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7. Nytt beslut om dimensionering och programutbud för Peder
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8. Principer för beräkning av bidragsbelopp för fristående
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15.  Förvaltningen informerar

Eva Pehrsson-Karlsson 
Ordförande (C) 

Ann-Mari Christensen Jägryd 
Sekreterare 

Om handlingar saknas eller ytterligare beslutsunderlag önskas 
kontakta nämndens sekreterare Ann-Mari Christensen Jägryd, ann-
mari.christensen.jagryd@varberg.se, 0340-697402. 

mailto:ann-mari.christensen.jagryd@varberg.se
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4. Budget 2023 och långtidsplan 2024-2027

Handlingar i ärendet kommer senare.



5. Kapacitetshöjande åtgärder Peder Skrivares skola från och med 

hösten 2023, information
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Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 
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6. Kapacitetshöjande åtgärder Peder Skrivares 
skola från och med hösten 2023 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden besluta 

1. Nyttja 24 073 369 kronor (preliminär beräkning) av investeringsmedel
2023 för etablering av kapacitetshöjande åtgärder för Peder Skrivares
skola i kvarteret Renen från och med hösten 2023 till en ökad
hyreskostnad om 9 715 091 kronor (preliminär beräkning) per år.

2. Åtgärderna skall vara färdigställda innan höstterminens 2023 start.

Beskrivning av ärendet 
Antalet innevånare i Varbergs kommun ökar och därmed antalet gymnasie-
elever. 

Arbetet med förstudien ”Framtida gymnasieplatser Peder Skrivares skola” 
pågår och beräknas klar under första kvartalet 2023. Inför höstterminen 2023 
är bedömningen att det finns behov av ytterligare undervisningslokaler för att 
uppfylla skollagens krav (15e kap 30 §) avseende kommunens ansvar för att 
ungdomarna i kommunen erbjuds gymnasieutbildning av god kvalitet samt att 
vilka utbildningar som erbjuds och antalet platser på dessa så långt det är 
möjligt ska anpassas med hänsyn till ungdomarnas önskemål. Utöver detta 
kommer behov av evakuering av undervisningsverksamhet under tiden för 
utbyggnad av Peder Skrivares skola. Dessa behov förväntas redovisas i 
förstudien. 

Samhällsutvecklingskontoret (SUK) har presenterat tre alternativa placeringar 
för kapacitetshöjande åtgärder (paviljonger). 

- Området kring Varberg Energis verksamhet vid Västkustvägen
- Ytorna runt Rosenfredsskolan
- Kvarteret Renen

Varberg Energis område bedöms inte som möjligt med anledning av 
osäkerheten kring när området blir tillgängligt. Ytorna runt Rosenfredsskolan 
bedöms inte tillräckligt stora för att tillgodose det totala behovet av 
kapacitetshöjande åtgärder. Kvarteret Renen bedöms kunna tillgodose det 
totala behovet från och med höstterminen 2023 och vidare under byggtiden. 

http://www.varberg.se/
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Förvaltningen har framhållit och betonat vikten av att kapacitetshöjande 
åtgärder koncentreras till en plats under hela tiden fram till dess att 
utbyggnaden är klar och förordar därför kvarteret Renen. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutade 2022-11-21 
1. Förorda att kapacitetshöjande åtgärder för Peder Skrivares skola från

och med hösten 2023 etableras i kvarteret Renen.
2. För att gå vidare med de föreslagna åtgärderna enligt punkt 1 förutsätts

att det finns en godtagbar finansiering.

Beslutsunderlag 

Övervägande 
De kapacitetshöjande åtgärderna i kvarteret Renen syftar till att uppfylla 
skollagens krav (Skollag 2010:800, 15e kap 30 §) avseende 

- det kommunala ansvaret att erbjuda gymnasieutbildning av god
kvalitet till samtliga ungdomar i kommunen samt

- att vilka utbildningar som erbjuds och antalet platser på dessa ska så
långt det är möjligt anpassas med hänsyn till ungdomarnas önskemål.

Ekonomi och verksamhet 
Beslutet innebär att 24 073 369 kronor (preliminär beräkning) kronor nyttjas 
från avsatta investeringsmedel för kapacitetshöjande åtgärder för Peder 
Skrivares skola 2023. Totalt finns 30 miljoner kronor avsatta. 

Samråd 
Ärendet har hanterats tillsammans med samhällsutvecklingskontoret (SUK) 
och serviceförvaltningen i enlighet med kommunens riktlinjer för 
lokalförsörjning och investeringsprocess. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 

Dan Persson Ann-Mari Christensen Jägryd 
Tf förvaltningschef Nämndsekreterare/Lokalstrateg 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen för kännedom 
Servicenämnden för kännedom 
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Peder Skrivares skola för kännedom 
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7. Nytt beslut om dimensionering och 

programutbud för Peder Skrivares skola

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden besluta 

1. Godkänna dimensionering och programutbud för Peder Skrivares skola

läsåret 2023–2024.

Beskrivning av ärendet 

Programutbud 

Förvaltningen föreslår att programutbudet på Peder Skrivares skola är 
oförändrat läsåret 2023–2024 jämfört med läsåret 2022-2023. Utbudet 
erbjuder en bredd i utbildningar inom såväl studieförberedande- som 
yrkesprogram. 

Utbildningsplatser 

Med anledning av att kapacitetshöjande åtgärder kommer på plats inför 
höstterminen 2023 gör förvaltningen bedömningen att Peder Skrivare skola 
ska bereda plats för upp till 660 elever. 

Vid antagningen höstterminen 2022 antogs 610 elever på Peder Skrivare skola 
och dimensioneringen inför höstterminen 2023 ligger därför i linje med den 
ökning som förvaltningen prognosticerat med. Den motsvarar också den 
ökning av elevantalet som förelegat tidigare år.  

Vid dimensionering görs en avvägning om elevers möjligheter att få sitt 
förstahandsval, skolledningens möjligheter att planera en så effektiv 
organisation som möjligt, samt att det görs ekonomiska hänsynstaganden. 
Antalet antagna 2022 och antalet platser 2023 finns i tabellen nedan. 
inom ramen för beslutad dimensionering kan antalet platser på enskilda 
program justeras för att bättre möta elevernas intresse så att så många elever 
som möjligt kan bli erbjudna plats på sitt förstahandsval. 

En avvägning görs också för att få en bra balans mellan teoretiska och 
praktiska utbildningar. Vissa program har ett lågt antal platser, till dessa hör 
RL och HT. Dimensioneringen bygger på tidigare antagningar och antagandet 
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om liknande intresse nästkommande läsår. Vid behov kan dessa program 
dimensioneras upp för att möta elevernas intresse.  

Beslutsunderlag 
Detta beslut ersätter beslut om dimensionering som fattades av Utbildning- 

och arbetsmarknadsnämnden i september med ärendenummer 2022/0218-1

Ekonomi och verksamhet 
De kapacitetshöjande åtgärderna innebär en kostnadsökning för gymnasiet i 

form av en hyreshöjning. Denna hyresökning behöver ställas mot den ökade 

kostnad i form av IKE och ersättning till fristående gymnasieskolor som 

uteblivna kapacitetshöjande åtgärder hade inneburit. 

Program 

Beslutad 
dimensionering 
September 2022 Antal antagna ht 2022 

Ny dimensionering 
december 

Barn- och fritidsprogrammet 24 24 26 

Bygg- och 
anläggningsprogrammet 48 48 48 

Ekonomiprogrammet 90 90 96 

El- och energiprogrammet 24 28 28 

Estetiska programmet 22 22 30 

Fordon- och 
transportprogrammet 32 40 44 

Försäljning- och service 28 48 52 

Hotell- och turismprogrammet 10 10 10 

Industritekniska programmet 16 16 16 

Naturvetenskapliga programmet 75 75 79 

Naturvetenskapliga programmet 
inr estet 15 10 17 

Resturang- och 
livsmedelsprogrammet 13 13 14 

Samhällsvetenskapsprogrammet 90 90 96 

Teknikprogrammet 60 63 64 

VVS- och fastighetsprogrammet 14 14 14 

Vård- och omsorgsprogrammet 18 19 26 

totalt antal platser 579 610 660 
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Samråd 
Inget samråd krävs. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 

Dan Persson Tobias Ramstedt 

TF Förvaltningschef Gymnasiechef 

Protokollsutdrag 



8. Principer för beräkning av bidragsbelopp för fristående
gymnasieskola samt interkommunala ersättningar 2023

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår arbetsutskottet besluta 
1. Bidragsbelopp till huvudmän för fristående gymnasieskola 2023 sak beräknas i enlighet

med vad som framgår i bilaga A
2. Uppdra åt förvaltningschefen att besluta om bidragsbelopp till respektive huvudman för

gymnasieskola.
3. Kommunens kostnad vid beräkning av interkommunala ersättningar avseende

gymnasieskola vid mottagning i andra hand fastställs i enlighet med vad som framgår i
bilaga B. 

Beskrivning av ärendet 
Bidrag till huvudmän för fristående verksamheter 
För att ge enskilda huvudmän ekonomiska förutsättningar att bedriva fristående 
gymnasieskola är hemkommunen skyldig att lämna bidrag till huvudmannen för varje elev på 
ett nationellt program vid skolenheten. Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa fall kan 
huvudmannen även få bidrag i form av tilläggsbelopp.  

Interkommunala ersättningar 
I gymnasieskolan ska den kommunen som på ett nationellt program har tagit emot en elev 
från annan kommun ersättas för sina kostnader för elevens utbildning. Den mottagande 
kommunen har alltid rätt till interkommunal ersättning oavsett vilken grund mottagandet 
vilar på.  Vi beräkningen av ersättningens storlek har det dock betydelse om eleven tagits 
emot i vid gymnasiet i första hand eller i andra hand. 

Om eleven tas emot i första hand på ett nationellt program kan mottagande kommun och 
elevens hemkommun komma överens om ett pris. Om det inte sker ska ersättningen 
motsvara mottagarkommunens självkostnad för eleven. 

Om eleven tagits emot i andra hand ska ersättningen högst uppgå till den kostnad som 
hemkommunen själv har för motsvarande utbildning. Är mottagarkommunens kostnad lägre, 
ska hemkommunen i stället ersätta den lägre kostnaden.  

Tillämpliga föreskrifter 
Av 16 kap. 52 § skollagen följer att hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för 
varje elev på ett nationellt program vid skolenheten som kommunen var skyldig att erbjuda 
utbildning på ett nationellt program vid den tidpunkt när utbildningen påbörjades. Bidraget 
består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp.  

Grundbeloppet ska enligt 16 kap. 53 § skollagen avse ersättning för, undervisning, lärverktyg, 
elevhälsa, måltider, administration, mervärdesskatt och lokalkostnader. Tilläggsbelopp ska 
enligt 16 kap. 54 § skollagen lämnas för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd 
eller ska erbjudas modersmålsundervisning.  



Enlig 13 kap. 1 § gymnasieförordningen ska bidrag till enskilda huvudmän för gymnasieskola 
fastställas per kalenderår. Bidraget ska grunda sig på hemkommunens budget för det 
kommande budgetåret och beslutas före kalenderårets början. Av 13 kap 3 § 
skolförordningen följer vilka kostnader som ska ingå i beräkningen av ersättningen i 
respektive kostnadsslag till de enskilda huvudmännen.  

