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Plats och tid Campus E225, klockan 8.30-15.05. Paus klockan 09.30-09.45, 12.oo-13.00 

Beslutande Eva Pehrsson-Karlsson (C), 

ordförande 

Jeanette Qvist (S), vice ordförande 

Anne Tano (M) 

Margit Kastberg (M) 

Roger Nolsa (C)  

Marianne Nord Lyngdorf (L) 

Gunnar Lyngsaa (KD), § 5-21, 10.15-

15.05 

Kent Norberg (S) 

Samuel Molin (S) 

Per Olsson (S) 

Anna Vilfalk (SD), § 13-21, 13.00-

15.05 

Bengt Leek (M), § 1-12 

Karin Sandström (S), §-4 

 

 

Ersättare – 

inte tjänstgörande 

Kevin Bengtsson (C), 09.30-15.05  

Joel Söderberg (L) 

Simon Bengtsson (S) 

 

 

Övriga deltagare Maria Gustafsson, förvaltningschef 

Viktoria Thonäng, nämndsekreterare 

Christina Josefsson, projektledare 

Dan Persson, administrativ chef 

Elin Isaksson, HR-konsult, vid presentation 

Tobias Ramstedt, gymnasiechef, vid presentation 

Ulric Björck, chef, vid presentation 

Christer Allestad, rektor, enhetschef, § 16-17 

 

Utses att justera Jeanette Qvist (S) 

Justeringens plats 

och tid 

 

  

Sekreterare Viktoria Thonäng Paragraf 1-17 
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Ordförande Eva Pehrsson-Karlsson (C) 

Justerande Jeanette Qvist (S)   

 

 

 
Anslag/bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 

anslag. 

 

Organ Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

Sammanträdesdatum 28 januari 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 § 1 Dnr  

 
 

Information om bakgrund, uppdrag och syfte 
med inrättandet av utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 

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

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar  
 

1. Lägga informationen till handlingarna.  
 

Beskrivning av ärendet 

Maria Gustafsson, förvaltningschef och Christina Josefsson, projektledare 
informerar om bakgrund, uppdrag och syfte med inrättandet av 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
UAN § 2 Dnr UAN 2019/0004 

 
 

Inrättande av utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar  
 

1. Inrätta utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 

för mandatperioden 2019-2022. 

 
2. Arbetsutskottet ska ha 5 ordinarie ledamöter samt 4 ersättare. 

 
3. Arvode utgår enligt Bestämmelser om ersättningar och arvoden till 

förtroendevalda 2019-2022 enligt beslut i kommunfullmäktige den 

19 juni 2018 § 121.   

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

Beskrivning av ärendet 
Enligt beslut av kommunfullmäktige den 22 april 2014 § 62 avgör 

nämnderna själva inrättandet av sina utskott. 

 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens utskott fungerar som ett 

beredande organ till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. 

Arbetsutskottet kan fatta beslut i sådana ärenden i enlighet med 

utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens delegationsförteckning. 

 

 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 3 januari 2019. 

Bestämmelser om ersättningar och arvoden till förtroendevalda 2019-2022. 

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

 

 
UAN § 3 Dnr UAN 2019/0005 

 
 

Val av ledamöter och ersättare till utbildnings- 
och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att  
 

- Eva Pehrsson-Karlsson (C), ordförande  

- Jeanette Qvist (S), vice ordförande 

- Kent Norberg (S) 

- Marianne Nord Lyngdorf (L) 

- Anne Tano (M) 

Utses till ledamöter i utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott. 
 

- Roger Nolsa (C) 

- Margit Kastberg (M) 

- Joel Söderberg (L) 

- Per Olsson (S) 

Utses till ersättare i utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 

arbetsutskott. 

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

Beskrivning av ärendet 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ska utse 5 ledamöter och 4 
ersättare till utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott för 
mandatperioden 2019-2022.  
 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 3 januari 2019. 

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Samtliga valda ledamöter 

Personalkontoret 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
UAN § 4 Dnr UAN 2019/0007 

 
 

Skolchef enligt skollagen 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 

1. funktionen skolchef avseende den verksamhet som bedrivs av 

utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ska innehas av den som 

är anställd som förvaltningschef vid utbildnings- och 

arbetsmarknadsförvaltningen.  

