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Plats och tid Campus E225, kl. 8.30-12.00 

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) 

Kent Norberg (S) 

Samuel Molin (S) 

Per Olson (S) 

Jan-Olof Skoglund (SD) 

 

 

Ersättare – 

inte tjänstgörande 

Bengt Leek (M) 

Joel Söderberg (L) 

Karin Sandström (S) 

Simon Bengtsson (V) 

 

 

Övriga deltagare Maria Gustafsson, förvaltningschef 

Viktoria Thonäng, nämndsekreterare 

Dan Persson, administrativ chef 

Karin Vidarsson, administratör 

Jaana Käppi, utvecklingsstrateg, § 94 

Linnea Oom, integrationssamordnare, 95 

 

Utses att justera Jan-Olof Skoglund (SD) 

Justeringens plats 

och tid 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Borgmästaregatan 20 

  

Sekreterare Viktoria Thonäng Paragraf 94-101 

Ordförande Eva Pehrsson-Karlsson (C) 

Justerande Jan-Olof Skoglund (SD)   
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum 

 

 

 

 
Anslag/bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 

anslag. 

 

Organ Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

Sammanträdesdatum 18 november 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 § 94 Dnr  

 
 

Steget vidare, information 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Jaana Käppi, utvecklingsstrateg, presenterar verksamheten Steget vidare. 
Steget vidare är det arbete som sker inom ramen för det kommunala 
aktivitetsansvaret (KAA) i enlighet med skollagen. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
UAN § 95 Dnr  

 
 

Integration, information 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Linnea Oom, integrationssamordnare, presenterar integrationsenhetens 
verksamhet. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
UAN § 96 Dnr UAN 2019/0131 

 
 

Rutin Mottagande i grundsärskola och 
gymnasiesärskola 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 

1. Godkänna revidering rutin Mottagande i grundsärskola och 

gymnasiesärskola för den del som rör gymnasiesärskolan.  

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

Beskrivning av ärendet 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslås godkänna den version 

av Mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola som fastställdes av 

BUN i november 2016, BUN§ 151. Mottagningsgruppen särskola har nu sett 

behovet av att revidera denna rutin enligt följande: 

 

Förtydligande för särskoleverksamheten gällande 6-åringar. 

Att vårdnadshavare kan välja att barnet går i förskoleklass alternativt 

påbörjar särskola åk1 och går där i två år. 

 

Ändringar i befattning i texten: Förskolechef till rektor. 

 

Ändringar i termen: Utvecklingsstörning till Intellektuell 

funktionsnedsättning.  

Utvecklingsstörning är ett bredare begrepp och här menar vi den kognitiva 

utvecklingen. 

 

Ändringar i rutin: Rektor ska meddela mottagningsteamet när medgivandet 

för utredning om en elev tillhör särskolans målgrupp finns. 

 

Beslutsunderlag 
Rutin Mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola 

 

Övervägande 
Rutinen ses fortlöpande över av mottagningsgruppen särskola och denna 

grupp har nu sett behovet av revidering enligt ovan beskrivning 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Ansvarig handläggare 

Förvaltningens ledningsgrupp 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
UAN § 97 Dnr UAN 2019/0136 

 
 

Översyn av delegeringsförteckning 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 

1. Anta reviderad delegeringsförteckning för utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden. 

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

Beskrivning av ärendet 
Nuvarande delegeringsförteckning har setts över och valda delar har 
reviderats. Ändringar har delvis gjorts utifrån en central styrning där 
kommunstyrelsens förvaltning föreslagit ändringar för samtliga nämnder, 
framförallt inom HR-området.  
 
I övrigt har delegeringsförteckning setts över i förhållande till förskole- och 
grundskolenämndens och kommunstyrelsens delegeringsförteckning samt 
uppdaterats i förhållande till gällande lagstiftning. En del bestämmelser i 
delegeringsförteckningen har identifierats som verkställighet och därmed 
tagits bort. 
 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag den 24 oktober 2019 

Bilaga – Reviderad delegeringsförteckning 

Bilaga – Nuvarande delegeringsförteckning 

 

Övervägande 
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen anser att förslag till 

reviderad delegeringsförteckning är tydlig och heltäckande. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 

 

 
 
  



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2019-11-18 7 
   

 

  

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
UAN § 98 Dnr UAN 2019/0140 

 
 

Månaduppföljning till och med oktober månad 
2019 

Beslut 
Utbildnings-och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 

1. Godkänna förvaltningens förslag till månadsrapport till och med 

oktober 2019 och översända den till kommunstyrelsen. 

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

Beskrivning av ärendet 
Månadsuppföljning enligt anvisningar från kommunstyrelsen. 

 

Beslutsunderlag 
Bifogade rapport. Månadsuppföljning till och med oktober 2019 

 

Övervägande 
Genomgångar har gjorts med berörda avdelningschefer 

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

 

 
UAN § 99 Dnr  

 
 

Förvaltningen informerar 

 
Maria Gustafsson, förvaltningschef, presenterar förvaltningens arbete med 
nämndens internbudget. 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
UAN § 100 Dnr  

 
 

Delegeringsbeslut 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 

1. Godkänna rapportering av delegeringsbeslut. 

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Delegeringsbeslut UAN 2019/0132-11, Yttrande till förvaltningsrätten. Mål 
12034-19, nämndsordförande Eva Pehrsson-Karlsson. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
UAN § 101 Dnr  

 
 

Övriga ärenden 

Arbetsförmedlingens förändrade struktur och arbetssätt 
 
Fråga ställs av Jeanette Qvist (S) rörande hur Arbetsförmedlingen 
förändrade struktur och arbetssätt påverkar kommunen. 
 
Maria Gustafsson, förvaltningschef, konstaterar att förändringarna inom 
Arbetsförmedlingen med minskade kommunala intäkter som följd kommer 
att påverka kommunen. Hur kommunen kommer att påverkas är dock 
fortfarande oklart. Förvaltningen följer förändringen inom 
Arbetsförmedlingen för att på bästa sätt kunna möta nya förutsättningar. 
 
Behov av yrkesutbildningar 
 
Fråga ställs av Jeanette Qvist (S) rörande hur förvaltningen ser på 
kommande behov av yrkesutbildningar utifrån näringslivets behov. 
 
Förvaltningen får i uppdrag att återkomma till nämnden med en rapport 
rörande nuläge samt kommande behov av yrkesutbildningar. 
Rapporteringen ska ske vid nästa sammanträde eller så snart som möjligt 
efter årsskiftet. 
 
 