Enlig 16 kap. 50 § skollagen ska en kommun som på ett nationellt program har antagit en 
elev som inte är hemmahörande i kommunen eller i samverkansområdet för utbildningen 
ersättas för sina kostnader för elevens utbildning av dennes hemkommun (interkommunal 
ersättning). Om inte den anordnande kommunen och elevens hemkommun kommer överens 
ska den interkommunala ersättningen motsvara anordnarens självkostnad enligt 16 kap. 51 § 
§skollagen. När en elev tagits emot i andra hand ska ersättningen emellertid högst uppgå till 
den kostnad som hemkommunen själv har för motsvarande utbildning. Är anordnarens 
kostnad lägre ska hemkommunen i stället ersättas för den lägre kostnaden. 

Beslutsunderlag 
Beräkning av bidragsbelopp till huvudman för fristående gymnasieskola (bilaga A). 
Kommunens kostnad vid beräkning av interkommunala ersättningar avseende 
gymnasieskola vid mottagning i andra hand (bilaga B). 

Övervägande 
De bidragsbelopp (grundbelopp) som framgår av bilaga A har beräknats efter samma grunder 
som kommunen tillämpar vi fördelning av resurser till sina egna respektive verksamheter och 
även i övrigt i enlighet med tillämpliga föreskrifter. En tillämplig av dessa grundbelopp 
tillsammans med de övriga principer för bestämmande av bidragsbelopp som framgår av 
nämnda bilaga innebär därmed att skollagens regler om likabehandling upprätthålls. 

Med bakgrund av att vissa huvudmän utöver grundbeloppet även kan vara berättigade till 
tilläggsbelopp är det lämpligt att uppdra åt förvaltningschefen att besluta om bidragsbelopp 
till enskild huvudman. 

Den beräkning av kommunens kostnad som tagits fram för beräkning av interkommunala 
ersättningar avseende gymnasieskola vid mottagning i andra hand har gjorts efter samma 
grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till sina egna motsvarande 
verksamheter.  

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 

[Chef] Dan Persson 
Titel Tf förvaltningschef 

Protokollsutdrag 
Gymnasiechef och controller gymnasiet 



Beräkningsunderlag avseende fristående 
gymnasieskola. (bilaga A) 

Grundbelopp 
Bidrag till fristående gymnasieskola beräknas enligt skollagens bestämmelser och utifrån 
budget 2023 och långtidsplan 2023 – 2027 för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
(KS 2021/0486) 

Utifrån budget 2023 fördelas budgetposterna mot kostnadsslagen undervisning, lärverktyg, 
elevhälsa, måltider och lokalkostnader. Därefter görs ett administrationspåslag på 3 % samt 
ett påslag för mervärdesskatt på 6 %. 

Beräkningsunderlag 
Genomsnittligt antal elever i kommunal verksamhet 2023      1 926 

Ersättningskategori 
Totalt belopp 
inklusive 
löneökningar 2023 

Undervisning 123 492 
Pedagogisk resurs inklusive specialpedagogisk kompetens och 
köp av verksamhet, exklusive statsbidrag lärarlönelyft som 
respektive huvudman ansöker om själv 

106 740 

Ledningsresurs – rektor samt biträdande rektor 8 040 
Arbetslivsorientering (studie- och yrkesvägledning) 2 644 

Studiehandledning 779 
Politiska prioriteringar sam förvaltningsövergripande 
utvecklingsarbete 

3 987 

Kompetensutveckling 239 
Övriga kostnader hänförbara till undervisning; mentorskap, 
rektorsutbildning, friskvård, fackliga företrädare, 
företagshälsovård, övriga kostnader 

1 063 

Lärverktyg 15 206 
Läromedel, material i undervisning etc. 6 869 
IT-kostnader 6 066 
Bibliotek 1 402 
Övriga kostnader – simhallar, ishallar, idrottsplatser, 
kopieringsavtal, kultur i skola 

 869 

Elevhälsa 5 303 

Måltider 13 346 



Lokalkostnader 28 007 
Lokalhyra 21 465 
Kapitalkostnader 1 041 
Lokalvård 4 187 
Vaktmästeri 1 283 
Övriga kostnader: fastighetsåtgärder, inventarier samt miljöavgifter 31 

Administration (schablon 3%) är beräknat på posterna undervisning, 
lärverktyg, elevhälsa, måltider och lokalkostnader till bidragsbelopp per 
program. 

Moms (schablon 6%) är beräknat på posterna undervisning, lärverktyg, 
elevhälsa, måltider och lokalkostnader till bidragsbelopp per program. 

Övergripande förklaring till fördelning av resurser per program och per elev: 
Bidragsbelopp per program och per elev beräknas utifrån ovanstående kostnadsposter och 
genomsnittligt antal elever i den kommunala verksamheten. I enlighet med antagen 
resursfördelningsmodell fördelas peng per elev per nationellt program avseende 
undervisning, lärverktyg och lokalkostnad utifrån en viktning mellan programmen. 
Viktningen utgår från den senaste publicerade riksprislistan. Elevhälsa samt måltider 
beräknas med samma belopp per program och per elev på de nationella programmen. För 
introduktionsprogrammen beräknas elevpengen inom den kommunala verksamheten utifrån 
principer som arbetades fram tillsammans med verksamheten för några år sedan i samband 
med att nuvarande resursfördelning till introduktionsprogrammen arbetades fram, dessa 
principer används även vid beräkning av ersättning till fristående verksamhet utifrån bidrag 
på lika villkor. 



Program Undervisning Lärverktyg Elevhälsa Måltider Lokaler
Admin. 

schablon 3% Moms 6%
Summa 

grundbelopp 2023
Barn- och fritidsprogrammet (BF) 62 982 9 594 2 583 7 068 17 296 2 986 6 151 108 659
Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) 81 607 12 476 2 583 7 068 22 215 3 778 7 784 137 511
Bygg- och anläggningspr inriktn anläggningsfordon (BA) 208 614 18 232 2 583 7 068 32 274 8 063 16 610 293 444
Ekonomiprogrammet (EK) 52 845 6 672 2 583 7 068 14 607 2 513 5 177 91 466
El- och energiprogrammet (EE) 76 833 11 773 2 583 7 068 21 091 3 580 7 376 130 304
Estetiska programmet exkl musik (ES) 70 820 8 826 2 583 7 068 18 806 3 243 6 681 118 027
Estetiska programmet inkl musik (ES) 90 440 11 386 2 583 7 068 24 149 4 069 8 382 148 076
Fordon- och transportprogrammet (FT) 91 019 14 033 2 583 7 068 25 088 4 194 8 639 152 624
Fordon- och transportprogrammet inriktning transport (FT) 216 638 15 587 2 583 7 068 32 107 8 219 16 932 299 135
Försäljning- och service (FS) 62 581 9 545 2 583 7 068 17 241 2 971 6 119 108 108
Hantverksprogrammet (HV)
Hotell- och turismprogrammet (HT) 67 343 8 459 2 583 7 068 18 175 3 109 6 404 113 141
Humanistiska programmet (HU)
Industritekniska programmet (IN) 98 304 15 282 2 583 7 068 27 484 4 522 9 315 164 557
Naturvetenskapsprogrammet (NA) 57 793 7 286 2 583 7 068 15 841 2 717 5 597 98 885
Naturvetenskapsprogrammet inriktning estet (NAVE) 65 185 7 942 2 583 7 068 16 743 2 986 6 150 108 657
Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) 89 428 13 448 2 583 7 068 23 356 4 076 8 398 148 357
Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) 53 883 6 795 2 583 7 068 14 845 2 555 5 264 92 993
Teknikprogrammet (TE) 61 987 7 921 2 583 7 068 17 296 2 906 5 986 105 746
VVS- och fastighetsprogrammet (VF) 82 037 12 518 2 583 7 068 22 233 3 793 7 814 138 046
Vård- och omsorgsprogrammet (VO) 66 221 9 959 2 583 7 068 17 627 3 104 6 394 112 955
Introduktionsprogrammet Individuellt alternativ (IMIND) 61 011 6 795 4 972 7 068 14 845 2 841 5 852 103 384
IMIND NPF 63 854 6 795 9 752 7 068 14 845 3 069 6 323 111 706
Introduktionsprogrammet Språkintroduktion (IMSPR) 73 160 6 795 7 362 7 068 14 845 3 277 6 750 119 257



Avläsningstillfällen 
De fristående verksamheterna har rätt till ersättning för samtliga elever som är inskrivna i 
verksamheten vid avläsningstillfället den 15 varje månad. För juni beräknas antal elev 
inskrivna per 15 maj, och för juli och augusti beräknas elever som är inskrivna per 15 
september. 

Tilläggsbelopp 
Tilläggsbelopp utgår i enlighet med skollagens bestämmelser. 
Tilläggsbelopp för elever som har omfattande behov av särskilt stöd ansöks om i enlighet med 
beslutade riktlinjer (UAN 2020/0030). 
Tilläggsbelopp för modersmålsundervisning ansöks om i enlighet med beslutade riktlinjer 
(BUN 2020/0030). 



Kommunens kostnad vid beräkning av 
interkommunala ersättningar avseende gymnasieskola 
vid mottagning i andra hand 
(bilaga B)

Grundbelopp
 I gymnasieskolan ska den kommun som på ett nationellt program har tagit emot en elev från 
en annan kommun ersättas för sina kostnader för elevens utbildning. Den mottagande 
kommunen har alltid rätt till interkommunal ersättning oavsett vilken grund mottagandet 
vilar på. Vid beräkningen av ersättningens storlek har det dock betydelse om eleven tagits 
emot vi gymnasiet i första eller i andra hand. 
Om elev tas emot i första hand på ett nationellt program kan mottagande skolhuvudman och 
elevens hemkommun komma överens om ett pris. Om det inte sker ska ersättningen 
motsvara mottagarkommunens självkostnad för eleven. 
Om elever har tagits emot i andra hand ska ersättningen högst uppgå till den kostnad som 
hemkommunen själv har för motsvarande utbildning. Är mottagarkommunens självkostnad 
lägre, ska hemkommunen i stället ersätta den lägre kostnaden. 
Interkommunalersättning beräknas enligt skollagens bestämmelser och utifrån budget 2023 
och långtidsplan 2024-2027 och beslutad resursfördelningsmodell (UAN 2022/0267). 
Utifrån budget 2023 fördelas budgetposterna mot kostnadsslagen undervisning, lärverktyg, 
elevhälsa, måltider och lokalkostnader. Därefter görs ett administrationspåslag på 3 % 



Program Undervisning Lärverktyg Elevhälsa Måltider Lokaler
Admin. 

schablon 3%
Summa grundbelopp 

2023
Barn- och fritidsprogrammet (BF) 62 982 9 594 2 583 7 068 17 296 2 986 102 509
Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) 81 607 12 476 2 583 7 068 22 215 3 778 129 727
Bygg- och anläggningspr inriktn anläggningsfordon (BA) 208 614 18 232 2 583 7 068 32 274 8 063 276 834
Ekonomiprogrammet (EK) 52 845 6 672 2 583 7 068 14 607 2 513 86 288
El- och energiprogrammet (EE) 76 833 11 773 2 583 7 068 21 091 3 580 122 928
Estetiska programmet exkl musik (ES) 70 820 8 826 2 583 7 068 18 806 3 243 111 346
Estetiska programmet inkl musik (ES) 90 440 11 386 2 583 7 068 24 149 4 069 139 695
Fordon- och transportprogrammet (FT) 91 019 14 033 2 583 7 068 25 088 4 194 143 985
Fordon- och transportprogrammet inriktning transport (FT) 216 638 15 587 2 583 7 068 32 107 8 219 282 202
Försäljning- och service (FS) 62 581 9 545 2 583 7 068 17 241 2 971 101 989
Hantverksprogrammet (HV)
Hotell- och turismprogrammet (HT) 67 343 8 459 2 583 7 068 18 175 3 109 106 737
Humanistiska programmet (HU)
Industritekniska programmet (IN) 98 304 15 282 2 583 7 068 27 484 4 522 155 243
Naturvetenskapsprogrammet (NA) 57 793 7 286 2 583 7 068 15 841 2 717 93 288
Naturvetenskapsprogrammet inriktning estet (NAVE) 65 185 7 942 2 583 7 068 16 743 2 986 102 507
Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) 89 428 13 448 2 583 7 068 23 356 4 076 139 959
Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) 53 883 6 795 2 583 7 068 14 845 2 555 87 729
Teknikprogrammet (TE) 61 987 7 921 2 583 7 068 17 296 2 906 99 761
VVS- och fastighetsprogrammet (VF) 82 037 12 518 2 583 7 068 22 233 3 793 130 232
Vård- och omsorgsprogrammet (VO) 66 221 9 959 2 583 7 068 17 627 3 104 106 562
Introduktionsprogrammet Individuellt alternativ (IMIND) 61 011 6 795 4 972 7 068 14 845 2 841 97 532
IMIND NPF 63 854 6 795 9 752 7 068 14 845 3 069 105 383
Introduktionsprogrammet Språkintroduktion (IMSPR) 73 160 6 795 7 362 7 068 14 845 3 277 112 507
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Avläsningstillfällen 
Interkommunal ersättning utges för samtliga elever som är inskrivna i 
verksamheten vid avläsningstillfälle den 15 varje månad. För juni beräknas 
antalet elever inskrivna per den 15 maj, och för juli och augusti beräknas 
antalet elever inskrivna per den 15 september. 

