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Beslutande Eva Pehrsson-Karlsson (C), 

ordförande  

Jeanette Qvist (S), vice ordförande 

Anne Tano (M) 

Margit Kastberg (M) 

Roger Nolsa (C) 
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Kent Norberg (S) 
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Övriga deltagare Maria Gustafsson, förvaltningschef 

Viktoria Thonäng, verksamhetsutvecklare 

Dan Persson, administrativ chef 

Marinette Edlund, utvecklingsstrateg, § 14 

Christer Allestad, avdelningschef, § 15 

Christina Karlsson, enhetschef arbetsmarknadsenheten, § 15 

Karin Vidarsson, administratör, §§ 14-20 

Elin Isaksson, HR-konsult, §§ 14-20 

Utses att justera Samuel Molin (S) 
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och tid 
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Sekreterare Viktoria Thonäng Paragraf 14-28 

Ordförande Eva Pehrsson-Karlsson (C) 

Justerande Samuel Molin (S)   
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 14 Dnr  
 
 

GDPR och granskningsrapport, information 

 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Marinette Edlund, utvecklingsstrateg, informerar om 
dataskyddsförordningen (GDPR) samt granskningsrapport rörande 
nämndens förteckning av personuppgiftsbehandlingar. 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 15 Dnr  
 
 

Vuxenutbildningen och 
arbetsmarknadsenheten, information 

 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Christer Allestad, avdelningschef, presenterar vuxenutbildningens uppdrag 
och verksamhet. 
 
Christina Karlsson, enhetschef, presenterar arbetsmarknadsenhetens 
verksamhet och uppdrag. 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 16 Dnr UAN 2020/0060 

 
 

Månadsrapport till och med februari 2020 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 

1. Godkänna månadsrapporten till och med februari 2020 och 

översända den till kommunstyrelsen 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Månadsrapport enligt riktlinjer från kommunstyrelsen 
 

Beslutsunderlag 
Bifogade rapport 

 

Övervägande 
Genomgång med områdeschefer 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 
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 § 17 Dnr UAN 2020/0047 

 
 

Uppföljning av intern kontroll 2019 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

1. Godkänna uppföljningen av intern kontroll 2019 och översända den 

till kommunstyrelsen. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Uppföljning av den interna kontrollplan som nämnden har fattat beslut om 
för 2019 
 

Beslutsunderlag 
Redovisning av den av nämnden fastställda interna kontrollplan för 2019 

 

Övervägande 
 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Click here to enter text. 
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 § 18 Dnr UAN 2020/0040 

 
 

Internkontrollplan 2020 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 

1. Godkänna internkontrollplan 2020 med ändringen att de två risker 

som beslutades på arbetsutskottet 2020-03-16, § 10 ersätts med 

följande risk och kontrollmoment: 

 

Risk: Att uppföljning av arbetsmiljö inom förvaltningens 
verksamheter inte säkerställs och rapporteras. 

  
Kontrollmoment: Säkerställa att det systematiska arbetsmiljöarbetet 
efterlevs och att rutiner för samverkan upprätthålls. 
 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Eva Pehrsson-Karlsson (C), ordförande föreslår att de risker som 

beslutades på arbetsutskottet 2020-03-16, § 10 ersätts med följande risk 

och kontrollmoment: 

 

Risk: Att uppföljning av arbetsmiljö inom förvaltningens verksamheter inte 
säkerställs och rapporteras 
  
Kontrollmoment: Säkerställa att det systematiska arbetsmiljöarbetet  
efterlevs och att rutiner för samverkan upprätthålls. 
 
Jeanette Qvist (S) föreslår bifall till ordförandes förslag. 
 

Beslutsordning 
Ordförande frågar om nämnden kan fatta beslut enligt förslag från 
ordförande och finner att så sker. 
 

