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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

§ 48 Dnr UAN 2021/0193 

4. Skolinspektionens granskning av fjärr- och 
distansundervisningens konsekvenser 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden besluta 

1. Godkänna information om Skolinspektionens återkoppling

avseende granskning av fjärr- och distansundervisningens

konsekvenser.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 

Skolinspektionen har fått i uppdrag från regeringen att granska den fjärr- 
och distansundervisning som bedrivits med anledning av covid-19 
pandemin.  Skolinspektionen betonar att detta inte utgör en ordinarie 
inspektion, utan en framåtsyftande granskning på distans utifrån 
avgränsade områden. 

Skolinspektionen har lämnat återkoppling rörande hur arbetet bedriva på 
Peder Skrivares skola, enhet 2. 

Beslutsunderlag 
Bilaga – Skriftig återkoppling från Skolinspektionen rörande hur arbetet 

bedrivs på Peder Skrivares skola, enhet 2. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Click here to enter text. 
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Skolinspektionen, Telefon: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 

Återkoppling 
Med anledning av covid-19-pandemin har många grund- och gymnasieskolor under pe-
rioder övergått helt eller delvis till fjärr-/distansundervisning. Skolinspektionen har fått i 
uppdrag från regeringen att granska den fjärr- och distansundervisning som bedrivits 
med anledning av covid-19-pandemin. Distansinspektion utgör en viktig del i uppdraget 
och syftar till att beskriva vilka konsekvenser fjärr- och distansundervisningen har fått 
för elevers förutsättningar att nå målen och för deras hälsa. Skolinspektionen vill även 
undersöka hur skolornas beredskap ser ut framöver mot bakgrund av de lärdomar och 
strategier som skolorna har utifrån perioden/-erna med undervisning på distans.    

Skolinspektionen vill betona att detta inte är en ordinarie inspektion utan en framåtsyf-
tande granskning på distans utifrån avgränsade frågeställningar. Skolinspektionen är ly-
hörd för den situation som skolorna befinner sig i och fokuserar på kvalitetsförbättring. 
Med hänsyn till att pandemin fortfarande pågår och att skolor kan befinna sig i en fort-
satt pressad situation intervjuas endast ett mindre antal lärare samt rektorn på de ut-
valda skolorna.  

Distansinspektionen omfattar tre övergripande områden: 

1) Fjärr-/distansundervisningens konsekvenser för elevers lärande.

2) Fjärr-/distansundervisningens konsekvenser för elevers hälsa.

3) Skolornas beredskap framöver – lärdomar och strategier utifrån perioden med under-
visning på distans.

Denna återkoppling gäller hur arbetet bedrivs på Peder Skrivares skola, enhet 2. Huvud-
man för skolan är Varbergs kommun.  

Nedan följer Skolinspektionens återkoppling. Återkopplingen innehåller beskrivningar 
utifrån vad som framkom under intervjuerna med rektor och lärare. Bland de intervju-
ade lärarna ingår lärare som undervisar i  idrott och hälsa, matematik, fysik, kemi, eng-
elska, svenska, tyska samt bild- och musikämnen. Återkopplingen innehåller dessutom  
rekommendationer från Skolinspektionen som syftar till att ytterligare höja kvaliteten i 
utbildningen. Det som återges nedan ger ingen heltäckande bild av samtalen med rek-
torn och lärarna, utan det som Skolinspektionen valt att lyfta fram. 

Skolan har bedrivit växelvis närundervisning och undervisning på distans under vårter-
minen 2021. I januari 2021 beslutades det att samtliga elever skulle tillförsäkras 20-80 
procent av sin undervisning som närundervisning med ikraftträdande i februari 2021. 

Elevgrupperna på plats i skolan varierade och totalt var cirka 30-35 procent av eleverna 
närvarande mellan vecka sex till och med vecka 15. Även om huvudmannens intention 
var att prioritera de elever med kortast tid kvar på sin utbildning, samt undervisning 



Skolinspektionen 

2 (10) 

med praktiska inslag, så hade alla elever minst 20 procent av sin utbildning förlagd till 
skolan.  

Efter påsklovet slussades eleverna in i större omfattning från de initiala 30 procenten. 
Från och med vecka 21 var årskurs tre i skolan på 100 procent. 

1) Fjärr-/distansundervisningens konsekvenser för elevers lä-

rande.