Tilläggsbelopp 
Tilläggsbelopp utgår i enlighet med skollagens bestämmelser. 
Tilläggsbelopp för elever som har omfattande behov av särskilt stöd ansöks om 
in enlighet med beslutade riktlinjer (UAN 2020/0030). 

http://www.varberg.se/
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9. Uppföljning av plan för intern kontroll 2022 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden besluta 

1. Godkänna uppföljning av plan för intern kontroll 2022.

Beskrivning av ärendet 
I kommunallagens 6 kapitel 6 § anges tydliga bestämmelser för intern kontroll. 
Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i 
enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt 
de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna 
kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredsställande sätt.  

Nämnder och styrelser ska senast i mars varje år anta en plan för den interna 
kontrollen. Planen ska bygga på en riskanalys och redovisa de kontrollmoment 
som ska genomföras under året.  

I bilaga till beslutsförslag redovisas uppföljning av plan för intern kontroll 
2022 för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.  

Plan för intern kontroll 2023 ska antas och överlämnas till kommunstyrelsen 
senast i mars nästkommande år. 

Beslutsunderlag 
Bilaga – Uppföljning av plan för intern kontroll 2022. 

Övervägande 
Några av de risker som varit en del av internkontrollplanen 2022 anses inte 
fullt ut åtgärdade. Det rör sig exempelvis om kvalitetssäkring av statistik, 
anmälan och uppföljning av kränkande behandling och avregistrering av 
studenter i förvaltningens system. Dessa risker planeras att tas med i 
internkontrollplanen för 2023. 

Ekonomi och verksamhet 
Förslaget till beslut påverkar inte nämndens ekonomi eller verksamhet. 

http://www.varberg.se/
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Intern kontroll 

Inledning 

Intern kontroll definieras som en process, där såväl den politiska ledningen som den 

professionella ledningen och övrig personal samverkar. Processen är utformad för att med 

rimlig grad av säkerhet kunna uppnå följande mål: 

 Verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt, dvs god ekonomisk 

hushållning 

 Den finansiella rapporteringen och informationen om verksamheten är tillförlitlig 

 Tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm följs 

Intern kontroll handlar om tydlighet, ordning och reda samt att veta hur det går i verksamhet 

och ekonomi. Det är ett ständigt pågående kvalitetsarbete för att få nöjda kunder, förebygga 

riskfyllda situationer, arbeta effektivare och få bättre rutiner. 

Ansvar/åtagande 

I kommunallagens 6 kap 6 § finns en tydlig bestämmelse som definierar ansvaret för den 

interna kontrollen: 

"Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med 

de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för 

verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att 

verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt" 

Nämnder och styrelser ska senast i mars varje år anta en plan för den interna kontrollen. 

Planen överlämnas till Kommunstyrelsen senast under samma månad. 

Rapportering på nämnds- eller styrelsenivå ska ske till Kommunstyrelsen i samband med att 

den nya planen överlämnas. Varje nämnd/styrelse avlämnar en sammanfattning av gjorda 

kontroller där upptäckta brister lyfts fram och analyseras. Vid samma tidpunkt sker även 

rapportering till kommunens revisorer. 

Det övergripande ansvaret för att det finns en tillräcklig intern kontroll vilar på 

kommunstyrelsen som, med utgångspunkt från nämndernas och styrelsernas rapporter ska 

utvärdera kommunens samlade plan för intern kontroll och, i de fall förbättringar behöver 

göras, ta initiativ till sådana. 

Begreppslista: 

 Område/Process – Vilken del av verksamheten som avses. 

 Risk: Möjligheten för skadliga konsekvenser som uppkommer av oönskade händelser. 

 Sannolikhet: Ett mått på hur troligt det är att en viss händelse inträffar. 

 Konsekvens: Exempelvis ekonomiska, politiska/förtroendemässiga konsekvenser 
samt konsekvenser för exempelvis medborgare, politiker och medarbetare. 

 Riskvärde: Sannolikhet multiplicerat med konsekvens ger riskvärdet. 

 Kontrollmoment: Vad är det vi vill kontrollera? Vad är det vi vill säkerställa? Ex. 

avtalstrohet. 
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Kontrollmetod/Metod: Hur ska vi kontrollera detta? Ex. stickprov.

Frekvens: Hur ofta ska vi kontrollera detta och när?Samt när utfallet ska rapporteras
till nämnd.

OMRÅDE/PROCESS

Ekonomi

RISK

Risk att inköp inte sker i enlighet med gällande ramavtal

Finns det ett ramavtal för produkter, varor och tjänster ska inköp alltid göras inom avtal. Om
inköp görs utanför avtal kankommunen bli skadeståndsskyldig och behöva betala vite.

Riskvärde Sannolikhet Konsekvens

3 3

KONTROLLMOMENT

Kontroll av avtalstrohet

Avtalstrohet kontrolleras tillsammans med upphandlingsavdelningen.

Frekvens Metod Status Bedömning Resultat Åtgärd

2 ggr/året. Stämma
av inköp
mot
befintliga
ramavtal.

Påbörjad
Inget

värde angivet
Kommunstyrelsens
förvaltning har under året inte
levererat någon uppföljning
på utbildnings-och
arbetsmarknadsförvaltningens
avtalstrohet. Förvaltningen
har en löpande dialog med
upphandlingsavdelningen och
arbete pågår kontinuerligt för
att säkerställa att nämnden
följer befintliga avtal.

RISK

Risk att riktlinjer för representation inte efterlevs

Kommunens verksamhet finansieras i huvudsak av skattemedel. Detta medför ett särskilt
ansvar för att användningen kan motiveras och att kommunen ska kunna visa att alla
kostnader har en klar och tydlig koppling till verksamheten. Detta gäller inte minst
representationskostnader. Vid fakturahantering ska deltagarlista bifogas och syftet med
mötet uppges.

Riskvärde Sannolikhet Konsekvens

3 3
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KONTROLLMOMENT

Kontroll av representationsunderlag

Frekvens Metod Status Bedömning Resultat Åtgärd

Samtliga
fakturor
kontrolleras
för perioden
tertial-,
delår-och
årsbokslut.

Stickprovskontroller
av fakturor. Extern
representation
(konto 710*) och
intern
representation
(konto 711*).
Samtliga fakturor
över 1 000 kronor
kontrolleras. Även
konto för livsmedel
(konto 64400) och
enklare förtäring
(konto 64401) ska
kontrolleras i syfte
att kontrollera
eventuell
felbokföring för
representation.

Färdig Inget
värde angivet

Stickprovskontroller
har genomförts och
inga felaktigheter
har hittats i
underlagen till
redovisningen.

OMRÅDE/PROCESS

Verksamhet

RISK

Risk att kränkande behandling inte anmäls och följs upp

Enligt skollagen ska skolan vara fri från kränkande behandling. Om en elev ändå blivit utsatt
för kränkande behandling i samband med verksamheten måste huvudmannen vidta åtgärder
för att få kränkningarna att upphöra ochförhindra nya kränkningar. Kränkande behandling
ska anmälas och följas upp enligt fastställda rutiner.

Riskvärde Sannolikhet Konsekvens

3 3

KONTROLLMOMENT

Kontroll av följsamhet av fastställda rutiner och riktlinjer

Kontroll av kännedom om riktlinjer och rutiner.

Frekvens Metod Status Bedömning Resultat Åtgärd

Genomförs
i oktober
2022.

Samtliga
rektorer
kontaktas
för frågor
rörande
kännedom
och
hantering.

Påbörjad
Ej

accepterat
värde

Rutinen för
anmälan av
kränkande
behandling har
lyfts i
förvaltningens
ledningsgrupp
samt i
gymnasieskolans

Ytterligare insatser
behöver vidtas för
att säkra att
fastställda rutiner
följs.
Informationsinsatser
behöver vidtas
tillsammans med
utbildningsinsatser.
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Frekvens Metod Status Bedömning Resultat Åtgärd

ledningsgrupp.
Dialog kring
rutinen har lett
fram till en ökad
kännedom om
gällande rutiner
och hur de ska
tolkas.

RISK

Risk att lokal statistik inte är kvalitetssäkrad

För att kunna bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete krävs bland annat tillgång till
tillförlitlig ock kvalitetssäkrad statistik.

Riskvärde Sannolikhet Konsekvens

4 3

KONTROLLMOMENT

Kontroll av ansvar och processer

Kontroll av att lokal statistik i verksamhetssystem är kvalitetssäkrad samt kontroll av
ansvarsfördelning vid rapportering till externa myndigheter.

Frekvens Metod Status Bedömning Resultat Åtgärd

Genomförs i
samband med
kvalitetsrapporter
samt löpande
under året.

Översyn av
information i
Hypergene.
Översyn av
vad som
rapporteras
till externa
myndigheter
och av vem.

Påbörjad Nära
målvärde

Åtgärder har
vidtagits inom
verksamheterna
i syfte att
kvalitetssäkra
statistiskt
underlag.
Ansvariga
personer har
utsetts för att se
över tillgänglig
statistik.
Processer och
system ses över
men arbetet
behöver
fortsätta under
2023.

Påbörjat
arbete
fortsätter
under 2023.

RISK

Risk att personuppgiftsincidenter inte hanteras korrekt

Förvaltningens GDPR-samordnare ansvarar för att utbilda och vara ett stöd i
verksamheternas arbete med GDPR.

Riskvärde Sannolikhet Konsekvens

3 3
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RISK

Risk att studenter som avslutat sin utbildning inte avregistreras i förvaltningens
system

Studenter inom Campus Varberg som avslutar sin utbildning ska avregistreras i befintliga
system för att säkerställa att de inte har behörighet och tillgång till systemen.

Riskvärde Sannolikhet Konsekvens

3 3

KONTROLLMOMENT

Kontroll av rutin för avregistrering av studenter inom högskolan

När studenter avslutar sin utbildning ska de avregistreras i befintliga system.

Frekvens Metod Status Bedömning Resultat Åtgärd

I samband
med
terminsslut.

Kontroll att
avregistrering
har skett.

Ej påbörjad Inget värde
angivet

Process är
påbörjad för
att kartlägga
studenters
resa genom
Campus
Varbergs
system.
Planen är att
sedan ta fram
rutiner för
hur processen
ska se ut och i
samband med
det se över
hanteringen i
befintliga
system.

