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Plats och tid Stadshus C, Kommunfullmäktiges sessionssal, klockan 8.30-12.00 

Beslutande Eva Pehrsson-Karlsson (C), 

ordförande 

Jeanette Qvist (S), vice ordförande 

Anne Antonsson (M) 

Margit Kastberg (M) 

Roger Nolsa (C) 

Marianne Nord Lyngdorf (L) 

Gunnar Lyngsaa (KD) 

Kent Norberg (S) 

Karin Sandström (S) 

Per Olsson (S) 

Jan-Olof Skoglund (SD) 

 

 

Ersättare – 

inte tjänstgörande 

Bengt Leek (M) 

Karin Warefelt (C) 

Joel Söderberg (L) 

Agnes Hulthén (V) 

 

 

Övriga deltagare Maria Gustafsson, förvaltningschef 

Dan Persson, administrativ chef 

Viktoria Thonäng, verksamhetsutvecklare 

Anton Karlsson (S) 

Tobias Ramstedt, gymnasiechef, § 55 

Helena Nilsson Magrino, verksamhetsutvecklare, § 56 

Christina Karlsson, enhetschef, § 57 

Kristina Hedlund, enhetschef, § 57 

Anders Lindeborg, Lärarnas Riksförbund (LR) 

Utses att justera Jeanette Qvist (S) 

Justeringens plats 

och tid 
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Borgmästaregatan 20 

Sekreterare Viktoria Thonäng Paragraf 54-63 

Ordförande Eva Pehrsson-Karlsson (C) 
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Justerande Jeanette Qvist (S)   
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 54 Dnr  
 
 

Närvaro- och yttranderätt för Anton Karlsson (S) 

 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 

1. Att Anton Karlsson (S) ska ha närvaro- och yttranderätt vid 

nämndens sammanträde den 21 september 2020. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 15 september 2020 om att entlediga 
Samuel Molin (S) från uppdraget som ledamot i utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden. Anton Karlsson (S) utsågs i samband med detta 
till ny ledamot i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.  
  
Eftersom kommunfullmäktiges beslut ännu inte har verkställts beslutar 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att Anton Karlsson (S) ska ha 
närvaro- och yttranderätt vid nämndens sammanträde den 21 september 
2020. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 55 Dnr UAN 2020/0133 

 
 

Trygghet och trivsel 2020 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 

1. Godkänna redovisning av Trygghet och trivsel 2020. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Trygghet och trivsel är en rapport som följer upp elevers välmående i den 

kommunala gymnasieskolan. Trygghet och trivsel utgör en del av 

huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. 

Tillgänglig statistik visar att elever i Varbergs kommunala gymnasieskola 

upplever en hög grad av trygghet och trivsel. Resultatet är positivt över tid 

och ligger högt i jämförelse med riket och övriga kommuner i länet. 

Utvecklingsområden som har identifierats är arbetet med övergångar 

mellan skolformer samt arbetet kopplat till elever i behov av särskilt stöd. 

Det systematiska kvalitetsarbetet behöver utvecklas för att vara 

ändamålsenligt och på ett tydligt sätt fånga upp verksamhetens 

utvecklingsområden. Därutöver är det förebyggande arbetet kopplat till 

plan för barn och unga ett prioriterat arbete framöver. 

Genomförd uppföljning av den distansundervisning som ägde rum på 

gymnasiet under vårterminen 2020 visar inte på någon större generell 

påverkan på elevers mående. De arbetssätt och rutiner som utvecklats för 

att ta hand om de elever som påverkats negativt av distansundervisningen 

upplevs ha fungerat väl.  

 

Beslutsunderlag 
Bilaga – Trygghet och trivsel 2020 

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunikationsavdelningen för 

publicering 

Peder Skrivares skola för kännedom 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 56 Dnr  
 
 

Likvärdiga livschanser 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

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

Beskrivning av ärendet 
Helena Nilsson Magrino, verksamhetsutvecklare, presenterar pågående 
arbete med likvärdiga livschanser som syftar till att skapa tidiga och 
förebyggande insatser till ungdomar.  
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
  

 

 
  



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2020-09-21 6 
   

 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 57 Dnr  
 
 

Samarbete mellan utbildnings- och 
arbetsmarknadsförvaltningen och 
socialförvaltningen 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

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

Beskrivning av ärendet 
Christina Karlsson, enhetschef arbetsmarknadsenheten, och Kristina 
Hedlund, enhetschef IFO, presenterar pågående samarbete, uppdrag och 
mål.   
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 58 Dnr UAN 2020/0142 
 
 

Delårsrapport 2020 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 

1. Godkänna förvaltningens förslag till delårsrapport och översända 

den till kommunstyrelsen 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Delårsrapport enligt anvisningar från kommunstyrelsen 
 

Beslutsunderlag 
Bifogade rapport. Delårsbokslut 2020. 

