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Plats och tid Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Borgmästaregatan 20, via 
Teams, klockan 8.30-12.30 

 

Beslutande Eva Pehrsson-Karlsson (C), 
ordförande 
Jeanette Qvist (S), vice ordförande 
Anne Antonsson (M) 
Margit Kastberg (M) 
Roger Nolsa (C) 
Marianne Nord Lyngdorf (L) 
Gunnar Lyngsaa (KD) 
Kent Norberg (S) 
Anton Karlsson Rask (S) 
Per Olsson (S) 
Jan-Olof Skoglund (SD) 
 

 

Ersättare – 
inte tjänstgörande 

Bengt Leek (M) 
Karin Warefelt (C) 
Joel Söderberg (L) 
Karin Sandström (S) 
Agnes Hulthén (V) 
 

 

Övriga deltagare Maria Gustafsson, förvaltningschef 
Dan Persson, administrativ chef 
Viktoria Thonäng, verksamhetsutvecklare 
Ann-Mari Christensen Jägryd, lokalstrateg 
Tobias Ramstedt, gymnasiechef, § 1, § 9 
Henrik Gustafsson, projektledare/fastighetsutvecklare, § 1 
Jenny Jakobsson, projektledare/fastighetsutvecklare, § 1 
Elin Isaksson, HR-konsult, § 4 
Anders Lindborg, Lärarnas Riksförbund (LR) 

Utses att justera Jeanette Qvist (S) 

Justeringens plats 
och tid 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Borgmästaregatan 20 

Sekreterare Viktoria Thonäng Paragraf 1-11 

Ordförande Eva Pehrsson-Karlsson (C) 
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Justerande Jeanette Qvist (S)   
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 1 Dnr  
 
 

Åtgärdsval för gymnasiet 
 
Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 

1. Godkänna redovisning av arbetet med åtgärdsval för 
gymnasieskolan. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Beskrivning av ärendet 
Henrik Gustafsson och Jenny Jakobsson, 
projektledare/fastighetsutvecklare, från samhällsutvecklingskontoret 
presenterar arbetet med åtgärdsval för gymnasieskolan. 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 2 Dnr UAN 2020/0201 
 
 

Årsredovisning 2020 
Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

1. Utav resultatet på 4,3 mnkr begär nämnden att 3,0 mnkr förs till 
nämndens resultatreserv. 

2. Godkänna upprättas årsredovisning och översända den till 
kommunstyrelsen 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Beskrivning av ärendet 
Årsredovisning enligt anvisningar från kommunstyrelsen 
 
Beslutsunderlag 
Bifogade förslag till årsredovisning 
 
Övervägande 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 3 Dnr UAN 2020/0226 
 
 

Hantering 2021 av nämndens resultat per 
område 2020 
Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

1. Nämndens fastställda budget för 2021 inte påverkas av resultaten 
för nämndens verksamhetsområde som fastställts i 
årsredovisningen. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Beskrivning av ärendet 
 
 
Beslutsunderlag 
Nämnden resultat för 2020 var + 4,3 mnkr. 
Uppdelat på olika områden se resultatet 2020 ut enligt följande. 
Nämnde  + 0,1 mnkr 
Stab och administration + 4,1 mnkr 
Gymnasieskolan + 2,1 mnkr 
Campus Varberg - 0,2 mnkr 
Vuxenutbildningen,  
Integrationsenheten och 
Arbetsmarknadsenheten - 1,8 mnkr. 
 
Nämndens resultat hanteras på det sätt att 3,0 mnkr har nämnden begärt 
att återföra till nämndens resultatreserv. 1,3 avräknas av kommunstyrelsen 
med anledning av lägre livsmedelskostnader under våren på grund av fjärr-
och distansundervisning.     
 
Övervägande 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Click here to enter text. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 4 Dnr  
 
 

Redovisning av systematiskt arbetsmiljöarbete 
(SAM) 
 
Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 

1. Godkänna redovisning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Beskrivning av ärendet 
Elin Isaksson, HR-konsult, redovisar systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 
för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 5 Dnr UAN 2020/0055 

 
 

Insatser för att bli självförsörjande - yttrande 
över revisionsrapport 
Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

1. Godkänna förvaltningens överväganden och översända till KPMG 
som nämndens yttrande i ärendet. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Beskrivning av ärendet 
KPMG har av Varbergs kommuns revisorer fått i uppdrag att granska 
kommunens insatser för att få personer att bli självförsörjande. I Varbergs 
kommun ansvarar socialnämnden för handläggningen av det ekonomiska 
biståndet och att besluta om arbetsmarknadsinsatser. 
Arbetsmarknadsinsatserna utförs av utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens verksamheter. I revisionsrapport Insatser för 
att bli självförsörjande redovisar KPMG sina slutsatser.  
 