Arbetet
förväntas
fortgå även
under 2023.

RISK

Risk att beslutad dokumenthanteringsplan inte efterlevs

Dokumenthanteringsplan är framtagen och beslutad av nämnd. En översyn av
dokumenthanteringsplanen pågår under 2022.

Riskvärde Sannolikhet Konsekvens

3 2

RISK

Risk att det saknas tydliga rutiner för nämndsprocessen

Arbete pågår med att tydliggöra ansvar och rutiner kopplat till nämndsprocessen.

Riskvärde Sannolikhet Konsekvens

2 3
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OMRÅDE/PROCESS

Personal

RISK

Risk att registerutdrag, där så krävs, inte görs vid nyanställningar

Utdrag ur belastningsregistret ska göras innan anställning eller praktik om man arbetar med
barn under 18 år. Kontroll av genomförs kontinuerligt att förvaltningens HR-konsult.

Riskvärde Sannolikhet Konsekvens

2 3
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10. Kvalitetsrapport Campus Varberg

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden besluta 

1. Godkänna kvalitetsrapport för Campus Varberg 2022.

Beskrivning av ärendet 
Inom ramen för nämndens systematiska kvalitetsarbete tar Campus Varberg 
årligen fram en kvalitetsrapport. Syftet med rapporten är att följa upp och 
analysera verksamhetens resultat och kvalitet. 

Beslutsunderlag 
Bilaga – Kvalitetsrapport för Campus Varberg 2022 

Ekonomi och verksamhet 
Förslaget till beslut påverkar inte nämndens ekonomi eller verksamhet 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 

Dan Persson Viktoria Thonäng 

Tf förvaltningschef Utvecklingschef 

Protokollsutdrag 

Kommunikation för publicering på medarbetarwebben 
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Sammanfattning

Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet tar Campus Varberg årligen
fram en kvalitetsrapport. Kvalitetsrapporten följer upp nyckeltal och verksamhet
inom yrkeshögskolan, Alexandersoninstitutetoch högre utbildning med syfte att
förbättra och utveckla verksamheten.

Examensgraden för yrkeshögskolan var 69procent år 2022. Examensgraden har
därmed minskat med 2 procentenheter jämfört med 2021. Yrkeshögskolans årliga
enkätriktad till de studerande visar 2022 att samtliga som svarat på enkäten
instämmer helt eller delvis på frågan omman är nöjd med kvaliteten på
undervisningen i de kursen som man läst. Under 2022 harMyndigheten för
yrkeshögskolangenomförten kvalitetsgranskning avseende utbildningen
Systemutvecklare.NET och en avseende Medicinsk sekreterare. Bedömningen
görsatt båda utbildningarna i hög grad uppfyller myndighetens fastställda
kvalitetskriterier och har hög kvalitet.

Inom Alexandersoninstitutet pågår olika projekt som syftar till att tillvarata
utvecklingsbehov kopplade till det regionala näringslivet. ProjektetFutures by
Design är bakgrunden till aktiviteten Halland Tech Week som genomfördes för
tredjeåret i radunder oktober 2022. Aktiviteten syftartill att samla halländska
teknikföretag under en vecka och genomföra inspirerande och
kunskapsspridande aktiviteter för branschen.

Ett antal fokus-och utvecklingsområdenlyfts i kvalitetsrapporten. Bland annat
finns kurator nu anställd i syfte att möta ett ökat behov av särskilt pedagogiskt
stöd. Arbetet utgör en del av det övergripande arbetet kring att öka kvarvaron i
utbildning. Arbete fortgårför att fylla utbildningsplatser och bredda
utbildningsutbudet samt för att motverka könsbundna utbildningsval. Inom
Alexandersoninstitutet ska möjligheten att tydligare koppla projekt till övrig
verksamhet inom Campus Varberg ses över.
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Inledning

Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet tar Campus Varberg årligen
fram en kvalitetsrapport. Kvalitetsrapporten följer upp nyckeltal och verksamhet
inom yrkeshögskolan, Alexandersoninstitutetoch högre utbildning med syfte att
förbättra och utveckla verksamheten.

Utbildnings-och arbetsmarknadsförvaltningen arbetar med jämställd styrning.
Det innebär att nyckeltal ska följas upp utifrån ett könsperspektiv i de fall det
finns tillgängligt. Omotiverade skillnader ska redovisas och analyseras samt i den
mån det är möjligt åtgärdas.

Kvalitetsrapporten för Campus Varberg fokuserar på uppföljningen av
verksamheten inom yrkeshögskolan och projektverksamheten inom
Alexandersoninstitutet. Utbildningsanordnarna förhögre utbildning, det vill säga
högskole-och universitetsutbildningar, ansvarar själva för kvaliteten och
uppföljningen av sina respektive verksamheter.
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Campus Varberg

Campus Varberg består av yrkeshögskolan(YH)som Varbergs kommun är
huvudman för. Därutöver ansvarar Campus Varberg för verksamheten inom
Alexandersoninstitutet(AI)och tillhandahåller lokaler, service och support samt
viss marknadsföringåthögskole-och universitetsutbildningar som drivs av andra
lärosäten.

Campus Varberg verkar för att vara en mäklare och mötesplats för det livslånga
lärandet samt en motor för den regionala utvecklingen.
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Yrkeshögskolan (YH)

Yrkeshögskoleutbildning är en eftergymnasial utbildningsform. Yrkeshögskolans
uppdrag är atterbjuda kvalificerade utbildningar som svarar motarbetslivets
behovav kvalificerad arbetskraft. Utbildningarna är oftast mellan ett och två år
långa.

Inom yrkeshögskolan varvas teori med praktik på de flesta utbildningarna.
Praktiken kallas för LIA (Lärande i arbete) och är förlagd ute på en arbetsplats.
Yrkeshögskolans drivs i nära samarbete med företag och organisationer.
Arbetslivet medverkar aktivt i utbildningarna genom att delta i utbildningens
ledningsgrupp, bidra med föreläsare, medverka i projekt eller erbjuda LIA-
platser.

Det är Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) som beslutar om vilka
utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan. Ansökan om att få bedriva
utbildning görs årligen. Utbildningsanordnare kan vara privata
utbildningsföretag, kommuner, regioner, högskolor och statliga myndigheter.
Utbildningar inom yrkeshögskolan ger rätt till studiemedel från CSN.

4.1 Yrkeshögskolan i Varberg

Yrkeshögskolan i Varberg är den största yrkeshögskolan i Halland. Hösten 2022
pågår 17utbildningar.

Pågåendeutbildningar 2022
Utbildning Form för genomförande Antal

platser
Byggingenjör 20
Bygglovshandläggare Tillhandahållsi samverkan med

Campus Västra Skaraborg
8

Drifttekniker–biogas och
vattenrening

Distans 20

Elkonstruktör 20
Energitekniker specialisering
vindkraft

Sänds även till Campus Västra
Skaraborg

20

IT-projektledare 20
Järnvägsprojektör 20
Komposittekniker Distans 20
Laborant Tillhandahållsi samverkan med

Campus Västra Skaraborg
13
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Logistiker   24 

Medicinsk sekreterare  30 

Processtekniker hållbar 

produktion 

 20 

Redovisningsekonom Tillhandahålls i samverkan med 

Företagsekonomiska institutet 

8 

Solenergiprojektör 

specialisering solceller  

 20 

Systemutvecklare.NET  20 

VVS-ingenjör  20 

 

Campus Varberg har skickat in åtta egna ansökningar och är medsökande i två 

utbildningsansökningar 2022. Beslut från Myndigheten för yrkeshögskolan 

meddelas i januari 2023. 

 

Omsök (utbildningar som bedrivits tidigare) 

 VVS-ingenjör – energi och teknik 

 Solenergiprojektör 

 Byggingenjör 

 Laborant  

 

Nya ansökningar 

 Affärsutvecklare cirkulär ekonomi 

 Digital marknadsförare inriktning e-handel  

 Digital analysspecialist 

 Inköpare och offentlig upphandlare 

 Lönekonsult inriktning system 

 Projektledare inriktning vindkraft 

4.2 Statistik 

Antalet sökande till yrkeshögskolan ökade under 2021 jämfört med 2020 på 

nationell nivå. Antalet behöriga sökande till utbildningar med start 2020 uppgick 

till 71 100, vilket motsvarar en ökning med 2 procent. I genomsnitt var det 2,2 

behöriga sökande per plats 2021. 

 

Även i Varberg ses ett högt söktryck till yrkeshögskolan. Antal sökande per 

utbildningsplats i Varberg ökade jämfört med 2021. I genomsnitt var det 2 

behöriga sökande per plats år 2022 (gäller de utbildningar där Campus Varberg 

ansvarar för antagningen). Under 2022 har färre valt att lämna in sin ansökan 

och fler har valt att avbryta sin ansökan jämfört med 2021. En för närvarande hög 
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sysselsättningsgrad och oro inför ekonomisk utveckling framöver kan tänkas 

påverka att allt fler väljer att inte studera. 

 

De sökanden som inte är behöriga kontaktas av Campus Varberg för att få 

information om hur de kan gå till väga för att göra sig behöriga. Behöriga 

sökanden får branschspecifik information skickad till sig tillsammans med en 

välkomnande text från representanter i utbildningens ledningsgrupp.  

 

Söktrycket till yrkeshögskoleutbildningar varierar mellan olika 

utbildningsområden. Nationell statistik visar att flest behöriga sökande per plats 

hade utbildningsområdet juridik med 10,5 behöriga sökande per plats 2021. Lägst 

antal behöriga sökande per plats hade Data/It med 1,7 behöriga per plats 2021.  

 

På yrkeshögskolan på Campus Varberg är söktrycket till Medicinsk sekreterare 

högt. Söktrycket till tekniska utbildningar är generellt något lägre. De behöriga 

sökandens val av utbildningsområde skiljer sig mellan könen. Kvinnor utgör en 

stor majoritet av de sökande till utbildningar inom hälso- och sjukvård samt 

socialt arbete. Män söker i högre utsträckning än kvinnor till utbildningar inom 

teknik och tillverkning samt data/IT. 

 

 
 

Antal antagna till yrkeshögskolan ligger under se senaste tre åren på likvärdiga 

nivåer. Det är fler kvinnor än män som studerar på yrkeshögskoleutbildningar 

sett ur ett nationellt perspektiv. På Campus Varberg erbjuds många utbildningar 

inom teknik och tillverkning samt samhällsbyggnad, vilket har fått till följd att det 

är en högre andel män än kvinnor som studerar på yrkeshögskolan.  

2020 2021 2022

Totalt 198 196 198

Kvinnor 33 74 42

Män 165 122 156

0
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250

Antal antagna till yrkeshögskolan på Campus Varberg

Totalt Kvinnor Män
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Examensgraden inom yrkeshögskolan på Campus Varberg låg år 2022 på 69 

procent och har därmed minskat med 2 procentenheter sedan 2021. Det finns en 

viss eftersläpning i statistiken för riket då det tillkommer examinerade på grund 

av sena kompletteringar. På grund av eftersläpningen är 2021 det senaste året 

som redovisas i rapporten avseende resultat för riket.   

 

Distansundervisningen under pandemin påverkade en del studerande negativt, 

vilket kan vara en av anledningarna till att examensgraden är något lägre 2022. 

Därutöver hade utbildningen Medicinsk sekreterare, med en över tid hög 

examensgrad, inte någon examensklass 2022, vilket också kan ha påverkat den 

totala examensgraden. 