 

Övervägande 
Genomgångar har gjorts med avdelningschefer. 

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

 

 
 § 59 Dnr UAN 2020/0140 

 
 

Remissvar på klimatväxlingsprogram för 
Varbergs kommun 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 

1. Godkänna förvaltningens överväganden och översända till 

kommunstyrelsen som nämndens remissvar i ärendet. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har skickat förslag på 

Klimatväxlingsprogram för Varbergs kommun på remiss till samtliga 

nämnder och bolag för yttrande. Yttrandet ska vara kommunstyrelsen 

tillhanda senast den 31 oktober 2020. 

 

Syftet med att införa ett klimatväxlingsprogram är att få fler av kommunens 

anställda att välja klimatsmarta resealternativ för minskade utsläpp från 

tjänsteresor i Varbergs kommun. I Varbergs kommun finns riktlinjer som styr 

hur anställda i kommunen ska resa i tjänsten. Riktlinjerna ska bidra till 

ekonomiskt effektiva, säkra resor med minimal klimatpåverkan. Införandet av 

ett klimatväxlingsprogram är ett verktyg för att ekonomiskt styra mot att 

riktlinjerna efterlevs.  

 

Klimatväxlingen innebär i korthet att en resa blir dyrare för verksamheten ju 

mer den påverkar klimatet. Medlen på klimatväxlingskontot kan sedan 

användas för att stimulera ett fossilfritt resande eller andra klimatrelaterade 

projekt i verksamheterna. Klimatväxlingsprogrammet föreslås gälla för alla 

medarbetare och förtroendevalda i kommunen. Tjänsteresor med flyg och 

resor med egen bil i tjänsten föreslås omfattas av klimatväxlingsprogrammet. 

 
 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag den 2 september 2020. 

Bilaga 1 – Förslag på klimatväxlingsprogram för Varbergs kommun 

Bilaga 2 – Begäran om yttrande 

 

Övervägande 
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen ser positivt på förslaget till 

klimatväxlingsprogram för Varbergs kommun. Det är viktigt att effektiva 

åtgärder vidtas för att minska klimatpåverkan från kommunens tjänsteresor.  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

Förvaltningen vill framhålla att det är viktigt att de insatser som genomförs 

med stöd av medel från klimatväxlingskontot enbart är insatser som annars 

inte skulle ha genomförts. I annat fall riskerar systemet att bli verkningslöst.  

 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen vill även betona att det är 

positivt och viktigt att kommunstyrelsens förvaltning är ansvarig för 

klimatväxlingsprogrammets klimatkonto, administrerar ansökningar och 

fattar beslut om vilka ansökningar som ska tilldelas pengar. Det skapar 

förutsättningar för att de insatser som vidtas ger högst klimatnytta för 

kommunen som helhet. 

 

I övrigt har utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen inget att invända 

mot förslaget, utan anser att det är ett väl utformat förslag som skapar 

möjligheter att nå de lokala, nationella och globala målsättningarna för en 

hållbar utveckling.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen för vidare 

hantering 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 60 Dnr UAN 2020/0152 
 
 

Tillägg i delegeringsförteckningen avseende 
distansundervisning 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 

1. Anta förslag till tillägg i utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 

delegeringsförteckning enligt beskrivning av ärendet. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Den 17 mars 2020 fattade utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslut 
om att gymnasieutbildningen på Peder Skrivares skola (PS) från och med 
den 19 mars 2020 i största möjliga omfattning skulle bedrivas på distans. 
Beslutet omfattade inte gymnasiesärskolan eller särskild utbildning för 
vuxna. 
 
Beslutet fattades med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendation om 

att gymnasieskolor, universitet, högskolor, yrkeshögskolan och vuxenutbildningar 

skulle bedriva utbildningen på distans i syfte att minska smittspridningen av covid-

19. De delar som inte var möjliga att bedrivas på distans var undantagna 

rekommendationen. 

 

Folkhälsomyndighetens rekommendationen om distansundervisning togs bort från 

och med den 15 juni 2020. Den 22 juni 2020 fattade utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden beslut om att upphäva beslutet om att undervisningen på 

PS i största möjliga omfattning ska bedrivas på distans och att undervisning istället 

ska återgå till ordinarie form. 

 

Enligt Förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan 

pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta får huvudman under vissa 

förutsättningar vidta åtgärder, till exempel ta beslut om distansundervisning i 

någon omfattning. Förutsättningen för att få göra det är att det behövs för att lärare 

eller elever inte är eller har varit närvarande i skolans lokaler därför att de utifrån 

sin egen personliga situation följer eller har följt Folkhälsomyndighetens 

föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer för covid-19. 