Den sammanfattade bedömningen är att socialnämnden och utbildnings- 
och arbetsmarknadsnämndens arbete med att ge den som är beroende av 
ekonomiskt bistånd tillgång till insatser för att bli självförsörjande i många 
avseenden är god, men att det inom vissa områden finns behov av 
utveckling. 
 
KPMG konstaterar att det finns en god samverkan mellan socialnämnden 
och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden samt att det finns rutiner för 
samarbete och samverkan med andra aktörer. Bedömningen görs även att 
det finns ändamålsenliga metoder för att bedöma behov av insatser samt 
för att planera för de individuella insatserna, men att det finns brister i 
efterlevnaden och att ansvarsfördelningen i det praktiska arbetet behöver 
förtydligas. 
 
Vidare konstateras att socialnämnden och utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden saknar gemensamma mål för sina verksamheter. 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden bedöms för sina verksamheter 
ha tydliga mål som tydligt styr mot självförsörjning. 
 
Mot bakgrund av KPMG:s granskning lämnas nedanstående 
rekommendationer: 

- Ta fram gemensamma mål mellan nämnderna med tydlig 
gemensam styrning med inriktningen självförsörjning. 

- Förtydliga ansvarsfördelningen i det praktiska 
handläggningsarbetet, till exempel genom att upprätta en 
gemensam processbeskrivning. 

 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har tillsammans med 
socialnämnden fått föreliggande revisionsrapport för yttrande. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
Beslutsunderlag 
Beslutsförslag den 14 januari 2021 
Insatser för att bli självförsörjande – Revisionsrapport från KPMG 
 
Övervägande 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden är en ny nämnd i Varbergs 
kommun sedan 1 januari 2019. Innan dess låg arbetet med 
arbetsmarknadsinsatser organiserade under socialnämnden. Sedan 2019 
har ett intensivt arbete pågått på utbildnings- och 
arbetsmarknadsförvaltningen med att se över strukturer och arbetssätt 
inom arbetsmarknadsenheten. Syftet har varit att utveckla ett effektivt 
arbete med att få individer i egenförsörjning.  
 
Ny organisation och nya arbetssätt har nyligen sjösatts och kommer 
kontinuerligt att utvärderas inom ramen för nämndens systematiserade 
uppföljningar. I samband med detta utvecklingsarbete har arbetet med att 
se över och bygga upp ett välfungerande samarbete med socialförvaltningen 
i gemensamma frågor varit en central fråga. Sedan genomförandet av 
KPMG:s granskning har ett alltmer systematiserat samarbete upprättats 
mellan förvaltningarna. Frågor som rör ansvarsfördelning och 
gemensamma processer diskuteras kontinuerligt i gemensamma forum. Det 
kan konstateras att ett framgångsrikt arbete med att få individer i 
egenförsörjning kräver ett samlat och nära samarbete mellan 
arbetsmarknadsenheten och försörjningsstöd. 
 
Att få individer i egenförsörjning är en tydlig del i utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens övergripande mål Utbildning och insatser som 
leder till arbete, studier och goda möjligheter att försörja sig. Även om de 
arbetssätt som utvecklats inbegriper ett nära samarbete med 
socialförvaltningen finns det anledning att inför nästkommande 
mandatperiod se över behovet av att forma tydligare gemensamma mål 
kopplat till att få individer i egenförsörjning. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: KPMG 

Socialnämnden för kännedom 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 6 Dnr UAN 2021/0029 

 
 

Dokumenthanteringsplan för utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 
1. Godkänna dokumenthanteringsplan för utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämndens kärnprocesser. 
2. Tillämpa dokumenthanteringsplan för styrande och stödjande processer 

för Varbergs kommun. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Beskrivning av ärendet 
Enligt arkivreglementet ska varje nämnd ha en dokumenthanteringsplan. 
Denna ska ses över vartannat år och utöver det snarast uppdateras om det 
uppkommer förändringar i vad som utgör myndighetens handlingar eller i 
hur myndighetens handlingar hanteras.  
Kommunarkivet har introducerat ett nytt arbetssätt enligt vilket varje 
nämnd antar en dokumenthanteringsplan för sina respektive 
kärnprocesser. En kommungemensam dokumenthanteringsplan för 
styrande och stödjande processer har tagits fram centralt av 
kommunarkivet och beslutats av kommunstyrelsen. Denna rekommenderas 
varje nämnd besluta att förvaltningen tillämpar.  

