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Sammanfattande beskrivning 

Ett växande Varberg 

Befolkningsprognosen för Varbergs kommun har, inför budget 2023 och 

långtidsförutsättningarna, justerats ner vilket har påverkat prognosantalet för elever i 

gymnasieskolans verksamheter. Den befolkningsökning och tillväxttakt som tidigare 

prognostiserats har bromsats in och ökningen som sker åren framåt går inte lika snabbt. 

Gymnasiet kommer åren framöver fortsatt ha en tillväxt i elevantal om än inte med samma 

volym som tidigare antagits. 

Elevökningarna inom den kommunala gymnasieskolan ligger till grund för beslutad förstudie 

av utbyggnation av skolan. Redan nu påverkar elevökningarna både organiseringen och 

kostnaderna för gymnasieverksamheten. Det finns en beslutad investeringsbudget för 

verksamhetsanpassningar av lokaler men det förväntas även att driftskostnaderna kommer 

att öka och påverka skolan framöver. Elevökningarna har tidigare år kunnat hanteras med att 

fylla på i redan befintliga klasser. En ökning av antalet elever påverkar organisering av 

undervisningen på det sätt att fler klasser och grupper behöver skapas. För att täcka 

undervisningstiden kommer utökning av undervisande personal att behövas. När 

kostnaderna ökar per elev i den kommunala undervisningen kommer också kostnaden och 

ersättningsnivån öka till andra huvudmän utifrån beräkning av bidrag och ersättningar. 

Framöver kommer gymnasieskolan också ha en ökad driftkostnad utöver undervisande 

personal. I takt med att verksamheten gör anpassningar för att möta upp volymökningarna 

kommer kostnaderna öka i form av kapitalkostnader och ökade hyreskostnader för 

exempelvis idrottshallar. Om externa undervisningslokaler behöva hyras in är det också en 

kostnad som tillkommer i gymnasieskolans driftkostnad. 

Gymnasiesärskolan 

I takt med att befolkningen ökar i Varberg ökar också antalet elever i gymnasiesärskolan. 

Dessutom finns det redan nu fler elever i grundsärskolan som tillhör målgruppen som 

behöver beredas plats i gymnasiesärskolan. 

Läsåret 2022/2023 har 28 inskrivna elever vilket är en ökning med fem elever mot 

nuvarande elevantal. Från budgetåret 2023 beräknas antalet elever öka med i snitt fem elever 

per år fram till 2026 då verksamheten kommer att ha 45 inskrivna elever. 

Något som kommer att påverka verksamheten förutom totala elevantalet är att andelen 

elever ökar i de individuella programmen, vilket är det mest kostnadsdrivande programmet. 

Verksamheten har också en ökning av elever med extraordinärt stödbehov som är utöver 

ordinarie resurstilldelning. 2 av 10 elever inom verksamheten har idag extraordinärt behov 

av stödinsatser vilket ger en kostnad som är 1,5 gånger högre än övriga särskoleelever. 

Extraordinärt stöd kan innebära förstärkning av personal per elev eller elever som har 

enskild undervisning i särskild lokal. 

Verksamhetens kostnader hålls nere redan idag genom en effektiv personalplanering. 

Personalen täcker upp för varandra vid behov vilket medför att verksamheten inte har några 

vikariekostnader. Trots ett effektivt resursutnyttjande har verksamheten svårt att komma i 

balans med budget utifrån att de faktiska kostnaderna överstiger tilldelad budget. 

Ökat behov av stöd 

Behov av särskilt stöd ökar och förväntas öka inom de gymnasiala- och eftergymnasiala 

utbildningarna. Särskilt påtagligt är det inom gymnasieskolans introduktionsprogram (IM), 
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specialpedagogiskt team, gymnasiesärskolan samt inom vuxenutbildningens SFI-

undervisning. 

För att möta elever med behov av särskilt stöd utvecklas det specialpedagogiska teamet 

kontinuerligt för att stötta elever inom de individuella programmen, vilket leder till ett fler 

elever förväntas stanna kvar i den kommunala verksamheten. Fler elever som stannar kvar i 

den kommunala verksamheten leder till en högre kostnadseffektivitet genom att kostnaden 

per elev blir lägre. 

Deltagare inom SFI-verksamheten har generellt lägre utbildningsnivå och ett ökat stödbehov 

vilket gör att de befinner sig längre tid i undervisning än tidigare. Med antagandet att 

kvotflyktingar som kommer till Sverige har liknande bakgrund där det finns ett större behov 

av insatser så kommer verksamheten fortsatt ha svårighet att hantera kostnadsökningen 

inom befintlig budgetram. 

Regeländringar inom skolområdet 

Inom skolområdet genomförs flera nya regeländringar. Nedanstående regeländringar 

bedöms vara av mer genomgripande karaktär. 

Ämnesbetyg ersätter kursbetyg 

Ämnesbetyg kommer att ersätta kursbetyg i gymnasial utbildning. Det gäller alla 

ämnesplaner för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, komvux på gymnasial nivå och 

komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå. Ämnesbetyg i stället för kursbetyg ska ge 

eleverna mer tid att utvecklas i ett ämne innan betyg sätts. Det ska ge bättre förutsättningar 

för ett fördjupat lärande och lärande över tid. Ämnesbetyg ska tillämpas från 1 juli 2025. 

Ämnesbetygsreformen utgör en stor reform som kräver implementerings- och 

kompetensutvecklingsinsatser. 

Skolhuvudmän erhåller medel via det generella statsbidraget för implementeringen under 

åren 2023–2025. 

Planering och dimensionering av utbildning 

Riksdagen har beslutat om regeländringar som syftar till att bidra till en mer ändamålsenlig 

planering och dimensionering av utbildningsutbudet inom gymnasieskolan, 

gymnasiesärskolan och kommunal vuxenutbildning (komvux). Bland annat kommer 

arbetsmarknadens behov få betydelse vid planering och dimensionering av utbildningar 

inom gymnasieskolan och komvux och varje kommun ska genom avtal samverka med minst 

två andra kommuner om planering, dimensionering och erbjudande av utbildning i ett 

primärt samverkansområde. Varbergs kommun ingår idag i samverkansavtal gällande 

gymnasieutbildning i Halland tillsammans med kommunerna Laholm, Hylte, Halmstad, 

Falkenberg samt Region Halland. Inom ramen för samverkan anges i avtalet att det samlade 

utbildningsutbudet i Halland ska ta sin utgångspunkt i elevernas val samt arbetslivets och 

samhällets synpunkter på utbildningarnas volym och inriktning. Motsvarande 

samverkansavtal finns även för komvux. 

Huvudmannens information om den utbildning som erbjuds ska tydligt ange utbildningens 

inriktning och vad utbildningen kan leda till. Det ska även vara möjligt att fritt söka till de 

yrkesutbildningar inom komvux som erbjuds i det primära samverkansområde som den 

sökande är hemmahörande i. 

Ändringarna i skollagen träder i kraft den 1 juli 2023 och tillämpas första gången i fråga om 

utbildning som påbörjas 2025. Bedömningen görs att Varbergs kommun har väl upparbetade 
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strukturer och samverkansformer som ligger i linje med de ändringar som genomförs. 

Regeländringarna förväntas därmed inte få några betydande effekter på ekonomi eller 

verksamhet 

Reformeringen av Arbetsförmedlingen 

Reformeringen av Arbetsförmedlingen har pågått under flera år och fortfarande råder en 

otydlighet rörande vilken roll kommuner ska ha i den framtida arbetsmarknadspolitiken. 

Arbetsmarknadspolitiken är ett statligt ansvar. Kommunerna tar dock idag ett stort ansvar 

genom olika insatser och stöd, särskilt för de grupper som av olika anledningar behöver extra 

stöd för att komma in på arbetsmarknaden. Hur samarbetet ska se ut mellan 

Arbetsförmedling, kommuner och fristående aktörer samt vilka regler som ska gälla för 

finansieringen av arbetsmarknadsinsatserna är inte klargjort. Utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden följer aktivt förändringar inom det arbetsmarknadspolitiska 

området för att kunna anpassa verksamheten utifrån nya förutsättningar. 

Statsbidrag 

Statsbidrag för feriearbete och unga i arbete 

Statsbidragen för feriearbete och unga i arbete kommer under 2022 att fördelas med syfte att 

förstärka stödet i områden med socioekonomiska utmaningar. Detta innebär att Varbergs 

kommun inte erhåller statsbidrag för feriearbete och unga i arbete framöver. Statsbidragen 

motsvarade totalt 2 mnkr 2021 och avsatta medel i budgetramen uppgick till 1,7 mnkr. 

Utfallet 2021 för kostnaderna uppgick till 3,6 mnkr. 

För att hantera intäktstappet har utökning av medel gjorts i budgetramen med 0,8 mnkr och 

den totala satsningen uppgår framöver till 2,5 mnkr. Detta innebär att insatserna fortsatt 

kommer att göras men till en lägre ambitionsnivå. 

Antalet platser inom feriearbeten kommer att minskas ned från 270 till 220 platser till 2023. 

Insatsen unga i arbete kommer fortsatt vara ca 30 platser men perioden för arbete kommer 

att kortas ned samt att heltid inte längre kan erbjudas. 

En minskad ambitionsnivå inom unga i arbete kan innebära att färre elever kommer tillbaka 

till studier. Och ett minskat antal feriearbeten kan leda till färre elever kommer ut på 

arbetsmarknaden. Nämnden kommer att följa upp konsekvenserna av den minskade 

ambitionsnivån. 

