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Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden besluta

1. Fastställa internkontroll och egenkontroll för 2019.

Beskrivning av ärendet 
Framtagandet av en riskanalys har genererat en intern kontrollplan samt en 

plan för egenkontroll. Nämnden ska senast den 31 mars fastställa 

internkontrollplan samt egenkontroll. 

Beslutsunderlag 
Bifogade plan med riskanalys och plan för intern kontroll och egenkontroll 

Övervägande 
Att säkerställa processerna i nämnden när det gäller rättssäkerhet, ekonomisk 

kontroll mm  

Ekonomi och verksamhet 
Planen är till för att säkerställa ekonomi och verksamheten.
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1 Varför intern kontroll? 
Kommunallagen (2017:725) kap. 6 § 6 har en tydlig bestämmelse som definierar 
ansvaret för den interna kontrollen: 

”Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i 
enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifterna 
som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är 
tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt.” 

Den interna kontrollen är en process som är utformad för att uppnå lagstiftningens 
intentioner för att med rimlig grad av säkerhet uppnå följande mål: 
• Verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt (god ekonomisk

hushållning).
• Den finansiella rapporteringen och informationen om verksamheten är

tillförlitlig.
• Tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm följs.
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2 Styrning och uppföljning av intern kontroll 

Kommunfullmäktige antog 2013 riktlinjer och tillämpningsanvisningar för den interna 
kontrollen. I detta kapitel lyfts det som är väsentligt för att få en förståelse av 
processen för den interna kontrollen. 

2.1 Rapportering till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen har den övergripande ansvaret för att nämnder och 
bolagsstyrelser har en tillräcklig intern kontroll. 
Nämnderna ska senast i mars varje år anta en plan för den interna kontrollen som ska 
överlämnas till kommunstyrelsen samma månad. Rapportering på nämndsnivå ska 
ske till kommunstyrelsen i samband med att den nya planen överlämnas. Varje 
nämnd lämnar då också en sammanfattning av gjorda kontroller där upptäckta 
brister lyfts fram och analyseras. Rapportering sker samtidigt till kommunens 
revisorer. 

2.2 Internkontrollplan 
Arbetet med internkontrollplanen ska ha föregåtts av en riskanalys (läs mer i kap. 
2.3). 

Internkontrollplanen ska innehålla följande delar: 
• Vilken process det är som avses
• Beskrivning av kontrollmoment
• Vem som är kontrollansvarig
• Vilken kontrollmetod som avses
• Med vilken frekvens kontrollen utförs
• När granskning genomförs
• När och hur rapportering sker
• Totala riskvärdet

2.3 Riskanalys 
Att identifiera och analysera risker är avgörande för en organisations möjligheter att 
nå sina mål. Riskanalys innebär att inventera, prioritera, kvantifiera och hantera 
risker enligt nedanstående steg: 

1. Inventera risker – handlar om att identifiera och kartlägga alla relevanta risker.

2. Prioritera riskerna – handlar om att göra en bedömning och analys av risk
(sannolikhet) och väsentlighet (konsekvens). Risk (sannolikhet) är ett mått på hur
troligt det är att en viss händelse inträffar. Väsentlighet (konsekvens) är exempelvis
ekonomiska, politiska/förtroendemässiga konsekvenser samt konsekvenser för
enskilda individer, politiker, tjänstemän och tredje man (brukare).

Risk (sannolikhet) graderas enligt nedan: 
1. Osannolik – risken är praktiskt taget obefintlig för att en händelse ska inträffa/fel
ska uppstå. Det innebär dock inte att inget skulle kunna hända.
2. Mindre sannolikhet – risken är mycket liten för att en händelse ska inträffa/fel ska
uppstå.
3. Möjlig – det finns en möjlig risk för att en händelse ska kunna inträffa/fel ska
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uppstå. 
4. Sannolik – det är mycket troligt att en händelse ska inträffa/fel kan uppstå.

Väsentlighet (konsekvens) graderas enligt nedan: 
1. Försumbar – är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen.
2. Lindrig – uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen.
3. Kännbar – uppfattas som besvärande för intressenter och kommunen.
4. Allvarlig – är så stor att en händelse/fel helt enkelt inte får inträffa.

