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Plats och tid PS, Lilla restaurangen, kl. 8.30-16.00, ajournering för lunch kl. 12.00-13.00 

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), § 37-43, § 47 
Kent Norberg (S) 
Samuel Molin (S) 
Per Olsson (S) 

Tjänstgörande ersättare 
Joel Söderberg (L) ersätter Gunnar 
Lyngsaa (KD), § 44-46, § 48-52 

 
Ersättare – 
inte tjänstgörande 

 
Kevin Bengtsson (C) 
Karin Sandström (S) 
Simon Bengtsson (V) 

 

 

Övriga deltagare 

 
Maria Gustafsson, förvaltningschef 
Viktoria Thonäng, nämndsekreterare 
Elin Isaksson, HR-konsult 
Sten Hagberg, Lärarförbundet 
Tobias Ramstedt, gymnasiechef, § 37-38 
Stefan Tengberg, ekonomidirektör, § 41 
Malin Ung, budgetchef § 41 
Martin Andersson, näringslivsdirektör, § 42 
Christer Allestad, avdelningschef § 49 
Elever från PS, § 47 
 

 
Utses att justera 

 
Per Olsson (S) 

Justeringens plats 
och tid 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Borgmästaregatan 20 

  

Sekreterare Viktoria Thonäng Paragraf 37-52 

Ordförande Eva Pehrsson-Karlsson (C)  

Justerande Per Olsson (S)   
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 

 Anslag/bevis 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 

anslag. 
 

Organ Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

Sammanträdesdatum 24 april 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 § 37 Dnr  

 
 

Närvaro- och yttranderätt för Jan-Olof Skoglund 
(SD) 
Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 

1. Att Jan-Olof Skoglund (SD) ska ha närvaro- och yttranderätt vid 
nämndens sammanträde den 24 april 2019. 

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige har den 12 mars 2019, § 35, beslutat att entlediga 
Anna Vilfalk (SD) från uppdraget som ledamot i utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden.  
 
Kommunfullmäktiges beslutade vid sitt sammanträde den 23 april 2019 att 
utse Jan-Olof Skoglund (SD) till ny ledamot i utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden. Beslutet har ännu inte verkställts varför 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att Jan-Olof Skoglund 
(SD) ska ha närvaro- och yttranderätt vid nämndens sammanträde den 24 
april 2019. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
UAN § 38 Dnr UAN 2019/0058 

 
 

Behovsanalys lokaler PS 
Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 

1. Godkänna framtagen behovsanalys rörande lokaler för PS. 
2. Översända behovsanalysen till kommunstyrelsen för åtgärdsval. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 
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 att kunna möta det ökade antalet gymnasielever. I den strategiska 
planen för Peder Skrivares skola (PS) fastslås att antalet elever som väljer 
PS kommer att öka från dagens cirka 1 600 elever till 2 100 elever 2030. 
 
Med anledning av ovanstående fick utbildnings- och 
arbetsmarknadsförvaltningen den 25 februari, § 20 i uppdrag att ta fram en 
behovsanalys av lokaler för PS. 
 
Beslutsunderlag 
Beslutsförslag den 4 mars 2018. 
Bilaga – Behovsanalys rörande lokaler för PS. 
 
Övervägande 
Framtagen behovsanalys utgör ett viktigt underlag i den efterföljande 
processen för att kunna möta det ökade antalet gymnasielever i Varbergs 
kommun. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: PS 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
UAN § 39 Dnr UAN 2019/0080 

 
 

Månadsuppföljning till och med mars 2019 
Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 

1. Godkänna förvaltningens förslag till månadsrapport. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 
Beskrivning av ärendet 
Månaduppföljning med årsprognos. 
 
Beslutsunderlag 
Bilagda rapport. Månadsuppföljning till och med mars 2019 
 
Övervägande 
Genomgångar har gjorts med berörda avdelningschefer 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Click here to enter text. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
UAN § 40 Dnr UAN 2019/0071 

 
 

Remiss från Skolinspektionen - ansökan om 
nyetablering av fristående gymnasieskola från 
Vesterhavsskolan 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 

1. Godkänna yttrande gällande ansökan om nyetablering av fristående 
gymnasieskola från Vesterhavsskolan AB. 

 
2. Översända yttrandet till kommunstyrelsen för vidare hantering. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 
Beskrivning av ärendet 
Vesterhavet AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 
huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid 
Vesterhavsgymnasiet i Falkenbergs kommun fr.o.m. läsåret 2020/2021. 
 
Varbergs kommun har möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 
kap. 5 § skollagen (2010:800). Kommunens yttrande ska innehålla en 
konsekvensbeskrivning där det bör framgå vilka ekonomiska, 
organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på lång sikt 
vid start av sökandens planerade utbildning. Med lång sikt avses cirka fem-
sex år.  
 