 

År 2022 tog 79 procent av kvinnorna och 64 procent av männen examen på 

Campus Varberg. Såväl i riket som på Campus Varberg är det en högre andel 

kvinnor än män som tar examen. Skillnaderna i examensgrad kan även påverkas 

av att män i högre utsträckning läser på utbildningar där de rekryteras och får 

anställning innan de tagit examen. Detta till skillnad från kvinnodominerande 

utbildningar, exempelvis medicinsk sekreterare, som i högre utsträckning kräver 

examen för att ge möjlighet till arbete. 

 

Generellt har bundna utbildningar en högre examensgrad än distansutbildningar. 

 

2018 2019 2020 2021 2022

Campus Varberg 77% 75% 72% 71% 69%

Riket 72% 71% 72% 68%

62%

64%

66%

68%

70%

72%

74%

76%

78%

Examensgrad inom yrkeshögskolan (YH)

Campus Varberg Riket
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Examengraden skiljer sig åt mellan olika utbildningar. Komposittekniker, 

Elkonstruktör och Bygingenjör (Byggtekniker) har en relativt låg examensgrad, 

medan den är högre för Systemutvecklare.NET och Logistiker.  

 

Nationell statistik visar att av dem som tog examen 2021 hade 65 procent ett 

arbete som helt eller till största del överensstämde med utbildningen. Det var i 

nivå med 2020 men lägre än 2019 då andelen var 71 procent. 

 

Av de som tog examen från Campus Varberg 2021 hade 90 procent ett arbete som 

överensstämde helt eller till större del med utbildningen. Motsvarande siffra för 

de som tog examen 2020 var 82 procent.  
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Att minska avhopp och öka andelen fullföljare och examinerade är en stor 

utmaning för samtliga anordnare av yrkeshögskoleutbildningar. Att färre 

studerande blir klara med sin utbildning påverkar anordnares intäkter negativt 

och innebär att arbetslivet inte får den kompetens som behövs. De flesta avhopp 

sker i början av utbildningen.  

 

Yrkeshögskolan i Varberg hade en något lägre andel avhopp 2021 jämfört med 

2020, samtidigt som andelen avhopp ökade avseende riket. Generellt har 

avhoppen ökat under coronapandemin i samband med att undervisningen 

bedrivits på distans. En anledning till att Campus Varberg lyckats bibehålla en 

relativt låg andel avhopp kan vara ett ökat fokus med många riktade insatser för 

att minska andelen avhopp. 

4.2.1 Enkätresultat avseende tillgänglighet, bemötande och kvalitet 

Campus Varberg genomför årligen en enkätundersökning riktad till de 

studerande på yrkeshögskolan. Undersökningen som genomfördes våren 2022 

visar att 100 procent av dem som svarade på enkäten instämde helt eller delvis på 

frågan om man är nöjd med kvaliteten på undervisningen i de kurser som man 

läst.  

2018 2019 2020 2021

Campus Varberg 18% 6% 13% 12%

Riket 18% 20% 20% 22%
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4.3 Genomförda kvalitetsgranskningar  

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) har i uppdrag att granska kvaliteten 

inom yrkeshögskoleutbildningar. Kvalitetsgranskningarna omfattar fyra 

områden: 

 

1. Ledningsgruppen 

Ledningsgruppen ska vara väl fungerande, engagerad och bidra till att 

utbildningens syfte uppnås. Ledamöterna ska ha god kunskap om 

kompetensbehoven inom yrkesområdet. 

 

2. Lärande 

Det ska finnas både praktiska och pedagogiska förutsättningar så att de 

studerande får rätt förutsättningar att nå målen med utbildningen. Den 

undervisande personalen ska ha både yrkeskunskap och pedagogisk 

förmåga. 

 

3. Lärande i arbete (LIA) 

LIA är yrkeshögskolans signum. LIA ska vara en integrerad del av 

utbildningen med god samverkan mellan utbildningsanordnaren och den 

som tillhandahåller LIA-platsen. 

 

4. Kvalitets- och värdegrundsarbete 

Utbildningsanordnarna ska ha ett väl fungerande kvalitets- och 

värdegrundsarbete som bidrar till att utbildningarnas syfte uppnås. 

 

MYH gör i samband med kvalitetsgranskningarna en samlad bedömning av 

utbildningens kvalitet som utgår från nivåerna: Mycket hög kvalitet, Hög kvalitet, 

Inte tillräckligt hög kvalitet och Bristande kvalitet.  

 

Under 2022 har MYH genomfört två kvalitetsgranskningar avseende utbildningar 

på yrkeshögskolan på Campus Varberg 

4.3.1 Systemutvecklare.net 

MYH gör den samlade bedömningen att utbildningen i hög grad uppfyller 

myndighetens fastställda kvalitetskriterier och har hög kvalitet.  

 

MYH bedömer att ledningsgruppen har god kunskap om det kompetensbehov 

som finns inom yrkesområdet men att närvaron bland ledamöterna i 

ledningsgruppen behöver stärkas. MYH framhåller att utbildningsanordnaren 
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tillsammans med ledningsgruppen ser till att det finns ett fungerande 

kvalitetsarbete i utbildningen. 

 

Det anses finnas en pedagogisk helhet i utbildningen och att utbildningen ger de 

studerande goda förutsättningar för att nå utbildningens mål. De personer som 

anlitas i utbildningen för undervisning eller handledning bedöms ha rätt 

kompetens. LIA utgör en integrerad del i utbildningen men 

utbildningsanordnaren behöver se över och förtydliga kursplanerna för LIA 1 och 

LIA 2 för att säkerställa progressionen mellan dessa. 

 

MYH anger att utbildningsanordnaren har ett levande arbete kring 

värdegrundsfrågor och jämställdhet och att jämställdhet är en återkommande 

fråga i ledningsgruppen. 

4.3.2 Kvalitetsgranskning avseende Medicinsk sekreterare 

MYH gör den samlade bedömningen att utbildningen i hög grad uppfyller 

myndighetens fastställda kvalitetskriterier och har hög kvalitet.  

 

MYH anger att arbetslivsrepresentanterna i ledningsgruppen framhåller att 

utbildningen är strategiskt viktig för Region Halland. Ledningsgruppen bedöms 

ha ett högt engagemang i genomförandet av utbildningen, bland annat kopplat 

till LIA och i utvecklingen av utbildningen. 

 

Utbildningens upplägg och genomförande bedöms vara utformat så att det finns 

en tydlig progression mot utbildningens mål. Samtliga studerande erbjuds LIA-

platser och strukturen för samverkan mellan anordnare och LIA-platser är 

väletablerad. 

 

Anordnare och ledningsgrupp bedöms arbeta för att förbättra och utveckla 

utbildningen men systematiken i kvalitetsarbetet kan utvecklas. 

 

MYH anger att utbildningen har hög genomströmning, hög examinationsgrad och 

att i stort sett alla studerande arbetar inom det yrkesområde som utbildningen 

leder till. 
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Projekt inom Alexandersoninstitutet (AI)

Alexandersoninstitutet(AI) arbetar med att samordna och tillvarata
utvecklingsbehov kopplade till det regionala näringslivet. Verksamheten inom AI
drivs genom EU-finansierade projekt. EU-projekten har en tradition av att rikta
sig till offentliga organ som har till uppgift att skapa tillväxt. På
Alexandersoninstitutet har en modell skapats där företagen kan involveras i EU-
projekt utan att belastas av den byråkrati som projekten innebär. Modellen
innebär att Alexandersoninstitutet stödjer nätverk av företag genom att söka,
administrera och rapportera projekt så att företagen kan fokusera på innehållet i
projektaktiviteterna.

Uppföljning av projekten sker inom respektive projekt och redovisas tilldet
programkontor som beviljat medel till projektet.Projektinom
Alexandersoninstitutet kopplar på olika vis till de utbildningar som finns på
Campus Varberg.

5.1 Pågående projekt

Flera projekt har avslutatsunder 2022 och arbete pågår just nu inför EU:s nya
programperiod, Horizon2021–2027. Bland annat ses möjligheten att bygga
vidare på projekt med etablerade samverkansparter över. För närvarande pågår
nedanstående projektinom Alexandersoninstitutet.

Building Competences for Competitive Companies (COM3)
Projektet Building Competences for Competitive Companies handlar om hur
lokala och regionala myndigheter kan stötta små och medelstora företag när det
gäller digitalisering. Genom att underlätta den digitala infrastrukturen och bidra
med kompetens ska företag i Halland kunna få stöd i att bli mer
konkurrenskraftiga.

Projektet involverar samarbetspartners från sju europeiska länder, bland annat
Holland, Belgien och Storbritannien.

Projektet finansieras genom Interreg North Sea Region och pågår mellan juli
2019 och juni2023.
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Futures by Design 

Futures By Design är utformat för att möjliggöra för små och medelstora företag 

att förnya, växa eller förändra produktiviteten genom tillgång till data och analys. 

 

Inom ramen för Futures by Desin arrangeras för tredje året i rad Halland Tech 

Week. Under Halland Tech Week samlas aktörer inom tech för att tillsammans 

skapa förutsättningar för att utveckla branschen regionalt och lokalt. 

 

Projektet finansieras genom North Sea Region Programme och pågår mellan 

januari 2019 och januari 2023. 

 

Efterfrågad kompetensutveckling (EKU) 

Projektet syftar till att lyfta näringslivet i Halland, företagens kapacitet och hur 

offentlig sektor kan stötta det livslånga lärandet.  

 

Projektets primära målgrupp är det regionala näringslivet. Företag som har ett 

behov av kompetensutveckling och kompetensförsörjning för sitt företag. 

Sekundär målgrupp är offentlig sektor och hur offentlig sektor bättre kan 

anpassas för att möta näringslivets behov och önskemål inom 

kompetensutveckling och kompetensförsörjning. 

 

Inom projektet testas olika modeller för lärande samt hur aktörer inom 

utbildningssektorn kan agera mer hållbart. Exempelvis genomförs en 

poddbaserad kurs tillsammans med forskare från Göteborgs Universitet och 

Högskolan i Borås som riktar sig mot yrkesverksamma inom reklam och media. 

Även rutiner för att kunna erbjuda möjligheter för redan yrkesverksamma att ta 

del av kurser där inte alla platser är tillsatta av studenter.  

 

Projektet finansieras genom Tillväxtverket och pågår från mars 2020 till augusti 

2023. 

5.2 Högre utbildning 

Campus Varberg tillhandahåller lokaler, service och support samt viss 

marknadsföring åt högskole- och universitetsutbildningar som drivs av andra 

lärosäten. Ett tätt och nära samarbete med lärosätena är viktigt för att säkerställa 

att utbildningar som bedrivs på Campus Varberg är attraktiva och håller en god 

kvalitet. Ansvar för uppföljningen av utbildningarnas resultat och kvalitet åligger 

respektive utbildningsanordnare.  
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Pågående utbildningar 

Utbildning Lärosäte 

Handelsekonomiprogrammet Högskolan i Skövde 

Event Management Högskolan i Borås 

Förskollärarutbildning Högskolan i Borås 

Grundlärarutbildning med inriktning mot 

årskurs 4–6 

Högskolan i Borås 

Sjuksköterskeprogrammet Högskolan i Halmstad 

Kompletterande pedagogisk utbildning Högskolan i Halmstad 

Studie- och yrkesvägledarutbildning Malmö Universitet 

Yrkeslärarutbildning Malmö Universitet 

 

 

Höstterminen 2022 antogs 304 studenter till högskole- och 

universitetsutbildningar på Campus Varberg, varav 226 var kvinnor och 78 män. 

Utbildningen till yrkeslärare via Malmö Universitet startar vårterminen 2023. 

Antagningen är ännu inte klar, men totalt har 93 personer sökt utbildningen, 68 

kvinnor och 25 män.  