De olika delkomponenterna multipliceras med varandra och ge då en slutsiffra 
mellan 1–16. Riskerna ska därefter hanteras enligt nedan: 

1–4 poäng Risken accepteras, ingen åtgärd krävs 
5–8 poäng Risken hålls under uppsikt 
9–16 poäng Risken tas med i nämndens internkontrollplan (se bilaga 2). För 
processer som får 12 poäng och högre bör direkta förbättringsåtgärder sättas in för 
att minimera risken. 

Risker som fått under 9 poäng tas med i egenkontrollplanen (se bilaga 3). Dessa risker 
rapporteras enbart till ledningsgrupp. Om avvikelser skulle upptäckas så redovisas 
dessa till nämnd. 

3. Kvantifiering – innebär att riskerna ska kvantifieras, på något sätt, i förhållande till
de potentiella konsekvenserna i de fall riskerna materialiseras. Det gäller att avgöra,
så långt det är möjligt, vad en viss konsekvens kostar.

4. Riskhanteringsåtgärder – kunskaper från prioriteringen och kvantifieringen kan
ses som en vägledning till riskhanteringsåtgärder. Riskerna kan hanteras på något av
följande sätt:

• Acceptera riskerna – risker som fått väldigt låga sammantagna siffror vid
prioriteringen eller sådana som kommun- eller förvaltningsledning väljer att
ta för att kunna utvecklas vidare.

• Eliminera riskerna – dödsfall inom sjukvården pga. handhavandefel eller
kärnkraftsolyckor är av den typ att de ska undvikas och helst elimineras. Det
är dock helt omöjligt att eliminera alla risker, varför fokus oftast handlar om
att minimera/reducera riskerna.

• Minimera/reducera riskerna – den vanligaste varianten av
riskhanteringsåtgärder. Exempel kan vara olika inbyggda kontroller,
utbildning och information, uppsikt över rutiner och processer, införa
tydligare regler/förbättrade rutiner.

• Dela riskerna med andra – det vanligaste sättet är olika försäkringslösningar.

2.4 Utgångspunkter och avgränsningar 

Utgångspunkten för arbetet med den interna kontrollen är de riktlinjer och 
tillämpningsanvisningar för den interna kontrollen som kommunfullmäktige tog 
beslut om 2013. 

De mallar som finns för riskanalysen och internkontrollplanen har kompletterats med 
vissa begrepp. Detta för att tydliggöra sambandet mellan riskanalysen och 
internkontrollplanen, samt för att underlätta arbetet i uppföljningsverktyget som finns 
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i beslutsstödsystemet Hypergene. 



6 

Bilaga 1 – Riskanalys 2019 

Definitioner 

Riskinventering och analys 

Risknr – Risknummrets syfte är att enklare följa den råda tråden mellan risken i riskanalysen (bilaga 1) till internkontrollplanen (bilaga 2) och 
egenkontrollplanen (bilaga 3). 
Risk och riskbedömning – Risken är en negativ konsekvens som bedöms kunna uppkomma genom framtida händelser. Riskbedömning är de 
effekter/påverkan som gör att det är just en risk, dvs något negativt, och inte det motsatta (dvs en chans, något positivt). 
Risk (sannolikhet) – Ett mått med kommentar på hur troligt det är att en viss händelse inträffar. Måtten och dess definition beskrivs i kap. 2.3. 
Väsentlighet (konsekvens) – Ett mått med kommentar på hur exempelvis ekonomiska, politiska/förtroendemässiga konsekvenser samt konsekvenser för 
enskilda individer, politiker, tjänstemän och tredje man (brukare). Måtten och dess definition beskrivs i kap. 2.3. 
Totala riskvärdet – De olika delkomponenterna risk (sannolikhet) och väsentlighet (konsekvens) multipliceras med varandra och ge då en slutsiffra mellan 
1–16. 
Värdering av konsekvenser – Innebär att riskerna kvantifieras. Beskrivs i kap. 2.3. 