Lärarna berättar bland annat att skolan prioriterade att de elever som gick i årskurs tre 
skulle vara på skolan så ofta som möjligt, så att dessa skulle, givet omständigheterna, få 
de bästa förutsättningarna för att kunna gå ut gymnasiet med en examen. Årskurs ett 
och två kommer istället kompenseras, vid behov, under resterande tid av sin utbildning. 
Lärarna berättar att i kemi och fysik har de största konsekvenserna varit att eleverna 
inte har fått lika mycket laborationstid som de vanligtvis får, vilket har lett till viss för-
sämrad kunskapsutveckling. En lärare säger att de varit tvungna att prioritera de skrift-
liga proven istället för att ha laborationer. Detta har enligt lärarna lett till att de under 
innevarande läsår fått ha mer grundliga genomgångar i laborationer än vad de brukar 
ha. En lärare säger att de, eftersom den ordinarie planeringen innehåller mer laborat-
ioner än nödvändigt, inte har sett ett behov av att sätta in extra tillfällen för laborat-
ioner. Vad gäller matematikkurserna berättar en lärare att man upptäckt en viss för-
sämrad kunskapsutveckling som eventuellt kan härledas till att undervisningen bedrivits 
på distans. Läraren berättar att skolan har försökt att åtgärda det under vårterminen 
genom att sätta in extra timmar med stödundervisning i grupp. I idrott och hälsa, berät-
tar en annan lärare, att hen, av naturliga skäl inte har sett eleverna utföra praktiska mo-
ment i samma utsträckning som vanligt. Emellertid säger läraren att kursen sträcker sig 
över tre år, vilket gör att man kan anpassa kursen och framöver se till att ha fler prak-
tiska moment. Lärarna för de estetiska ämnena berättar att deras kurser prioriterades 
för närundervisning eftersom eleverna i de kurserna under tidigare terminer hade haft 
undervisning på distans till stor del. Skolan hade lokaler och schematekniska förutsätt-
ningar för att säkerställa att eleverna kunde genomföra de praktiska momenten i sko-
lans lokaler. Även om eleverna kanske fick något mindre tid i momenten än vanligt 
kunde alla moment genomföras och läraren uppger att hen kunde säkra ett rättvisande 
betygsunderlag. Därför, uttrycker läraren, har man inte sett att undervisning på distans 
medfört några negativa konsekvenser på elevers lärande avseende dessa kurser. Beträf-
fande kurserna i svenska och moderna språk berättar lärarna att de fick anpassa lekt-
ionsuppläggen till att passa det digitala formatet bättre. En lärare säger att hen skapade 
fasta grupper som eleverna fick arbeta i genom digitala kanaler. Ibland fick eleverna 
också spela in sig själva eller lämna in skriftliga uppgifter. Det var dock en utmaning att 
identifiera hur väl vissa elever följde med på ett fullgott sätt i undervisningen. Läraren 
berättar vidare att det var ett antal elever som inte uppnådde ett godkänt betyg  Lära-
ren säger att hen tror att dessa elever hade uppnått ett godkänt betyg om de fått 
undervisning på plats. Dessa elever får, till följd av detta, möjligheten att läsa om kursen 
i ämnet under innevarande termin för att återigen genomföra slutprovet i slutet av ter-
minen. Emellertid känner läraren inte till om eleverna har skrivit in sig i kursen eller 
inte. En annan lärare berättar att hen i kurserna i svenska har vissa moment som inte 
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fungerat digitalt, vilket inneburit att eleverna har missat de momenten. Läraren berät-
tar att hen därför har fått organisera om kurserna men eftersom kurserna fortsätter så 
finns en plan och möjlighet att genomföra de uteblivna momenten under innevarande 
termin, i de nya kurserna. Flera lärare uttrycker att de elever som har behov av särskilt 
stöd blivit negativt påverkade av undervisningen på distans. En lärare säger att dessa 
elever har svårare att tillgodogöra sig av undervisningen på distans och att de har haft 
högre frånvaro under vårterminen. Visserligen har man försökt att sätta in åtgärder för 
dessa elever och de har erbjudits att komma in till skolan, men undervisningen på di-
stans har alltjämt medfört negativa konsekvenser för dessa elever. Vad gäller betygs-
sättningen berättar lärarna att det i matematikkurserna, särskilt i fördjupningskurserna, 
varit något fler elever än vanligt som inte fick godkända betyg. Lärarna är dock osäkra 
på huruvida detta är en konsekvens av undervisningen på distans eller om det beror på 
andra faktorer. Det har dock, som nämnts ovan, satts in åtgärder såsom extra stödpass i 
matematik för att eleverna ska kunna nå sina mål, berättar lärarna. I en av de estetiska 
kurserna berättar en lärare att det var en markant ökning av elever som inte fick god-
känt i kursen. Läraren berättar att eleverna därför fick uppgifter att genomföra under 
sommarledigheten så att de kunde nå godkänt betyg. En annan lärare berättar att i 
svenska och engelska har det funnits elever som troligtvis hade kunnat nå ett högre be-
tyg om det inte varit för att undervisningen bedrivits på distans. Läraren beskriver att 
det hade varit lättare att motivera dessa elever om de hade varit i skolan, då hen anser 
att det främst var motivationen som brast. I en språkkurs, berättar en lärare, att hen 
har fått anpassa bedömningsmomenten till att omfatta mer muntliga uppgifter än, som 
det tidigare varit, skriftliga. Läraren uppger att hen på så sätt även fick upp ögonen för 
nya sätt att bedöma elevernas kunskaper på. Läraren upplever dock att hen fick ett till-
räckligt bra underlag för att kunna göra en rättvis betygssättning. Gällande värde-
grundsarbetet säger flera lärare att det är svårt att veta vilka konsekvenser undervis-
ningen på distans haft avseende detta. En lärare uttrycker att det finns elever som gör 
sig mer sedda i det digitala utrymmet än andra och att det är svårt att ha en kontinuer-
lig kommunikation med eleverna på det sätt man har i normalfallet. Vad gäller kommu-
nikationen mellan elever och klassrumsklimat säger lärarna att de inte är av uppfatt-
ningen att detta ska ha förändrats på grund av att undervisningen skett på distans. 