Utöver ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser ska 
kommunen inkomma med uppgift om vilka kommuner/förbund som 
kommunen har samverkansavtal med, redovisa en befolkningsprognos över 
kommunens 16-åringar de kommande fem åren (år 2019-2024) samt vilka 
kommunala och fristående gymnasieskolor som erbjuder de i ansökan 
aktuella programmen. Uppgift om antal befintliga utbildningsplatser på 
respektive program och inriktning och uppgift om kommunen avser att 
erbjuda sökta program och inriktningar läsåret 2019/2020 samt om möjligt 
2020/2021 ska också lämnas.  
 
Redogörelse enligt ovan framkommer i bilagt yttrande. 
 
Beslutsunderlag 
Beslutsförslag den 6 mars 2019 
Bilaga – Yttrande 
Bilaga - Ansökan 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
Övervägande 
Sammantaget bedöms de ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska 
konsekvenserna för Varbergs kommun som små eftersom ansökan avser en 
etablering av fristående gymnasieskola i en grannkommun dit få elever 
söker sig för utbildning. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
UAN § 41 Dnr  

 
 

Budget 2020 och långtidsplan 2021-2024 
 
Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 

1. Lägga informationen till handlingarna. 
 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Beskrivning av ärendet 
Stefan Tengberg, ekonomidirektör och Malin Ung, budgetchef presenterar 
plan för budget 2020 och långtidsplan 2021-2024. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
UAN § 42 Dnr  

 
 

Näringslivs- och destinationskontoret (NOD), 
information 
Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 

1. Lägga informationen till handlingarna. 
 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 
Beskrivning av ärendet 
Martin Andersson, näringslivsdirektör informerar om Näringslivs- och 
destinationskontorets (NOD) uppdrag och fokusområden. 
  
 
 
 
  



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2019-04-24 10 
   

 
  

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
UAN § 43 Dnr UAN 2019/0010 

 
 

Motion om mensskydd till skolelever och unga i 
Varbergs kommun och Region Halland 
Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknads beslutar 
 

1. Att förslaget om gratis mensskydd till skolelever i Varbergs kommun 
avstyrks för den del som rör gymnasieskolan. 

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Beskrivning av ärendet 
Birgitta Sagdahl Wildtberg (S) föreslår i en motion daterad den 13 
november 2018 att kommunfullmäktige tar ställning och beslutar i frågan 
om gratis mensskydd så att det täcker behovet för skolelever som går i 
kommunens skolor samt att kommunfullmäktige verkar för att 
regionfullmäktige tar ställning och beslutar om gratis mensskydd på 
ungdomsmottagningarna så att det täcker behovet för unga upp till 24 år. I 
motionen framhålls att frågan om gratis mensskydd handlar om 
jämställdhet och att normalisera och ta bort skammen för många unga 
kring mens. 
 
Motionen har skickats på remiss till förskole- och grundskolenämnden och 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för yttrande. 
 
Beslutsunderlag 
Beslutsförslag den 20 mars 2019 
Bilaga motion om gratis mensskydd i skolorna 
 
Övervägande 
Idag erbjuds elever på Peder Skrivares skola gratis mensskydd i viss 
utsträckning. Cirka varannan vecka görs beställningar av mensskydd av 
skolans skolsköterskor. De beställningar som görs motsvarar den 
efterfrågan som idag finns hos skolans elever under skoltid. 
 
Om skolan skulle tillhandahålla gratis mensskydd till samtliga elever skulle 
det innebära en merkostnad för skolan i form av inköp och en ökad 
administration kring inköpen.  
 
Mot bakgrund av att det inte finns någon efterfrågan på mensskydd utöver 
vad som idag finns tillgängligt och då inköp och tillhandahållandet av 
mensskydd skulle ta värdefulla resurser i anspråk föreslås att motionens 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

förslag om att tillhandahålla gratis mensskydd till skolelever i Varbergs 
kommun avstyrks.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
UAN § 44 Dnr UAN 2019/0035 

 
 

Motion om språkkrav för SFI 
Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 

1. Att avstyrka motionen. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 
Beskrivning av ärendet 
Olle Hallnäs (SD) föreslår i en motion att en tidsgräns på maximalt tre år 
införs för hur länge en individ kan nyttja Varberg kommuns SFI-
undervisning. Undervisningen ska istället förbereda individen för 
integration i Varberg genom dess ordinarie verksamhet. Syftet ska vara att 
individen inkluderas och lär sig snabbare genom att delta och vara aktiv i 
samhällets ordinarie verksamhet. 
 