Riskhanteringsåtgärder (för att acceptera, eliminera, minimera/reducera eller dela risker) 

Befintliga kontrollaktiviteter – De aktiviteter som görs för att acceptera, eliminera, minimera/reducera eller dela risker. Beskrivs i kap. 2.3. 
Föreslagna, nya eller förändrade kontrollaktiviteter – Nya aktiviteter som föreslås för kommande år för att ytterligare acceptera, eliminera, 
minimera/reducera eller dela risker. 
Ansvarig – Den person som ansvarar för processen om riskhanteringsåtgärder. 
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SAMMANSTÄLLNING AV RISKER 

Nämnd/styrelse: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

År: 2019 

Huvudprocess: Ekonomi, personal och verksamhet 

Riskinventering och analys med riskhanteringsåtgärder 

Risk 
nr 

Risk och riskbedömning Risk 
(sannolikhet) 

Väsentlighet 
(konsekvens) 

Totala 
riskvärdet 

Värdering av 
konsekvenser 

Befintliga 
kontrollaktiviteter 

Föreslagna, 
kontrollaktiviteter 

Ansvarig 

1 Kontroll av att inköp sker 
från leverantörer som 
kommunen tecknat 
ramavtal med 

3 
Inköp ska ske 
enligt ram-
avta och in-
köpsregler. 
Ett stort antal 
chefer gör 
inköp 

3 
Förtroendet 
kan skadas 
om inte lag-
stiftning och 
ramavtal 
samt 
inköpregler 
följs 

9 9 
Kan bli skade-
ståndskyldiga. 

Efterlevnaden 
säkerställs genom att 
förvaltningens 
kontaktperson 
gentemot 
upphandlingsenheten 
informerar och 
utbildar. 

Kontrollera 
följsamhet av 
gällande 
processer 

Administrativ 
chef 

2 Att antagna regler för 
representation inte 
efterlevs. Bedömningen 
är det är en risk för att 
det kan påverka 
förtroende, tillit och 
ekonomi.  

2 
Antagna 
regler ska 
följas 

2 
Förtroende, 
tillit och 
ekonomi kan 
skadas om 
inte antagna 
regler följs 

4 4 
Kostnader 
kan uppstå 
som inte 
följer antagna 
regler. 

Granskning av 
fakturor så att regler 
följs. Att det finns 
deltagarlistor och att 
syfte bifogas. 
Information finns i 
systemet för faktura-
hantering 

Stickprov Administrativ 
chef 
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Risk 
nr 

Risk och riskbedömning Risk 
(sannolikhet) 

Väsentlighet 
(konsekvens) 

Totala 
riskvärdet 

Värdering av 
konsekvens 

Befintliga 
kontrollaktiviteter 

Föreslagna 
kontrollaktiviteter 

Ansvarig 

3 Att följesedel inte finns 
tillsammans med faktura 
när denna hänvisar till 
sådan och kontrolleras 
mot leverans. 

3 
Leverans ska 
kontrolleras 
mot faktura 
och följesedel 

2 
Leverans av 
varor kan bli 
felaktigt ev. 
kan ekon-
omisk skada 
uppstå. 

6 Kostnad för 
varor och 
tjänster som 
inte levereras 
kan uppstå 

Begränsat antal 
medarbetare har 
behörighet att lägga 
beställningar 

Stickprov Administrativ 
chef 

4 Att förskott och 
utanordningar inte är 
korrekta. Kan påverka 
förtroende, ekonomi och 
tillit. 

1 
Rutin finns 
och flera 
kontroller 
görs 

3 
Det kan 
påverka 
ekonomi och 
förtroende. 

3 Felaktiga 
kostnader 
kan uppstå 

Rutiner finns och 
flera kontroller görs i 
samband med 
förskott och 
utanordningar. 

Inga Administrativ 
chef 

5 Att 
delegeringsförteckningen 
inte efterlevs.   
Bedömning är att det är 
risk en risk för 
demokratin, rätts-
säkerhet mm  

2 
Beslut ska tas 
enlig lag och 
delegerings-
förteckning 

3 6 Besluten kan 
ogiltigför-
klaras eller 
förhalas av 
rättsinstans. 

Utbildning av chefer Inga Förvaltnings-
chef 

6 Att inte nämndbeslut och 
uppdrag genomförs. Risk 
för demokratin och 
förtroende 

2 
Nämndbeslut 
ska genom-
föras men det 
krävs syste-
matik i 
verkställighet. 

3 
Kan bli 
ineffektiv 
verkställighet 
som kan 
skada 
förtroende. 

6 Verkstäl-
ligheten 
påverkas 
negativt. 

Nämndsekreterare 
bevakar beredning 
och ärende-
processen. 