Rektorn berättar bland annat att skolan efter påsklovet hade möjligheten att succesivt 
öka omfattningen av närundervisning, och man valde då att prioritera eleverna som 
läste sista året, då man bedömde, utifrån lärarnas signaler, att dessa behövde extra 
stöd för att kunna ta examen. Rektorn säger att signalerna hen fick från lärarna var att 
eleverna som läste sista året behövde stärkas, både i undervisningen och i motivat-
ionen. Utöver dessa elever prioriterades även ett antal elever där det fanns ett behov 
av extra stöd, eller de som inte hade en lämplig studiemiljö hemma. Enligt rektorn har 
man rutiner för kartläggning av elevernas lärande, hälsa och behov. En sådan kartlägg-
ning gjordes, digitalt, i början av mars månad. Utöver kartläggningen gav rektorn i upp-
drag till elevernas mentorer att ha samtal med eleverna och rapportera eventuella be-
hov som uppkommit till följd av distansundervisningen. Rektorn uppger att skolan hade 
en beredskap för de elever som blivit negativt påverkade i sitt lärande till följd av under-
visningen på distans och att de eleverna snabbt kunnat komma i kontakt med exempel-
vis en specialpedagog. Enligt rektorn märkte skolans personal att motivationen gene-
rellt blev lägre under perioden av undervisning på distans, och fler kompletteringar än 
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vanligt fick genomföras. Detta gäller främst eleverna som läste år två och tre. Rektorn 
berättar att skolan även satte in utökade stödinsatser utöver ordinarie undervisning 
från i början av maj och att de förlängde kurser i vissa fall. Rektorn berättar också om 
en kurs på teknikprogrammet som fick slutföras i november istället för juni, eftersom 
det i den kursen krävdes särskild teknisk utrustning som skolan endast kunde tillhanda-
hålla på plats. Vidare nämner rektorn att eleverna som läste sista året fick lovskola i 
början av sommaren, vilket resulterade i att ett antal fler elever kunde ta examen. Även 
eleverna i år ett och två erbjöds lovskola i augusti och då för att ta igen en försämrad 
kunskapsutveckling som främst uppstått i fördjupningskurserna i matematik och fysik. 
Detta var en extra insats som man vanligtvis inte har på skolan, berättar rektorn. Gäl-
lande laborationerna, som även lärarna nämnt varit färre under vårterminen, säger rek-
torn att hen är av uppfattningen att de har tillräckligt med laborationer. Om det skulle 
uppstå en annan bild när skolan genomför uppföljningar av elevernas kunskapsutveckl-
ing och ett behov av fler åtgärder framkommer är rektorn redo att sätta in åtgärder och 
uppger att hen har resurser för detta. Det finns beredskap för en sådan situation, och 
huvudmannen är delaktig i det arbetet, säger rektorn. Vad gäller de estetiska ämnena 
berättar rektorn att skolan har kunnat prioritera dessa och att man haft de rätta förut-
sättningarna för att tillse att eleverna fått den närundervisning de behövt för att säker-
ställa att de får en undervisning av god kvalitet. Eleverna på det estetiska programmet 
har inga moment de behöver ta igen i höst, säger rektorn. Visserligen har de inte haft 
lika många publikorienterade moment, som de vanligtvis har under vårterminen, men 
det finns en planering att kompensera för det under hösten. Bland annat berättar rek-
torn om en så kallad ”estetvecka”, där eleverna har uppträdanden och presentationer 
framför publik. Rektorn berättar vidare att hen hittills inte har analyserat betygssätt-
ningen, men en närmare analys av studieresultaten är inplanerade senare i höst i enlig-
het med skolans kvalitetshjul. Rektorn konstaterar dock att resultaten inte, vid en första 
anblick, ser anmärkningsvärda ut åt något håll. Under vårterminen, berättar rektorn, 
har skolan haft ett antal incidenter med kränkningsärenden när undervisningen bedri-
vits på distans. När detta uppstått har skolan kunnat följa sina rutiner och kallat in ele-
verna till skolan för samtal. Rektorn säger att hen inte kan dra slutsatsen att klassrums-
klimatet och relationerna eleverna emellan har förändrats på grund av att undervis-
ningen bedrivits på distans, däremot har hen hört från flera lärare att de upplever att 
det inte är lika naturligt att ha samtal med eleverna gällande olika värdegrundsfrågor 
vid undervisning på distans. Rektorn nämner även två tillfällen där kommunikationen 
mellan elev och lärare varit olämplig, och säger att det kan ha varit en konsekvens av att 
de inte varit i samma rum. 