 
Beslutsunderlag 
Bilaga - Dokumenthanteringsplan för utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen för kännedom 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 7 Dnr UAN 2021/0021 

 
 

Fastställande av kursorganisation för gymnasial 
vuxenutbildning andra halvåret 2021 och första 
halvåret 2022 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 
1. Godkänna upprättat förslag till kursorganisation för andra halvåret 

2021 och första halvåret 2022. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Beskrivning av ärendet 
Vuxenutbildningens utbildningskatalog skickas ut via post till alla hushåll i 
Varbergs kommun som samhällsinformation, med utbud för kommande 
höst- och vårtermin. Inför det utskicket arbetas kursorganisationen fram 
genom omvärldsbevakning och behovsanalys. Grunden för 
behovsinventeringen i Varbergs kommun är Arbetsförmedlingens prognos 
för arbetsmarknaden i Hallands län samt kontakt med anordnare, 
branscher och företag m.fl. Vuxenutbildningen arbetar efter konceptet 
”efterfrågad utbildning” utifrån arbetsmarknadens behov och initierar 
också nya utbildningar utifrån det behovet. Vuxenutbildningen samverkar 
också regionalt genom nätverksträffar och gemensamma ansökningar om 
statsbidrag för yrkesutbildning.  
 
Vuxenutbildningen har utarbetat förslag till kursorganisation för andra 
halvåret 2021 och första halvåret 2022. Organisationen innebär en 
individanpassad gymnasial vuxenutbildning som erbjuds i fyra olika 
studieformer: studier på dagtid, flexibla studier, distansstudier samt 
lärlingsutbildning. Utbildning erbjuds under hela kalenderåret med 
möjlighet att studera inom flera pedagogiska former samt i varierande 
studietakt. Utifrån individens behov och önskemål är kombinationer mellan 
olika pedagogiska former och studietakt möjliga. 
 
Förslag till kursorganisation för gymnasial vuxenutbildning 
andra halvåret 2021 och första halvåret 2022 
 

• Allmänna och ekonomiska ämnen 
• Naturvetenskapligt basår  
• Yrkesutbildning med inriktning 

Omvårdnad 
Barn och fritid 
Bygg 
Fordon 
VVS 
Industri, grundläggande svetsutbildning 
El 
Trädgård 
Yrkesförare  
Övriga yrkesinriktningar utifrån individuella behov 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
• Lärlingsutbildning kommer att erbjudas utifrån individuella behov. 

 
Skapa nya utbildningspaket utifrån arbetsmarknadens behov och i 
samarbete mellan Arbetsmarknadsenheten, Arbetsförmedlingen och 
Vuxenutbildningen. 
 
 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag:  
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 § 8 Dnr UAN 2021/0026 

 
 

Överenskommelse om samverkan för att 
förbättra kompetensförsörjningen och 
påskynda individers etablering i arbetslivet 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

1. Föreslå kommunstyrelsen besluta att för kommunens del ingå 
föreslagen överenskommelse med Arbetsförmedlingen rörande 
samverkan för att förbättra kompetensförsörjningen och påskynda 
individers etablering i arbetslivet. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Beskrivning av ärendet 
Varbergs kommun och Arbetsförmedlingen ingår i överenskommelse 
avseende samverkan för att minska arbetslösheten för unga, nyanlända och 
nyanlända unga samt underlätta etableringen i arbetslivet. 
Överenskommelsen är en del av DUA (Delegationen för unga och 
nyanlända i arbete). Delegationen för unga och nyanlända till arbete har 
regeringens uppdrag att främja statlig och kommunal samverkan och 
utvecklandet av nya samverkansformer i syfte att effektivisera unga och 
nyanländas etablering i arbetslivet.  
 
Nuvarande överenskommelse löper ut 2021-02-28. Med anledning av det 
har utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen tagit fram förslag till ny 
överenskommelse för undertecknande av företrädare för Varbergs kommun 
och Arbetsförmedlingen.  
 
