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Plats och tid Campus E225, kl. 8.30-12.00 

Beslutande Eva Pehrsson-Karlsson (C), 

ordförande 

Jeanette Qvist (S), vice ordförande 

Anne Tano (M) 

Margit Kastberg (M) 

Roger Nolsa (C) 

Marianne Nord Lyngdorf (L) 

Gunnar Lyngsaa (KD) 

Kent Norberg (S) 

Samuel Molin (S) 

Karin Sandström (S) 

Jan-Olof Skoglund (SD) 

 

 

Ersättare – 

inte tjänstgörande 

Bengt Leek (M) 

Joel Söderberg (L) 

Simon Bengtsson (V) 

 

 

Övriga deltagare Dan Persson, administrativ chef 

Viktoria Thonäng, nämndsekreterare 

Eva Hjämered, utvecklingsledare, § 84 

Christer Allestad, avdelningschef, § 84 

Karin Vidarsson, administratör, § 84 

Sten Hagberg, Lärarnas Riksförbund 

 

Utses att justera Samuel Molin (S) 

Justeringens plats 

och tid 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Borgmästaregatan 20 

  

Sekreterare Viktoria Thonäng Paragraf 79-86 

Ordförande Eva Pehrsson-Karlsson (C) 

Justerande Samuel Molin (S)   
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum 

 

 

 

 
Anslag/bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 

anslag. 

 

Organ Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

Sammanträdesdatum 23 september 2019 

Datum då anslaget sätts upp  

Datum då anslaget tas ned  

Förvaringsplats för 

protokollet 

 

Underskrift Viktoria Thonäng 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
UAN § 79 Dnr UAN 2019/0120 

 
 

Delårsrapport 2019 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 

1. Godkänna förvaltningens förslag till delårsrapport och översända 

den till kommunstyrelsen 

2. En uppföljning av personalstatistiken ska redovisas på 

nämndsammanträdet i oktober på grund av felaktigheter i 

personalsystemet. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet  
Eva Pehrsson-Karlsson (C), ordföranden föreslår  
 

- att en uppföljning av personalstatistiken ska redovisas på 
nämndsammanträdet i oktober på grund av felaktigheter i 
personalsystemet. 

 

Beslutsordning 
Eva Pehrsson-Karlsson (C), ordf. frågar om nämnden kan fatta beslut enligt 
förslag från ordförande och finner att så sker. 
 

Beskrivning av ärendet 
Delårsrapport enligt anvisningar från kommunstyrelsen 

 

Beslutsunderlag 
Bilagda rapport. Delårsrapport 2019 

 

Övervägande 
Genomgångar har gjort med avdelningscheferna. 

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

 

 
UAN § 80 Dnr UAN 2019/0121 

 
 

Handlingsplan - Fokus framåt för att utveckla 
insatser för unga med NPF 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 

1. Godkänna Handlingsplan – Fokus framåt för att utveckla insatser för 
unga med NPF. 

2. Att handlingsplanen ska följas upp i nämnden senast juni 2020 
gällande de delar som rör nämndens verksamhet. 

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

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jeanette Qvist (S) föreslår  
 

- Att handlingsplanen ska följas upp i nämnden senast juni 2020 
gällande de delar som rör nämndens verksamhet. 

 

Beslutsordning 
Eva Pehrsson-Karlsson (C), ordf., frågar om nämnden kan fatta beslut 
enligt förslag från Jeanette Qvist (S) och finner att så sker. 
 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige har tidigare gett förskole- och grundskolenämnden, 

kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden och utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att utreda/kartlägga kommunens 

insatser när det gäller behoven hos personer med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar (NPF) samt hur kommunen skulle kunna höja 

kvaliteten på kommunens insatser för personer med NPF.   

 

Kartläggning av insatser samt behov av utvecklingsområden slutfördes i 

maj 2018. Förvaltningschefer i berörda förvaltningar har därefter gett en 

arbetsgrupp i uppdrag att arbeta fram en handlingsplan med områden att 

utveckla, vilket har resulterat i Handlingsplan – Fokus framåt för att 

utveckla insatser för unga med NPF. 

 

På Peder Skrivares skola (PS) finns sedan hösten 2018 ett 

specialpedagogiskt team vars arbete bland annat riktar sig till elever med 

NPF. 