Beskrivning av ärendet 
Intern kontroll syftar till att förebygga, upptäcka och åtgärda fel och brister 
som hindrar att organisationen kan nå sina mål på ett säkert och effektivt 
sätt. 
 
Enligt kommunallagen ska nämnderna se till att den interna kontrollen är 
tillräcklig. Arbetet med den interna kontrollen ska ske i enlighet med de 
riktlinjer och tillämpningsanvisningar som kommunfullmäktige fattat 
beslut om 2013. 
 
Alla nämnder och styrelser i Varbergs kommun ska senast i mars varje år 
anta en plan för den interna kontrollen som ska överlämnas till 
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kommunstyrelsen under samma månad. Arbetet med internkontrollplanen 
ska ha föregåtts av en riskanalys. 
 

Beslutsunderlag 
Bilaga - Plan för internkontroll 2020 

 

Övervägande 
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har gjort en inventering av 

risker samt en riskanalys. Risker med ett högt riskvärde har tagits med i 

nämndens internkontrollplan enligt kommunfullmäktiges riktlinjer och 

tillämpningsanvisningar. Risker som har ett lägre riskvärde arbetar 

förvaltningen vidare med som en del av egenkontrollen.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 
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 § 19 Dnr UAN 2020/0025 

 
 

Fastställande av kursorganisation för gymnasial 
vuxenutbildning andra halvåret 2020 och första 
halvåret 2021 

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

2020 och första halvåret 2021. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

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 2020 och första halvåret 2021. 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 2020 och första halvåret 2021 
 

• 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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• Lärlingsutbildning kommer att erbjudas utifrån individuella behov. 

• Skapa nya utbildningspaket utifrån arbetsmarknadens behov och i 
samarbete mellan Arbetsmarknadsenheten, Arbetsförmedlingen och 
Vuxenutbildningen.    

 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 20 Dnr UAN 2020/0019 

 
 

Motverka digitalt utanförskap - remissvar på 
motion ställd av Lukas Nord Axelsson (S) 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 

1. Med hänvisning till utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens 

överväganden avstyrka motionen. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jeanette Qvist (S) föreslår att motionen tillstyrks med hänvisning till att 
nämnden ser ett behov av att motverka digitalt utanförskap och har 
resurser att bistå med i arbetet för att motverka ett digitalt utanförskap. 
 
Eva Pehrsson-Karlsson (C), ordförande föreslår att motionen avstyrks. 
 

Beslutsordning 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut. 

 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet 

beslutar enligt ordförandes förslag. 

 

Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig mot beslutet. 

 

Beskrivning av ärendet 
Lukas Nord (S) föreslår i en motion att kommunen tar fram en plan för att 
långsiktigt motverka digitalt utanförskap samt att det så snart som möjligt 
erbjuds en utbildning, via kommunen eller annan utbildningssamordnare, 
för dem som riskerar att hamna eller befinner sig i digitalt utanförskap. 
 
Motionen har skickats på remiss till samtliga nämnder. 
 

Beslutsunderlag 
Bilaga: Motverka digitalt utanförskap – motion ställd av Lukas Nord (S) 

 

Övervägande 
Digitaliseringsrådets fördjupningsrapport ”Delaktighet i en digital tid” från 
november 2019 lyfter bland annat att stat och kommuner behöver växla 
upp sitt åtagande för digital delaktighet för att främja ökad inkludering. 
Regeringen anger i sin digitaliseringsstrategi att ”alla ska ha förmågan och 
möjligheten att delta i ett digitalt samhälle”. 
 
Både staten och kommunen har ett viktigt ansvar för att främja delaktighet, 
välfärden behöver värna om invånarna och det demokratiska samhället. 