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

Beskrivning av ärendet 
Enligt en ny bestämmelse i skollagen ska huvudmannen utse en skolchef 

som ska biträda huvudmannen med att se till att de föreskrifter som gäller 

för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet. 

Huvudmannen kan utse en skolchef för hela verksamheten eller flera 
skolchefer för olika delar av verksamheten. Kravet gäller för såväl offentliga 
som fristående huvudmän. Bestämmelsen gäller hela skolväsendet och 
omfattar alltså alla skolformer, från förskola till särskild utbildning för 
vuxna. 

Skolchefens uppgift är att biträda huvudmannen med att se till att de 
föreskrifter som gäller för utbildningen följs. Med föreskrifter menas alla 
bestämmelser i lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter som gäller 
för utbildningen. Sådana föreskrifter finns i första hand i skollagen och 
anslutande författningar, men även i till exempel arbetsmiljölagen och 
diskrimineringslagen. I uppdraget att se till att alla föreskrifter för 
utbildningen följs ingår även det systematiska kvalitetsarbetet. 

Bestämmelsen innebär inte någon ny ansvarsnivå inom skolväsendet. I 
stället inrättas en ny funktion hos huvudmannen. Den nya bestämmelsen är 
en markering om att det ska finnas en eller flera personer i huvudmannens 
organisation som ska se till att de föreskrifter som gäller för utbildningen 
följs. 

Om skolchefen upptäcker att verksamheten inte lever upp till vissa 
författningskrav ska hen försöka åtgärda bristerna inom ramen för sina 
befogenheter. Om skolchefens befogenheter inte räcker till för att åtgärda 
bristerna är det skolchefens ansvar att informera huvudmannen, som ju är 
ytterst ansvarig. Det kan till exempel handla om att det inte finns tillräckligt 
med resurser för att genomföra de åtgärder som behövs. Men ansvaret för 
att utbildningen inom skolväsendet verkligen genomförs enligt gällande 
regelverk ligger i slutändan alltid på huvudmannen. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 

Beslutsunderlag 
Utdrag från proposition 2017/18:182 Samling för skolan 

 

Övervägande 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden bedömer att funktionen som 

skolchef avseende den verksamhet som nämnden bedriver lämpligen bör 

innehas av den som för var tid är anställd som förvaltningschef vid 

utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag:  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
UAN § 5 Dnr UAN 2019/0013 

 
 

Verksamhetschef Skolhälsovården 

Beslut 
Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden beslutar  
 

1. godkänna Verksamhetschef för skolhälsovården.  

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 
Beskrivning av ärendet 

Martina Wetterstrand är verksamhetschef skolhälsovården i Förskole- och 

grundskolenämnden. Hon är även ansvarig för gymnasiet. Enligt Hälso- 

och sjukvårdslagen (1982:763), HSL, ska ledningen av hälso- och 

sjukvården utövas av en eller flera nämnder. För en sådan nämnd gäller 

vad som 

är föreskrivet om nämnder i kommunallagen (1991:900).  

 

I HSL står det också att en verksamhet för skolhälsovården ska utses, som 

ansvarar för verksamheten och har det samlade ledningsansvaret enligt 

Socialstyrelsens författningssamling, SOSFS 1997:8. 

 

 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 10januari 2019. 

 

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
UAN § 6 Dnr UAN 2019/0001 

 
 

Dataskyddsombud utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 

1. utse kommunens dataskyddsombud till dataskyddsombud för utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden från och med 1 januari 2019. 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 

Beskrivning av ärendet 
Dataskyddsförordningen, GDPR, innehåller regler om hur man får behandla 

personuppgifter.  

Respektive nämnd och bolag är personuppgiftsansvarig för behandlingen av 

personuppgifter inom sin verksamhet. Enligt dataskyddsförordningen ska varje 

nämnd utse ett dataskyddsombud.  

Dataskyddsombudet ska enligt dataskyddsförordningen, artikel 39, bland annat ha 

följande uppgifter:  

• Att informera och ge råd till den personuppgiftsansvarige eller 

personuppgiftsbiträdet och de anställda som behandlar personuppgifter om 

deras skyldigheter enligt förordningen  

• Att övervaka efterlevnaden av förordningen och ge information till och 

utbilda personal  

• Att på begäran ge råd vad gäller konsekvensbedömningen avseende 

dataskydd och övervaka genomförandet  

• Att samarbeta med tillsynsmyndigheten  

• Att fungera som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten i frågor som rör 

behandling, inbegripet förhandssamråd och vid behov samråda i andra 

frågor.  