 

 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag den 28 augusti 2019 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

Bilaga – Handlingsplan – Fokus framåt för att utveckla insatser för unga 

med NPF 

 

Övervägande 
Handlingsplanen syftar till att aktivt verka för att samverkan ska komma till 

stånd för att höja kvaliteten på kommunens insatser till personer med NPF 

i deras kontakter med kommunen. Då förvaltningarnas gemensamma 

åldersspann utgörs av barn och unga upp till 21 år har projektarbetet 

begränsats till barn och unga med NPF inom denna åldersgrupp. Utifrån 

uppdrag av förvaltningschefer har en arbetsgrupp tagit fram en 

handlingsplan med fokus framåt i syfte att stärka existerande forum för 

samverkan så att dessa nyttjas på bästa sätt i arbetet med barn och unga 

med NPF.   

 

Fokus i arbetet framåt är indelat i organisation och struktur samt insatser 

under innevarande mandatperiod. Arbetsgruppen ser lokal 

samordningsgrupp som en nyckelaktör för stärkt samverkan i flera 

perspektiv, se första punkten nedan.  

 

Organisation och struktur:  

• Inför revidering av Regional överenskommelse om samverkan och i 

det fortsatta strategiska arbetet i lokal samordningsgrupp aktivt 

arbeta för att:  

o utveckla processer och rutiner för samverkan kring unga 

barn  

o tydliggöra uppdrag för uppföljning av insatser för individer 

och på generell nivå i syfte att stärka samverkan för tidiga 

insatser  

o utöka lokal samordningsgrupp med kultur- och 

fritidsförvaltningen, och utifrån behov kan även 

tjänsteperson från Region Hallands lokala nämnd Varberg 

bjudas in  

o förtydliga närsjukvårdens uppdrag att vara en deltagande 

part i lokal samordningsgrupp.  

• Formalisera dialog mellan förvaltningarnas verksamheter som 

möter målgruppen.  

• Skapa struktur och innehåll för samverkan för kontinuitet i 

övergångar och verksamhetsutveckling i gymnasieskola och daglig 

verksamhet.  

 

Insatser under innevarande mandatperiod: 

• Ge lokal samordningsgrupp i uppdrag att tydliggöra vem som har 

ansvar för och kan genomföra kunskapshöjande- och 

kompetensutvecklingsinsatser för:  

o Personal som arbetar med målgruppen  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

o Unga inom målgruppen NPF   

o Vårdnadshavare och föräldrar för unga inom målgruppen 

NPF  

o Omgivande samhälle såsom föreningsliv och andra aktörer.  

• Uppföljning och utvärdering av pågående insatser för barn och unga 

inom målgruppen NPF.  

• Utveckla samordnande individuell plan (SIP)1 för att tydliggöra 

ansvar för insatser. Kompetenshöja aktörer som potentiellt kan 

delta i SIP. 

• Ge en arbetsgrupp i uppdrag att göra en omvärldsbevakning över 

positiva exempel för att höja kvaliteten i arbetet till personer med 

NPF.  

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

 

 
UAN § 81 Dnr UAN 2019/0093 

 
 

Översyn av regler för skolskjuts inom 
gymnasiesärskolan 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 

1. Anta reviderade Riktlinjer för skolskjuts inom gymnasiesärskolan. 

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

Beskrivning av ärendet 
Nuvarande Regler för skolskjuts reglerar skolskjuts inom förskoleklass, 

grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola. En översyn har gjorts av 

reglerna i syfte att lyfta ur de delar som rör gymnasiesärskolan i ett eget 

dokument samt för att i större utsträckning anpassa dokumentet efter 

gymnasiesärskolans verksamhet.  

 

Nuvarande regler för skolskjuts har beslutats av tidigare barn- och 

utbildningsnämnden. Ansvaret för styrdokumentet förs i samband med 

föreliggande beslut över till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 

med utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens kansli som 

dokumentansvarig avdelning. I enlighet med Varberg kommuns Riktlinjer 

för styrdokument ersätts benämningen regler med riktlinjer. 

 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag den 16 april 2019 

Förslag till nya Riktlinjer för skolskjuts inom gymnasiesärskolan 

Nuvarande Regler för skolskjuts inom förskola, grundskola, grundsärskola 

och gymnasiesärskolan 

 

Övervägande 
Föreliggande förslag innehåller förtydliganden och anpassningar till 

gymnasiesärskolans verksamhet som syftar till att underlätta tillämpningen 

av riktlinjerna. 

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

Förskole- och grundskolenämnden 

Peder Skrivares skola 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
UAN § 82 Dnr UAN 2019/0116 

 
 

Namnbyte på Centrum för Livslångt Lärande 
(CLL) 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 

1. Från och med 1 januari 2020 ändra namnet på Centrum för 

Livslångt Lärande till Campus Varberg. 