Inga Förvaltnings-
chef 
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Risk 
nr 

Risk och 
riskbedömning 

Risk 
(sannolikhet) 

Väsentlighet 
(konsekvens) 

Totala 
riskvärdet 

Värdering av 
konsekvens 

Befintliga 
kontrollaktiviteter 

Föreslagna 
kontrollaktiviteter 

Ansvarig 

7 Att planerna mot 
kränkande 
behandling, 
diskriminering och 
trakasserier inte är 
väl förankrade och 
efterlevs.  
Risk att det 
främjande, 
förebyggande och 
åtgärdande arbetet 
blir eftersatt. 

2 
Enligt lag-
stiftning är 
verksamhetern
a skyldiga att 
anmäla, utreda 
och vidta 
åtgärder.  

2 
Väl för-ankrade 
planer 
efterlevs är 
avgörande.  

4 Avsaknad av 
gemensam 
förståelse för 
bemötande och 
gränssättning. 

Uppdatera planerna 
årligen utifrån 
riskanalys med 
deltagande av 
elever, brukare. 

Inga Respektive 
avdelnings-
chef 

8 Att händelser avse-
ende kränkande 
behandling 
diskriminering och 
trakasserier inte 
anmäls och följs 
upp. Risk att det 
övergripande 
arbetet inte för-
hindrar kränkande 
behandling mm. 

3 
Finns enligt 
lagstiftningen 
en skyldighet 
att anmäla, 
utreda och 
vidta åtgärder 

3 
Alla händelser 
av den här 
typen är 
allvarliga och 
ska följas upp 

9 Avsaknad av 
strategiska 
beslut och 
åtgärder. 

Rutiner för 
anmälningar och 
uppföljningar. 
Årlig uppföljning och 
analys. 

Inga Respektive 
avdelnings-
chef 

9 Att registerkontroll, 
där så krävs, inte 
genomförs på 
anställda inom 
förvaltningen. Ska 
genomföras för 
elevers, deltagares 
säkerhet. 

2 
Följer 
förvaltningens 
rutiner för den 
som erbjuds 
arbete i 
förvaltningen 

4 
Konsekvensen 
blir omfat-
tande för 
säkerhet och 
trygghet i 
verksamheten 

8 Konsekvensen 
blir omfattande 
för säkerhet och 
trygghet i 
verksamheten 

Förvaltningen har 
rutiner om att 
begära och 
kontrollera 
registerutdrag vid 
nyanställning  

Inga HR 
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Risk 
nr 

Risk och  
riskbedömning 

Risk 
(sannolikhet) 

Väsentlighet 
(konsekvens) 

Totala 
riskvärdet 

Värdering av 
konsekvens 

Befintliga  
Kontrollaktiviteter 

Föreslagna  
kontrollaktiviteter 

Ansvarig 

10 Att arbetsmiljöplan 
inte är förankrad 
och efterlevs. 
Bedömning är hur 
väl det systematiska 
arbetsmiljöarbetet 
genomföres 

3 
Förankringen 
och efter-
levnaden är en 
utmaning på 
alla 
arbetsplatser.  

3 
Alla har rätt till 
en god 
arbetsmiljö. 
Brister kan 
bland annat 
leda till högre 
sjuk-frånvaro. 

9 Försämrat 
välmående som 
kan leda till 
ökad 
sjukfrånvaro 

Kontinuerlig 
utbildning av chefer 
och medarbetar. 
Åter-rapportering av 
det systematiska 
arbetsmiljöarbetet 
årligen 

Inga HR 

11 Att bisysslor inte 
kontrolleras vid och 
under anställning. 
Kan skada 
förtroendet. 

2 
Lagstiftningen 
beskriver vilka 
bisysslor som 
ej är tillåtna. 

2 
Vid utebliven 
kontroll kan 
förtroendet 
skadas 

4 Förtroende-
skadligt, 
konkurrerande 

Varbergs kommun 
har riktlinjer för att 
säkerställa 
lagstiftningens 
intentioner och 
stödja chefer. 