Lärarlönelyftet 

I budgetpropositionen 2022 aviserade regeringen att lärarlönelyftet skulle flyttas till 

likvärdighetsbidraget i syfte att minska andelen riktade statsbidrag och huvudmännens 

administrativa börda. Den aviserade minskningen avsåg minska bidragsramen med två 

tredjedelar under en två årsperiod från och med läsåret 2023/2024. För utbildning- och 

arbetsmarknad skulle det innebära ett intäktstapp motsvarande 2 mnkr. Med förekommen 

anledning har det uttryckts en stor oro över förslaget och regeringen har valt att låta medel 

för lärarlönelyftet ligga kvar för läsåret 2023/2024. Regeringen avser återkomma med förslag 

på hur konstruktionen av lärarlönelyftet och andra riktade statsbidrag på skolområdet bör se 

ut för att bidragen på bästa sätt ska nå sina syften. 

Lönekostnaderna för detta statsbidrag är en del av grundlönen. En minskning av detta 

statsbidrag skulle innebära att gymnasiet behöver hantera kostnadsmassan inom egen ram. 

Statsbidrag för nyanlända inom etablering 
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Statsbidrag för nyanlända fördelas genom en kommungemensam fördelningsmodell. 

Kommunen får av staten ersättning med ett schablonbelopp för etablering och introduktion 

av nyanlända personer med uppehållstillstånd de två första åren. Utbildning- och 

arbetsmarknadsnämnden tilldelas ersättning för nyanlända som läser SFI (svenska för 

invandrare) och insatser för nyanlända genom integrationsenheten. Behovet hos flyktingar 

inom etableringstiden har förändrats de senaste åren och insatser har behövt anpassas för att 

möta upp behoven. Elever inom SFI befinner sig längre tid i undervisningen då 

skolbakgrunden ofta är låg eller ingen alls och påverkar utbildningsinsatserna. Detta har ökat 

på kostnaderna inom SFI, en kostnad som inte täcks genom schablonersättning eller befintlig 

budgetram. Kostnaderna för en SFI- elev inom etableringstiden kostar ca 55 000kt per år, 

schablonersättningen uppgår till 30 000 kr. 

Gymnasieverksamhetens språkintroduktion har ca 30 elever inom etableringstiden för 

nyanlända. Tidigare år har gymnasiet tagit det av schablonersättningar motsvarande 1,3 

mnkr samt haft ett statsbidrag för introduktionsprogram från skolverket motsvarande 3 

mnkr. Statsbidrag för introduktionsprogram har tagits bort helt från redovisningsåret 2021 

och tilldelade medel för nyanlända elever på språkintroduktionen tilldelas inte från och med 

2022. Konsekvensen av minskade statsbidrag innebär att verksamheten arbetar med 

åtgärder för att komma i balans med budget vilket kan påverka undervisningskvaliteten och 

försvåra elevernas progression. 

Arbetet med inkludering och integration av nyanlända sträcker sig längre än 

etableringsperioden på två år, till det finns inga särskilda medel. Det innebär att en större 

beredskap kommer krävas inom ordinarie verksamheter för att tillgodose de särskilda behov 

som finns både i det direkta mottagandet, och under längre tid än tidigare. Detta är en 

förutsättning för att utifrån kommunfullmäktiges övergripande mål och inriktningar samt 

prioriteringarna i strategin för långsiktig inkludering skapa en socialt hållbar kommun, 

minska utanförskap samt främja integration och inkludering i samhället. 

Utbildning- och arbetsmarknadsnämndens ekonomi kommer att påverkas av minskad 

ersättning för nyanlända och redan idag har överstiger kostnaderna tilldelade statsbidrag. 

Utifrån att behovet hos kvotflyktingar ställer krav på ökade insatser har integrationsenheten 

bemannat upp personal att totalt motsvara ca 4 tjänster. Enheten behöver exempelvis kunna 

bemanna upp 24 timmar om dygnet vid behov samt ha bemanning för att bistå hjälp vid 

hämtning på flygplatser, kontakt med vårdinrättningar, myndigheter mm. Nämndens 

kostnader överstiger i dagsläget redan den tilldelade ersättningen. 

Kompetensförsörjning - attraktiv arbetsgivare 

Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden arbetar strategiskt med arbetspolitiska frågor, gör 

insatser och utvecklar fortbildningsinsatser. Genom att säkerställa en god arbetsmiljö, ett 

hållbart ledarskap, bibehålla och utveckla medarbetare främjas ett hållbart arbetsliv som 

leder till en attraktiv arbetsgivare. 

För att stärka och utveckla personal inom skola i enlighet med skollagen och Varbergs vision 

har HÖK-21 genomarbetats för strategisk kompetensförsörjning och utbildningsbehov. Målet 

är att öka attraktionsgraden för läraryrket, minska personalomsättningen, skapa bättre 

arbetsmiljö för lärare och ökad trygghet och studiero för elever. Implementering av HÖK-21 

genomförs under 2023-2024. 

Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden har relativt låg personalomsättning. En viss 

personalomsättning är naturlig. Ny kompetens kan rekryteras och möjligheter att förändra 

verksamheter öppnas. Behov av nyrekrytering kan också innebära förlorad kompetens och att 
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det tar tid från organisationen. Inom de närmsta åren förutses en ökad brist på lärare inom 

matematik- och naturkunskap samt yrkeslärare. Likväl är yrken inom skolhälsovården 

svårrekryterade. 

Som en del av arbetet med att motverka lärarbristen inför regeringen en försöksverksamhet 

med en ny kortare kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) som leder till en grundlärar- 

eller ämneslärarexamen. Gymnasieskolan inom utbildnings- och 

arbetsmarknadsförvaltningen och grundskolorna inom förskole- och 

grundskoleförvaltningen är med i försöksverksamheten KPU tillsammans med Halmstad 

högskola. 

Kommunövergripande insatser som utbildning- och arbetsmarknadsförvaltningen tar del av 

är bland annat ett samarbetsprojekt tillsammans med förskole- och grundskoleförvaltningen 

och kultur- och fritidsförvaltningen. Under 2019 till 2026 finns medel avsatta för fortbildning 

av lärare för att stärka det pedagogiska ledarskapet. 

Andra kompetensutvecklande insatser för att främja ett gott ledarskap kommande år är 

rektorsutbildning och den kommungemensamma satsningen på utvecklande ledarskap. 

Omvärldens påverkan på kostnader 

I samband med pandemin Covid-19 och det oroliga världspolitiska läget har en stigande 

prisbild påverkat kostnaderna på många varor, främst livsmedel-, energi- och 

drivmedelskostnader. Ytterligare prisökningar är sannolikt att vänta de kommande åren. 

Under 2022 och även under inledningen av 2023 är det flera livsmedelsavtal som 

upphandlas vilket gör prognosen osäker inför kommande år. Serviceförvaltningen 

prognosticerar en 15 procentig prishöjning av portionspriserna inför 2023 och skulle 

innebära en total kostnadsökning för kommunens berörda nämnder med 10–15 mnkr 

beräknat på nuvarande volymer. 

Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden kommer till budgetåret 2023 ha en 

kostnadsökning på portionspriserna motsvarande 1,3 mnkr som en effekt av de höga 

livsmedelskostnaderna. Kostnadsökningen kommer att påverka gymnasieverksamheten som 

är den verksamhet som serverar måltider under skolgång. 

Utbildning- och arbetsmarknadsnämndens hyror kommer att öka till 2023 till följd av att 

mediakostnaderna det senaste året har skjutit i höjden, främst avseende el och det är troligt 

att priserna kommer att ligga kvar på denna nivå. Kostnadsökningen på hyror motsvarar 0,7 

mnkr. Serviceförvaltningen kommer under 2023 att göra löpande avstämningar, vilket 

innebär att ökande kostnader ytterligare kommer att debiteras och minskade kostnader 

kommer att krediteras. 

Effektivisering 

För att nå kommunens uppsatta finansiella mål och klara av investeringar kommande år i 

samband med ett växande Varberg har nämnderna ett effektiviseringskrav på 1 % årligen, 

vilket för utbildning- och arbetsmarknadsnämnden innebär en ramminskning på 3,5 mnkr 

2023. 

Tidigare år har effektiviseringen fördelats ut per verksamhet efter andel av den totala 

budgetramen och respektive verksamhet har hanterat effektiviseringen inom egen ram. Till 

budgetåret 2023 och kommande år behöver nämnden rikta effektiviseringen på annat sätt för 

att hantera att verksamheterna har olika former av kostnadsökningar som också behöver 

hanteras. 
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Utöver effektiviseringskravet görs ytterligare anpassningar i ram motsvarande 0,4 mnkr, 

åtgärder som ska verkställas av upphandlingsavdelningen och serviceförvaltningen och ge 

lägre kostnader för nämnden. För att säkerställa att anpassningarna ger en faktisk 

kostnadsminskning för utbildning- och arbetsmarknadsnämnden behövs en kontinuerlig 

uppföljning av åtgärderna. Ger inte åtgärderna önskad effekt kommer det att påverka 

verksamheternas ekonomiska planering. 
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Nämndsmål 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har beslutat om tre nämndsmål för perioden 

2020-2023. Nämnden ser inga skäl att göra några revideringar i befintliga nämndsmål då de 

fortsatt upplevs svara mot nämndens uppdrag och utmaningar. 

