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Plats och tid Campus, E225, klockan 8.30-11.15 

Beslutande Eva Pehrsson-Karlsson (C), 

ordförande 

Jeanette Qvist (S), vice ordförande 

Anne Tano (M) 

Margit Kastberg (M) 

Roger Nolsa (C) 

Joel Söderberg (L) 

Bengt Leek (M) 

Kent Norberg (S) 

Samuel Molin (S) 

Per Olson (S) 

Jan-Olof Skoglund (SD) 

 

 

Ersättare – 

inte tjänstgörande 

Karin Sandström (S) 

Simon Bengtsson (V) 

 

Övriga deltagare Maria Gustafsson, förvaltningschef 

Viktoria Thonäng, nämndsekreterare 

Dan Persson, administrativ chef 

Utses att justera Jeanette Qvist (S) 

Justeringens plats 

och tid 
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Borgmästaregatan 20 

Sekreterare Viktoria Thonäng Paragraf 102-107 

Ordförande Eva Pehrsson-Karlsson (C) 

Justerande Jeanette Qvist (S)   
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 102 Dnr  
 
 

Arbetet med åtgärdsval för gymnasiet, 
information 

 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Dan Persson, administrativ chef, informerar översiktligt om arbetet med 
åtgärdsval för gymnasiet samt den fortsatta processen. 
Samhällsutvecklingskontoret kommer att presentera arbetet mer ingående 
på kommande nämndsammanträde. 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag:     
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 103 Dnr UAN 2019/0143 
 
 

Internbudget 2020 

Beslut 
Utbildnings – och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 

1. Godkänna internbudget för 2020. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Eva Pehrsson-Karlsson (C), ordförande föreslår bifall till förvaltningens 

förslag. 

 

Beskrivning av ärendet 
Utgår från kommunstyrelsens anvisningar och kommunfullmäktiges 

budgetbeslut den 12 november. 

 

Beslutsunderlag 
Underlag från budgetberedningen. 

 

Övervägande 
Balanserat internbudgeten utifrån kommunfullmäktiges ram för 2020 samt 

påbörjat hanteringen av åren 2021 – 2024 för att underlätta kommande år. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Förvaltningens ledningsgrupp 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 104 Dnr UAN 2019/0144 
 
 

Principer för beräkning av bidragsbelopp till 
huvudmän för fristående gymnasieskola samt 
interkommunala ersättningar för 2020 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 

1. Bidragsbelopp till huvudmän för fristående gymnasieskola för 2020 

ska beräknas i enlighet med vad som framgår i bilaga A. 

2. Uppdra åt förvaltningschefen att besluta om bidragsbelopp till 

respektive huvudman för gymnasieskola. 

3. Kommunens kostnad vid beräkning av interkommunala 

ersättningar avseende gymnasieskola vid mottagning i andra hand 

fastställs i enlighet med vad som framgår av bilaga B. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Bidrag till huvudmän för fristående verksamheter 

För att ge enskilda huvudmän ekonomiska förutsättningar att bedriva 

fristående gymnasieskola är hemkommunen skyldig att lämna bidrag till 

huvudmannen för varje elev på ett nationellt program vid skolenheten. 

Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa fall kan huvudmannen även 

få bidrag i form av tilläggsbelopp. 

  

Ersättningen till de fristående verksamheterna bygger på de så kallade 

likabehandlingsprincipen, som innebär att bidrag ska bestämmas enligt 

samma grunder som hemkommunen tillämpar vid fördelning av resurser 

till sina egna motsvarande verksamheter. 

 

Interkommunala ersättningar 

I gymnasieskolan ska den kommunen som på ett nationellt program har 

tagit emot en elev från en annan kommun ersättas för sina kostnader för 

elevens utbildning. Den mottagande kommunen har alltid rätt till 

interkommunal ersättning oavsett vilken grund mottagandet vilar på. Vid 

beräkningen av ersättningens storlek har det dock betydelse om eleven har 

tagits emot vid gymnasiet i första hand eller i andra hand. 