 

Högskolan Halmstad har förlagt utbildningen Kompletterande pedagogisk 

utbildning (KPU) på Campus Varberg. KPU är en satsning som syftar till att 

motverka lärarbristen genom att erbjuda de som har en generell examen om 

minst 180 högskolepoäng eller yrkesexamen från universitet eller högskola att 

studera till grundlärare eller ämneslärare. På Campus Varberg finns möjlighet att 

läsa KPU till ämneslärare mot grundskolans senare år och gymnasiet. Peder 

Skrivares skola och förskole- och grundskoleförvaltningen är engagerade i 

samarbetet genom att bland annat låta medarbetare vara adjungerade i 

undervisningen, vara mentorer åt de studerande samt vara med i utvecklandet av 

utbildningen.   
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Fokus- och utvecklingsområden

Nedan redovisas identifierade fokus-och utvecklingsområden förCampus
Varberg.

6.1 Särskilt pedagogiskt stöd

Inom yrkeshögskolan ökar andelen studerande med behov av särskilt pedagogiskt
stöd. Särskilt pedagogiskt stöd innefattarolika former av stödinsatser som ska
kompensera svårigheter i studierna. Exempel på stödinsatser kan vara
anteckningsstöd, inläsning avlitteratur, teckenspråkstolkning, mentorstöd eller
anpassadexamination. För att möta denna utveckling och bredda det stöd som
erbjudshar Campus Varberg anställt en kuratorpå deltid.

6.2 Öka kvarvaron

Arbetet med att öka kvarvaron i utbildningarna pågår kontinuerligtochflera
insatser vidtas i syfte att få fler att göra välgrundade utbildningsval och stanna
kvar i sin utbildning. Exempelvis utgör ovanstående arbete med särskilt
pedagogiskt stöden viktig del i arbetet för att öka kvarvaron. Det erbjuds även så
kallade preparandkurser och extralektioner samt stöd i matematik som är möjliga
attsöka innan kursstart. Under 2022 har det varit möjligt att få extra
undervisning i Excel. Bakgrunden är att många av de studerande som läser på
utbildningar med kompetenskrav inomExcel ofta inte innehargrundläggande
förkunskaperi programmet.

På Campus Varberg är en ambition att ytterligare stärka arbetet med att öka
kvarvaron genom att utveckla ett mer systematiserat arbete kring uppföljning och
analys rörande bakomliggande orsaker till avhopp.

6.3 Fylla utbildningsplatser och bredda utbildningsutbud

Yrkeshögskolanarbetar kontinuerligt med att fylla samtliga utbildningsplatser.
Flera söker till utbildningar utan att sedan tacka ja till erbjuden plats och många
hoppar av utbildningen innan och efter start. Detta gör det svårt att planera
verksamheten. Campus Varbergarbetar för att vara tydligaisin kommunikation
rörande vad yrkeshögskolan erbjuder för utbildningar och hur möjligheterna till
arbete ser ut efter avslutad utbildning.

Det finns ett behov av att bredda utbudet av utbildningar. I dagsläget är många
utbildningar av teknisk karaktär och ett mål är att kunna erbjuda fler
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utbildningar inom områden som försäljning, administration och besöksnäring. 

En ökad bredd av utbildningar är viktigt för att kunna möta regionens behov av 

kompetens.  

6.4 Lokaler och arbetssätt som möter framtida behov 

Campus Varberg behöver skapa en organisation som kan möta den ökade 

efterfrågan på utbildning utifrån de förutsättningar som finns. Verksamheten har 

idag en maxkapacitet att ta emot cirka 1 800 studerande. Möjligheten att växa 

inom befintliga lokaler pågår.  

 

Coronapandemin har inneburit en skjuts i digitaliseringsarbetet och även 

påverkat förväntningarna på framtida utbildningsmiljöer. Inom Campus Varberg 

har arbete initierats för att kunna möta framtida behov och förväntningar. Ett 

område som i dagsläget är viktigt att arbeta med är genomförandet av så kallad 

hybridundervisning, det vill säga när en studentgrupp befinner sig på plats 

medan en annan deltar digitalt. Hybridundervisning ställer krav på såväl 

undervisande lärare som på lärmiljön och lokalerna. 

 

Campus Varberg har som grunduppdrag att höja utbildningsnivån i Varberg. 

Utöver att tillhandahålla utbildningsutbud med traditionell lärarledd utbildning 

vill verksamheten över tid utveckla möjligheterna för personer boende i Varberg 

och Halland att nyttja Campus Varberg som resurs för att kunna genomföra 

studier på distans mot andra lärosäten. I dagsläget handlar det om studiemiljöer, 

bibliotek och att kunna tillhandahålla teknisk infrastruktur såsom exempelvis 

utskrifter och internet.  

6.5 Bryta könsbundna utbildningsval 

Inom yrkeshögskolan är val av utbildning relativt könsbundet. Kvinnor utgör en 

stor majoritet av de sökande till utbildningar inom hälso- och sjukvård samt 

socialt arbete. Män söker i högre utsträckning än kvinnor till utbildningar inom 

teknik och tillverkning, samhällsbyggnad och byggteknik samt data/IT. Campus 

Varberg vill bidra till att bryta könsbundna utbildnings- och yrkesval och arbetar 

aktivt och strategiskt för att attrahera både män och kvinnor till samtliga 

utbildningar. För att lyckas bryta könsbundna utbildnings- och yrkesval samt 

även kunna bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete i stort behöver 

ledningsgrupper, branscher och arbetsgivare vara delaktiga i arbetet. 



19 

 

6.6 Alexandersoninstitutet (AI) 

Inför kommande projektansökningar ska Alexandersoninstitutet se över hur 

pågående projekt tydligare kan kopplas till övrig verksamhet inom Campus 

Varberg. Bland annat undersöks hur projekten kan skapa bättre förutsättningar 

för det långsiktiga samarbetet med högskolor och universitet genom att 

exempelvis identifiera gemensamma viktiga frågor och utmaningar. Därutöver 

pågår ett utvecklingsarbete rörande hur yrkeshögskolan i högre utsträckning kan 

dra nytta av projekt inom Alexandersoninstitutet.  

6.7 Högre utbildning 

Campus Varberg har som ambition att förbättra och tydliggöra 

samordningsrollen mellan lärosäten och studerande. Syftet är att skapa fler 

naturliga kontaktytor kring samverkan och utveckling av befintliga och framtida 

högskole- och universitetsutbildningar vid Campus Varberg. Det är viktigt att 

bibehålla och utveckla samarbete med olika högskole- och 

universitetsutbildningar för att kunna möta behovet av efterfrågad kompetens 

inom regionen. 
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11. Motion om slopande av kvantitativa mål för 

ekologiska livsmedel samt slopande av minst en 

helvegetarisk dag i veckan - remissvar

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden besluta 

1. Godkänna förvaltningens överväganden och översända till

kommunstyrelsen som nämndens remissvar i ärendet.

2. Avstyrka förslaget i motionen om att slopa minst en helvegetarisk dag i

veckan.

Beskrivning av ärendet 
Olle Hallnäs (SD) har inkommit med en motion rörande slopande av 
kvantitativa mål för ekologiska livsmedel samt slopande av minst en 
helvegetarisk dag i veckan. Motionären hänvisar till att inköp av ekologiska 
produkter innebär omotiverade merkostnader för kommunen.  

Motionären hänvisar till att det finns stora besparingar att göra om Varbergs 
kommun tar bort målet om att 35 procent av livsmedelsinköpen ska vara 
ekologiska. De besparingarna som görs, menar motionären, bör användas till 
att genomföra kvalitetsförbättringar i verksamheterna samt för att, i den mån 
det är möjligt, gynna lokala producenter.  

Motionären framhåller därutöver att minst en helvegetarisk dag i veckan bör 
tas bort med hänvisning till att det inte påverkar klimatet positivt och att rött 
kött enligt studier inte riskerar att leda till cancer eller hjärt- och 
kärlsjukdomar.  

Mot bakgrund av ovanstående föreslår motionären att: 

- De kvantitativa målen för inköp av ekologiska livsmedel inom Varberg

och dess verksamheter utgår.

- Ge berörda förvaltningar i uppdrag att slopa minst en helvegetarisk

dag.
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Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har tillsammans med förskole- och 
grundskolenämnden och servicenämnden fått motionen på remiss för 
yttrande. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ska enligt remissmissivet 
yttra sig över förslaget om att slopa minst en helvegetarisk dag i veckan. 
Remissinstans avseende förslaget om de kvantitativa målen för inköp av 
ekologiska livsmedel är enbart servicenämnden. 

Beslutsunderlag 
Bilaga: Motion om slopande av kvantitativa mål för ekologiska livsmedel samt 

slopande av minst en helvegetarisk dag i veckan  

Bilaga: Remissmissiv 

Övervägande 
Varbergs kommuns hållbarhetsmål 2017–2025 anger inriktningar för 

kommunens hållbarhetsarbete. Bland annat anges att den mest klimatsmarta 

maten är vegetarisk och att ställa om kosten mot mer köttfria alternativ skapar 

en stor klimatnytta. Genom att köpa in ekologiska livsmedel bidrar Varbergs 

kommun till att minska spridningen av gifter i samhället och till att stärka den 

biologiska mångfalden i naturens ekosystem – både i ett lokalt och globalt 

perspektiv.  

2021 antog kommunfullmäktige en policy för måltider. Policyn avser alla 

måltider som tillagas i kommunens verksamheter samt upphandlad 

måltidsverksamhet. Måltidspolicyn anger att verksamheterna ska köpa in 

produkter som stämmer överens med SMART-modellen. SMART-modellen tar 

ett helhetsgrepp om valen av livsmedel, för att främja hälsosamma och 

hållbara matvanor och innebär:  

 Större andel vegetabilier

 Mindre andel tomma kalorier

 Andelen ekologiskt ökar

 Rätt kött och rätt grönsaker vid rätt årstid

 Transportsnålt

Detta innebär bland annat att andelen ekologiska produkter minst ska uppgå 
till det kommunala målet samt att valet av råvaror ska följa säsong.  

Måltidspolicyn anger att Livsmedelsverket rekommendationer och riktlinjer 
ska utgöra grund för måltiderna i Varbergs kommun. Livsmedelsverkets 
riktlinjer för måltider i skolan grundas på vetenskap och beprövad erfarenhet. 
I Livsmedelsverkets riktlinjer anges att en väl sammansatt vegetarisk mat har 
ett fullgott näringsinnehåll och att ett flertal studier visar att vegetarianer har 
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minskad risk för vanliga folksjukdomar. Det är därför bra om barn tidigt får 
lära sig att tycka om olika vegetariska rätter. 
Det är mot bakgrund av ovanstående som gymnasieskolan i Varbergs kommun 
har två helvegetariska dagar i veckan.  

Slopandet av minst en helvegetarisk dag i veckan skulle innebära ökade 
kostnader som kräver att omprioriteringar görs i verksamheterna. Detta 
samtidigt som måltidskostnaderna för gymnasieverksamheten redan idag ökar 
till följd av rådande samhällsutveckling med ökade kostnader för råvaror 
energi och transporter. 

Med anledning av det som anges ovan föreslås att den del av motionen som rör 
slopandet av minst en helvegetarisk dag i veckan avstyrks. 

Ekonomi och verksamhet 
Förslaget till beslut påverkar inte nämndens ekonomi eller verksamhet. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 

Dan Persson Viktoria Thonäng 

Tf förvaltningschef Utvecklingschef 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen för vidare hantering 



2022-03-16

Motion  till  Varbergs  kommunfullmäktige  angående  slopade

kvantitativa  mål  för  ekologiska  livsmedel  samt  slopande  av

minst en helvegetarisk dag.