Inga HR 

12 Att klagomål inte 
besvaras, följs upp 
och vid behov 
åtgärdas. Risk att 
åtgärder inte fångas 
upp. Förtroendet 
skadas 

3 
Svårt att fånga 
upp klagomål. 
Kan ramla 
”mellan 
stolarna” 

3 
Åtgärder blir 
inte utförda 
trots klagomål. 
Skadar 
förtroendet 

9 Förtroende 
skadas samt att 
verksamheten 
inte utvecklas 
med hjälp av 
synpunkter/klag
omål. 

Rutiner för 
klagomålshantering 

Inga Förvaltnings-
chef 

13 Hantering av riktade 
statsbidrag. Risk att 
inte ta del av riktade 
statsbidrag som kan 
bidra till att ut-
veckla kompetensen 
och kvalitén 

2 
Att vi inte 
ansöker om 
riktade 
statsbidrag i 
tid. 

3 
Vi kan inte 
utföra det som 
är tänkt med 
statsbidraget.  
Utebliven 
utveckling 

6 Missar utveck-
lingsarbete.  
Skadar 
förtroende 

Rutiner för att 
kontrollera och 
ansöka om riktade 
statsbidrag 

Inga Respektive 
avdelningschef 
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Risk 
nr 

Risk och  
riskbedömning 

Risk 
(sannolikhet) 

Väsentlighet 
(konsekvens) 

Totala 
riskvärdet 

Värdering av 
konsekvens 

Befintliga 
kontrollaktiviteter 

Föreslagna 
kontrollaktiviteter 

Ansvar 

14 Att färre kan 
komma att vara 
behöriga där det 
krävs samt 
kommande 
Kompetensför-
sörjning. Risk 
kvalitetstapp samt 
en ökning av inhyrd 
personal 

3 
Är redan nu 
svårt att 
rekrytera 
många av våra 
Personal-
grupper 

3 
Kvalitétstapp 
när personal 
inte är 
behöriga. 
Kostsamma 
med många 
rekryteringar 

9 Tappar i kvalité 
och attrak-
tivitet. Blir ännu 
mer svår-
rekryterat.  

Frågan hanteras på 
ett stadsperspektiv 
och bör plockas ner 
till förvaltningen. 

Inga Förvaltnings-
chef/HR 
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Bilaga 2 – Internkontrollplan 2019 

Definitioner 

Risknr – Risknummrets syfte är att enklare följa den råda tråden mellan risken i riskanalysen (bilaga 1) till internkontrollplanen (bilaga 2) och 
egenkontrollsplanen (bilaga 3). 
Kontrollmoment – Svarar på frågan vad som ska kontrolleras utifrån de risker som identifierats (bilaga 1). 
Kontrollansvarig – Ansvarig för att kontrollen genomförs enligt interkontrollplanen. 
Kontrollmetod – Beskriver hur kontrollen ska genomföras, exempelvis komplett, stickprov, dokumentgranskning, intervjuer. 
Kontrollfrekvens – Beskriver hur ofta kontrollen ska genomföras. 
Granskning utförs – Beskriver när granskningen genomförs. 
Rapportering när/hur – Beskriver när och hur rapporteringen sker. 
Totala riskvärdet - De olika delkomponenterna risk (sannolikhet) och väsentlighet (konsekvens) som beskrivs i riskanalysen (bilaga 1) multipliceras med 
varandra och ger då en slutsiffra mellan 1–16. Risker som fått under 9 poäng tas med i egenkontrollplanen (se bilaga 3). Dessa risker rapporteras enbart till 
ledningsgrupp. Om avvikelser skulle upptäckas så redovisas dessa till nämnd. 



13 

Risk 
nr 

Kontrollmoment Kontrollansvarig Kontrollmetod Kontrollfrekvens Granskning 
utförd 

Rapportering, 
när/hur 

Risk/Väsentlighet 

1 Kontroll av att inköp sker från 
leverantörer som kommunen 
tecknat ramavtal med 

Administrativ 
Chef 

Stickprov Månadsvis Varje månad Till nämnd 
årligen av 
administrativ 
chef 

9 

8 Kontroll av att anmälningar 
avseende kränkande 
behandling, diskriminering 
och trakasserier följs upp. 

HR Komplett Månadsvis Varje månad Till nämnd 
årligen av HR. 