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

Beskrivning av ärendet 
Från och med den 1 juli 2019 har Vuxenutbildningen organisatoriskt flyttats 

tillsamman med arbetsmarknadsenheten och integrationsenheten och 

bildar en avdelning. Kommunikationsavdelningen vid CLL har flyttats 

organisatoriskt till förvaltningens stab. Kvar vid Campus Varberg blir Stöd 

och service, Campus med yrkeshögskolan och högre utbildning samt 

Alexandersonsinstitutet. 

 

Beslutsunderlag 
Organisationsförändringen som trädde i kraft den 1 juli 2019. Men 

namnändringen följer budgetåret. 

 

Övervägande 
Är en konsekvens av organisationsförändringen 

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

 

 
 
 

 
  



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2019-09-23 9 
   

 

  

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
UAN § 83 Dnr UAN 2019/0119 

 
 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
sammanträdestider 2020 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 

1. Fastställa sammanträdestider för utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden 2020 enligt förslag i ärendebeskrivning. 

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

Beskrivning av ärendet 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ska besluta om 

sammanträdestider för 2020. Nämnden föreslås sammanträda 

nedanstående datum kl. 8.30-12.00. Vid behov kan sammanträdestidens 

längd utökas. I ett sådant fall ska detta anges i samband med kallelsen till 

nämndsammanträdet. 

 

Arbetsutskottet föreslås sammanträda nedanstående datum kl. 8.30-12.00. 

 

Arbetsutskott  Nämnd 

27 januari  

10 februari 24 februari 

16 mars 30 mars 

4 maj 18 maj 

8 juni 22 juni 

17 augusti 31 augusti 

7 september 21 september 

9 november 23 november 

30 november 14 december 

 

 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag den 12 augusti 2019 

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

 

 
UAN § 84 Dnr  

 
 

Förvaltningen informerar 

1. Alexandersoninstitutet 
 
Eva Hjälmered, utvecklingsledare på Alexandersoninstitutet (AI), 
presenterar AI:s bakgrund, verksamhet och projekt samt vad som är 
på gång framöver. 
 

2. Anbud vuxenutbildningen 
 

Christer Allestad, avdelningschef, redogör för information angående 
pågående upphandlingsärenden samt informerar om hur processen 
för upphandlingar går till. 
 

3. Övriga frågor 
 

Dan Persson, administrativ chef, informerar om plan för kommande 
studiebesök. 
 
Dan Persson, administrativ chef, informerar om Barn- och ungaplan 
som är en samverkan mellan fyra av kommunens förvaltningar och 
regionen. 
 
Dan Persson, administrativ chef, informerar om att det på 
tjänstemannanivå finns en pågående dialog rörande 
gränsdragningen mellan arbetsmarknadsenheten på utbildnings- 
och arbetsmarknadsförvaltningen och socialförvaltningen. 

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
UAN § 85 Dnr  

 
 

Delegeringsbeslut 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 

1. Godkänna rapportering av delegeringsbeslut. 

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Delegeringsbeslut UAN 2019/0091-3, Ansökan om ersättning avseende 
kostnader för dagliga resor mellan bostad och gymnasieskola. M A A, 
gymnasiechef Tobias Ramstedt  
 
Delegeringsbeslut UAN 2019/0091-4, Ansökan om ersättning avseende 
kostnader för dagliga resor mellan bostad och gymnasieskola. TBN, 
gymnasiechef Tobias Ramstedt  
 
Delegeringsbeslut UAN 2019/0091-5, Ansökan om ersättning avseende 
kostnader för dagliga resor mellan bostad och gymnasieskola. E L K, 
gymnasiechef Tobias Ramstedt  
 
Delegeringsbeslut UAN 2019/0091-6, Ansökan om ersättning avseende 
kostnader för dagliga resor mellan bostad och gymnasieskola. H L, 
gymnasiechef Tobias Ramstedt  
 
Delegeringsbeslut UAN 2019/0091-7, Ansökan om ersättning avseende 
kostnader för dagliga resor mellan bostad och gymnasieskola. A B, 
gymnasiechef Tobias Ramstedt 
 
Delegeringsbeslut UAN 2019/0091-8, Ansökan om ersättning avseende 
kostnader för dagliga resor mellan bostad och gymnasieskola. T J S, 
gymnasiechef Tobias Ramstedt  
 