Beslutsunderlag 
Beslutsförslag den 27 mars 2019 
Bilaga  - motion om språkkrav  
 
Övervägande 
Vuxenutbildningen i Varberg ser inget behov av att införa en maximal 
tidsgräns om tre år för SFI-studier. Rätten för invandrare att läsa svenska 
regleras i Skollagen kap. 20 §§ 31-32. 
 
§ 31 Skollagen (2010:800) 
”En person har rätt att delta i utbildning i svenska för invandrare från om 
med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 16 år, om han eller 
hon 

1. Är bosatt i landet, och 
2. Saknar sådana grundläggande kunskaper i svenska språket som 

utbildningen syftar till att ge” 
 
Tiden för att läsa SFI är inte reglerat i lagstiftningen. I motionen förslås en 
maximal tidsgräns på tre år, vilket motsvarar 2 400 undervisningstimmar. 
För elever som studerar SFI i Varbergs kommun används u genomsnitt 
890-950 undervisningstimmar, utifrån ett underlag på 298 elever. Under 
2018 har det funnits åtta elever som har behövt fler än 1 000 
undervisningstimmar och en elev som behövt 1 500 undervisningstimmar. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

För att säkerställa att progression sker och för att kunna fatta beslut om 
eventuell utökad studietid träffar vuxenutbildningen utförarna av SFI-
utbildningen för genomgång av varje enskild elevs kunskapsnivå. Sker inte 
progression avslutas eleven.  
 
Mot bakgrund av ovanstående anses det inte föreligga ett behov av att sätta 
en tidsgräns för SFI-studier och motionen föreslås därmed avstyrkas. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
UAN § 45 Dnr UAN 2019/0036 

 
 

Svar på motion från Olle Hällnäs (SD) Motion till 
Varberg kommunfullmäktige angående 
inkluderingsplikt 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 

1. Föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 
Beskrivning av ärendet 
Motion från Olle Hällnäs (SD) Motion till Varbergs Kommunfullmäktige 
angående inkluderingsplikt. 
 
Beslutsunderlag 
Angående punkt ett i så regleras detta i Lag (2013:156) om 
samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare.  
Angående punkt två så regleras detta i Förordning (2017:820) om 
etableringsinsatser för vissa nyanlända. 
Angående punkt tre så regleras detta i Förordningen (2017:819) om 
ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser.  
Utifrån detta så har Varbergs kommun en bra fungerade modell som har 
stöd i lagstiftning och gällande förordningar och ytterligare utredning är 
inte nödvändig. 
 
Övervägande 
Att föreslå Kommunfullmäktige att avslå motionen då den modellen för 
inkludering som används i Varbergs kommun följer gällande lagstiftning. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsens förvaltning 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
UAN § 46 Dnr UAN 2019/0020 

 
 

Motion om orienteringskurs - utbildning till 
yrkesfiskare 
Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 

1. Avstyrka motionen om att kommunen inleder en utredning om 
möjligheten att anordna utbildning i yrket som yrkeskustfiskare. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 
Beskrivning av ärendet 
Birgitta Sagdahl Wildtberg (S) föreslår i en motion att kommunen inleder 
en utredning om möjligheten att anordna en orienteringskurs som en 
introduktion i yrket som yrkeskustfiskare med teori och praktik samt att 
kommunen arbetar för att det anordnas en arbetsmarknadsutbildning 
och/eller gymnasieutbildning enligt motionens intention för dem som efter 
orienteringskursen vill bli yrkesfiskare. 
 
Beslutsunderlag 
Beslutsförslag den 26 februari 2019. 
Bilaga – motion om orienteringskurs/utbildning yrkesfiskare 
 
Övervägande 
Vuxenutbildningen i Varberg har tidigare bedrivit lärlingsutbildning mot 
yrkesfiskare under perioden HT 2012- VT 2015. 
 
Vid dialog med branschorganisation Sveriges Fiskares 
Producentorganisation (SFPO) samt Havs- och kustfiskarnas 
Producentorganisation (HKPO) framkommer att det är svårt att starta en 
sådan utbildningsinsats av flera olika anledningar. Bland annat krävs licens 
för att köpa/överta fiskefartyg och det finns även en osäkerhet när det gäller 
kvotfångster. Därutöver är det svårt att garantera jobb efter avslutad 
utbildning. Vuxenutbildningens uppdrag är att bedriva utbildningar som i 
första hand ska skapa möjlighet till arbete, i andra hand för behörighet till 
eftergymnasiala studier (skollagen 2010:800). 
 