 

Skolverket anger att ”med sin egen personliga situation” menas en situation som 

rör just den eleven eller läraren. Det kan till exempel vara att läraren eller eleven 

har milda symptom på covid-19 och behöver stanna hemma för att inte sprida 

smitta. 

 

Bestämmelsen öppnar som exempel för att en lärare, som inte är sjukskriven men 

behöver vara hemma på grund av Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna 

råd eller rekommendationer, ger distansundervisning till elever som är i skolans 

lokaler. Även en elev som följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd 

eller rekommendationer kan vara hemma och ta del av undervisningen om han eller 

hon i vanliga fall hade gått till skolan. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

Det finns inte någon skyldighet för skolans huvudman att ge undervisning på 

distans när skolan är öppen. En elev eller vårdnadshavare kan alltså inte kräva att 

skolan ska ge undervisning på distans, även om möjligheten nu finns.  

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår förvaltningen utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden besluta om följande tillägg i nämndens 

delegeringsförteckning. 

 

Nr Ärende Delegat Lagrum 

5.30 Besluta om distansundervisning 

om det behövs på grund av att 

lärare eller elever inte är eller 

har varit närvarande i 

skolenhetens lokaler därför att 

de följer eller har följt en 

rekommendation från 

Folkhälsomyndigheten som 

avser sjukdomen covid-19. 

Gymnasiechef 11 a § 

förordning 

(2020:115) om 

utbildning på 

skolområdet och 

annan 

pedagogisk 

verksamhet vid 

spridning av viss 

smitta. 

 

Det övergripande beslutet om att undervisningen på PS som utgångspunkt ska 

bedrivas i ordinarie form gäller fortsatt.  
 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag den 18 september 2020. 

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen  
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 § 61 Dnr  
 
 

Förvaltningen informerar 

Maria Gustafsson, förvaltningschef, informerar: 
 
1. Strategiska planer 

 
Strategiska planer ska tas fram för nämndens samtliga verksamheter, 
det vill säga gymnasieskolan, Campus Varberg och VIA 
(vuxenutbildning, integrationsenheten och arbetsmarknadsenheten) för 
beslut i nämnden. 

 
2. Campus 
 

Lärande i arbete (LIA) 
Arbetet med att ta fram praktikplatser (LIA) har hittills fungerat relativt 
bra tack vare ett aktivt arbete med ledningsgrupper och 
utbildningssamordnare.  

 
Distansundervisning 
Inom Campus Varberg sker undervisningen till viss del i ordinarie form 
och till viss del på distans 

 
Forskning 
Varbergs sparbanksstiftelse, tillsammans med Campus Varberg, utlyser 
möjlighet till forskning. Arbete pågår även i övrigt för att knyta 
praktiknära forskning till förvaltningens verksamheter. 

 
3. Peder Skrivares skola (PS) 

 
Distansundervisning 
Effekter av distansundervisningen kommer att följas upp inom ramen för 
förvaltningens systematiska kvalitetsarbete. 

 
Inför val till gymnasiet 
Informationsinsatser inför val till gymnasiet kommer till stor del att ske 
digitalt. 

 
Övergångar 
Dialog pågår med förskole- och grundskoleförvaltningen i syfte att 
utveckla arbetet med övergångar. 

 
4. VIA (Vuxenutbildning, integrationsenhet och arbetsmarknadsenhet 

 
Unga möter unga 
Unga möter unga är ett förvaltningsövergripande projekt som syftar till 
att skapa inkluderande mötesplatser för ökade skolresultat och 
levnadsvillkor. 

 
Studie- och karriärscentrum 

Det är fortsatt en hög efterfrågan på studie- och yrkesvägledning. 
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5. Samarbete med civilsamhället 

 
Arbete pågår med att se över hur förvaltningen kan skapa ett mer 
systematiskt och aktivt samarbete med civilsamhället.  

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 62 Dnr  
 
 

Delegeringsbeslut 

Delegeringsbeslut 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 

1. Godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Delegeringsbeslut UAN 2020/0126-4, Beslut. Tilläggsbelopp 
Naturbruksskolan Sötåsen, gymnasiechef Tobias Ramstedt 
 
Delegeringsbeslut UAN 2020/0059-5 Ansökan om ersättning avseende 
kostnader för dagliga resor mellan bostad och gymnasieskola. Avslag, 
gymnasiechef Tobias Ramstedt 
 
Delegeringsbeslut UAN 2020/0059-6 Ansökan om ersättning avseende 
kostnader för dagliga resor mellan bostad och gymnasieskola, avslag. 
Gymnasiechef Tobias Ramstedt. 

  
 

 
 
 