Motivering

Ekologisk produktion innebär vissa restriktioner för producenten, bland annat vad gäller

användningen av konstgödsel och bekämpningsmedel. Detta leder i slutändan ett prispåslag,

som betalas av konsumenten. Hur stort detta påslag är beror på marknadskrafterna och varierar

från år till år. Påslaget skiljer sig också från produkt.

Vi i Sverigedemokraterna förhåller oss neutrala till själva debatten ”konventionellt-ellerekologiskt” 

och anser bara att denna diskussion, från båda håll, ska föras med relevanta och sakliga 

argument. Vi tar alltså inte (!) ställning emot ekologisk produktion som sådan.

Det finns dock inga belägg för att ekologiska varor skulle vara nyttigare för konsumenten. Med

detta sagt lägger vi oss inte i konsumentens val, även om vi anser att man om det är möjligt

gärna ska välja svenska produkter, allra helst närproducerade.

Livsmedelsverket noterar att ”Forskningen hittills visar inte på några entydiga skillnader i

vitamin- och mineralhalt hos växter som är ekologiskt eller konventionellt odlade.”

https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/ekologisk-mat1

Gällande utsläpp av växthusgaser verkar inga tydliga fördelar med ekologiska produkter finnas.

https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/epok-centrum-for-ekologisk-produktion-och-

konsumtion/vad-sager-forskningen/klimat/klimatpaverkan-ar-ungefar-lika-stor-fran-ekologisk-

som-fran-konventionell-mat/

Mot bakgrund av det fokus som riktas mot just koldioxidutsläpp är det något besynnerligt att

just ekologiskt märkta livsmedel undgår kritisk diskussion. Detta i synnerhet som inköp av

ekologiska livsmedel medför merkostnader.
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Om Varberg hade oändligt med ekonomiska resurser och inte tvingades till ekonomiska

prioriteringar vore detta en icke-fråga. Så är inte fallet, tvärtom ställs kommunen redan idag

inför svåra vägval beträffande hur man ska uppfylla sina kärnuppdrag gentemot invånarna. Och

enligt beslut för några år sedan i dåvarande barn och ungdomsnämnden krävdes besparing på 1 

miljon i råvarukostnaden för att få budgeten att gå ihop. 

När en konsument i en mataffär själv väljer produkter från hyllan är utfallet ekologiska produkter, 

enligt en sammanställning av ekoweb.nu, 7,6 procent av den totala försäljningen av livsmedel och 

alkoholfria drycker. Konsumenter och skattebetalare utgörs i stor utsträckning av samma individer. 

Frågan är varför konsumenterna/skattebetalarna önskar en andel ekologiska produkter på 10 

procent eller lägre när man betalar själv, men 30-40-50 procent, eller ännu mer, när inköpen sker 

via en offentlig institution.

Varberg har en målbild, som anger att 35 procent av inköpen av livsmedel ska vara

”ekologiska”. Besparingspotentialen ligger på i storleksordningen 2-3 miljoner, men någon exakt 

siffra går inte, eller är svår, att fastställa. Dessa medel bör i ett första skede delvis återföras 

respektive verksamhet för att åstadkomma kvalitetsförbättringar och delvis användas för att gynna 

lokala producenter, i den mån detta är möjligt enligt gällande upphandling.

Mot bakgrund av ovanstående kommer Sverigedemokraterna i Varberg fram till slutsatsen att

kvantitativa mål, rörande inköp av ekologiska livsmedel, bör slopas. Givetvis ska ekologiska

livsmedel kunna köpas in ifall de representerar något mervärde för matlagningen, men

kvantitativa mål ska avskaffas.

När det sedan kommer till den senast införda helvegetariska dagen är det ett känt och 

dokumenterat faktum det var en besparing. Nu hänvisas det till en bättre klimatpåverkan och 

minskad risk för cancer vilket i båda fallen är fel. Det finns ett antal studier som visar att kött inte 

ökar risken till cancer eller hjärt-kärl sjukdomar och tittar vi på verkligheten så kan vi notera att den 

plats i världen med längst medellivslängd, Hong Kong, äts det 664g kött per dag och person.  Detta

kan jämföras med Sveriges ca 160g per dag och person.

Förslag till beslut

Mot bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta att

– de kvantitativa målen för inköp av ekologiska livsmedel inom Varberg och dess

verksamheter utgår.

– Ge berörda förvaltningar i uppdrag att slopa minst en helvegetarisk dag.

Olle Hällnäs (SD)
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Remiss 1 (1) 

2022-10-17 Dnr: KS 2022/0171-5 

FGN, UAN, SVN 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Michael Boström,  0340-881 06 

Begäran om yttrande 

Ärende  
Motion angående slopade kvantitativa mål för ekologiska livsmedel samt 

slopande av minst en helvegetarisk dag 

Diarienummer 
KS 2022/0171 

Yttrande senast 
3 februari 2022 

Motionen innehåller två delar som berör olika nämnder olika mycket. Dels 

frågan om de kvantitativa målen för inköp av ekologiska livsmedel dels frågan 

om att ge berörda förvaltningar i uppdrag att slopa minst en helvegetarisk dag. 

Begäran om yttrande gällande de kvantitativa målen för inköp av ekologiska 

livsmedel gäller i första hand SVN och det är de som är remissinstans i denna 

fråga. 

Begäran om yttrande vad gäller frågan om att ge berörda förvaltningar i 

uppdrag att slopa minst en helvegetarisk dag gäller både FGN, UAN och SVN 

och alla tre är då remissinstanser för den frågan. 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Michael Boström 
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12. Motion om körkortsutbildning för blivande 

undersköterskor och befintlig personal inom 

hemtjänsten - remissvar

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden besluta 

1. Godkänna förvaltningens överväganden och översända till

kommunstyrelsen som nämndens remissvar i ärendet.

2. Avstyrka förslaget i motionen om att körkortsutbildning ska ingå som

en del av utbildningen till undersköterska.

Beskrivning av ärendet 
Turild Ravlo Svensson (S) har inkommit med en motion om 
körkortsutbildning för blivande undersköterskor och befintlig personal inom 
hemtjänsten. Motionären hänvisar till att det är viktigt för 
kompetensförsörjningen att det blir attraktivt att arbeta inom omsorgsyrken. 
Många medarbetare och ungdomar saknar enligt förslagsställaren körkort, 
vilket gör det svårt att planera verksamheten samt att rekrytera personal till 
landsbygden. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår motionären att befintlig personal, som 
en del av kompetensförsörjningen, får möjlighet att ta körkort på betald 
arbetstid och att körkortsutbildningen ska ingå som en del av utbildningen till 
undersköterska. 

Motionen har skickats på remiss till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden för yttrande. 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Motion om körkortsutbildning för blivande undersköterskor och 

befintlig personal inom hemtjänsten 

Bilaga 2: Remissmissiv 
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Övervägande 
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen vill framhålla att det är viktigt 
att arbeta för att göra det attraktivt att läsa inom vård- och omsorg för att 
kunna trygga kompetensförsörjningen. En växande befolkning i kombination 
med en ökad andel äldre väntas medföra en betydande ökning av efterfrågan 
på arbetskraft inom vård och omsorg.  

Vad gäller möjligheten att erbjuda förarutbildning för de elever som läser till 
undersköterska på gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen 
finns reglering som styr området. Enligt körkortsförordningen (1998:980) får 
körträning med körkortspliktigt eller traktorspliktigt fordon ske under 
utbildning på en nationell kurs i gymnasieskolan eller kommunal 
vuxenutbildning om körträningen ingår som en del i utbildningen. Föreskrifter 
om förarutbildning i gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning får 
meddelas av Skolverket efter att synpunkter inhämtats av Transportstyrelsen. 

Skolverket och Transportstyrelsen har gemensamt skapat ett stödmaterial för 
att tydliggöra och förklara de regler som gäller vid förarutbildningar på 
gymnasiet och inom kommunal vuxenutbildning. I stödmaterialet anges att 
förarutbildning inte utgör det primära uppdraget för gymnasieskolan. Det 
innebär att det endast är de elever som har ett tydligt behov av körkort för sin 
framtida yrkesroll som yrkesförare som har möjlighet att tillgodogöra sig dessa 
färdigheter inom gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.  

Förarutbildning får idag erbjudas inom fordons- och transportprogrammet, 
inriktning transport, bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning 
anläggningsfordon och naturbruksprogrammet. Viss förarutbildning får 
erbjudas inom introduktionsprogram och gymnasiesärskolan. Möjligheten att 
tillgodogöra sig förarutbildning inom kommunal vuxenutbildning finns om 
eleven går någon yrkesförarutbildning för godstransporter eller 
yrkesförarutbildning persontransporter. Detta innebär att förarutbildning inte 
får erbjudas som en del av utbildningen för elever som läser på vård- och 
omsorgsprogrammet på gymnasieskolan eller inom kommunal 
vuxenutbildning.

Ska förarutbildning ändå erbjudas behöver det göras utanför ramen för 
gymnasieutbildningen eller vuxenutbildningen. En sådan förarutbildning 
skulle innebära betydande kostnader som måste ställas mot andra behov inom 
verksamheterna.  

Förslaget om att befintlig personal ska ges möjlighet att ta körkort på betald 
arbetstid medför även det kostnader som behöver vägas mot andra behov 
inom omsorgsverksamheten. Huruvida insatsen ska prioriteras är för 
socialnämnden att ta ställning till. 

Med hänvisning till ovanstående föreslås att motionen avstyrks avseende 
förslaget att körkortsutbildning ska ingå som en del av utbildningen till 
undersköterska. 
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Ekonomi och verksamhet 
Förslaget till beslut påverkar inte nämndens ekonomi eller verksamhet. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 

Dan Persson Viktoria Thonäng 

Tf Förvaltningschef Utvecklingschef 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen för vidare hantering 



Motion om körkortsutbildning för blivande undersköterskor och befintlig
personal inom hemtjänsten.

Kompetensförsörjning i äldreomsorgen är ett ständigt återkommande tema
och inför varje sommar så blir problemet än tydligare. Den svåra
bemanningssituationen gör det svårt att leva upp till kraven på en god
arbetsmiljö. Digitala lösningar är inte svaret på alla utmaningar. Vi skall erbjuda
våra invånare en jämlik, jämställd och likvärdig vård och omsorg med god
kvalitet. Att arbeta inom omsorgen måste bli ett attraktivt val för framtida
yrkesliv.

Det har blivit tydligt att ett av huvudproblemen är att vår personal och många
ungdomar inte har körkort. Något som gör det svårt att planera verksamheten
och näst in till omöjligt att rekrytera personal till landsbygden.

Vi Socialdemokrater vill att som en del av kompetenshöjningen se till att vår
befintliga personal får möjlighet att ta körkort på betald arbetstid.

Vi Socialdemokrater vill att körkortsutbildning skall ingå som en del i
utbildningen till undersköterska.

Varberg den 17 juni 2022

Turid Ravlo Svensson

Antagen av Varbergs Socialdemokratiska Kvinnoklubb 19 juni 2022
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Remiss 1 (1) 

2022-10-20 Dnr: KS 2022/0302-4 

Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden, 
Socialnämnden 

Varbergs kommun 

Kommunstyrelsens förvaltning 432 80 Varberg 

Jennica Toresson,  0340-88131 

Begäran om yttrande 

Ärende  
Motion om körkortsutbildning för blivande undersköterskor och befintlig 

personal inom hemtjänsten 

Diarienummer 
KS 2022/0302 

Yttrande senast 
3 februari 2023 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Jennica Toresson 



Beslutsförslag 1 (3) 
2022-11-10 Dnr: UAN 

2022/0318-4 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Viktoria Thonäng,  0340-69 70 81 
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13. Motion om införande av en checklista för 

tillämpning av Barnkonventionen som lag - 

remissvar

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden besluta 

1. Godkänna förvaltningens överväganden och översända till

kommunstyrelsen som nämndens remissvar i ärendet.

