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Plats och tid Stadshus C Kommunfullmäktiges sessionssal, klockan 8.30 – 12.05 

Beslutande Eva Pehrsson-Karlsson (C), ordförande 
Katarina Eiderbrant (S), vice ordförande 
Anne Antonsson (M) 
Joel Jacobsson (M) 
Roger Nolsa (C) 
Marianne Nord Lyngdorf (L) 
Niclas Zander (KD) 
Kent Norberg (S) 
Anton Karlsson Rask (S) 
Per Olsson (S) 
Jan-Olof Skoglund (SD) 
 

 

Ersättare – 
inte tjänstgörande 

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

 

Övriga deltagare Maria Gustafsson, förvaltningschef 
Dan Persson, administrativ chef 
Viktoria Thonäng, utvecklingsstrateg 
Ann-Mari Christensen Jägryd, lokalstrateg/nämndsekreterare 
Jenny Jakobsson, projektledare/fastighetsutvecklare, § 39 
Helen Treslow, byggprojektledare, § 39 
Christer Allestad, avdelningschef/rektor, § 41 
Tobias Ramstedt, gymnasiechef, § 43 
 

Utses att justera Jan-Olof Skoglund (SD) 

Justeringens plats 
och tid 

 

Sekreterare Ann-Mari Christensen Jägryd Paragraf 39-44 

Ordförande Eva Pehrsson-Karlsson (C) 

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

 

 
 § 39 Dnr  
 
 

Förstudie "Framtida gymnasieplatser Peder 
Skrivares skola", information 
Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 

1. Godkänna informationen om arbetet med förstudien ”Framtida 
gymnasieplatser Peder Skrivares skola”. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Beskrivning av ärendet 
Jenny Jakobsson, projektledare/fastighetsutvecklare, från 
samhällsutvecklingskontoret och Helen Treslow, byggprojektledare från 
Varbergs Fastighets AB (VFAB) informerar om arbetet med förstudien 
”Framtida gymnasieplatser Peder Skrivares skola”. 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag:  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 40 Dnr UAN 2022/0053 

 
 

Budget 2023 och plan 2024-2027 
Beslut 
Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden beslutar  

 
1. Godkänna underlaget för budget 2023 och långtidsplan 2024–2027 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Katarina Eiderbrant (S), Kent Norberg (S), Anton Karlsson Rask (S) och Per 
Olsson (S) deltar inte i beslutet. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
Upprättat underlag till budget och långtidsplan enligt fastställt 
planeringsunderlag för perioden 
 
 
Beslutsunderlag 
Bilaga – Underlag till budget 2023 och långtidsplan 2024–2027 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen för vidare 

hantering 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 41 Dnr UAN 2022/0012 

 
 

Kvalitetsrapport för vuxenutbildningen, 
integrationsenheten och 
arbetsmarknadsenheten (VIA) 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 

1. Godkänna kvalitetsrapport för vuxenutbildningen, 
integrationsenheten och arbetsmarknadsenheten (VIA). 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Beskrivning av ärendet 
Kvalitetsrapport för vuxenutbildningen, integrationsenheten och 
arbetsmarknadsenheten (VIA) utgör en del av det systematiska 
kvalitetsarbetet. Kvalitetsrapporten följer upp nyckeltal och verksamhet i 
syfte att utveckla och förbättra kvaliteteten. 

 
Beslutsunderlag 
Bilaga: Kvalitetsrapport för vuxenutbildningen, integrationsenheten och 
arbetsmarknadsenheten (VIA) 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunikation för publicering på 

medarbetarwebben 
Kommunstyrelsens förvaltning för 
kännedom 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 42 Dnr UAN 2022/0193 

 
 

Behovsanalys lokaler PS - komplettering 
Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 

1. Godkänna framtagen komplettering till behovsanalys rörande 
lokaler för PS. 

 
2. Översända den kompletterande behovsanalysen till 

kommunstyrelsen som underlag till förstudien ”Framtida 
gymnasieplatser Peder Skrivares skola”. 

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Beskrivning av ärendet 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutade i februari 2019 (UAN 
2019/0058) godkänna framtagen behovsanalys rörande lokaler för PS och 
översända den till kommunstyrelsen för åtgärdsval. 
 