9 

10 Kontroll att arbetsmiljön är 
förankrad och efterlevs 

HR Stickprov 1 gång per år April Till nämnd 
årligen av HR-
konsult 

9 

12 Kontroll att klagomål följs upp 
och vid behov åtgärdas 

Förvaltningschef Komplett 1 gång per år September Till nämnd 
årligen av 
Förvaltningschef 

9 

14 Kontroll av andel behörig 
personal och riktade 
rekryteringsinsatser 

HR Stickprov 1 gång per 
halvår 

Maj o 
november 

Till nämnd 
årligen av HR-
konsult 

9 
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Bilaga 3 – Egenkontrollplan 2019 

Definitioner

Risknr – Risknummrets syfte är att enklare följa den råda tråden mellan risken i riskanalysen (bilaga 1) till internkontrollplanen (bilaga 2) och 
egenkontrollsplanen (bilaga 3). 
Kontrollmoment – Svarar på frågan vad som ska kontrolleras utifrån de risker som identifierats (bilaga 1). 
Kontrollansvarig – Ansvarig för att kontrollen genomförs enligt internkontrollplanen. 
Kontrollmetod – Beskriver hur kontrollen ska genomföras, exempelvis komplett, stickprov, dokumentgranskning, intervjuer. 
Kontrollfrekvens – Beskriver hur ofta kontrollen ska genomföras. 
Granskning utförs – Beskriver när granskningen genomförs. 
Rapportering när/hur – Beskriver när och hur rapporteringen sker. 
Totala riskvärdet - De olika delkomponenterna risk (sannolikhet) och väsentlighet (konsekvens) som beskrivs i riskanalysen (bilaga 1) multipliceras med 
varandra och ger då en slutsiffra mellan 1–16. Risker som fått under 9 poäng tas med i egenkontrollplanen (se bilaga 3). Dessa risker rapporteras enbart till 
ledningsgrupp. Om avvikelser skulle upptäckas så redovisas dessa till nämnd. 
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Risk 
nr 

Kontrollmoment Kontrollansvarig Kontrollmetod Kontrollfrekvens Granskning 
utförs 

Rapportering 
när/hur 

Totala 
riskvärdet 

2 Kontroll att antagna regler för 
representation efterlevs 

Administrativ 
chef 

Stickprov 1 gång per år Maj - 
september 

Till Lednings-
grupp av adm. 
chef 

4 

3 Kontroll att följesedel finns 
tillsammans med faktura när 
denna hänvisar till sådan.  

Administrativ 
chef 

Stickprov 1 gång per år Maj - 
september 

Till lednings-
grupp av adm. 
Chef.  

6 

4 Kontroll att förskott och 
utanordningar är korrekta 

Administrativ 
chef 

Stickprov 2 gånger per år Delårsrapport 
och årsbokslut 

Till lednings-
grupp av adm. 
Chef. 

3 

5 Kontroll av delegationsbeslut Förvaltningschef Stickprov 1 gång per år September Till lednings-
grupp av 
förvaltningschef 

6 

6 Kontroll av att nämndbeslut 
genomförs 

Förvaltningschef Komplett 2 gånger per år Mars och 
oktober 

Till lednings-
grupp av 
förvaltningschef 

6 

7 Kontroll av att planer mot 
kränkande behandling, 
diskriminering och 
trakasserier är väl förankrade 
och efterlevs.  

Respektive av-
delningschef 

Komplett 1 gång per år Juni Till Lednings-
grupp av 
avdelningschef 

4 

9 Kontroll av att registerkontroll 
genomförs, där så krävs, inom 
förvaltningen. 

HR Stickprov 1 gång per år September Till 
ledningsgrupp 
av HR 

8 

11 Kontroll av bisysslor HR Stickprov 1 gång per år September Till Lednings-
gruppen av HR 

4 

13 Kontroll av riktade statsbidrag Respektive 
avdelningschef 

Stickprov 2 gånger per år Juni och 
oktober 

Till Lednings-
grupp av 
avdelningschef 

6 
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Beslutsförslag 1 (2) 
2019-01-31 Dnr: UAN 2019/0039-1 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Dan Persson,    

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS

Varbergs kommun 0340-880 00 212000-1249 
TELEFAX WEBBPLATS 

432 80 Varberg www.varberg.se 

5. Fördelning av investeringsbudget

2019

Förslag till beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
1. Förvaltningschefen fördelar investeringsbudget 2019 till

samtliga verksamheter inom nämnden.