 

Om elev tas emot i första hand på ett nationellt program kan mottagande 

skolhuvudman och elevens hemkommun komma överens om ett pris. Om 

det inte sker ska ersättningen motsvara mottagarkommunens självkostnad 

för eleven. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

Om eleven tagits emot i andra hand ska ersättningen högst uppgå till den 

kostnad som hemkommunen själv har för motsvarande utbildning. Är 

mottagarkommunens kostnad lägre, ska hemkommunen istället ersätta den 

lägre kostnaden. 

 

Tillämpliga föreskrifter 

Av 16 kap. 52 § skollagen följer att hemkommunen ska lämna bidrag till 

huvudmannen för varje elev på ett nationellt program vid skolenheten som 

kommunen var skyldig att erbjuda utbildning på ett nationellt program vid 

den tidpunkt när utbildningen påbörjades. Bidraget består av ett 

grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp.  

 

Grundbeloppet ska enligt 16 kap. 53 § skollagen avse ersättning för, 

undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration, 

mervärdesskatt och lokalkostnader. Tilläggsbelopp ska enligt 16 kap. 54 § 

skollagen lämnas för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd 

eller ska erbjudas modersmålsundervisning.  

 

Enlig 13 kap. 1 § gymnasieförordningen ska bidrag till enskilda huvudmän 

för gymnasieskola fastställas per kalenderår. Bidraget ska grunda sig på 

hemkommunens budget för det kommande budgetåret och beslutas före 

kalenderårets början. Av 13 kap 3 § skolförordningen följer vilka kostnader 

som ska ingå i beräkningen av ersättningen i respektive kostnadsslag till de 

enskilda huvudmännen.  

 

Enlig 16 kap. 50 § skollagen ska en kommun som på ett nationellt program 

har antagit en elev som inte är hemmahörande i kommunen eller i 

samverkansområdet för utbildningen ersättas för sina kostnader för elevens 

utbildning av dennes hemkommun (interkommunal ersättning). Om inte 

den anordnande kommunen och elevens hemkommun kommer överens ska 

den interkommunala ersättningen motsvara anordnarens självkostnad 

enligt 16 kap. 51 § §skollagen. När en elev tagits emot i andra hand ska 

ersättningen emellertid högst uppgå till den kostnad som hemkommunen 

själv har för motsvarande utbildning. Är anordnarens kostnad lägre ska 

hemkommunen istället ersättas för den lägre kostnaden. 

 

Beslutsunderlag 
Beräkning av bidragsbelopp till huvudman för fristående gymnasieskola 

(bilaga A). 

Kommunens kostnad vid beräkning av interkommunala ersättningar 

avseende gymnasieskola vid mottagning i andra hand (bilaga B). 

 

 

Övervägande 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

De bidragsbelopp (grundbelopp) som framgår av bilaga A har beräknats 

efter samma grunder som kommunen tillämpar vi fördelning av resurser till 

sina egna respektive verksamheter och även i övrigt i enlighet med 

tillämpliga föreskrifter. En tillämplig av dessa grundbelopp tillsammans 

med de övriga principer för bestämmande av bidragsbelopp som framgår av 

nämnda bilaga innebär därmed att skollagens regler om likabehandling 

upprätthålls. 

 

Med bakgrund av att vissa huvudmän utöver grundbeloppet även kan vara 

berättigade till tilläggsbelopp är det lämpligt att uppdra åt 

förvaltningschefen att besluta om bidragsbelopp till enskild huvudman. 

 

Den beräkning av kommunens kostnad som tagits fram för beräkning av 

interkommunala ersättningar avseende gymnasieskola vid mottagning i 

andra hand har gjorts efter samma grunder som kommunen tillämpar vid 

fördelning av resurser till sina egna motsvarande verksamheter.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Gymnasiechef, Tobias Ramstedt 

Controller Vera Michaelsson 
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 § 105 Dnr UAN 2019/0155 
 
 

Verksamhetsplan för utbildnings- och 
arbetsmarknadsförvaltningen 2020 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 

1. Godkänna information om verksamhetsplan för utbildnings- och 

arbetsmarknadsförvaltningen 2020.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Respektive förvaltning ansvarar för att ta fram och besluta om en 
verksamhetsplan. Verksamhetsplanen ska innehålla strategier och 
aktiviteter för utifrån utvecklingsbehov och nämndsmål. 
 