Vi rustar individer för framtiden genom att möjliggöra ett livslångt lärande för 

alla 

Målet syftar till att alla elever och studenter ska nå kunskapskraven för sin utbildning och 

därmed rustas för fortsatta studier och yrkesliv. Det ska skapas förutsättningar för ett 

livslångt lärande för alla och flexibla möjligheter till lärande ska utvecklas. Samtliga elever 

och studenter inom nämndens ansvarsområde ska erbjudas en öppen, jämställd och 

inkluderande miljö som är fri från diskriminering och där mångfald ses som en tillgång. 

Utbildning och insatser som leder till arbete, studier och goda möjligheter att 

försörja sig 

Målet syftar till att skapa attraktiva utbildningar med hög kvalitet som är anpassade efter 

näringslivets behov av kompetens. Kvalitet och omfattning i programutbud för 

gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, vuxenutbildningen och yrkeshögskolan ska fortsätta 

utvecklas. 

Individer som behöver försörjningsstöd ska ges möjlighet till egenförsörjning genom 

yrkesutbildningar, coaching, praktikplatser och arbetsförberedande stöd. Ungdomars 

möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden ska prioriteras. 

Gemensamma mötesplatser för utbildning och arbetsliv stärker elevers och 

studenters valkompetens och näringslivets utveckling 

Målet syftar till att stärka kopplingarna mellan utbildning och arbetsliv. Gemensamma 

mötesplatser mellan skola och arbetsliv ska skapas på olika nivåer och med olika 

inriktningar. Elever och studenter ska ges möjlighet till kvalitativ studie- och yrkesvägledning 

och genom sin utbildning på olika sätt erbjudas möjlighet att komma i kontakt med 

arbetslivet. Viktiga delar är jobbskuggning, studiebesök, anordnade branschdagar samt 

Arbetsförlagt lärande (APL) och Lärande i arbete (LIA). 

Mötesplatser och forum för samarbete och samverkan med det lokala näringslivet, akademier 

och arbetsmarknadens aktörer ska fortsätta utvecklas. 
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Driftsbudget 2023-2026 
VHT 3 pos Utfall 

2021 
Prognos 
2022 

Budget 
2023 

Budget 
2024 

Budget 
2025 

Budget 
2026 

100 UA nämn 75 0 1 478 1 509 1 559 1 610 

220 
Alexandersoninst 

-2 175 0 2 927 2 927 2 940 2 953 

450 
Gymnasieverksamhet 

2 302 0 260 785 267 215 275 594 288 560 

453 Gymnasiesär -1 315 -1 500 12 180 12 619 13 303 13 991 

470 Grundlägg. vux 1 175 500 2 328 2 328 1 838 1 847 

472 Gymnasie vux 0 0 13 380 13 379 13 439 13 499 

474 Särvux 160 500 1 082 1 082 587 590 

475 Högskola 2 955 0 21 430 21 429 21 524 21 620 

476 SFI -2 193 -1 000 4 751 4 750 5 771 5 797 

478 KAA 122 0 1 278 1 278 1 283 1 289 

499 Gem. vht 3 270 2 100 11 327 11 326 11 378 11 429 

600 Integrationsenh -809 -600 0 0 0 0 

610 Arbetsmarkn. åtg 2 617 0 27 160 27 507 28 186 28 888 

Summa 6 184 0 360 107 367 350 377 403 392 074 

Verksamheterna i nämnden bedrivs idag med högt resursutnyttjande och låga kostnader. 

Inför budget 2023 och planperioden behöver nämnden hantera kostnadsökningar som 

påverkas av stigande priser, ökade elevvolymer som ställer andra krav på organisering och ett 

förändrat behov av insatser. 

Budget 2023 

Alla verksamheter har fått ramjustering för uppräkning PKV för övriga kostnader. Justering 

av budget för tillkommande kapitalkostnader har justerats för verksamheter där 

kostnadsökningen sker. Likväl har justering gjorts till verksamheter som får högre internhyra 

på grund av reinvesteringar i fastigheter. 

Gymnasie- och gymnasiesärskolan har fått ramjustering för volymökningar till 2023. 

Gymnasiesärskolans tilldelade medel för volymer kommer inte att täcka kostnaden för 

eleverna fullt ut under 2023. Det beror på att eleverna i större utsträckning behöver 

extraordinära insatser vilket ger en högre kostnad per elev. Gymnasiesärskolan nyttjar redan 

idag resurserna fullt ut på ett effektivt sätt och har inga marginaler att hantera de ökade 

kostnaderna per elev. 

Generella statsbidrag har tilldelats de verksamheter som statsbidraget är riktat till. 

Verksamheten för SFI (svenska för invandrare) har tilldelats 1 mnkr genom intern 

omfördelning av budget. 0,5 mnkr från grundläggande vuxenutbildning och 0,5 mnkr från 

särvux tilldelas till SFI. Dessa verksamheter har idag ett mer effektivt resursutnyttjande 

vilket lett till att det finns budgetutrymme som istället fördelas om till SFI då kostnaden per 

elev har ökat markant de senaste åren. 

Effektiviseringen har fördelats ut till alla verksamheter att hantera under 2023. Däremot 

kommer inte gymnasiet erhålla en lika stor andel som tidigare år, den andelen av 

effektiviseringen kommer hanteras genom att minska budgeten för oförutsedda kostnader 

under gemensam verksamhet. 
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Effektivisering, kostnadsökningar och minskade intäkter kommer att påverka 

verksamheterna kommande år. En konsekvens av detta är att det finns svårigheter att 

omfördela befintliga resurser inom och mellan verksamheterna. Varje verksamhet behöver 

inom egen verksamhetsram säkerställa fortsatt god kvalitet på service och ett effektivt 

resursutnyttjande. Respektive verksamhet behöver bära sina egna kostnader och genom en 

minskad budget för ofördelade medel ökar svårigheten att hantera oförutsedda kostnader. 

Budget 2024-2026 

Alla verksamheter har fått ramjustering för uppräkning PKV för övriga kostnader. 

Gymnasie- och gymnasiesärskolan har fått ramjustering för volymökningar. 

Effektiviseringen är fördelad andelsmässigt till alla verksamheten i dagsläget. Däremot 

kommer detta ses över inför varje nytt budgetår för att främja god ekonomisk hushållning. 
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Investeringsbudget 2023-2027 
Objekt Totalt 

föreslagen 
projektbudg
et 

Utfal
l 
före 
202
2 

Progno
s 2022 

Plan 
202
3 

Plan 
202
4 

Plan 
202
5 

Plan 
202
6 

Plan 
202
7 

Plan 
efte
r 
202
7 

Ram för mindre 
investeringar 

2,8 2,1 4,9 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 

Verksamhetsanpassnin
gar lokaler 

30 4,2 1 5 5 5 5 4,8 

Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden har ett årligt anslag för mindre investeringar 

motsvarande 2,8 mnkr beslutad under planperioden. För redovisningsåret 2021 hade 

nämnden kvar budgetmedel för mindre investeringar som fördes med att förbrukas under 

2022. Total budget för 2022 motsvarade 4,9 mnkr. Inventering av verksamhets 

investeringsbehov har gjorts och medel förväntas förbrukas under 2022 förutsatt att inte 

yttre påverkansfaktorer påverkar tidsplanering och liknande. 

Till budgetåret 2023 är ram för mindre investeringar 2,8 mnkr. Dessa investeringsmedel 

avser täcka kostnader för investering av inventarier och mindre verksamhetsanpassningar 

som behövs för att lokaler och verksamheter ska fungera på ett tillfredsställande sätt i 

arbetsmiljön och säkerhet. Inför varje nytt budgetår inventeras verksamheternas behov för 

att göra rätt typ av investering för att hålla en god ekonomisk hushållning. 

Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden har också en riktad projektbudget för 

verksamhetsanpassningar som ska användas till att anpassa gymnasieverksamhetens lokaler 

för mottagande av fler elever fram till dess att en ny gymnasieskola är färdig. Totala 

projektbudgeten är beslutad till 30 mnkr under planperioden 2022- 2026, varav 4,2 mnkr 

förbrukades 2021. Hur mycket av den totala projektbudgeten som beräknas användas under 

respektive år är under kontinuerlig utformning. Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden 

samverkar med serviceförvaltningen och stadsutvecklingskontoret för att utreda behov och 

insatser som ska göras inom ramen för investering. Höstterminen 2023 behöver investering 

göras med inventarier för utökning av matsalsplatser och uppehållsytor. Förändring av 

lokalytor är fortfarande under utredning. 

Under 2023 förväntas medel användas till att anpassa lokaler inom gymnasieskolan då 

antalet elever inom gymnasiesärskolan förväntas öka samt att särskilda anpassningar av 

lokaler för enskilda elever behövs. Anpassningar för enskilda elever görs för att säkerställa en 

god undervisningsmiljö och säkerhet. 
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Sammanfattning 

Kvalitetsrapport för vuxenutbildningen, integrationsenheten och 

arbetsmarknadsenheten (VIA) utgör en del av det systematiska kvalitetsarbetet. 

Kvalitetsrapporten följer upp nyckeltal och verksamhet i syfte att utveckla och 

förbättra kvaliteteten. 

Rapporten visar att antalet elever inom den kommunala vuxenutbildningen i 

Varbergs kommun ökat jämfört med 2020. Andelen kursdeltagare i komvux på 

grundläggande nivå som har avslutat med godkända betyg låg år 2021 på 49 

procent och har därmed ökat med 2 procentenheter jämfört med 2020. Även 

andelen kursdeltagare i komvux på gymnasial nivå som har avslutat med 

godkända betyg har ökat från 56 procent 202o till 64 procent år 2021.  