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2020-03-30 11 
   

 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

När samhället digitaliseras behövs det en lättillgänglig och stabil struktur 
för handledning och lärande. 
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ska möjliggöra ett livslångt 
lärande för alla. I det arbetet är att skapa förutsättningar för att motverka 
digitalt utanförskap en viktig del. Nämndens verksamhetsområden är 
vidare reglerade av bland annat diskrimineringslagen och en skyldighet att 
erbjuda särskilt pedagogiskt stöd och tillgänglighet.  
Förvaltningen arbetar också tillsammans med övriga förvaltningar för att 
öka tillgängligheten på de digitala plattformarna. Enligt 
”Webbtillgänglighetsdirektivet” (EU-direktiv från 2016) finns det nya krav 
som ska gälla på befintliga webbplatser senast den 23 september 2020. 
Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har föreskriftsrätt om 
detaljerna för att leva upp till kraven i direktivet. I korthet innebär 
föreskrifterna att offentliga aktörer ska: 
1. Utforma webbplatser, appar och dokument som sprids via dessa, och så 
långt det är möjligt, även innehåll som sprids via tredje part (exempelvis 
sociala medier), så att de är möjliga att uppfatta, hanterbara, begripliga och 
robusta. 
2. Erbjuda användare möjlighet att påtala brister i förhållande till 
ovanstående och begära att få det åtgärdat, samt möjlighet att begära ut 
information som undantagits i punkt 1. 
3. Regelbundet publicera en tillgänglighetsredogörelse som redovisar hur 
man uppfyller punkt 1 och innehåller länk till kommentarsfunktionen som 
beskrivs i punkt 2 ovan, samt länk till den instans som har tillsynsansvar 
(DIGG). 
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens arbete för att motverka 
digitalt utanförskap och skapa digital inkludering sker bland annat genom: 

• Att resurser tillhandahålls för att främja kunskap i syfte att 

motverka digitalt utanförskap hos verksamheternas deltagare, 

elever och studenter. 

• Att individuellt stöd erbjuds medborgare och deltagare i digitala 
processer, såsom e-tjänster. 

• Att det i projektverksamhet satsas på att öka kunskap och digital 
inkludering hos aktörer i det lokala och regionala näringslivet. 

Förvaltningen vill understryka att det också framgår av måltexten i 

fullmäktiges målområde ”Ett samhälle för alla” att utvecklingen av 

kommunens service och tjänster också ska ske på ”traditionellt” sätt och 

inte bara genom ökat användande av digitala plattformar.  

Mot bakgrund av det arbete som idag pågår inom förvaltningen i syfte att 

motverka digitalt utanförskap föreslås motionen avstyrkas. 

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

 

 
 
 

 
  

https://webbriktlinjer.se/lagkrav/webbdirektivet/tillganglighetsutlatande/
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 § 21 Dnr UAN 2020/0051 
 
 

Ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola 
om godkännande som huvudman för en 
utökning av en befintlig fristående 
gymnasieskola - yttrande 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 

1. Godkänna yttrandet gällande ansökan från Drottning Blankas 

Gymnasieskola om godkännande som huvudman för en utökning av 

befintlig fristående gymnasieskola i Varbergs kommun med tillägg. 

2. Översända yttrandet till kommunstyrelsen. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Anne Tano (M) föreslår: 

1. Med följande tillägg godkänna yttrandet gällande ansökan från 
Drottning Blankas Gymnasieskola om godkännande som huvudman 
för en utökning av befintlig fristående gymnasieskola i Varbergs 
kommun.  

 
Nuvarande kapacitet i den kommunala gymnasieskolan är inte 
tillräcklig för att möta de behov som prognoserna i 
befolkningstillväxt och teknisk utveckling pekar mot. I en växande 
kommun ska elever erbjudas god utbildning, antingen i egen regi 
eller med fristående aktörer. Nämnden har 2019-04-24 beslutat 
om en behovsanalys kring framtidsbehov för 
gymnasieundervisning i Varberg. Det är positivt att fristående 
gymnasieskolan Drottning Blanka vill utöka utbildningsprogram 
och bidra till ett varierat utbud av utbildningar för våra ungdomar 
i Varberg. Även samverkan med näringslivet är viktigt för att 
möta ett växande Varberg och bibehålla kvalitén med rätt och 
efterfrågade utbildningar. Idag sker en dialog med företagen i 
Varberg för att öka vetskapen kring utbildningsbehovet.   