Förslaget till ny överenskommelse har tagits fram av utbildnings- och 
arbetsmarknadsförvaltningen i samarbete och samråd med 
Arbetsförmedlingen, socialförvaltningen samt kommunstyrelsens 
förvaltning.  
 
Beslutsunderlag 
Bilaga 1 - förslag till överenskommelse mellan Varbergs kommun och 
Arbetsförmedlingen 
Bilaga 2 - Målgrupp 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen för vidare 

hantering 
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 § 9 Dnr UAN 2020/0157 

 
 

Mål och resultat för den kommunala 
gymnasieskolan 2020 
Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 

1. Godkänna rapporten Mål och resultat för gymnasiet 2020. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Beskrivning av ärendet 
Enligt skollagen ska ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivas både på 
huvudmanna- och skolenhetsnivå. Skollagens krav på systematiskt 
kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter 
systematiskt och kontinuerligt ska följa upp verksamheten, analysera 
resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planera och 
utveckla utbildningen. 
 
Mål och resultat är en av de rapporter som tas fram inom ramen för det 
systematiska kvalitetsarbetet. Syftet med rapporten är att följa upp och 
analysera elevernas måluppfyllelse och resultat. Mål och resultat följs upp 
genom nyckeltal samt verksamhetens egen beskrivning och analys. 
 
Utöver Mål och resultat tas årligen rapporten Trygghet och trivsel fram för 
gymnasiet. Trygghet och trivsel utgör ett komplement till Mål och resultat 
och följer upp elevernas välmående. Eftersom elevernas mående i hög 
utsträckning påverkas deras resultat och utveckling är ambitionen att inför 
2022 sammanfoga Mål och resultat och Trygghet och trivsel i en gemensam 
rapport. 
 
Beslutsunderlag 
Bilaga - Mål och resultat för gymnasiet 2020 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Peder Skrivares skola (PS) 

Kommunikation för publicering på 
medarbetarwebben 
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 § 10 Dnr  
 
 

Förvaltningen informerar 
Förvaltningen informerar 
 
Maria Gustafsson, förvaltningschef, informerar om: 
 

1. Nuläge i verksamheterna 

Peder Skrivares skola (PS) 
Det är fortsatt delvis fjärr- och/eller distansundervisning på PS. 
Anpassningar görs kontinuerligt för att följa gällande direktiv och 
rekommendationer. 
 
Campus Varberg 
Utbildning på Campus Varberg sker fortsatt på distans. 
 
Vuxenutbildningen/integrationsenheten, 
arbetsmarknadsenheten (VIA) 
Arbete pågår för att anpassa verksamheten utifrån rådande läge. 
Planering gällande feriearbeten sommaren 2021 har påbörjats. 
 
2. Beviljade utbildningar till yrkeshögskolan (YH) 

Följande utbildningar har beviljats för YH 2021: 
Medicinsk sekreterare 
Energitekniker (vindkraft) 
Elkonstruktör 
Systemutvecklare IT 
 
3. Skolattacken på Peder Skrivares skola (PS) 

Händelseförloppet vid skolattacken på PS den 28 januari redovisas. 
 
4. Antal förstahandsansökande till Peder Skrivares skola (PS) 

Antal förstahandsansökande till PS för läsåret 2021/2022 redovisas. 
 
5. Arkivmöjligheter 

Samtliga avdelningar, inklusive kansliet, inom utbildnings- och 
arbetsmarknadsförvaltningen har närarkiv. Det planeras för en 
genomlysning av arkivsystemen centralt. 
 
6. ”Skolmiljarden” 

Statliga medel fördelas till landets kommuner i syfte att öka 
förutsättningen för alla barn och elever att få den utbildning de har rätt 
till trots pandemin. 
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7. Språkstöd till nyanlända 

Med anledning av övrig fråga ställd av Jeanette Qvist (S) på 
arbetsutskottet den 8 februari rörande insatser för nyanlända i behov av 
språkstöd informerar Maria Gustafsson, förvaltningschef, om att inga 
särskilda satsningar genomförs i dagsläget. 