Totalt tog integrationsenheten emot 103 anvisade personer under 2021. Av dem 

anvisades 71 personer under 2021, 22 under 2020 och tio under 2019. Vid 

årsskiftet kvarstod 34 beslut om anvisning, vilket innebär att dessa personer 

kommer att tas emot under 2022 eller senare. 

 

En positiv trend kan ses vad gäller andelen deltagare inom 

arbetsmarknadsenheten som går vidare till arbete eller studier. Andelen deltagare 

inom arbetsmarknadsenheten som började arbeta uppgick 2021 till 31 procent 

och andelen deltagare som började studera till 11 procent.  

 

Ett antal fokus- och utvecklingsområden lyfts i rapporten. Bland annat behöver 

vuxenutbildningen fokusera på flexibla utbildningsformer som är anpassade efter 

arbetsmarknaden och individens behov. Det arbete som påbörjats inom 

vuxenutbildningen för att stärka den uppsökande verksamheten behöver fortsätta 

utvecklas. Arbete för att få fler i arbete genom olika typer av insatser kommer 

fortgå genom bland annat satsningar på sociala hänsyn i upphandlingar och 

fortsatta satsningar på feriearbeten. Därutöver pågår arbete kopplat till att 

utveckla och kvalitetssäkra uppföljningen av statistiskt underlag. 
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1 Inledning 

Avdelningen VIA består av verksamheterna vuxenutbildningen, 

integrationsenheten och arbetsmarknadsenheten. Inom ramen för det 

systematiska kvalitetsarbetet tar VIA årligen fram en kvalitetsrapport. Syftet med 

rapporten är att följa upp och analysera verksamheternas resultat och kvalitet 

samt beskriva avdelningens fokus- och utvecklingsområden. Denna rapport är en 

sammanställning av det systematiska kvalitetsarbetet inom VIA för 

verksamhetsåret 2021 

 

Nyckeltal som presenteras i rapporten är hämtade från den nationella 

statistikdatabasen Kolada, Skolverket samt förvaltningens interna system för 

uppföljning. I den statistik som presenteras görs ibland jämförelser med riket och 

alla kommuner (ovägt medel). Riket är det mått som motsvarar hur något är för 

en genomsnittlig invånare (deltagare, elev, brukare) i Sverige. Ett ovägt 

medelvärde för alla kommuner står för genomsnittet för Sveriges kommuner, det 

vill säga hur det ser ut i en genomsnittlig kommun. Det beräknas genom att alla 

kommuners värde summeras och divideras med antalet kommuner. 
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2 Vuxenutbildningen, integrationsenheten och 

arbetsmarknadsenheten (VIA) 

Beteckningen VIA står för avdelningen för vuxenutbildningen, 

integrationsenheten och arbetsmarknadsenheten. För avdelningen VIA finns en 

avdelningschef. Varje enhet leds av en enhetschef, förutom integrationsenheten 

som är organiserad direkt under avdelningschef. 

 

 

  

VIA

Avdelningsschef

Enhetschef

VUX

SKC

Enhetschef

AME

Integrationsenheten
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3 Vuxenutbildningen 

3.1 Generellt rörande vuxenutbildningen 

Vuxenutbildningen har ett brett uppdrag. Enligt skollagen är målet för 

utbildningen att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. Vuxna ska ges 

möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin 

ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling. 

Utbildningen ska ge en god grund för elevernas fortsatta utbildning och den ska 

utgöra en bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen till 

arbetslivet. Utgångspunkten för utbildningen ska vara den enskilde elevens behov 

och förutsättningar. När det gäller kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå 

och kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå ska de 

som har störst behov prioriteras. 

 

Vuxenutbildningen spelar en avgörande roll för flera stora samhällsutmaningar, 

som nyanländas etablering, individers möjlighet att byta yrke och 

kompetensförsörjningen till arbetslivet. 

 

Vuxenutbildningen omfattar: 

 Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå och gymnasial nivå, 

 Kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på grundläggande 

nivå och gymnasial nivå, 

 Svenska för invandrare (SFI). 

 

Totalt läste 414 000 elever i komvux under 2021, en ökning med drygt 3 procent 

jämfört med 2020. Den största skolformsdelen är komvux på gymnasial nivå där 

totalt 260 000 elever studerade under året, en ökning med 7 procent jämfört med 

2020. Elevantalet i komvux på grundläggande nivå minskade med 1 procent från 

2020 och uppgick till 74 300 under 2021. Inom komvux i SFI var det 133 000 

elever som studerade under 2021, en minskning med drygt 3 procent jämfört 

med 2020. 

3.1.1 Förändringar inom kommunal vuxenutbildning (komvux)  

Nedan beskrivs de övergripande största förändringarna som är aktuella inom 

komvux. 

 

Ämnesbetyg och ny princip för betygssättning 

Riksdagen har beslutat att ämnesbetyg ska ersätta kursbetyg i ämnesplanerna 

inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, komvux på gymnasial nivå och 
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komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå. Syftet är att betygen ska 

spegla faktiska kunskaper, stödja ett fördjupat lärande och motivera elever att 

genomföra utbildningen. Förändringarna börjar att gälla den 1 juli 2025. 

 

Från och med den 1 juli 2022 gäller en ny princip för betygssättning. Den innebär 

att läraren ska göra en sammantagen bedömning av elevens kunskaper i 

förhållande till betygskriterierna och sätta det betyg som bäst motsvarar elevens 

kunskaper.  

 

Sammanhållen utbildning för nyanlända vuxna 

Från och med den 1 augusti 2022 är landets kommuner skyldiga att erbjuda en 

sammanhållen utbildning inom komvux för de deltagare i etableringsprogrammet 

som på grund av kort utbildning inte bedöms kunna matchas mot arbete under 

tiden i programmet. 

 

Den sammanhållna utbildningen ska utformas utifrån de nyanlända elevernas 

utbildningsbehov. Vid utformningen av utbildningen ska kommunen samverka 

med Arbetsförmedlingen och andra berörda aktörer såsom regionen, andra 

kommuner och enskilda utbildningsanordnare. Utbildningen ska innehålla 

utbildning i SFI. Utbildningen ska även innehålla orienteringskurser och kurser 

på grundläggande eller gymnasial nivå. Även andra insatser som är gynnsamma 

för elevernas kunskapsutveckling kan ingå i utbildningen. 

 

Nytt i läroplanens inledande delar 

De inledande delarna i läroplanerna innehåller både helt nya formuleringar och 

en del omformuleringar. De påverkar både undervisningen och hela skolans 

värdegrundsarbete. Kunskapsområdet sex- och samlevnad är stärkt och byter 

namn till sexualitet, samtycke och relationer. Nya formuleringar om jämställdhet 

finns sedan 2018 på grundskolenivå men är nya på gymnasial nivå och i 

vuxenutbildningen. De handlar bland annat om skolans ansvar för att synliggöra 

och motverka könsmönster som begränsar elevernas lärande, val och utveckling. 

I andra delar av skolans värdegrundsarbete handlar formuleringarna bland annat 

om skolans ansvar för att förebygga och motverka olika former av intolerans, våld 

och förtryck.  

 

Förenklad betygsskala i tre skolformsdelar 

Den sexgradiga betygsskalan används inte längre i skolformsdelarna komvux på 

grundläggande nivå, komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå och 

komvux i svenska för invandrare (SFI). Betygsskalan är Godkänt och Icke 
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godkänt inom komvux på grundläggande nivå och komvux i SFI. Inom komvux 

som särskild utbildning på grundläggande nivå används endast betyget Godkänt. 

Den nya betygsskalan började gälla i de berörda skolformsdelarna den 1 januari 

2022. Det betyder att från och med 1 januari 2022 ska endast betyg enligt den nya 

betygsskalan sättas oavsett när kursen påbörjats. 

3.2 Vuxenutbildningen i Varbergs kommun 

Vuxenutbildningen (komvux) i Varbergs kommun sker i extern regi, förutom 

komvux på grundläggande som utförs i egen regi. Organiserat under 

vuxenutbildningen finns även studie- och karriärscentrum (SKC) som 

tillhandahåller studie- och yrkesvägledning. 

3.2.1 Kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå  

Inom komvux på grundläggande nivå erbjuds kurser på grundskolenivå. Det vill 

säga kurser motsvarande upp till och med årskurs 9, med innehåll och arbetssätt 

anpassat för vuxna elever. 

 

Inom komvux på gymnasial nivå erbjuds kurser på gymnasienivå. Inom den 

gymnasiala vuxenutbildningen finns det också yrkesinriktade utbildningar. De 

yrkesutbildningar som bedrivs inom vuxenutbildningen är bristyrken enligt 

Arbetsförmedlingens prognos samt regionala och lokala prognoser. Antal 

utbildningsplatser bestäms utifrån dialog med branschen och utgår från 

möjlighet till anställning efter avslutad utbildning 

 

Inom den gymnasiala vuxenutbildningen i Varbergs kommun 2021 erbjöds 

följande yrkesutbildningar utöver enstaka kurser. Antalet elever avser studerande 

under 2021. 