  
Yttrandet i övrigt bygger på att det antal program och platser som 
idag finns på Peder Skrivares skola är intakt. 

  
2. Översända yttrandet till kommunstyrelsen 

 

Jeanette Qvist (S) föreslår bifall till förvaltningens förslag. 

 

Roger Nolsa (C) föreslår bifall till förslag från Anne Tano (M). 

 

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut.  
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Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar 

enligt förslag från Anne Tano (M). 

 

Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig skriftligt mot beslutet. 

 

Beskrivning av ärendet 
Drottning Blankas gymnasieskola har hos Skolinspektionen ansökt om 

godkännande som huvudman för en utökning av befintlig gymnasieskola i 

Varbergs kommun från och med läsåret 2021/2022. Ansökan avser 

ekonomiprogrammet med inriktningarna ekonomi samt juridik. Vid fullt 

utbyggd verksamhet år 2023 beräknas det totala elevantalet till 72 elever. 

 

Varbergs kommun har möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 

kap. 5 § skollagen (2010:800). Kommunens yttrande ska innehålla en 

konsekvensbeskrivning av vilken 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 2020–2025) samt vilka 

kommunala och fristående gymnasieskolor som idag erbjuder det 

nationella ekonomiprogrammet med inriktningarna ekonomi samt juridik. 

Uppgift om antalet befintliga utbildningsplatser på respektive sökt program 

och inriktning samt uppgift om kommunen avser att erbjuda sökt program 

och inriktningar läsåret 2020/2021 samt om möjligt läsåret 2021/2022. 

 

Redogörelse enligt ovan redovisas i bilagt yttrande. 

 

Beslutsunderlag 
Bilaga – Yttrande över ansökan om utökning av befintlig fristående 

gymnasieskola vid Drottning Blankas gymnasieskola i Varberg 

 

Övervägande 
Enligt bilagt yttrande görs bedömningen att en utökning av Drottning 

Blankas gymnasieskola med i ansökan aktuellt program och inriktningar 

skulle kunna få ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser 

för den kommunala gymnasieskolan i Varbergs kommun. Detta till följd av 

att ett minskat elevunderlag leder till sämre ekonomiska förutsättningar för 

att kunna bedriva den pedagogiska verksamheten med god kvalitet samt 

kan leda till behov av omorganisation och omdimensionering av 

utbildningsplatser. 
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¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 

 

 
 

 Varberg 2020-04-
01 

 

Reservation från Socialdemokraterna i utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden gällande ärende 11 – Yttrande 
över ansökan om utökning av befintlig fristående 
gymnasieskola vid Drottning Blankas Gymnasieskola i 
Varberg 
 
