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Plats och tid Stadshus C, Neden, klockan 8.30-12.00 

Beslutande Eva Pehrsson-Karlsson (C) 

Jeanette Qvist (S) 

Anne Tano (M) 

Bengt Leek (M) 

Roger Nolsa (C) 

Joel Söderberg (L) 

Gunnar Lyngsaa (KD) 

Karin Sandström (S) 

Samuel Molin (S) 

Per Olsson (S)  

Jan-Olof Skoglund (SD) 

 

 

Ersättare – 

inte tjänstgörande 

Simon Bengtsson (V)  

Övriga deltagare Maria Gustafsson, förvaltningschef 

Viktoria Thonäng, verksamhetsutvecklare 

Dan Persson, administrativ chef 

Henrik Gustafsson, projektledare/fastighetsutvecklare, § 1 

Ann-Mari Jägryd, enhetschef, § 1 

Tobias Ramstedt, gymnasiechef, §§ 1-4 

Anne Mattisson Eriksoo, rektor, § 2 

Sten Hagberg (Lärarnas Riksförbund) 

Utses att justera Karin Sandström (S) 

Justeringens plats 

och tid 
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Borgmästaregatan 20 

Sekreterare Viktoria Thonäng Paragraf 1-12 

Ordförande Eva Pehrsson-Karlsson (C) 

Justerande Karin Sandström (S)   

 

 

  



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2020-02-24 2 
   

 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 1 Dnr  
 
 

Åtgärdsval för gymnasiet, information 

 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Henrik Gustafsson, projektledare/fastighetsutvecklare på 
samhällsutvecklingskontoret, informerar om åtgärdsval för gymnasiet. 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag:  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 2 Dnr  
 
 

Specialpedagogiskt team, information 

 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Anne Mattisson Eriksoo, rektor, och Tobias Ramstedt, gymnasiechef, 
informerar om specialpedagogisk enhet på Peder Skrivares skola (PS). 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag:  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 3 Dnr UAN 2019/0151 

 
 

Mål och resultat Peder Skrivares skola 2019 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 

1. Godkänna rapport Mål och resultat Peder Skrivares skola 2019. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Enligt skollagen ska ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivas både på 

huvudmanna- och skolenhetsnivå. Skollagens krav på systematiskt 

kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter 

systematiskt och kontinuerligt ska följa upp verksamheten, analysera 

resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planera och 

utveckla utbildningen. 

 

Rapporten Mål och resultat för Peder Skrivares skola är en del av det 

systematiska kvalitetsarbetet. Rapporten tas fram årligen för att kunna 

säkerställa att kvalitetsarbetet leder till en utveckling mot uppställda mål.  

 

Beslutsunderlag 
Mål och resultat för Peder Skrivares skola 2019 

 

Övervägande 
Rapporten visar att Peder Skrivares skola har en hög och stabil 

resultatutveckling. Andelen gymnasieelever som tar examen inom tre år är 

fortsatt hög jämfört med riket i sin helhet och länet. Andelen flickor som tar 

examen är något högre än andelen pojkar.  

 

Även betygsstatistiken visar på en stabil utveckling. Jämfört med pojkar har 

flickor ett högre genomsnittlig betygspoäng, även om det går att se en 

positiv utveckling av pojkarnas resultat. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Utbildnings- och 

arbetsmarknadsförvaltningens 

ledningsgrupp. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 4 Dnr UAN 2019/0160 

 
 

Dimensionering utbildningsplatser gymnasiet 
2020-2021 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 

1. Godkänna förslag till programutbud och antal utbildningsplatser 

2020-2021 

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

Beskrivning av ärendet 
Inför läsåret 2020/2021 ska programutbud på Peder Skrivares skola 
fastställas. Information gällande programutbud ska innehålla vilka program 
som ska erbjudas samt hur många utbildningsplatser som ska finnas. 
Förslag till programutbud inför gymnasievalet 2020 liknar i stort 
nuvarande programutbud och platser.  
 

Program Antal 
platser 
2019 

Antal platser 
2020 

Barn- och fritidsprogrammet (BF) 24 24 
Bygg- och anläggningsprogrammet 
(BA) 

48 48 

Ekonomiprogrammet (EK) 84 90 
El- och energiprogrammet (EE) 28 28 
Estetiska programmet exkl. musik (ES)  17 
Estetiska programmet inkl. musik (ES) 32 totalt 15 
Fordons- och transportprogrammet 
(FT) 

32 32 

Handels- och 
administrationsprogrammet (HA) 

26 28 

Industritekniska programmet (IN) 16 16 
Naturvetenskapsprogrammet (NA)  79 
Naturvetenskapsprogrammet 
inriktning estet (NAVE) 

96 totalt 17 

Restaurang- och 
livsmedelsprogrammet (RL) 

24 24 

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) 84 90 
Teknikprogrammet (TE) 96 96 
VVS- och fastighetsprogrammet (VF) 14 14 
Vård- och omsorgsprogrammet (VO) 26 24 
Totalt 630 642 

 
 
 

Övervägande 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

Programutbudet inför valet till ungdomsgymnasiet och Gymnasiesärskolan 

hösten 2020 föreslås vara samma som befintligt programutbud samt 

inriktningar. Viss revidering av platser sker inför 2020. 

