprojektet innebär att elever i årskurs 3 på Peder Skrivares skola 

(PS) tilldelas frågeställningar från några av kommunens nämnder för att 

sedan undersöka de ungas syn på dessa frågor. Projektet genomfördes även 

under slutet av 2017- jan 2018. 

 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 2019-02-12 

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kristina Hyllander, kommunstyrelsens 

förvaltning 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
UAN § 22 Dnr  

 
 

Resultat av medarbetarenkät 

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 

1. Lägga informationen till handlingarna. 
 
Beskrivning av ärendet 
Elin Isaksson, HR-konsult, presenterar resultatet av förvaltningens 
medarbetarenkät 2018. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
UAN § 23 Dnr  

 
 

Information om upphandling 

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 

1. Lägga informationen till handlingarna. 
  

 
Beskrivning av ärendet 
Laila Eklund, upphandlingschef på kommunstyrelsens förvaltning, 
informerar om offentlig upphandling, vilka lagar och regler som styr 
offentlig upphandling och hur upphandlingsprocessen ser ut. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
UAN § 24 Dnr  

 
 

Vad är CLL? 

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 

1. Lägga informationen till handlingarna. 
 
Beskrivning av ärendet 
Ulric Björck, chef för Centrum för livslångt lärande (CLL) presenterar CLL:s 
verksamhet, organisation och uppdrag. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
UAN § 25 Dnr  

 
 

Förvaltningschefen informerar 

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Maria Gustafsson, förvaltningschef, informerar om pågående och aktuella 
frågor. 
 

1. Flexteam 
Ett aktivt arbete och en omstart pågår på Peder Skrivares skola där 
elever med neuropsykiatriska funktionsvariatoner får stöd och hjälp 
av så kallade flexteam. Vikten av att all personal som arbetar i 
flexteam har rätt kompetens och utbildning betonas. 
 

2. Mottagande av nyanlända 
Vux har varit i kontakt med 21 elever som omfattas av den nya 
gymnasielagen. 9 elever har ansökt om yrkesutbildningar. Resten 
går kvar inom GRUV och SFI. 22 elever har inte fått 
uppehållstillstånd ännu men går kvar på PS på SPRINT 
(Språkintroduktion). 

 
3. Omorganisation 

Arbete i enlighet med uppdrag att senast den 1 augusti 2019 lyfta ur 
Vux ur CLL pågår. 
 

4. Målarbete 
Tidplan för målarbetet redovisas. Inför nästa nämndsammanträde 
den 25 mars 2019 kommer tid att avsättas för att arbeta med att ta 
fram mål i nämnden. 
 

5. Vidaredelegering från förvaltningschef 
Vidaredelegering från förvaltningschef bygger på antagen 
delegeringsförteckning. 
 

6. Fordonsutbildning 
Nuvarande upphandlingsavtal för inriktning transport inom 
Fordons- och transportprogrammet på PS löper ut och en ny 
upphandling är påbörjad. Sista anbudsdag är den 19 februari och 
avtalsstart är den 1 augusti 2019. Avtalet löper under 2 år och kan 
sedan förlängas med två förlängningsperioder. 
 

7. Antagningsstatistik 
Information om hur antagningsstatistiken ser ut inför 19/20 
presenteras vad gäller antal platser och antal sökande i första hand 
till olika program. 
 

8. Anmälan av skolhälsovård 
Skapandet av en ny nämnd och förvaltning innebär att en anmälan 
om förändring av verksamhet enligt patientsäkerhetslagen måste 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

göras till Inspektionen för vård och omsorgs. En sådan anmälan är 
gjord. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
UAN § 26 Dnr  

 
 

Delegeringsbeslut 

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att  
 

1. Godkänna redovisning av delegeringsbeslut  

 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Nämndordförandens delegeringsbeslut den 28 januari 2019 om deltagande 
på Skolriksdag (Dnr UAN 201970049-1) 
 
 