Vi reserverar oss mot Alliansens tillägg till förvaltningens förslag till 
yttrande där Alliansen ser positivt på att den fristående gymnasieskolan, 
Drottning Blanka, vill utöka med ekonomiprogrammet. Detta går helt emot 
de slutsatser som förvaltningen för fram i sitt yttrande där de tydligt lyfter 
att en utökning av ekonomiprogrammet med inriktning ekonomi och 
juridik, totalt antal platser 72, skulle kunna få ekonomiska, organisatoriska 
och pedagogiska konsekvenser för den kommunala gymnasieskolan, PS. 
Vid ett minskat elevunderlag försämras de ekonomiska förutsättningarna, 
och därmed de pedagogiska och organisatoriska.  
PS möter idag det behov av platser som efterfrågas på ekonomiprogrammet 
och nämnden har beslutat om en behovsanalys för att möta ett kommande 
ökat behov av gymnasieplatser. Kommunen planerar nu för att tillskapa en 
utökning av PS för 2 400 elever år 2032. Alliansen visar återigen att de vill 
skapa förutsättningar för att den privata skolmarknaden ska ta större 
marknadsandelar i Varbergs kommun. Detta kommer att få konsekvenser 
för kommunens planering av hur en utökning av PS ska dimensioneras. Vid 
varje investering gäller det att kommunen hushållar med skattepengar och 
skapar de bästa förutsättningarna för verksamheterna att bedriva en 
effektiv organisation, både kostnadsmässigt och organisatoriskt. Får vi ett 
sämre söktryck på de kommunala gymnasieplatserna så kommer vi stå med 
kostnader i vår organisation, samtidigt som vi ska betala elevpeng till de 
fristående. Förvaltningen påtalar även i sitt yttrande att de ser en risk för 
överetablering av högskoleförberedande program. Men det är tydligt att 
Alliansens ideologiska vilja att värna de fristående skolornas 
förutsättningar på skolmarknaden är viktigare än att hushålla med 
skattepengar och att skapa bästa möjliga förutsättningar för vår 
kommunala gymnasieskola.  
 
För den socialdemokratiska gruppen i Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden  
 
Jeanette Qvist, vice ordförande i Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden (S) 
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 § 22 Dnr UAN 2020/0052 
 
 

Ansökan om idrottsutbildning vid den 
fristående gymnasieskolan Sveriges 
Ridgymnasium Varberg i Varbergs kommun - 
yttrande till Skolinspektionen 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 

1. Godkänna yttrandet gällande ansökan från Sveriges Ridgymnasium 

AB om godkännande som huvudman för nationellt godkänd 

idrottsutbildning i Varbergs kommun. 

2. Översända yttrandet till kommunstyrelsen. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Sveriges Ridgymnasium AB har hos Skolinspektionen ansökt om 

godkännande som huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning vid 

den fristående gymnasieskolan Sveriges Ridgymnasium i Varbergs 

kommun från och med läsåret 2021/2022. Ansökan avser 

Naturbruksprogrammet med yrkesutgång hästskötare. Vid fullt utbyggd 

verksamhet år 2023 beräknas det totala elevantalet till 18 elever.  

 

Varbergs kommun har möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 

kap. 5 § skollagen (2010:800). Kommunens yttrande ska innehålla en 

konsekvensbeskrivning av vilken 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 2020–2025). En 

sammanställning över antalet kommunala gymnasieskolor i kommunen 

som idag erbjuder utbildning liknande den sökta idrottsutbildningen och 

vid nationellt godkänd idrottsutbildning vilka idrotter kommunen har 

tillstånd för ska även redovisas.  

 

Redogörelse enligt ovan redovisas i bilagt yttrande. 
 
 

Beslutsunderlag 
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Bilaga – Yttrande rörande ansökan från den fristående gymnasieskolan 

Sveriges Ridgymnasium AB 

 

Övervägande 
Överväganden redovisas i bilagt yttrande. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 
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 § 23 Dnr UAN 2020/0053 
 
 

Ansökan om godkännande som huvudman för 
en utökning av en befintlig fristående 
gymnasieskola vid LBS Kreativa Gymnasiet 
Kungsbacka - remissvar 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 

1. Godkänna yttrandet gällande ansökan från Ljud och bildskolan om 

godkännande som huvudman för en utökning av befintlig fristående 

gymnasieskola i Kungsbacka kommun. 

2. Översända yttrandet till kommunstyrelsen. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Ljud och Bildskolan LBS AB har hos Skolinspektionen ansökt om 

godkännande som huvudman för en utökning av befintlig gymnasieskola i 

Kungsbacka kommun från och med läsåret 2021/2022. Ansökan avser 

teknikprogrammet, inriktning informations- och medieteknik. Vid fullt 

utbyggd verksamhet år 2023 beräknas det totala elevantalet till 36 elever. 