 

Antalet platser ses över för att matcha beräknat antal sökande elever. 

Viktigt att beakta är att antalet platser kan komma att förändras efter 

preliminära valet och omvalsperioden i syfte att öka elevers möjligheter till 

förstahandsval. Om beslutade antal platser kommer att behöva utökas eller 

minskas kommer detta att lyftas till nämnden för beslut gällande 

förändringen för aktuellt program. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Click here to enter text. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 5 Dnr UAN 2020/0026 

 
 

Årsredovisning 2019 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 

1. Godkänna upprättad årsredovisning och översända den till 

kommunstyrelsen. 

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

Beskrivning av ärendet 
Upprättad årsredovisning enligt anvisningar från kommunstyrelsen. 
 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslag till årsredovisning 

 

Övervägande 
 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: kommunstyrelsen 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 6 Dnr UAN 2020/0037 
 
 

Hantering 2020 av nämndens resultat per 
område 2019 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar  
 
1. Nämndens fastställda budget för 2020 inte påverkas av resultaten för 

nämndens verksamhetsområden som fastställts i årsredovisningen.  

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

Beslutsunderlag 
Nämndens resultat för 2019 var på – 0,1 mnkr. 

Uppdelat på olika områden ser resultatet 2019 ut enligt följande:  

Nämnd  -0,1 mnkr 

Stab o administration -1,3 mnkr 

Gymnasieskolan  0,0 mnkr 

Campus Varberg -0,4 mnkr 

Arbetsmarknadsenheten   1,7 mnkr 

 

Nämnden resultat på -0,1 mnkr hanteras på det sätt att nämndens 

resultatfond på 4,7 mnkr minska till 4,6 mnkr. 

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Click here to enter text. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 7 Dnr UAN 2020/0036 
 
 

Resultatreserv 2020 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 

2. Ta i anspråk 1,5 mnkr av nämndens resultatreserv som uppgår till 

4,6 mnkr 2020.  

3. Informera ekonomikontoret om beslutet. 

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

Beskrivning av ärendet 
Följer anvisningar enligt beslut i kommunstyrelsen 
 

Beslutsunderlag 
Nämnden beslutar att ta i anspråk 1,5 mnkr av sin resultatreserv. 

Anledningen är att arbetsmarknadsenheten har i fullmäktiges budget för 

2021 blivit beviljad ytterligare 2 mnkr för att möta omställningar inom 

arbetsmarknadspolitiken och nämnden vill därför ha möjlighet att använda 

1,5 mnkr under 2020 för att möta detta.  

Resultatreserven: 

Ingående balans 2019   4,7 mnkr 

Resultat 2019  -0,1 mnkr  

Utgående balans 2019   4,6 mnkr 

 

Ingående balans 2020    4,6 mnkr 

Ianspråktagande av resultatreserv - 1,5 mnkr 

enligt beslut i nämnd 24 feb 2020 

Återstår av resultatreserv    3,1 mnkr 

 

 

Övervägande 
Förutsättningen är att resultatöverföring och årsredovisningen 2019 

godkänns av fullmäktige. 

 

 

 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Ekonomikontoret 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 8 Dnr UAN 2020/0017 

 
 

Lokalrevision 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 

1. Godkänna Lokalrevision och översända den till kommunstyrelsen. 

2. Ge förvaltningen i uppdrag att i samråd med serviceförvaltningen 

säkerställa att hyreskontrakt för Fordonsprogrammet i kvarteret 

Tolken förlängs med minst 2 år. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

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

- Ge förvaltningen i uppdrag att i samråd med Serviceförvaltningen 

säkerställa att hyreskontrakt för Fordonsprogrammet i kvarteret 

Tolken förlängs med minst 2 år. 

 

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

Beskrivning av ärendet 
Lokalrevison för nämndens verksamheter. 
 

Beslutsunderlag 
Förlag från Stadsutvecklingskontoret på lokalrevision. 

 

Övervägande 
 

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

 

 
 § 9 Dnr UAN 2019/0161 
 
 

Slopat krav på ekologisk mat och slopande av 
minst en helvegetarisk dag – remissvar på 
motion väckt av Olle Hällnäs (SD) 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 

1. Med hänvisning till utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens 

överväganden avstyrka motionen. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan-Olof Skoglund (SD) föreslår bifall till motionen.  

 

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. 

 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

 

Beskrivning av ärendet 
Olle Hällnäs (SD) föreslår i en motion att kravet på ekologiskt vid 
livsmedelsinköp slopas helt och att berörda förvaltningar får i uppdrag att 
slopa minst en helvegetarisk dag i veckan. 
 
Motionen har skickats på remiss till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden, förskole- och grundskolenämnden, 
servicenämnden samt socialnämnden. 
 