 

En annan förändring är att de nya reglerna ställer krav på dataskydds-ombudets 

kompetens och placering i organisationen. Den person som utses måste ha 

tillräcklig kunskap om dataskydd och ska utses på grundval av yrkesmässiga 

kvalifikationer, sakkunskap och förmåga att utföra uppgifterna. Ombudet ska 

kunna agera självständigt och oberoende i organisationen och ska rapportera till 

organisationens ledning. 

 
 

 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 21 januari 2019. 

 

Övervägande 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

Efter diskussioner med kommunerna i Halland har man kommit överens om att 

anställa två gemensamma dataskyddsombud för Kungsbacka, Varberg, Falkenberg, 

Hylte och Laholm. Ett av ombuden ska främst arbeta mot Kungsbacka och Varberg 

och det andra mot Falkenberg, Hylte och Laholm.  

Målet är att de två dataskyddsombuden ska samverka och gemensamt ta ställning i 

övergripande frågeställningar.  

För Kungsbacka och Varberg har Kerstin Glittmark anställts. 

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

 

 
UAN § 7 Dnr UAN 2019/0037 

 
 

Representant till jury för Varberg kommuns 
hållbarhetspris 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 

1. Utse Eva Pehrsson-Karlsson (C) till representant för Varberg 

kommuns hållbarhetspris. 

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

Beskrivning av ärendet 
Sedan 1992 har Varbergs kommun delat ut ett pris för att uppmuntra 

engagemang och goda initiativ för hållbar utveckling. Priset kan delas ut till 

såväl enskild person som till grupp, organisation eller företag som i 

huvudsak är verksam/bedriver verksamhet i Varbergs kommun. 

 

Enligt Riktlinjer för Varberg kommuns hållbarhetspris ska utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden utse en representant till juryn för 

hållbarhetspriset. 

 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 17 januari 2019. 

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
UAN § 8 Dnr UAN 2019/0024 

 
 

Avtal mellan utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden och Varbergs 
föreningsråd 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar  
 

1. Anta avtal mellan utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och 

Varbergs föreningsråd. 

2. Avtalet ses över under 2019 gällande verksamhetsmål, syfte, 

statistik med mera. 

 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jeanette Qvist (S) föreslår bifall till förvaltningens förslag med tillägget att 
avtalet ses över under 2019 gällande verksamhetsmål, syfte, statistik med 
mera. 
 

Beskrivning av ärendet 
Varberg kommuns nya politiska organisation och bildandet av utbildnings- 

och arbetsmarknadsnämnden innebär att ansvarsområden som tidigare 

legat på socialnämnden förts över till utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden. Med anledning av det behöver ingångna avtal 

skrivas över från socialnämnden till utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden. Bland annat rör det föreliggande avtal med 

Varbergs föreningsråd som föreslås tecknas mellan Varbergs föreningsråd 

och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. 

 

Varbergs föreningsråd arbetar med att ordna arbete i medlemsföreningar 

för personer med någon form av arbetsnedsättning. Varbergs föreningsråd 

ska erbjuda anställningar i form av anpassat arbete med lönebidrag, 

arbetspraktik och ungdomstjänst. Varberg föreningsråd erhåller en fast 

ersättning som årligen indexregleras samt en rörlig ersättning per 

anställning och månad. 

 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 7 januari 2019. 

Avtal mellan socialnämnden och Varbergs föreningsråd. 

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Socialnämnden 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

Varbergs föreningsråd 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
UAN § 9 Dnr UAN 2019/0025 

 
 

Avtal kulturarvs-IT 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar  
 

1. anta avtal avseende Kulturarvs-IT mellan utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden och Hallands kulturhistoriska museum. 

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

Beskrivning av ärendet 
Varberg kommuns nya politiska organisation och bildandet av utbildnings- 

och arbetsmarknadsnämnden innebär att ansvarsområden som tidigare 

legat på socialnämnden förts över till utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden. Med anledning av det behöver ingångna avtal 

skrivas över från socialnämnden till utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden. Bland annat rör det föreliggande avtal avseende 

kulturarvs-IT mellan som föreslås tecknas mellan Hallands kulturhistoriska 

museum och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. 