Delegeringsbeslut UAN 2019/0091-9, Ansökan om ersättning avseende 
kostnader för dagliga resor mellan bostad och gymnasieskola. A A, 
gymnasiechef Tobias Ramstedt  
 
Delegeringsbeslut UAN 2019/0091-10, Ansökan om ersättning avseende 
kostnader för dagliga resor mellan bostad och gymnasieskola. A S, 
gymnasiechef Tobias Ramstedt  
 
Delegeringsbeslut UAN 2019/0091-11, Ansökan om ersättning avseende 
kostnader för dagliga resor mellan bostad och gymnasieskola. C G, 
gymnasiechef Tobias Ramstedt  
 
Delegeringsbeslut UAN 2019/0091-12, Ansökan om ersättning avseende 
kostnader för dagliga resor mellan bostad och gymnasieskola. E S, 
gymnasiechef Tobias Ramstedt  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

Delegeringsbeslut UAN 2019/0091-13, Ansökan om ersättning avseende 
kostnader för dagliga resor mellan bostad och gymnasieskola. F S, 
gymnasiechef Tobias Ramstedt 
 
Delegeringsbeslut UAN 2019/0091-14, Ansökan om ersättning avseende 
kostnader för dagliga resor mellan bostad och gymnasieskola. I V, 
gymnasiechef Tobias Ramstedt  
 
Delegeringsbeslut UAN 2019/0091-15, Ansökan om ersättning avseende 
kostnader för dagliga resor mellan bostad och gymnasieskola. L K, 
gymnasiechef Tobias Ramstedt  
 
Delegeringsbeslut UAN 2019/0091-16, Ansökan om ersättning avseende 
kostnader för dagliga resor mellan bostad och gymnasieskola. J K, 
gymnasiechef Tobias Ramstedt  
 
Delegeringsbeslut UAN 2019/0091-17, Ansökan om ersättning avseende 
kostnader för dagliga resor mellan bostad och gymnasieskola. M P-P, 
gymnasiechef Tobias Ramstedt  
 
Delegeringsbeslut UAN 2019/0091-18, Ansökan om ersättning avseende 
kostnader för dagliga resor mellan bostad och gymnasieskola. M B N, 
gymnasiechef Tobias Ramstedt  
 
Delegeringsbeslut UAN 2019/0091-19, Ansökan om ersättning avseende 
kostnader för dagliga resor mellan bostad och gymnasieskola. P H, 
gymnasiechef Tobias Ramstedt  
 
Delegeringsbeslut UAN 2019/0091-20, Ansökan om ersättning avseende 
kostnader för dagliga resor mellan bostad och gymnasieskola. R R, 
gymnasiechef Tobias Ramstedt  
 
Delegeringsbeslut UAN 2019/0091-21, Ansökan om ersättning avseende 
kostnader för dagliga resor mellan bostad och gymnasieskola. S M, 
gymnasiechef Tobias Ramstedt  
 
Delegeringsbeslut UAN 2019/0091-22, Ansökan om ersättning avseende 
kostnader för dagliga resor mellan bostad och gymnasieskola. S V, 
gymnasiechef Tobias Ramstedt  
 
Delegeringsbeslut UAN 2019/0091-23, Ansökan om ersättning avseende 
kostnader för dagliga resor mellan bostad och gymnasieskola. T S, 
gymnasiechef Tobias Ramstedt  
 
Delegeringsbeslut UAN 2019/0091-26, Ansökan om ersättning avseende 
kostnader för dagliga resor mellan bostad och gymnasieskola. E T, 
gymnasiechef Tobias Ramstedt 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
UAN § 86 Dnr  

 
 

Övriga ärenden 

Kameraövervakning 
 
Fråga ställs av Jan-Olof Skoglund (SD) angående om nämnden känner till 
att det finns kamerabevakning på Peder Skrivares skola (PS). 
 
Eva Pehrsson-Karlsson (C), ordförande svarar att det är viktigt att 
nämnden känner till om det finns kamerabevakning men att det inte är 
nämndens ansvar att avgöra hur många övervakningskameror som ska 
finnas eller hur de ska fungera. 
 
Årshjul för kvalitetsarbetet 
 
Fråga ställs av Jeanette Qvist (S) angående framtagande av årshjul för 
förvaltningens kvalitetsarbete och rapportering. 
 
Viktoria Thonäng, nämndsekreterare, informerar om att det pågår arbete 
med att ta fram ett årshjul för förvaltningens systematiska kvalitetsarbete. 
Nämnden kommer att informeras om årshjulet när arbetet är slutfört. 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 