Beslutsunderlag 
Bilaga – Motion från Olle Hällnäs (SD) om slopat krav på ekologisk mat och 

slopande av minst en helvegetarisk dag i veckan. 

 

Övervägande 
Regeringen beslutade 2017 om en målsättning att 60 procent av den 

offentliga livsmedelskonsumtionen ska utgöras av certifierade ekologiska 

produkter år 2030. 

 

Enligt kommunfullmäktiges måldokument 2020-2023, Ett hållbart 

Varberg – Socialt – Ekonomiskt - Ekologiskt, ska alla verksamheter 

genomsyras av ett hållbarhetstänk utifrån kommunens hållbarhetsmål 

2017-2025. Varberg ska verka för ett livskraftigt ekosystem. I Varbergs 

kommun ska maten ge minsta möjliga påverkan på ekosystem och klimat. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

Fokusområde är bland annat att främja ekologisk odling och välja 

miljömärkta produkter. Genom att köpa in ekologiska livsmedel bidrar 

Varbergs kommun till att minska spridningen av gifter i samhället och till 

att stärka den biologiska mångfalden i naturens ekosystem. 

 

Varbergs kommun bör utgå från fastställda rekommendationer och råd i 

arbetet för att främja hållbara matvanor. Livsmedelsverkets råd ”Bra 

måltider i skolan”1 grundas på vetenskap och beprövad erfarenhet. Råden 

fastslår att i ekologisk odling används inte syntetiska växtskyddsmedel, 

vilket bidrar till en giftfri miljö och är positivt för biologisk mångfald. 

 

Livsmedelsverket rekommenderar även att hålla nere på mängden rött kött. 

Att hålla nere mängden rött kött och chark är bra för både hälsan och 

miljön. Kött är det livsmedel som påverkar klimatet och miljön mest och 

bör väljas med omsorg. 

 

Ekologisk mat är en del av en hållbar konsumtion. Det är dock viktigt att 

fortsätta att vidta åtgärder för att minska på matsvinnet och måltidernas 

miljöpåverkan.  

 

Mot bakgrund av ovanstående föreslås att motionen avstyrks. 

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

 

 
 
  

 
1 Bra måltider i skolan – råd för förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och 
fritidshem, Livsmedelsverket 2019. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 10 Dnr  
 
 

Förvaltningen informerar 

Maria Gustafsson, förvaltningschef, informerar om att enhetschef för 
arbetsmarknadsenheten (AME) kommer att presentera arbetet inom AME 
på nämndsammanträdet i mars. 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag:  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 11 Dnr  
 
 

Anmälan om kränkande 
behandling/delegeringsbeslut 

 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 

1. Godkänna rapportering av delegeringsbeslut. 

  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Anmälan om kränkande behandling 
 
Anmälan om kränkande behandling UAN 2019/0070-7, Sekretess. Rektor 
Ulf Anderberg 
 
Delegeringsbeslut 
 
Delegeringsbeslut UAN 2019/0124-1, Beslut om gymnasieskolans 
läsårstider 2020-2021, förvaltningschef Maria Gustafsson 
 
Delegeringsbeslut UAN 2019/0182-3, Beslut att inte yttra sig över 
planprogram för del av Gamla Köpstad och östra Träslövsläge, 
förvaltningschef Maria Gustafsson 
 
Delegeringsbeslut UAN 2019/0091-44, Beslut om gymnasieutbildning på 
folkhögskola. T C, gymnasiechef Tobias Ramstedt 
 
Delegeringsbeslut UAN 2019/0091-45, Beslut om gymnasieutbildning på 
folkhögskola. H T, gymnasiechef Tobias Ramstedt 
 
Delegeringsbeslut UAN 2019/0091-46, Beslut om gymnasieutbildning på 
folkhögskola. E A, gymnasiechef Tobias Ramstedt 
 
Delegeringsbeslut UAN 2019/0091-47, Beslut om gymnasieutbildning på 
folkhögskola. G W, gymnasiechef Tobias Ramstedt 
 
Delegeringsbeslut UAN 2019/0091-48, Beslut om gymnasieutbildning på 
folkhögskola. S L, gymnasiechef Tobias Ramstedt 
 
Delegeringsbeslut UAN 2019/0091-49, Beslut om gymnasieutbildning på 
folkhögskola. M A, gymnasiechef Tobias Ramstedt 
 
Delegeringsbeslut UAN 2019/0091-50, Beslut om gymnasieutbildning på 
folkhögskola. M A, gymnasiechef Tobias Ramstedt 
 
Delegeringsbeslut UAN 2020/0038, Delegeringsbeslut om att inte yttra sig 
i över granskningshandling gällande detaljplan för del av Göingegården 
1:13, bostäder norr om Pilgatan, etapp 3, Varbergs kommun, 
förvaltningschef Maria Gustafsson 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 

 § 12 Dnr  
 
 

Övriga ärenden 

 
Simon Bengtsson (V) informerar om att han kommer att flytta till Göteborg 
och därmed lämna sitt uppdrag i utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden. Simon tackar för tiden i nämnden. 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag:  

 

 
 
 