 

Utbildningar 2021 Antal  

elever 

Kvinnor Män Utbildnings- 

Anordnare 

Naturvetenskapligt basår 21 15 6 Peder Skrivares skola 

Barn- och fritid samt vård 

och omsorg 

356   Hermods 

Fordon och transport samt 

bygg- och installation 

227   Movant 

Fordon och transport - 

lastbilschaufför med släp 

samt busschaufför 

35 10 25 Yrkesakademin 

Fordon och transport –

anläggningsförare 

41 7 34 ME-skolan 
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Restaurang och livsmedel 14 7 7 Peder Skrivares skola 

Resurshundförare 26 25 1 Munkagårdsgymnasiet 

Trädgård 51 39 12 Munkagårdsgymnasiet 

Totalt: 688 390 301  

 

Socialförvaltningen genomför sedan 2018 en satsning på medarbetare inom 

äldreomsorgen och inom verksamheter för funktionsnedsättning. 

Vuxenutbildningen har utbildat undersköterskor inom ramen för satsningen som 

kallas äldreomsorgslyftet. 

3.2.1.1 Volymer och resultat  

Nedan redovisas volymer och resultat för vuxenutbildningen. De nyckeltal som 

redovisas i statistikdatabasen Kolada för att följa resultat inom 

vuxenutbildningen har setts över i syfte att ge en mer tydlig bild av 

resultatutvecklingen. Nya nyckeltal används för uppföljningen från och med 

2020. De nya nyckeltalen försvårar därmed jämförbarheten med år tidigare än 

2020, men möjliggör samtidigt en mer kvalitativ uppföljning. 

 

 
 

Totalt var det fler elever som läste inom komvux 2021 jämfört med 2020. Antalet 

elever uppgick år 2021 till 2 395 elever.  Viktigt att poängtera är att en och samma 

person kan läsa komvux på både grundläggande och gymnasial nivå under ett år, 

varför totalen inte summerar elever inom grundläggande och gymnasial nivå. 

Under 2021 utgjorde andelen män som läste på komvux 59 procent och andelen 

kvinnor 41 procent. 
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I Varberg avslutade 49 procent av kursdeltagarna på grundläggande nivå med 

godkända betyg under 2021. Andelen är något lägre jämfört med alla kommuner 

samtidigt som skillnaden mellan Varberg och alla kommuner minskat jämfört 

med 2020.  

 

 
 

Andelen kursdeltagare i Varberg på gymnasial nivå som avslutade med godkända 

betyg har ökat med 8 procentenheter jämfört med 2020 och låg år 2021 på 64 

procent. Motsvarande siffra för alla kommuner 2021 var 59 procent. 

2020 2021
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3.2.2 Svenska för invandrare (SFI) 

SFI är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna invandrare 

grundläggande kunskaper i svenska språket. Utbildningen ska ge språkliga 

redskap för kommunikation och aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och 

arbetsliv samt inför fortsatta studier.  

 

Varbergs kommuns SFI-utbildning sker i extern regi och tillhandahålls av 

Folkuniversitetet. Kommunen har ett ansvar att säkerställa utbildningens 

måluppfyllelse, kvalitet och likvärdighet.  

 

Utöver Varbergs kommun har Helsjöns Folkhögkola erbjudit SFI-utbildning i 

Varberg fram till den 31 juli 2021. Helsjöns Folkhögskolan har varit huvudman 

för utbildningen och erhållit ersättning från Varbergs kommun. Ersättningen har 

omfattat utbildningskostnaderna och motsvarat kommunens egen kostnad för 

SFI. Helsjöns Folkhögskola ansvarar själv för att utbildningen genomförs i 

enlighet med lag och andra bestämmelser. 

3.2.2.1 Volymer och resultat 

Nedan redovisas volymer och resultat för SFI. Statistiken avser den utbildning 

som Varbergs kommun är huvudman för. Utbildning som bedrivits av Helsjöns 

Folkhögskola inbegrips därmed inte. 

 

 
 

Totalt studerade 419 elever på SFI under 2021. Andelen kvinnor utgjorde 58 

procent och andelen män 42 procent.  
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Statistik avseende andel elever som klarat minst två kurser, av nybörjare två år 

tidigare 2021 finns ännu inte publicerat i nationella statistikdatabaser. Andel 

elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, ligger på 

en hög nivå i jämförelse med riket. Varberg tillhör de 25 procent som redovisar 

bäst resultat i riket 2020. Samtidigt har andelen som klarat minst två kurser 

minskat 2020 i jämförelse med 2019.  

 

 
 

Både andelen kvinnor och andelen män som klarat minst två kurser, av nybörjare 

två år tidigare, har minskat. Minskningen är större bland män än bland kvinnor.  

2017 2018 2019 2020

Varberg 65% 69% 69% 58%

Riket 44% 43% 42% 38%
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3.2.3 Studie- och karriärscentrum (SKC) 

Studie- och karriärscentrum (SKC) har i uppdrag att stödja elever, studenter och 

kommunens invånare i att göra väl underbyggda val av studier och yrken.  

 

SKC har under 2021 sett över arbetssätt och processer i syfte att göra 

vägledningen mer tillgänglig. Vägledning riktad till sökande med behörighet till 

eftergymnasial utbildning har kompletterats med filmer och workshops riktade 

till målgruppen.  

 

Under 2021 har den uppsökande verksamheten utvecklats i form av en bred 

vägledning riktad till elever inom SFI och grundläggande vuxenutbildning. 

 

Vad gäller vägledningssamtalen är det nu möjligt att välja mellan fysiska och 

digitala samtal. I en del fall, exempelvis när sökande har en brokig skolbakgrund 

och/eller saknar fullständig gymnasieexamen, förs det första samtalet i fysisk 

form. 

3.3 Elever i behov av extra anpassningar och stöd ökar 

Utgångspunkten för vuxenutbildningen ska vara den enskilde elevens behov och 

förutsättningar. Alla elever har rätt till ledning och stimulans för att lyckas i sitt 

lärande och nå så långt som möjligt i arbetet mot kursens mål. Därutöver finns 

rätten till stöd i form av extra anpassningar för de elever som befaras att inte nå 

de kunskapskrav som minst ska uppnås.  

 

Inom vuxenutbildningen i Varberg ökar antalet elever i behov av extra 

anpassningar och stöd. Detta ställer krav på tydliga och genomarbetade rutiner 

kopplat till arbetet. Enligt avtal ska samtliga externa utbildningsanordnare ha 

specialpedagogisk kompetens inom verksamheten.  

3.4 Granskning av vuxenutbildningen inklusive SFI 

Under 2021 genomförde KPMG en granskning av kommunens vuxenutbildning 

inklusive SFI. Bedömningen gjordes att Varbergs kommun i huvudsak bedriver 

vuxenutbildning i enlighet med lag. Det framhölls att VIA har en ändamålsenlig 

organisation, där vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad samverkar. 

Organisationen stödjer även att verksamheten kan bedrivas effektivt. KPMG 

betonade att det är angeläget att studie- och yrkesvägledningens omfattning 

motsvarar behovet av vägledning, vilket de såg en risk att den inte gör. 
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Det konstaterades att samverkan sker med arbetsförmedling och det lokala 

näringslivet och KPMG såg positivt på att elever inom SFI ges möjlighet att inom 

ramen för utbildningen få kontakter med det lokala arbetslivet. Bedömningen 

gjordes att kommunen bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete, men att arbetet 

kan utvecklas vad gäller omfattning och form. Analysen ansågs behöva utvecklas 

och stärkas. 

 

KPMG rekommenderade utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att: 

 

- Tillse att studie- och yrkesvägledning erbjuds elever i den omfattning som 

motsvarar behoven. 

- Stärka det systematiska kvalitetsarbetet både vad gäller analys av 

verksamhet och måluppfyllelse. 

- Ta ett större ansvar för huvudmannens systematiska kvalitetsarbete, till 

exempel genom att utvärdera ”särskilt utvalda områden och vissa 

prioriterade utvecklingsinsatser. KPMG bedömer att det kan finnas skäl 

att särskilt följa upp eventuella brister i verksamheten utifrån pandemins 

påverkningar och utifrån vad som framkommer av uppföljningen besluta 

om åtgärder. 

- Tillse att formella besök inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet 

hos anordnarna dokumenteras och diarieförs. 

 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har tagit till sig 

rekommendationerna och arbetat vidare med att utveckla verksamheten. Bland 

annat har processer och arbetssätt inom studie- och karriärscentrum setts över 

för att göra vägledningen mer tillgänglig och kvalitativ. 

 

Vad gäller det systematiska kvalitetsarbetet pågår kontinuerligt arbete för att 

stärka arbetet med uppföljning och ständiga förbättringar. Ett särskilt fokus 

riktas just nu mot att kvalitetssäkra det statistiska underlaget och utveckla arbetet 

med de nyckeltal som är viktiga för att kunna analysera verksamhetens 

utveckling.  

3.5 Coronapandemins påverkan på den kommunala 
vuxenutbildningen i Varberg 

Distansundervisningen bedöms i huvudsak ha fungerat väl. Möjligheten att 

genomföra APL (arbetsförlagt lärande) har endast påverkats i begränsad 

omfattning. Distansutbildningen har framför allt inneburit svårigheter för elever 

med låg digital kompetens eller bristfällig teknisk utrustning i hemmet. Elever 
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inom SFI och främst de inledande studievägarna har haft utmaningar med 

distansundervisningen. Progressionen inom SFI har därmed påverkats och 

förlängt elevers tid i studier. 