 

Varbergs kommun har möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 

kap. 5 § skollagen (2010:800). Kommunens yttrande ska innehålla en 

konsekvensbeskrivning av vilken 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 2020–2025) samt vilka 

kommunala och fristående gymnasieskolor som idag erbjuder det 

nationella ekonomiprogrammet med inriktningarna ekonomi samt juridik. 

Uppgift om antalet befintliga utbildningsplatser på respektive sökt program 

och inriktning samt uppgift om kommunen avser att erbjuda sökt program 

och inriktningar läsåret 2020/2021 samt om möjligt läsåret 2021/2022. 

 

Redogörelse enligt ovan redovisas i bilagt yttrande. 

 

 

Beslutsunderlag 
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Bilaga – Yttrande över ansökan från Ljud och Bildskolan LBS AB om 

godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående 

gymnasieskola vid LBS Kreativa Gymnasiet i Kungsbacka 

 

Övervägande 
Överväganden redovisas i bilagt yttrande. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 
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 § 24 Dnr UAN 2020/0054 
 
 

Ansökan om godkännande som huvudman för 
nationellt godkänd idrottsutbildning vid den 
fristående gymnasieskolan Sveriges 
Ridgymnasium Kungsbacka - remissvar till 
Skolinspektionen 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 

1. Godkänna yttrandet gällande ansökan Sveriges Ridgymnasium AB 

om godkännande som huvudman för nationellt godkänd 

idrottsutbildning vid den fristående gymnasieskolan Sveriges 

Ridgymnasium i Kungsbacka kommun. 

2. Översända yttrandet till kommunstyrelsen. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Sveriges Ridgymnasium AB har hos Skolinspektionen ansökt om 

godkännande som huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning vid 

den fristående gymnasieskolan Sveriges Ridgymnasium i Kungsbacka från 

och med läsåret 2021/2022. Ansökan avser Naturbruksprogrammet med 

yrkesutgång hästskötare. Vid fullt utbyggd verksamhet år 2023 beräknas 

det totala elevantalet till 18 elever. 

 
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 2020–2025). En 

sammanställning över antalet kommunala gymnasieskolor i kommunen 

som idag erbjuder utbildning liknande den sökta idrottsutbildningen och 

vid nationellt godkänd idrottsutbildning vilka idrotter kommunen har 

tillstånd för ska även redovisas.  

 

Redogörelse enligt ovan redovisas i bilagt yttrande. 
 

Beslutsunderlag 
Bilaga – Yttrande över ansökan om godkännande som huvudman för 

nationellt godkänd idrottsutbildning vid den fristående gymnasieskolan i 

Kungsbacka 

 

Övervägande 
Se bilagt yttrande. 
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¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 
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 § 25 Dnr UAN 2020/0035 

 
 

Behörighet i ämnet samiska samt vissa 
läroplansändringar för ökad trygghet och 
studiero - remissvar till Skolinspektionen 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 

1. anta bifogat remissvar.  

 
2. remissvar skickas till utbildningsdepartementet under förutsättning 

att förskole- och grundskolenämnden antar samma remissvar. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Promemorian om behörighet i ämnet samiska samt vissa 

läroplansändringar för ökad trygghet och studiero har utarbetats inom 

Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).  

 

I promemorian föreslås att det i förordningen (2011:326) om behörighet 

och legitimation för lärare och förskollärare, den s.k. 

behörighetsförordningen, ska regleras vad som ska krävas för att en lärare 

ska vara behörig att undervisa i ämnet samiska i sameskolan. Förutom att 

läraren ska vara behörig att undervisa i sameskolan ska det krävas att 

läraren i sin utbildning har fullgjort minst 30 högskolepoäng i ämnet 

samiska. Läraren ska endast vara behörig att undervisa i ämnet samiska i 

motsvarande årskurser i sameskolan som lärarens utbildning i övrigt ger 

behörighet att undervisa i grundskolan. 