 

Kulturarvs-IT digitaliserar arkiv och museisamlingar i syfta att öka 

tillgängligheten till museialt material. Avtalet innebär att utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden förbinder sig att bekosta mellanskillnaden mellan 

den faktiska lönen och det lönestöd som utbetalas från Arbetsförmedlingen 

för upptill maximalt fem lönebidragsanställda, för att Hallands 

kulturhistoriska museum ska kunna bedriva verksamheten kulturarvs-IT.  

 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 7 januari 2019. 

Avtal avseende kulturarvs-IT mellan Hallands kulturhistoriska museum 

och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. 

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Socialnämnden 

Hallands kulturhistoriska museum 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
UAN § 10 Dnr UAN 2019/0008 

 
 

Delegeringsförteckning 

Beslut 
Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden beslutar  
 

1. godkänna delegeringsförteckningen enligt bilaga.  

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

Beskrivning av ärendet 
En nämnd har till uppgift att fatta ett stort antal beslut. Det är emellertid 

praktiskt omöjligt för nämnden att fatta beslut i samtliga ärenden som 

faller inom nämndens ansvarsområde. Syftet med delegation är att avlasta 

nämnden från att behöva fatta alla beslut. Delegering innebär överföring av 

beslutanderätten från en nämnd åt presidiet, till ett utskott, en ledamot 

eller ersättare samt till anställd i kommunen.  

 

Delegeringsförteckningarna har processats från överlämnande nämnder 

samt med kommunjuristen. Delegeringsförteckningen omfattar hela 

nämndens verksamhetsområde. Det finns inget eget avsnitt för 

arbetsmarknadsenheten då Socialförvaltningen behåller 

myndighetsutövande och utbildning- och arbetsmarknadsnämnden tar över 

verkställighet.  

 

Beslutspunkter som har ändrats finns i original och med tydliggjord 

förändring under bilaga.  

 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 10 januari 2019. 
Bilaga Delegationsförteckning 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Samtliga chefer. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
UAN § 11 Dnr UAN 2019/0012 

 
 

Attestordning 2019 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 
1. Anta attestordning för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för 

2019 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 

Beskrivning av ärendet 
Attestordning upprättat enigt anvisningar från Kommunstyrelsen 

 

Beslutsunderlag 
Bifogade attestordning med bilagor 

 

Övervägande 
Fastställa en rimlig nivå för chefer och politisk ledning för att verksamheten 

sak fungera och inte innebära några risker för ekonomin. 

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

 

 
UAN § 12 Dnr UAN 2019/0028 

 
 

Gallring av handlingar av tillfällig och ringa 
betydelse  

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar  
 

1. fastställa gallringsfrister för handlingar av tillfällig och ringa 

betydelse i enlighet med bifogade gallringsanvisningar. 

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

Beskrivning av ärendet 
De handlingar som inkommer till eller upprättas i kommunen är allmänna 

handlingar. Hanteringen av allmän handling regleras i 

Tryckfrihetsförordningen 1949:105 samt Arkivlagen 1990:782. För att 

radera information i allmän handling krävs beslut om gallring som fattas av 

ansvarig myndighet. 
I förvaltningens dagliga verksamhet skapas samt inkommer en mängd 
handlingar vars informationsinnehåll endast under en begränsad tid är av 
betydelse för verksamheten eller vars innehåll är av liten eller obefintlig 
betydelse för densamma. 

För att kunna upprätthålla en effektiv dokumenthantering behöver denna 
typ av information löpande gallras. Då det rör sig om frekvent 
förekommande handlingstyper och dessa är av en sådan art att 
handläggarna själva är bäst lämpade att avgöra när informationen inte 
längre har betydelse för verksamheten, anges gallringsfristen till vid 
inaktualitet. Det innebär att ansvarig handläggare gör bedömningen när 
handlingarna kan gallras.  
 

 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 9 januari 2019. 

Gallringsanvisningar för handlingar av tillfällig och ringa betydelse. 