Åtgärdsvalet godkändes av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i maj 
2021 (UAN 2021/0105) och sedan hösten 2021 pågår arbetet med 
förstudien ”Framtida gymnasieplatser Peder Skrivares skola”. 
Samhällsutvecklings-kontoret ansvarar för arbetet med förstudien som 
beräknas vara klar första kvartalet 2023. 
 
Prognos framtagen under våren 2022 avseende utveckling av volymer och 
behov för gymnasiesärskolan visar på en kraftig ökning från och med 
hösten 2022 och framåt. I samråd med samhällsutvecklingskontoret har 
utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen därför tagit fram en 
komplettering till behovsanalysen lokaler PS. Kompletteringen utgör 
underlag i förstudiearbetet. 
 
Gymnasiesärskolans behov av lokaler kommer att öka. Det gäller 
såväl på grund av volymökningar i målgruppen som behov av att 
möta målgruppens mer komplexa behov. 
 
Beslutsunderlag 
Bilaga – Behovsanalys lokaler PS – komplettering. 
 
Övervägande 
Framtagen komplettering till behovsanalys lokaler PS utgör ett viktigt 
underlag för arbetet med förstudien ”Framtida gymnasieplatser Peder 
Skrivares skola”. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen, 

samhällsutvecklingskontoret 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 § 43 Dnr  
 
 

Förvaltningen informerar 
Tobias Ramstedt, gymnasiechef informerar: 

1. Skolstart läsåret 2022/2023 
Drygt 600 elever antagna – ökning med knappt 60 elever. Det finns i 
nuläget inga lediga platser. 

2. Resultat 2021/2022 
Examensnivåerna i paritet med tidigare år. Betygsnivåerna upp något 
på teoretiska program och ned något på yrkesprogram. 

3. Dimensionering 2023-2024 
Osäkerhet kring kapacitetshöjande åtgärder. 

4. Fokusområden 2022-2023 
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), kommunalt 
aktivitetsansvar (KAA), samverkan mellan gymnasium och 
vuxenutbildning, betygsreform, obligatorisk högskolebehörighet på 
yrkesprogram, samverkan i regionen kring påverkan av 
dimensionering, framtidens skolorganisation, övergångar mellan 
grundskolan och gymnasiet. 

 
Maria Gustafsson, förvaltningschef informerar: 

5. Stabsinformation 
Rekrytering av ekonomichef avslutad. Jimmy Blomster tillträder 28 
november. 
Tjänst som utvecklingsstrateg omförhandlad till chefstjänst för 
kvalitet och utveckling. 
Kommunstyrelsen ansvarar för rekrytering av ny förvaltningschef. 
Dan Persson utsedd som ställföreträdare tills rekryteringen är 
avslutad. 

6. Statusrapport – massflyktingsdirektivet 
Kommunen har hittills tagit emot 130-140 flyktingar från Ukraina 
inom ramen för massflyktingsdirektivet. Kommunstyrelsen ansvarar 
för att ta fram boende. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
ansvarar för mottagande och att utrusta boendena. 

7. Avtal med Varbergs Föreningsservice 
Redovisning av historik och nuläge. Nuvarande avtal löper ut 31 
december 2022. Information kommer att lämnas till 
kommunstyrelsens arbetsutskott 30 augusti. 

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

 

 
 § 44 Dnr  
 
 

Delegationsbeslut 
Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 

1. Godkänna rapportering av delegationsbeslut. 
 
 
Avstängning av elev 
------------- 
 
Anmälan om kränkande behandling 
------------- 
 
Delegationsbeslut 
UAN 2022/0187, Beslut att avstå yttrande rörande detaljplan för Getakärr, 
förvaltningschef Maria Gustafsson 
UAN 2022/019-1, Beslut om tillfälliga dataskyddsombud, förvaltningschef 
Maria Gustafsson 
UAN 2022/0210-2, Yttrande över ansökan om nyetablering av fristående 
gymnasieskola i Marks kommun, ordförande Eva Pehrsson-Karlsson (C) 
 
Meddelanden 
------------ 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag:  
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