 

Det föreslås vidare att läroplanerna för specialskolan, grundsärskolan och 

gymnasiesärskolan ska förtydligas och kompletteras för att öka 

förutsättningarna för att eleverna ska ha en trygg lärmiljö som främjar 

studiero. Det ska lyftas fram att rektorn har ett särskilt ansvar för att alla 

elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Det 

ska även framgå att skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning 

och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och 

för att bidra till en god arbetsmiljö. Skolans mål ska också vara att varje elev 

visar respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever som en 

del av det gemensamma ansvaret för arbetsmiljön på skolan. Motsvarande 

ändringar har redan genomförts i läroplanerna för grundskolan, 

sameskolan och gymnasieskolan. 

 

Ändringarna i läroplanerna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2020 och 

ändringarna i behörighetsförordningen föreslås träda i kraft den 1 juli 
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2022. 

 

Remissvaret är begränsat till de delar i promemorian som handlar om 

ändringar för ökad trygghet och studiero i läroplanerna för specialskolan, 

grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Anledningen till att svar inte 

lämnas på delar som gäller behörighet i ämnet samiska är på grund av 

förvaltningarnas begränsade erfarenhet. 

 

Beslutsunderlag 
Promemoria ”Behörighet i ämnet samiska samt vissa läroplansändringar 

för ökad trygghet och studiero” (dnr U2020/00232/S), daterat 2020-01-28 

Förslag på remissvar från Varbergs kommun 

 

Övervägande 
Vi instämmer i förslaget om att lyfta fram i läroplanerna att rektorn har ett 

särskilt ansvar för ”att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av 

trygghet och studiero”. Vi instämmer också i förslaget i läroplanerna att 

skolans mål ska vara att varje elev ”visar respekt för och hänsyn mot 

skolans personal och andra elever som en del av det gemensamma 

ansvaret för arbetsmiljön på skolan”. 

 

Vi anser dock att formuleringen i förslaget i läroplanerna om att skolans 

mål är ”Att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån 

sina förutsättningar, tar ansvar för sitt eget lärande och för att bidra till 

en god arbetsmiljö”, inte är anpassad för eleverna i dessa verksamheter. Vi 

anser att ”egen ansträngning” är ett begrepp som kan bli provokativ i 

samverkan med begreppet ”utifrån sina förutsättningar” då det finns en 

starkt begränsad förmåga för dessa elever att öka sina ansträngningar. 

Formuleringen ”egen ansträngning” anser vi är starkt förknippad med 

elevers förmåga till motivation i förskolan och grundskolan. Elevernas 

motivation i specialskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan, 

påverkas framförallt om skolan lyckas med sitt uppdrag att skapa de rätta 

förutsättningarna runt eleven. Vårt förslag är att ändringen istället 

formuleras så här: 

”Utifrån sina förutsättningar ska eleven ges möjlighet att vara delaktig 

och ta ansvar för sitt eget lärande och för att bidra till en god 

arbetsmiljö”. 

 

Varbergs kommun ska lämna ett gemensamt remissvar. Förvaltningen 

föreslår därför att nämnden beslutar anta remissvaret, men att det skickas 

till utbildningsdepartementet under förutsättning att förskole- och 

grundskoleförvaltningen antar samma remissvar. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Förskole- och grundskolenämnden 
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 § 26 Dnr UAN 2020/0021 

 
 

Ökad kompetens om neuropsykiatriska 
svårigheter och sex och samlevnad i 
lärarutbildningarna - remissvar till 
Utbildningsdepartementet 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 

1. Anta bifogat remissvar med tillägg. 

2. Översända remissvaret till Utbildningsdepartementet under 

förutsättning att förskole- och grundskolenämnden antar samma 

remissvar. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jeanette Qvist (S) föreslår att följande tillägg görs i yttrandet: 

 

Förskole- och grundskolenämnden anser att lärosätena bättre måste 

utforma lärarutbildningen så att undervisningskompetensen i sex- och 

samlevnad också speglar samtida utmaningar och bättre kan rusta 

eleverna för det som möter dem framför allt på internet idag. Av den 

anledningen bör promemorian kompletteras med en uppmaning till 

lärosätena att utforma lärarutbildningen i sex- och samlevnad i 

samarbete med forskare och frivilligorganisationer som har gedigen 

kunskap om hur dagens allt mer lättillgängliga och allt grövre pornografi 

starkt påverkar både barn- och ungas syn på sexualitet, samlevnad och 

värdegrund. 