Förvaltningen ska informera nämnden om verksamhetsplanens innehåll 
senast i januari månad, innevarande budgetår. 
 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag den 26 november 2019 

Bilaga – Verksamhetsplan för utbildnings- och 

arbetsmarknadsförvaltningen 2020 

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Click here to enter text. 
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 § 106 Dnr  
 
 

Förvaltningen informerar 

1. Yrkeshögskolan 
 
Maria Gustafsson, förvaltningschef, informerar om aktuella 
utbildningar inom yrkeshögskolan (YH). 

 
2. Samarbete med näringslivs- och destinationskontoret 

 
Maria Gustafsson, förvaltningschef, informerar om att utbildnings- och 
arbetsmarknadsförvaltningen och näringslivs- och destinationskontoret 
(NOD) kommit överens om arbetssätt för hur den gemensamma frågan 
om kompetensförsörjning kan systematiseras. 

 
3. Kommunfullmäktiges beslut om effektiviseringar 

 
Maria Gustafsson, förvaltningschef, informerar om 
kommunfullmäktiges beslut om övergripande effektiviseringar.  
 

4. Nuläge på arbetsmarknadsenheten 
 

Maria Gustafsson, förvaltningschef, informerar om att ny chef har 
tillträtt på arbetsmarknadsenheten och att arbete pågår med enhetens 
frågor samt kartläggning av kompetenser och uppdrag. 
 

5. Samarbete med socialförvaltningen 
 
Maria Gustafsson, förvaltningschef, informerar om att utbildnings- och 
arbetsmarknadsförvaltningen haft ett möte med socialförvaltningen 
rörande hur förvaltningarna ska arbeta vidare med gemensamma frågor. 
 

6. Nuläge inom förvaltningen 
 

Maria Gustafsson, förvaltningschef, redogör kortfattat för nuläget inom 
nämndens verksamheter. 
 

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

 

 
 § 107 Dnr  
 
 

Delegeringsbeslut 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 

1. Godkänna rapportering av delegeringsbeslut. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Delegeringsbeslut UAN 2019/0091-37, Beslut om gymnasieutbildning på 
folkhögskola. T C, gymnasiechef Tobias Ramstedt 
 
Delegeringsbeslut UAN 2019/0091-38, Beslut om gymnasieutbildning på 
folkhögskola. H T, gymnasiechef Tobias Ramstedt 
 
Delegeringsbeslut UAN 2019/0091-39, Beslut om gymnasieutbildning på 
folkhögskola. E A, gymnasiechef Tobias Ramstedt 
 
Delegeringsbeslut UAN 2019/0091-40, Beslut om gymnasieutbildning på 
folkhögskola. G W, gymnasiechef Tobias Ramstedt 
 
Delegeringsbeslut UAN 2019/0091-41, Beslut om gymnasieutbildning på 
folkhögskola. S L, gymnasiechef Tobias Ramstedt 
 
Delegeringsbeslut UAN 2019/0091-42, Beslut om gymnasieutbildning på 
folkhögskola. M A, gymnasiechef Tobias Ramstedt 
 
Delegeringsbeslut UAN 2019/0147-1, Tilläggsbelopp för elev på 
Munkagårdsgymnasiet. Sekretess. Gymnasiechef Tobias Ramstedt 
 
Delegeringsbeslut UAN 2019/0142-4, Beslut att inte yttra sig i ärende som 
nämnden inte är berörd av, förvaltningschef Maria Gustafsson 
 
Delegeringsbeslut UAN 2019/0159-3, Delegeringsbeslut – begäran om 
yttrande rörande stadsbyggnadsprogram, för Varbergs stadsområde, 
förvaltningschef Maria 
  
 