 

I enkätundersökningen ställd till elever inom SFI svarade 43 procent att 

distansundervisningen fungerat jättebra samtidigt som 40 procent svarade att 

den inte fungerat bra. På frågan vad de använt för hjälpmedel hemma svarade 57 

procent att de använt en mobil, medan endast 24 procent svarade att de använt 

en dator. 

 

Under distansundervisningen har vuxenutbildningen prioriterat att ta in de 

elever som haft svårt att tillgodogöra sig undervisningen på distans. 

4 Integrationsenheten 

4.1 Generellt om mottagande och etablering av nyanlända 

Sveriges kommuner har tillsammans med Länsstyrelsen, Migrationsverket och 

Arbetsförmedlingen ett gemensamt ansvar för mottagandet och etableringen av 

nyanlända personer. Alla nyanlända personer ska utifrån sina förutsättningar få 

professionellt stöd att så snabbt som möjligt lära sig svenska, komma i arbete och 

klara sin egen försörjning.  

 

Kommunen ansvarar för att ta emot nyanlända för bosättning efter anvisning. 

Hur många nyanlända varje kommun ska ta emot beror på kommunens storlek, 

arbetsmarknadsläge, det sammantagna mottagandet av nyanlända och 

ensamkommande barn samt hur många asylsökande som redan vistas i 

kommunen. 

 

Kommuner tar även emot nyanlända som ordnar bosättning på egen hand, 

personer som kommer som anhöriga till en person som redan bor i kommunen 

samt ensamkommande barn.  

 

Arbetsförmedlingen har det samordnande ansvaret för den nyanländes etablering 

på den svenska arbetsmarknaden. Under etableringen, som är två år, kan man 

som nyanländ ta del av utbildning i SFI, utbildning i samhällsorientering samt 

göra praktik. Under etableringstiden har man rätt till ersättning från staten. 
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4.2 Integrationsenheten i Varbergs kommun 

Integrationsenheten i Varbergs kommun ansvarar för mottagandet av nyanlända 

som kommer via anvisning samt bidrar till etablering av nyanlända i kommunen.  

4.2.1 Volymer och resultat 

Nedan redovisas volymer och resultat för mottagandet av nyanlända i Varbergs 

kommun. 

 
 

Tabellen ovan redovisar antalet mottagna i flyktingmottagandet efter anvisning 

för bosättning från Migrationsverket eller Arbetsförmedlingen.  

 

Länsstyrelsen i Halland beslutade att Varbergs kommun under 2021 skulle ta 

emot 105 anvisade nyanlända personer. Totalt togs 103 personer emot. Av dessa 

anvisades 71 personer under 2021, 22 under 2020 och tio under 2019. Vid 

årsskiftet kvarstod 34 beslut om anvisning, vilket innebär att dessa personer 

kommer att tas emot under 2022 eller senare. 

 

Av de mottagna under 2021 var 17 barnfamiljer, 18 ensamhushåll och två par 

utan barn. Nio av de 17 barnfamiljerna var ensamstående kvinnor med barn. Sju 

av familjerna hade fyra barn eller fler.  

 

I november 2021 påbörjade Migrationsverket evakuering av afghanska 

medborgare som varit anställda av den svenska ambassaden och deras familjer. 

En familj togs emot i Varbergs kommun. 

 

2017 2018 2019 2020 2021

Varberg 217 113 75 62 92

Alla kommuner (ovägt
medel)
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Länsstyrelsens i Hallands län har fattat beslut om att Varbergs kommun ska ta 

emot 96 anvisade nyanlända för bosättning under 2022.  

4.2.2 Coronapandemins effekter på integrationsenhetens arbete  

Mottagandet under 2021 påverkades i stor utsträckning av coronapandemin. 

Många ankomster bokades och avbokades med kort varsel. Detta ställde krav på 

integrationsenheten att snabbt kunna ställa om planerat arbete. Gällande 

restriktioner innebar även att alla kvotflyktingar som togs emot skulle testas för 

covid direkt efter ankomst och därefter vara i självkarantän en vecka.  
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5 Arbetsmarknadsenheten 

5.1 Nationell och kommunal styrning av 
arbetsmarknadspolitiken 

Arbetsmarknadspolitiken är ett statligt ansvarsområde. Kommunerna tar dock ett 

stort ansvar genom olika insatser och stöd, särskilt för de grupper som av olika 

anledningar behöver extra stöd för att komma in på arbetsmarknaden. 

 

I samband med Januariavtalet 2019 enades Socialdemokraterna, Centerpartiet, 

Liberalerna och Miljöpartiet om att Arbetsförmedlingen ska reformeras i 

grunden. Enligt överenskommelsen ska Arbetsförmedlingen fortsatt ha 

myndighetsansvar för arbetsmarknadspolitiken, men ett nytt system ska 

utvecklas där fristående aktörer matchar och rustar arbetssökande för de lediga 

jobben. Det nya systemet trädde i kraft i Varberg under 2021. 

 

Kommuner har fortsatt möjlighet att vid behov och efter överenskommelse med 

Arbetsförmedlingen anordna aktiviteter för deltagare i olika 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det gäller dock enbart sådana aktiviteter som 

inte kan anordnas genom upphandlingsförfarande och där det inte kan uppstå en 

konkurrensvridning i förhållande till andra aktörer. Huruvida den här typen av 

överenskommelser får innefatta ersättning från Arbetsförmedlingen till 

kommuner har varit oklart. Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att det ska 

förtydligas att överenskommelser mellan Arbetsförmedlingen och kommuner får 

innefatta en ersättning från Arbetsförmedlingen till kommunen. Lagen föreslås 

träda i kraft den 1 december 2022. 

 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen följer aktivt förändringar inom 

det arbetsmarknadspolitiska området för att kunna anpassa verksamheten 

utifrån nya förutsättningar.  

5.2 Arbetsmarknadsenheten i Varbergs kommun 

Arbetsmarknadsenheten fyller en viktig funktion genom att rusta och förbereda 

individer för inträde på arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsenhetens uppdrag är 

att stötta och hjälpa personer som av olika anledningar står utanför 

arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsenhetens huvudsakliga målgrupp är 

arbetslösa som har stort behov av individuellt stöd, insatser och anpassningar för 

att nå egen försörjning. Arbetsmarknadsenheten ansvarar också för kommunens 



 

 

 

 

 

 

 

20 

 

arbete med feriejobb samt för anställningar inom arbetsmarknadspolitiska 

program i Varbergs kommun. 

 

Varbergs kommun och Arbetsförmedlingen har ingått överenskommelse 

avseende samverkan för att minska arbetslösheten för unga, nyanlända och 

nyanlända unga samt underlätta etableringen i arbetslivet. Överenskommelsen 

var en del av DUA (Delegationen för unga och nyanlända i arbete). DUA har 

regeringens uppdrag att främja statlig och kommunal samverkan och 

utvecklandet av nya samverkansformer i syfte att effektivisera unga och 

nyanländas etablering i arbetslivet.  

 

Varbergs kommun ingår sedan 2021 i ytterligare en överenskommelse med 

Arbetsförmedlingen som syftar till att genom samverkan förbättra 

kompetensförsörjningen och påskynda individers etablering i arbetslivet. Detta 

avtal riktar sig därmed till en bredare målgrupp. Uppföljning av samverkan med 

Arbetsförmedlingen görs varje år och redovisas i strategiskt arbetsmarknadsråd 

(STARK). STARK är ett samarbete mellan Varbergs kommun, 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan där man träffas regelbundet för att 

diskutera övergripande frågor inom arbetsmarknadsområdet. Syftet är bland 

annat att tidigt kunna identifiera gemensamma utmaningar och hitta 

gemensamma lösningar.  

5.2.1 Feriearbeten 

Varbergs kommun erbjuder feriearbete för ungdomar i gymnasieålder. 

Under 2021 sökte 440 ungdomar feriearbete i kommunen. Kommunen hade vid 

början av året 243 platser fördelat på 40 olika platser i Varbergs kommun. 

Inledningsvis erbjöds 243 ungdomar en ferieanställning. En del tackade nej till 

erbjudandet och slutligen anställdes 223 ungdomar, varav 15 var nyanlända. Det 

var en jämn könsfördelning på de som anställdes, 53 procent var flickor och 47 

procent pojkar. 

 

I genomförd enkätundersökning angav en stor majoritet av ungdomarna att de 

upplevde att feriearbetet uppfyllde förväntningarna väl eller mycket väl. En stor 

majoritet av ungdomarna upplevde också att de blivit väl bemötta på 

arbetsplatsen. 

5.2.2 Anställningar inom arbetsmarknadspolitiska program 

Arbetsmarknadsenheten ansvarar för kommunens arbete med anställningar 

inom Arbetsförmedlingens arbetsmarknadspolitiska program. Under 2021 

förändrades förutsättningarna för arbetet med anställningsstödet med olika 
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besked rörande möjligheterna för nya beslut om extratjänster. Under 2022 

meddelade Arbetsförmedlingen att extratjänster fasas ut och att de inte tar några 

nya beslut om extratjänster. 

 

I mars 2022 kom i stället besked om att Arbetsförmedlingen fått medel för 

introduktionsjobb. Introduktionsjobb är ett anställningsstöd som på många sätt 

liknar extratjänst. Ett 20-tal individer har än så länge fått anställning inom 

kommunen via introduktionsjobb. 

5.2.3 Volymer och resultat 

Arbetsmarknaden har återhämtat sig väl efter coronapandemin. I december 2021 

uppgick andelen inskrivna arbetslösa i Varbergs kommun till 4,1 procent. 