 

Beslutsordning 
Eva Pehrsson-Karlsson (C), ordförande, konstaterar att det finns två förslag 

till beslut. 

 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden fattar 

beslut enligt förslag från Jeanette Qvist (S). 

 

Beskrivning av ärendet 
Varbergs kommun har fått promemorian ”Ökad kompetens om 
neuropsykiatriska svårigheter och sex och samlevnad” på remiss från 
Utbildningsdepartementet. 
 
I promemorian föreslås förändrade krav i förskolelärar-, grundlärar-, 
ämneslärar- och yrkeslärarexamen i syfte att säkerställa studenternas 
kompetens i fråga om neuropsykiatriska svårigheter. I syfte att säkerställa 
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studenternas kompetens kring identitet, sexualitet och samlevnad föreslås 
förändrade krav i grundlärar-, ämneslärar- och yrkesexamen. 
 
Förordningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021 och ska 
tillämpas första gången i fråga om utbildning som bedriva och examina som 
utfärdas efter utgången av juni 2021. 
 
Promemorian finns att läsa i sin helhet på regeringens hemsida. 
 
Varbergs kommun ska lämna ett gemensamt remissvar. Förvaltningen 
föreslår därför att nämnden beslutar antar remissvaret, men att det 
översänds till Utbildningsdepartementet under förutsättning att förskole- 
och grundskolenämnden antar samma remissvar. 
 

Beslutsunderlag 
Bilaga – Yttrande från Varbergs kommun på promemorian ”Ökad 

kompetens om neuropsykiatriska svårigheter och sex och samlevnad”. 

 

Övervägande 
Förvaltningen anser att förslagen i promemorian i grunden är bra, men vill 

lyfta fram några specifika synpunkter vilka framkommer i bilagt 

remissyttrande. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Förskole- och grundskolenämnden 

Utbildningsdepartementet 

 

 
 

 
  

https://www.regeringen.se/48f508/contentassets/de59964617c042f9a6f7c83508bdb1c2/okad-kompetens-om-neuropsykiatriska-svarigheter-och-sex-och-samlevnad-i-lararutbildningarna.pdf
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 § 27 Dnr UAN 2019/0127 
 
 

Förvaltningen informerar 

 
Coronaviruset, covid-19 
 
Maria Gustafsson, förvaltningschef, informerar om nuläget i förvaltningen 
med anledning av Coronaviruset.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 28 Dnr UAN 2019/0121 
 
 

Delegeringsbeslut 

 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 

1. Godkänna rapportering av delegeringsbeslut. 

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Delegeringsbeslut UAN 2020/0059-1, Beslut om Ansökan om ersättning 
avseende kostnader för dagliga resor mellan bostad och gymnasieskola, 
gymnasiechef Tobias Ramstedt 
 
Delegeringsbeslut UAN 2020/0062-3, Beslut att inte yttra sig över 
detaljplan för tärnan 4 m.fl., förvaltningschef Maria Gustafsson  
 
Delegeringsbeslut UAN 2020/0064, Delegeringsbeslut avseende 
distansundervisning och studiedag, ordförande Eva Pehrsson-Karlsson (C) 
 
Delegeringsbeslut KS 2020/0182, Förflyttning av medarbetare 2020 03 18, 
personaldirektör Kristina Taremark 
  

 

 
 
 