Antal personer som är yrkesverksamma inom fisket i Halland är inte stort, 
vilket innebär att det inte ses som ett bristyrke. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

Skulle behov och intresse av att anordna en utbildning i enlighet med 
motionens förslag uppkomma framöver finns det dock anledning att se över 
frågan på nytt. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 

 
 
 
 
 
  



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2019-04-24 17 
   

 
  

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
UAN § 47 Dnr  

 
 

Redovisning av demokratiprojektet på PS 
 
Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 

1. Lägga informationen till handlingarna. 
 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Beskrivning av ärendet  
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutade den 25 februari 2019, 
§ 21 att 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?  
 
Elever från PS redovisar resultatet av genomförd undersökning där en 
enkät skickats ut till elever på PS. Sammanfattningsvis visar 
undersökningen att majoriteten av de tillfrågade vill studera vidare utan 
lång paus efter studenten. En orsak till att man inte vill studera vidare är 
låg motivation. De tillfrågade tycker inte att man har fått tillräcklig 
information om vidare studier på högskola eller universitet. 
Undersökningen visar också att bra information och jobbskuggning är 
givande inför framtida val av studier. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
UAN § 48 Dnr  

 
 

Återkoppling och arbete med nämndens mål 
2020-2023 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Maria Gustafsson, förvaltningschef presenterar förslag till 
målformuleringar till utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens mål- och 
inriktningsdokument 2020-2023. Nämnden ges möjlighet att diskutera 
målen och lyfta fram synpunkter. Återkoppling och fortsatt arbete med 
nämndens mål planeras för nästkommande nämndsammanträde den 27 
maj 2019. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
UAN § 49 Dnr  

 
 

Förvaltningen informerar 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

1. Arbetsmarknadsenheten 
 
Christer Allestad, avdelningschef, informerar om 
arbetsmarknadsenhetens organisation och verksamhet. 
 

2. Omorganisation 
 
Maria Gustafsson, förvaltningschef informerar om omorganisation 
och personalförändringar inom utbildnings- och 
arbetsmarknadsförvaltningen. 
 

3. Föreningsrådet 
 
Eva Pehrsson (C), ordförande och Maria Gustafsson, 
förvaltningschef berättar kort om Föreningsrådets verksamhet. Eva 
Pehrsson-Karlsson (C) informerar om att hon närvarat vid 
Föreningsrådets årsmöte där det fastställdes att kommunen, istället 
för en ordinarie plats, ska ha en ersättarplats i Föreningsrådets 
styrelse under 2019. Christer Allestad, avdelningschef kommer att 
vara kommunens representant och ersättare i styrelsen. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
UAN § 50 Dnr  

 
 

Anmälan och återrapportering om kränkande 
behandling/diskriminering/trakasserier 
 
Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar  
 

1. bordlägga ärendet till nästa sammanträde. 
 
 

UAN 2019/0070-6 Anmälan om kränkande behandling av elev på Peder 
Skrivares skola 

UAN 2019/0070-4 Anmälan om kränkande behandling av elev på Peder 
Skrivares skola 

UAN 2019/0070-3 Anmälan om kränkande behandling av elev på Peder 
Skrivares skola 

 
UAN 2019/0087-1 Återrapportering om kränkande behandling av elev 

på Peder Skrivares skola 
UAN 2019/0087-2 Återrapportering om kränkande behandling av elev 

på Peder Skrivares skola 
UAN 2019/0087-3 Återrapportering om kränkande behandling av elev 

på Peder Skrivares skola 
UAN 2019/0087-4 Återrapportering om kränkande behandling av elev 

på Peder Skrivares skola 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
UAN § 51 Dnr  

 
 

Delegeringsbeslut 
 
Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar  
 

1. bordlägga ärendet till nästa sammanträde. 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 

UAN 2019/0090-3 Delegeringsbeslut – beslut om avstängning av 
elev på Peder Skrivares skola 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
UAN § 52 Dnr  

 
 

Övrig fråga 
 
YH-utbildningar 
 
Fråga ställs av Jeanette Qvist (S) rörande status för upphandling av YH-
utbildningar. 
 
Maria Gustafsson, förvaltningschef informerar om att yrkeshögskolan (YH) 
haft ute fyra utbildningar ute för upphandling. Dessvärre har inga anbud 
inkommit varför en förnyad upphandling har gjorts för två av 
utbildningarna, Systemutvecklare och Mjukvaruutvecklare. Folkuniversitet 
har nu kunnat meddelas tilldelningsbeslut för dessa utbildningar. 
 
Rektor för YH kommer att finna lösning för att genomföra utbildning för 
Energitekniker, specialisering vindkraft samt Järnvägsprojektör med hjälp 
av utvecklingsledare på Campus. Utbildare upphandlas för genomförande. 
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