Beskrivning av ärendet 
Ingela Svensson (V) har inkommit med en motion om införande av en 
checklista för tillämpning av Barnkonventionen som lag. Barnkonventionen är 
en del av svensk lag sedan 1 januari 2020. För att förenkla och tydliggöra hur 
barnkonventionen ska tillämpas inom kommunal verksamhet och vid 
kommunala beslut föreslår motionären: 

- Att det uppdras åt kommunstyrelsen att ta fram en enkel blankett av

typen checklista att användas för att säkerställa att kommunala beslut

fattas med beaktande av barnperspektivet.

- Att fullmäktige beslutar att alla kommunala beslut ska föregås av en

barnkonsekvensanalys med stöd av checklistan.

Motionen har skickats på remiss till samtliga nämnder i Varbergs kommun. 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Motion om införande av en checklista för tillämpning av 

Barnkonventionen som lag. 

Bilaga 2: Exempel på checklista 

Bilaga 3: Remissmissiv 

Övervägande 
Barnkonventionens syfte är att garantera alla barn deras mänskliga 
rättigheter. Sedan den 1 januari 2020 är barnkonventionen en del av svensk 
lag. I samband med att barnkonventionen blev lag i Sverige genomförde 
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utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen kompetensutvecklingsinsatser 
och informationsinsatser. Samtliga av nämndens styrdokument sågs även över 
i syfte att säkerställa överensstämmelse med barnkonventionen. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltning anser det viktigt att barns och 

ungas rättigheter är i fokus, både inför beslut och i det löpande arbetet. Denna 

styrning är tydlig i gällande lagstiftning och varje nämnd och förvaltning 

behöver hitta sina former för att säkra en god efterlevnad.  

Det kan vara svårt att hitta en metod för att göra barnrättsliga prövningar som 

går att tillämpa i alla sammanhang. På vilket sätt barns rättigheter ska tas 

tillvara i olika beslut och utredningar är beroende av ärendets karaktär och 

kan därmed vara svåra att fånga i en standardiserad checklista. För att få 

genomslag i arbetet är det framför allt viktigt att uppnå en god kännedom om 

hur barnkonventionen ska tolkas och tillämpas i verksamheten.  

Samtidigt behöver frågan sättas i större sammanhang och kopplas till vilka 

andra perspektiv som kan tänkas vara viktiga att bära med sig i 

beslutfattandet. Exempelvis är jämställdhets-, hållbarhets och 

jämlikhetsperspektiv alla viktiga perspektiv att ta hänsyn till. Ska ett utpekat 

perspektiv lyftas i en checklista, kan det finnas andra perspektiv som genom 

det eventuellt förbises. Utgångspunkten bör vara att fullgoda beslutsunderlag 

alltid tar hänsyn till gällande lagstiftning och beaktar relevanta perspektiv.  

Förvaltningen anser att intentionen i förslaget är god, men menar att 

införandet av en checklista i syfte att säkerställa att barnperspektivet beaktas i 

kommunala beslut inte är den mest gynnsamma lösningen. Förvaltningen 

anser dock att fler insatser kan behöva vidtas i syfte att skapa kunskap om 

barnkonventionen och hur den i form av lag påverkar beslut och processer i 

nämndens verksamheter. 

Ekonomi och verksamhet 
Förslaget till beslut påverkar inte nämndens ekonomi eller verksamhet. 

Samråd 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 
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Dan Persson Viktoria Thonäng 

Tf förvaltningschef Utvecklingschef 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen för vidare hantering 



Motion om införande av en checklistaför tillämpning av Barnkonventionen
som lag

Den 1 januari 2020 blev FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag. Det
innebär att barnets rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar
som görs i beslutsprocesser i offentlig verksamhet och ärenden som rör barn. En
inkorporering av barnkonventionen bidrar till att synliggöra barnets rättigheter.
Det är ett sätt att skapa en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i all
offentlig verksamhet.

För att förenkla och tydliggöra hur barnkonventionen ska tillämpas inom
kommunal verksamhet och vid kommunala beslut vore det ett stöd för varje
beslutsfattare om det funnes en enkel blankett typchecklista. Checklistankan
sedan bifogas beslutetsom en kontroll att beslutsfattaren analyserat och tagit
ställning till huruvida och på vilket sätt beslutet berör barn. Beslutsfattaren
erinraspå så sätt att tänka igenom detta och vikta skälen för beslutet ur
barnperspektiv. Detbörinte leda tillonödigt merarbeteeftersom det iärenden
som inte alls berör barn endast behöver antecknas just detta.

Vänsterpartiet yrkar därför

Att det uppdrasåtkommunstyrelsen att ta framenkel blankett av typen
checklista att användas för att säkerställa att kommunala beslut fattas med
beaktande av barnperspektivet

Att fullmäktige beslutaratt alla kommunalabeslut skall föregås av en
barnkonsekvensanalys med stöd av checklistan

Ingela Svenson, Vänsterpartiet

Bilaga: exempel på hur ensådan blankett kan utformas



Barnkonsekvensanalys
Som barn räknas alla under 18 år. Läs mer om barnkonsekvensanalys på
https://internwww.svenskakyrkan.se/barnochunga/barnkonsekvensanalys

Box 218, 432 35 Varberg, Besöksadress: Sveagatan 24, 0340-81 300
www.svenskakyrkan.se/varberg, varberg.forsamling@svenskakyrkan.se

Att beakta 
vid beslut

Fylls i efter 
fattat beslut

På vilket sätt berörs barn och unga?

Har barn och ungas egna åsikter tagits till vara vid analysen? På vilket sätt?

På vilket sätt har analysen och barnens perspektiv tagits i beaktande vid beslutet? Om barnens perspektiv inte har 
tagits tillvara, motivera varför. 

Analysen genomförd av: Datum:

Ansvarig för beslutet: Datum:
(Beslutande organ eller person)

Barn med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar Barn med fysisk eller psykisk ohälsa

Barn i åldern 0-10 år Barn i åldern 11-18 år

Barn som tillhör en minoritetsgrupp eller urfolk Barn på institution

Barn med olika könsidentiteter och sexuell läggning Barn med utländsk härkomst

Barn som söker asyl, ensamkommande eller med familj Barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Barn som har föräldrar med missbruk Barn som lever i hemlöshet

Barn som tillhör andra kristna samfund Barn som tillhör andra religioner

Vilka barn berörs av beslutet?

Ärendets namn

Beslutsfattande instans (KR, AU, KF, KGU, ledningsgrupp, eller liknande) Ärendets eventuella diarienr

Övrigt

Ärendet

Analys

Andra grupper:.............................................

BKA nummer:
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Förskole- och 
grundskolenämnden 
Byggnadsnämnden 
Hamn- och gatunämnden 
Kultur- och 
fritidsnämnden     
Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden 
Servicenämnden 
Socialnämnden 
Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Överförmyndarnämnden 

Varbergs kommun 

Kommunstyrelsens förvaltning 432 80 Varberg 

Jennica Toresson,  0340-88131 

Begäran om yttrande 

Ärende  
Motion om införande av checklista för tillämpning av Barnkonventionen som 

lag 

Diarienummer 
KS 2022/0248 

Yttrande senast 
3 mars 2023 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Jennica Toresson 
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Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Viktoria Thonäng,  0340-69 70 81 
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14. Motion om att välfärden behöver heltid - 

remissvar

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden besluta 

1. Godkänna förvaltningens överväganden och översända till

kommunstyrelsen som nämndens remissvar i ärendet.

Beskrivning av ärendet 
Katarina Eiderbrant (S) och Kent Norberg (S) har inkommit med en motion 
om att välfärden behöver heltid. Motionärerna menar att det tar för lång tid 
majoriteten att uppnå tillfredställande resultat i kommunens arbete. 

Motionärerna hänvisar till kommunens personal- och hälsobokslut 2021 där 
andelen heltidsanställda sjönk till 76,2 procent jämfört med 77,7 procent året 
innan. Andelen kvinnor som arbetade heltid inom kommunen år 2021 var 73 
procent medan andelen män var 89,4 procent. I motionen konstateras att 
deltidsarbete är mer vanligt inom kvinnodominerande yrken.  

Motionärerna framhåller vikten av att ge människor möjlighet att arbeta heltid 
som en del i att kunna möta samhällets ökade välfärdsbehov och för att 
kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår motionärerna att: 

- Varbergs kommun intensifierar arbetet med åtgärder för att heltid som

norm ska bli gällande i alla kommunens verksamheter senast 2024.

Motionen har skickats på remiss till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden samt förskole- och grundskolenämnden, kultur- och 
fritidsnämnden, servicenämnden och socialnämnden. 

Beslutsunderlag 
Bilaga: Motion om att välfärden behöver heltid 

Bilaga: Remissmissiv 
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Övervägande 
Kommunens arbetsmiljöarbete ska syfta till ett hållbart arbetsliv. 

Arbetsmiljöarbetet ska bedrivas så att kommunens samtliga anställda oavsett 

verksamhet kan uppleva en god arbetslivskvalitet. Det innebär att 

förutsättningarna för en god arbetslivskvalitet inte får vara olika beroende på 

kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

Sedan ett antal år erbjuds alla medarbetare önskad anställningsgrad inom 

kommunen, oavsett om det är minskning eller utökning. Det vanligaste är att 

medarbetare önskar en lägre anställningsgrad. Utbildnings- och 

arbetsmarknadsförvaltningen arbetar för att informera om önskad 

sysselsättningsgrad i samband med nyrekryteringar.  

Andelen tillsvidareanställda inom utbildnings- och 

arbetsmarknadsförvaltningen som arbetar heltid är 85 procent. Andelen 

tillsvidareanställda kvinnor som arbetar heltid är 82 procent, medan andelen 

män är 92 procent. Andelen tillsvidareanställda som arbetar heltid ligger på 

samma nivå som under 2021. Både andelen kvinnor och män som arbetar 

heltid har ökat med 1 procentenhet jämfört med 2021. Jämförelsen avser 

september 2021 och september 2022.  

Förvaltningen gör bedömningen att Varbergs kommun redan idag erbjuder 

medarbetare möjlighet att arbeta heltid genom arbetet med önskad 

sysselsättningsgrad. Det bedöms inte vara eftersträvansvärt att heltid ska 

utgöra norm, utan utgångspunkten bör vara att medarbetare ges möjlighet att 

arbeta heltid om de så önskar. Insatser kan dock behöva göras för att 

ytterligare informera om denna möjlighet.  

Ekonomi och verksamhet 
Förslaget till beslut påverkar inte nämndens ekonomi eller verksamhet. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 

Dan Persson Viktoria Thonäng 

Tf förvaltningschef Utvecklingschef 
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Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen för vidare hantering 
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2022-11-02 Dnr: KS 2022/0278-4  

 

Förskole- och 
grundskolenämnden 
Kultur- och 
fritidsnämnden 
Servicenämnden 

Socialnämnden 
Utbildnings- och  
arbetsmarknadsnämnden 

Kommunstyrelsens förvaltning, personalkontoret  

Marcus Vahlström, 0340-882 34  

 

 

 

Begäran om yttrande 
 

Ärende  
Motion från Katarina Eiderbrant (S) och Kent Norberg (S) om att välfärden 

behöver heltid. 

 

Diarienummer 
KS 2022/0278 

 

Yttrande senast  
Den 3 februari 2023. 

 

 

Personalkontoret 

 

 

 

Marcus Vahlström 
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