Motsvarande siffra för riket uppgick till 7,2 procent. Inskrivna arbetslösa 

omfattar personer som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd. 

Ungdomsarbetslösheten (18–24 år) i Varberg var i december 2021 5,0 procent, 

medan motsvarande siffra för riket var 8,7 procent.  

 

 
 

 
Ovanstående tabell visar antalet inskrivna deltagare på arbetsmarknadsenheten 

under 2021. Antalet inskrivna deltagare inom arbetsmarknadsenheten har 

succesivt minskat under året.  

 

För närvarande minskar antalet deltagare till följd av att många anvisas till 

Kundval Rusta och Matcha (KROM). Efter att individer tagit del av en insats via 

KROM har Arbetsförmedlingen möjlighet att anvisa sökande till kommunen för 
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arbetsträning, vilket kan innebära att antalet deltagare återigen ökar. Samtidigt 

finns på sikt en risk för ökad arbetslöshet till följd av hög inflation, geopolitisk 

osäkerhet och ökade kostnader för hushåll. Denna utveckling kan komma att 

påverka individers behov av arbetsmarknadsinsatser. 

 

 
 

Andelen deltagare inom arbetsmarknadsenheten som börjat arbeta har successivt 

ökat sedan 2018 efter att ha legat på en relativt låg nivå i jämförelse med alla 

kommuner. Varberg redovisar resultat som är något högre jämfört med alla 

kommuner 2020. 
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Lokal statistik visar att 31 procent av deltagarna gick vidare till arbete under 

2021, vilket innebär att andelen har ökat ytterligare något i förhållande till 2020. 

Av de deltagare som gick vidare till arbete var det en jämn fördelning mellan 

könen, 33 procent av kvinnorna respektive 30 procent av männen gick vidare till 

arbete. 

 

Inom arbetsmarknadsenheten pågår ett aktivt arbete för att stärka 

arbetsgivarkontakter i syfte att skapa fler kvalitativa arbetsträningsplatser samt 

öka intresset hos arbetsgivare att anställa arbetssökande ur målgruppen.  

 

 
 

En positiv utveckling ses vad gäller andelen deltagare som går vidare till studier, 

trots att andelen fortsatt ligger något under alla kommuner 2020.  
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Lokal statistik visar att 11 procent av deltagarna gick vidare till studier under 

2021. Det var en jämn fördelning mellan könen där 11 procent av kvinnorna och 

11 procent av männen gick vidare till studier.  

 

För att stärka kopplingen till studier har bland annat samarbetet med 

vuxenutbildningen och studie- och karriärscentrum utvecklats där en vägledare 

nu finns anställd för att arbeta mot arbetsmarknadsenhetens deltagare. Deltagare 

har även givits möjlighet att prova på att studera under två månader med 

bibehållet försörjningsstöd. Därutöver har flera insatser och prioriteringar gjorts 

för att ytterligare stärka deltagares möjligheter att gå vidare till studier. 

5.2.4 Coronapandemins effekter på arbetsmarknadsenhetens arbete 

Arbetslösheten ökade under 2020 till följd av coronapandemin men har därefter 

minskat till lägre nivåer än innan pandemin. Arbetslösheten bland 

långtidsarbetslösa har däremot inte minskat i samma utsträckning, utan för 

denna målgrupp är arbetslösheten högre än innan pandemin bröt ut. 

 

För arbetsmarknadsenheten innebar coronapandemin bland annat svårigheter i 

arbetet med att hitta praktikplatser samt att deltagare inte kom vidare till arbete i 

samma utsträckning. Arbetsmarknadsenhetens omställning till digitala arbetssätt 

och möten var även problematisk för många deltagare som utifrån individuella 

förutsättningar var i stort behov av fysiska möten.  

2019 2020 2021

Totalt i Varberg 7% 9% 11%
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5.3 Avtal inom arbetsmarknadsområdet 

Arbetsmarknadsenheten ansvarar för att följa upp avtal som utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden ingått med externa parter rörande 

arbetsmarknadsåtgärder. För närvarande finns två gällande avtal, nämndens 

avtal med Varbergs Föreningsservice samt nämndens avtal med Hallands 

kulturhistoriska museum.  

5.3.1 Varbergs Föreningsservice 

Varbergs Föreningsservice arbetar med att ordna arbete i medlemsföreningar för 

personer med någon form av arbetsnedsättning. En stor del av de anställdas lön 

täcks av statligt lönebidrag genom Arbetsförmedlingen. Personerna anställs av 

Varbergs Föreningsservice som står för samtlig administration kring 

anställningen. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden betalar årligen ut en 

ersättning till Varbergs Föreningsservice i syfte att stödja föreningens arbete med 

att erbjuda arbete till de personer som har svårt att konkurrera på 

arbetsmarknaden.  

 

I årsredovisningen för 2021 framgår 109 föreningar var medlemmar i Varbergs 

Föreningsservice 2021. Antalet anställda var vid årets slut 62 personer. 2 

personer gick under året vidare till arbete eller studier.  

 

Nuvarande avtal med Varbergs Föreningsservice gäller fram till den 31 december 

2022. En översyn av befintligt avtal med Varbergs Föreningsservice pågår. 

5.3.2 Hallands kulturhistoriska museum 

Efter ett riksdagsbeslut om att öka tillgängligheten till kulturarvet och bereda 

arbete till personer med funktionsnedsättning startades år 1999 en satsning på 

kulturarvs-IT. Kulturarvs-IT utgör sedan 2003 en del av Hallands 

kulturhistoriska museum i Varberg. Kulturarvs-IT digitaliserar arkiv och 

museisamlingar i syfte att öka tillgängligheten till museets material. 

Riksantikvarieämbetet har sedan 2003 i uppdrag av regeringen att varje år 

fördela bidrag för lönekostnader inom verksamheten kulturarvs-IT. Kulturarvs-

IT är ett samarbete mellan Riksantikvarieämbetet, kommuner och 

arbetsförmedling.  

 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden stödjer Hallands kulturhistoriska 

museum genom att bekosta mellanskillnaden mellan den faktiska lönen och det 

lönestöd som utbetalas av Arbetsförmedlingen för upptill maximalt fem 

lönebidragsanställda. 



 

 

 

 

 

 

 

26 

 

 

Avtalet med Hallands kulturhistoriska museum gäller tills vidare.  
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6 Likvärdiga livschanser 

Som en del av det förebyggande och främjande arbetet pågår satsningen 

likvärdiga livschanser inom förvaltningen. Arbetet syftar till att genom 

samverkan utveckla metoder och processer för att tidigt fånga upp unga som 

riskerar att hamna i utanförskap. Ett stort fokus ligger på att underlätta 

övergångar mellan olika skolformer samt övergångar mellan skola och arbetsliv.  

 

Under 2021 har exempelvis arbete pågått för att fördjupa samarbetet och 

samverkan med bland annat Arbetsförmedlingen och barn- och 

ungdomspsykiatrin (BUP) inom regionen. Utbildningsinsatser har genomförts 

kopplat till olika typer av funktionsnedsättningar och samverkan med fristående 

gymnasieskolor inom kommunen har påbörjats. Därutöver har arbete pågått 

kopplat till specifika individärenden. 

 

Arbetet med likvärdiga livchanser planeras fortgå och breddas och effekter av 

olika metoder och arbetssätt utvärderas löpande.  
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7 Fokus- och utvecklingsområden 

Nedan redovisas identifierade fokus- och utvecklingsområden inom avdelningen 

VIA.  

7.1 En flexibel vuxenutbildning 

Coronapandemin har påskyndat strukturomvandlingen på arbetsmarknaden. 

Utvecklingen inom både branscher och yrken drivs till stor del av digitalisering 

och automatisering, vilket ställer nya och förändrade krav på arbetskraftens 

kompetenser.  

 

Vuxenutbildningen kommer att spela en viktig roll framöver och utgör en 

betydelsefull resurs i den kommande omställningen på arbetsmarknaden. 

Målgruppen för vuxenutbildningen har de senaste åren både vuxit och förändrats 

med fler nyanlända personer och personer i behov av stöd. Organisatoriska 

förutsättningar behöver därför ses över och anpassas för att kunna erbjuda 

utbildning i takt med både omvärldens och individens behov. 

 

Satsningar för att stärka möjligheter till arbete behöver fortsätta att utvecklas.   

Vuxenutbildningen genomför därför en satsning tillsammans med Gekås i 

Ullared. Satsningen innebär att elever som läst minst SFI B ges möjlighet till 

yrkesutbildning på Gekås samtidigt som de läser SFI/svenska som andraspråk. 

Yrkesutbildningen sker inom områdena Restaurang och livsmedel samt Hotell 

och städ. Yrkesutbildningen ger sedan goda möjligheter till anställning på Gekås.  

7.2 Stärka den uppsökande verksamheten 

Inom vuxenutbildningen pågår arbete för att stärka elevers möjlighet att nå en 

gymnasieexamen genom att utveckla den uppsökande verksamheten. Ett behov 

har identifierats vad gäller att nå de elever som har behov, men som inte på eget 

initiativ, tar kontakt med studie- och karriärscentrum för stöd och vägledning 

mot en fullständig gymnasieexamen eller slutbetyg.  