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

 
 
 
  



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2021-02-19 16 
   

 
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 11 Dnr  
 
 

Delegeringsbeslut 
Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 

1. Godkänna rapportering av delegeringsbeslut. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Delegeringsbeslut UAN 2020/0155-25 Delegeringsbeslut avseende 
distansundervisning för elev i 20NAC, gymnasiechef Tobias Ramstedt 
 
Delegeringsbeslut UAN 2020/0155-27 Delegeringsbeslut avseende 
distansundervisning för elev, gymnasiechef Tobias Ramstedt 
 
Delegeringsbeslut UAN 2020/0155-36 Delegeringsbeslut avseende 
distansundervisning för elev, gymnasiechef Tobias Ramstedt 
 
Delegeringsbeslut UAN 2020/0155-37 Delegeringsbeslut avseende 
distansutbildning klass 20IMS3, gymnasiechef Tobias Ramstedt 
 
Delegeringsbeslut UAN 2020/0115-4 Delegeringsbeslut. Dataskyddsombud 
för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, nämndsordförande Eva 
Pehrsson-Karlsson (C) 
 
Delegeringsbeslut UAN 2020/0196-2 Delegeringsbeslut. Beslut om 
distansundervisning för grundläggande vuxenutbildning (GRUV), 
nämndsordförande Eva Pehrsson-Karlsson (C) 
 
Delegeringsbeslut UAN 2020/0198-2 Delegeringsbeslut. Beslut om fjärr- 
och eller distansundervisning för gymnasieskolan, nämndsordförande Eva 
Pehrsson-Karlsson (C) 
 
Delegeringsbeslut UAN 2021/0015-3 Delegeringsbeslut. Beslut att inte yttra 
sig i ärende rörande detaljplan för Trönningenäs, förvaltningschef Maria 
Gustafsson  
 
Delegeringsbeslut UAN 2020/0121-7 Beslut om ersättning för studier 
fristående gymnasiesärskola, gymnasiechef Tobias Ramstedt 
 
Delegeringsbeslut UAN 2021/0016-1 Beslut om deltagande på Skolriksdag 
2021, nämndsordförande Eva Pehrsson-Karlsson (C) 
 
Delegeringsbeslut UAN 2021/0024-1 Beslut om gymnasieutbildning på 
folkhögskola, verksamhetschef Tobias Ramstedt 
 
Delegeringsbeslut UAN 2021/0024-2 Beslut om gymnasieutbildning på 
folkhögskola, verksamhetschef Tobias Ramstedt 
 
Delegeringsbeslut UAN 2021/0024-3 Beslut om gymnasieutbildning på 
folkhögskola, verksamhetschef Tobias Ramstedt 
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Delegeringsbeslut UAN 2021/0024-4 Beslut om gymnasieutbildning på 
folkhögskola, verksamhetschef Tobias Ramstedt 
 
Delegeringsbeslut UAN 2021/0024-5 Beslut om gymnasieutbildning på 
folkhögskola, verksamhetschef Tobias Ramstedt 
 
Delegeringsbeslut UAN 2021/0024-6 Beslut om gymnasieutbildning på 
folkhögskola, verksamhetschef Tobias Ramstedt 
 
Delegeringsbeslut UAN 2021/0024-7 Beslut om gymnasieutbildning på 
folkhögskola, verksamhetschef Tobias Ramstedt 
 
Delegeringsbeslut UAN 2021/0024-8 Beslut om gymnasieutbildning på 
folkhögskola, verksamhetschef Tobias Ramstedt 
 
Delegeringsbeslut UAN 2021/0024-9 Beslut om gymnasieutbildning på 
folkhögskola, verksamhetschef Tobias Ramstedt 
 
Delegeringsbeslut UAN 2021/0024-10 Beslut om gymnasieutbildning på 
folkhögskola, verksamhetschef Tobias Ramstedt 
 
Delegeringsbeslut UAN 2021/0024-11 Beslut om gymnasieutbildning på 
folkhögskola, verksamhetschef Tobias Ramstedt 
 
Delegeringsbeslut UAN 2021/0024-12 Beslut om gymnasieutbildning på 
folkhögskola, verksamhetschef Tobias Ramstedt 
 
Delegeringsbeslut UAN 2021/0022-1 Beslut om delvis fjärr- och/eller 
distansundervisning för gymnasieskolan, nämndsordförande Eva Pehrsson-
Karlsson (C) 
 
Delegeringsbeslut UAN 2021/0028-1 Beslut om delvis fjärr- och/eller 
distansundervisning för gymnasieskolan, nämndsordförande Eva Pehrsson-
Karlsson (C) 
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