Beskrivning av ärendet 
Utifrån Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-18 § 264 har nämnden en ram på 

2 000 tkr för mindre investeringar 

Beslutsunderlag 
Enligt arbetsutskottets förslag. 

Övervägande 
Skapa en möjlighet att för verksamheterna hantera minder investeringar 

under 2019. 

Ekonomi och verksamhet 
Hanteras med försiktighet utifrån den ram som Kommunfullmäktige tilldelat 

nämnden. 

Samråd 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 

Maria Gustafsson Dan Persson 

Förvaltningschef   Administrativ chef 

Protokollsutdrag 



2 (2) 
2019-01-31 Dnr: UAN 2019/0039-
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Beslutsförslag 1 (2) 
2019-02-12 Dnr: UAN 2019/0052-1 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Viktoria Thonäng,    

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS

Varbergs kommun 0340-880 00 212000-1249 
TELEFAX WEBBPLATS 

432 80 Varberg www.varberg.se 

6. Behovsanalys lokaler PS

Förslag till beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

1. Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en behovsanalys av lokaler för
Peder Skrivares skola.

Beskrivning av ärendet 
I barn- och utbildningsnämndens lokalstrategiska plan 2017-2021 har det 

konstaterats att nämnden mot bakgrund av befolkningsprognos 2022-2030 

inte klarar av att möta behovet av lokaler och att Varberg behöver förbereda 

för ytterligare en kommunal gymnasieskola. I den strategiska planen för Peder 

Skrivares skola (PS) slås också fast att andelen elever som väljer PS kommer 

att öka från dagens ca 1 600 elever till 2 100 elever 2030. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslås utbildnings- och 

arbetsmarknadsförvaltningen få i uppdrag att ta fram en behovsanalys av 

lokaler för Peder Skrivares skola. 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag den 12 februari 2019. 

Övervägande 
Framtagandet av en behovsanalys anses nödvändig för att kunna möta den 

ökande andelen gymnasieelever. 

Ekonomi och verksamhet 
Förslag till framtagande av behovsanalys påverkar inte kommunens ekonomi 

och verksamhet. 



2 (2) 
2019-02-12 Dnr: UAN 2019/0052-

1 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 

Maria Gustafsson Viktoria Thonäng 

Förvaltningschef   Nämndsekreterare 

Protokollsutdrag 
Peder Skrivares skola 



Beslutsförslag 1 (1) 
2019-02-12 Dnr: UAN 2019/0051-1 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Viktoria Thonäng    

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS

Varbergs kommun 0340-880 00 212000-1249 
TELEFAX WEBBPLATS 

432 80 Varberg www.varberg.se 

7. Demokratiprojekt på PS

Förslag till beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

1. Föreslå följande frågeställningar till demokratiprojektet på PS:

- Vad styr elevers val till vidare studier, eller att avstå vidare studier?

- Hur kan kommunen bidra till att stärka ungdomars hälsa och

därmed motivation till studier?

Beskrivning av ärendet 
Vid utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskotts sammanträde 

den 11 februari 2019 § 6 fick förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på 

frågeställningar till demokratiprojektet på Peder Skrivares Skola. 

Demokratiprojektet innebär att elever i årskurs 3 på Peder Skrivares skola (PS) 

tilldelas frågeställningar från några av kommunens nämnder för att sedan 

undersöka de ungas syn på dessa frågor. Projektet genomfördes även under 

slutet av 2017- jan 2018. 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 2019-02-12 

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

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 

Maria Gustafsson Viktoria Thonäng 

Förvaltningschef   Nämndsekreterare 

Protokollsutdrag 
Kristina Hyllander, kommunstyrelsens förvaltning 



8. Resultat av medarbetarenkät



9. Information om upphandling



10. Vad är CLL?



11. Förvaltningschefen informerar

- Flexteam
- Mottagande av nyanlända
- Omorganisation
- Målarbete
- Vidaredelegering från förvaltningschef
- Fordonsutbildning
- Antagningsstatistik
- Skolhälsovård



12. Delegeringsbeslut

Nämndordförandens delegeringsbeslut 28 januari 2019 om deltagande 
på skolriksdag (Dnr UAN 2019/0049-1)
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