 

Övervägande 
Gallringsanvisningar har tagits fram utifrån Riksarkivets föreskrift RA-FS 

1997:6 samt SKL:s gallringsråd Bevara eller gallra 1. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Arkivarie på kommunstyrelsens 

förvaltning 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
UAN § 13 Dnr UAN 2019/0026 

 
 

Upphandling av yrkesutbildningar 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar  
 

1. ge vuxenutbildningen i uppdrag att genomföra upphandling av 

yrkesutbildningar inom anläggning, bygg, el, industri och transport i 

enlighet med bilaga till utbildnings- och 

arbetsmarknadsförvaltningens beslutsförslag. 

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

Beskrivning av ärendet 
Vuxenutbildningen får i uppdrag att upphandla yrkesutbildningar inom 

anläggning, bygg, el, industri och transport med målbilden att 

upphandlingen ska vara genomförd senast den 15 juni 2019. 

Upphandlingen leds av rektor för vuxenutbildningen i Varberg och sker i 

enlighet med gällande delegationsförteckning.  

 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 9 januari 2019. 

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Vuxenutbildningen 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
UAN § 14 Dnr UAN 2019/0027 

 
 

Upphandling av distansutbildningar 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 
1. ge vuxenutbildningen i uppdrag att genomföra upphandling av 

distansutbildning i enlighet med bilaga till utbildnings- och 

arbetsmarknadsförvaltningens beslutsförslag. 

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

Beskrivning av ärendet 
Vuxenutbildningen får i uppdrag att upphandla distansutbildningar med 

målbilden att upphandlingen ska vara genomförd senast den 15 juni 2019. 

Upphandlingen leds av rektor för vuxenutbildningen i Varberg och sker i 

enlighet med gällande delegeringsförteckning. 

 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 9 januari 2019. 

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Vuxenutbildningen 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
UAN § 15 Dnr UAN 2019/0011 

 
 

Information om budget 2019 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 

1. Godkänna informationen angående framtagning av underlag till 

budget 2019 och långtidsplan 2020 - 2023. 

 
2. Lägga underlaget till handlingarna 

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

Beskrivning av ärendet 
Christina Josefsson, projektledare och Dan Persson, administrativ chef 

informerar om arbetet med budget 2019.  

 

Beslutsunderlag 
Styrgruppens budgetförslag 

 

Övervägande 
För att informera nämnden om hur processen med budget 2019 har 

hanterats under 2018  

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

 

 
UAN § 16 Dnr UAN 2019/0019 

 
 

Internbudget 2019 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 
1.  Fastställa internbudget 2019 som även utgörs av det underlag för 

ersättning till fristående gymnasieskolor som antagits av Barn- och 
utbildningsnämnden 2018-12-10 (BUN§162) 

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

Beskrivning av ärendet 
Nämnden ska inför varje år fastställa sin internbudget för de verksamheter 

som nämnden ansvarar för. 

 

Beslutsunderlag 
Upprättad internbudget som bifogas samt tillhörande bilagor 

 

Övervägande 
Skapa möjligheter för nämnden att utifrån den fastställda budgetramen för 

2019 genomföra kommunfullmäktiges budgetbeslut. 

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

 

 
UAN § 17 Dnr  

 
 

Förvaltningschefen informerar: 

- Hyresavtal för Folkuniversitet på Campus 

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

1. lägga informationen till handlingarna. 
 

Beskrivning av ärendet 

Maria Gustafsson, förvaltningschef informerar om pågående och aktuella 
frågor inom nämndens verksamhetsområde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UAN § 18 Dnr  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

Övriga frågor 

Statsbidrag för ensamkommande 
 
Fråga ställs av Jeanette Qvist (S) om hur de 500 000 kronor i statsbidrag 
används i arbetet med mottagandet av nyanlända. 
 
Maria Gustafsson, förvaltningschef och Dan Persson, administrativ chef 
informerar om att det pågår diskussioner om hur erhållna medel ska 
användas och att arbetet sker i enlighet med uppdrag från 
kommunstyrelsen. Den administrativa chefen ansvarar för kontakten med 
kommunstyrelsen. 
 
Öka engagemang för demokrati 
 
Fråga ställs av Samuel Molin (S) om hur nämnden kan verka för att öka 
intresset bland ungdomar för att engagera sig i demokratiska processer. 
  
Det konstateras att sådant arbete ligger inom alla nämnders 
ansvarsområden. Demokrati ingår som en del av utbildningen i 
samhällskunskap, är ständigt aktuell inom nämndens verksamhetsområden 
och kommer till uttryck i form av elevråd på skolorna. Demokratiforum 
anordnades 2015. 
 