 

Inom svenska som andraspråk har ett systematiskt arbete utvecklats för att stärka 

det uppsökande arbetet där studie- och yrkesvägledare besöker klasser och 

samarbetar med lärare för att ge elever en ökad valkompetens. 
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7.3 Stärka det förebyggande arbetet inom 
arbetsmarknadsenheten 

Ett stort fokus inom arbetsmarknadsenheten har under de senaste åren varit att 

forma en organisation och ett arbetssätt som på ett ändamålsenligt vis stödjer 

arbetet för att fler ska gå vidare till arbete och studier. De processer och den 

systematik som har formats har implementerats i verksamheten och gett goda 

effekter. Samtidigt behöver former och arbetssätt kontinuerligt ses över för att 

vara relevanta i förhållande till målgrupp och behov.  

 

Ett område som kommer att prioriteras i det fortsatta utvecklingsarbetet är det 

förebyggande arbetet. Ambitionen är att stärka det förebyggande arbetet genom 

att bland annat arbeta mer med uppsökande verksamhet och skapa former för att 

tidigt kunna fånga upp de individer som befinner sig i Arbetsförmedlingens 

etableringsprogram. Ett tätare samarbete ska även utvecklas mellan 

arbetsmarknadsenheten, vuxenutbildningen och integrationsenheten för att 

kunna erbjuda kommunala arbetsmarknadsinsatser för nyanlända i ett tidigare 

skede i etableringsprocessen. 

7.4 Sociala hänsyn i upphandlingar 

Inom arbetsmarknadsenheten pågår arbete med syfte att öka antalet 

upphandlingar i kommunen eller kommunala bolag med social hänsyn. 

Social hänsyn i upphandling innebär att man använder upphandlingen som ett 

arbetsmarknadsverktyg och skriver in ett särskilt kontraktsvillkor om 

sysselsättning. Avsikten är att ställa krav på kommunens leverantörer gällande 

anställning för personer som behöver kommunens hjälp att komma ut i arbete. 

Målsättningen är att arbetsmarknadsenheten ska samverka med Varberg 

kommuns upphandlingsenhet samt Varbergs Fastighets AB (VFAB) vid ett 15-tal 

upphandlingar där sociala krav ska ingå. 

7.5 Fortsatt arbete för fler feriejobb 

Feriejobbens syfte är att stärka ungdomar genom en meningsfull sysselsättning 

och ge dem en inblick i arbetslivet. Feriejobben ger ungdomar att lära känna 

kommunen som arbetsgivare. Under 2021 fick fler ungdomar än tidigare ett 

feriejobb. Planering pågår för fortsatt satsning på feriejobb under 2022. Det 

pågår även arbete för att kunna erbjuda feriejobb under andra lov än 

sommarlovet. 
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7.6 Systematiserad uppföljning och kvalitetssäkrad 
statistik  

Ett utvecklingsarbete pågår inom avdelningen VIA för att kvalitetssäkra 

statistiskt underlag för uppföljning. Den statistik och de nyckeltal som följs upp 

och ligger till grund för de beslut som fattas behöver ses över och i vissa fall 

uppdateras. Arbete pågår med att identifiera relevanta nyckeltal för 

verksamheterna Utöver arbetet med att kvalitetssäkra det statistiska underlaget 

behöver även processer inom avdelningen ses över och kvalitetssäkras. Syftet är 

att säkerställa en organisation med ändamålsenliga processer och tillförlitligt 

beslutsunderlag. 

 

Inom vuxenutbildningen kommer ett större fokus läggas på att följa upp avhopp 

och vilka orsaker som ligger bakom avhoppen.  
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6. Behovsanalys lokaler PS - komplettering

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden besluta 

1. Godkänna framtagen komplettering till behovsanalys rörande lokaler

för PS.

2. Översända den kompletterande behovsanalysen till kommunstyrelsen

som underlag till förstudien ”Framtida gymnasieplatser Peder

Skrivares skola”.

Beskrivning av ärendet 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutade i februari 2019 (UAN 
2019/0058) godkänna framtagen behovsanalys rörande lokaler för PS och 
översända den till kommunstyrelsen för åtgärdsval. 

Åtgärdsvalet godkändes av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i maj 
2021 (UAN 2021/0105) och sedan hösten 2021 pågår arbetet med förstudien 
”Framtida gymnasieplatser Peder Skrivares skola”. Samhällsutvecklings-
kontoret ansvarar för arbetet med förstudien som beräknas vara klar första 
kvartalet 2023. 

Prognos framtagen under våren 2022 avseende utveckling av volymer och 
behov för gymnasiesärskolan visar på en kraftig ökning från och med hösten 
2022 och framåt. I samråd med samhällsutvecklingskontoret har utbildnings- 
och arbetsmarknadsförvaltningen därför tagit fram en komplettering till 
behovsanalysen lokaler PS. Kompletteringen utgör underlag i förstudiearbetet. 

Gymnasiesärskolans behov av lokaler kommer att öka. Det gäller såväl 
på grund av volymökningar i målgruppen som behov av att möta 
målgruppens mer komplexa behov. 

Beslutsunderlag 
Bilaga – Behovsanalys lokaler PS – komplettering. 
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Övervägande 
Framtagen komplettering till behovsanalys lokaler PS utgör ett viktigt 

underlag för arbetet med förstudien ”Framtida gymnasieplatser Peder 

Skrivares skola”. 

Ekonomi och verksamhet 
Eventuella kostnader täcks inom ramen för beslutad budget för förstudien 

”Framtida gymnasieplatser Peder Skrivares skola”. 

Samråd 
Kommunstyrelsen genom samhällsutvecklingskontoret. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 

Maria Gustafsson Ann-Mari Christensen Jägryd 

Förvaltningschef Nämndsekreterare/Lokalstrateg 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen, samhällsutvecklingskontoret 
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2022-06-29 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 

Behovsanalys lokaler PS – komplettering 

Bakgrund 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutade i februari 2019 (UAN 

2019/0058) godkänna framtagen behovsanalys rörande lokaler för PS och 

översända den till kommunstyrelsen för åtgärdsval. 

Åtgärdsvalet godkändes av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i maj 

2021 (UAN 2021/0105) och sedan hösten 2021 pågår arbetet med 

förstudien ”Framtida gymnasieplatser Peder Skrivares skola”. 

Samhällsutvecklingskontoret ansvarar för arbetet med förstudien som 

beräknas vara klar första kvartalet 2023. 

Prognos framtagen under våren 2022 avseende utveckling av volymer och 

behov för gymnasiesärskolan visar på en kraftig ökning från och med 

hösten 2022 och framåt. I samråd med samhällsutvecklingskontoret har 

utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen därför tagit fram en 

komplettering till behovsanalysen lokaler PS. Kompletteringen utgör 

underlag i förstudiearbetet. 

Gymnasiesärskolans behov av lokaler kommer att öka. Det gäller 

såväl på grund av volymökningar i målgruppen som behov av att 

möta målgruppens mer komplexa behov. 

Nuläge gymnasiesärskolan 

För gymnasiesärskolans del är det svårare än för övriga 

gymnasieskolan att beräkna elevunderlaget på förhand då elever kan 

få sin diagnos både före, under och efter sin grundskoletid. 

Det som med säkerhet kan konstateras är att antalet elever på 

gymnasiesärskolan kommer att fördubblas från perioden 2021/2022 

till 2025/2026. Antalet elever kommer under perioden att öka från 

23 till 45.  
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En skillnad mellan gymnasiesärskolan och gymnasieskolan är att 

elever som tillhör målgruppen för gymnasiesärskola endast i 

undantagsfall läser hos annan huvudman än Varbergs kommun. 

Behov för gymnasiesärskolan 

För gymnasiesärskolans del ser behoven väldigt olika ut beroende på 

om de avser de nationella programmen mot gymnasiesärskola eller 

om det gäller Individuella programmen. 

För de nationella programmen är det viktigt att de kan integreras i 

gymnasieskolans lokaler. Därför bör nya yrkeslokaler för 

gymnasieskolan anpassas på ett sådant sätt att de även kan möta 

behov, eller anpassas till, elever från gymnasiesärskolan. Vanliga 

klassrum behöver dimensioneras utifrån elevunderlaget. 

Idag har gymnasiesärskolan helt egna lokaler för de nationella 

programmen, detta begränsar det utbud som gymnasiesärskolan kan 

erbjuda. Genom anpassningar av de yrkeslokaler som finns på 

gymnasieskolan kan elever som tillhör gymnasiesärskolans målgrupp 

ges möjlighet att välja ett bredare utbud av utbildningar, då 

gymnasiesärskolan har en större möjlighet att möta elevernas 

önskemål. 

Individuella programmens lokaler kommer behöva dimensioneras 

utifrån ett växande elevunderlag. Dessutom är det viktigt att 

lokalerna är tillräckligt stora för att skapa en flexibilitet utifrån 

elevernas varierande behov. Det behöver finnas möjlighet att anpassa 

lokaler, till exempel genom att ett klassrum kan delas av till flera 

mindre rum. Nuvarande lokaler saknar helt dessa möjligheter. 

Det är svårt att göra en konkret beräkning av hur stor elevgruppen 

verkligen blir, eller vilka behov dessa elever kommer ha. Det som går 

att säga kring detta är att antalet elever minst kommer att dubbleras, 

samt att samtliga elever har stora, komplexa och individuella behov. 

Målbeskrivning 

Målbilden för gymnasiesärskolan är att Varbergs kommun i större 

utsträckning än idag kan möta elevernas önskemål om utbildning 

samt erbjuda lokaler som kan möta elevernas varierade behov. 
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