Rekommendationer 

 Att rektorn och lärarna följer upp hur elevernas lärande påverkats av att under-
visningen skett på distans.

Av granskningen framkommer att lärarna och rektorn uppmärksammat olika konse-
kvenser för elevernas lärande som beror på att undervisningen bedrivits på distans. Det 
framkommer också att det inte gjorts någon samlad kartläggning av konsekvenserna, 
även om det finns rutiner för att följa upp resultaten generellt. Skolinspektionen rekom-
menderar därför att rektorn tillsammans med lärarna och elevhälsan kartlägger och ut-
värderar vilka konsekvenser undervisningen på distans fått för elevernas lärande samt 
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synliggör detta. Kartläggningen kan omfatta exempelvis möjligheten att genomföra alla 
moment som ingår i respektive ämne, eventuell inverkan på elevernas fördjupade lä-
rande och kunskapsutveckling samt på betygssättningen. Det innefattar också att rek-
torn följer upp hur elever i behov av stödinsatser eller stimulans påverkats av undervis-
ning på distans. 

 Att rektorn och lärarna följer upp hur värdegrundsuppdraget påverkats av att
undervisningen bedrivits på distans och vilka konsekvenser det fått för klass-
rumsklimat, relationer och elevernas kommunikativa förmågor.

Det framkommer i granskningen att det är svårt för lärarna och rektorn att bedöma hur 
värdegrundsarbetet har påverkats under perioden med undervisning på distans. Skolin-
spektionen rekommenderar därför att rektorn följer upp och utvärderar vilka konse-
kvenser undervisning på distans har fått relaterat till värdegrundsarbetet samt synliggör 
detta så att konsekvenserna är kända för lärare, elevhälsa, och huvudman. Kartlägg-
ningen bör omfatta konsekvenser som uppstått genom att till exempel värdegrundsfrå-
gor varit svåra att diskutera, att de kommunikativa inslagen i undervisning på distans 
varit utmanande att genomföra, att det skapats en distans och osäkerhet genom att 
eleverna inte träffats, samt andra effekter på individ-, grupp- och skolnivå.  

2) Fjärr-/distansundervisningens konsekvenser för elevers

hälsa.

Lärarna berättar bland annat att vissa elever har en fysiskt aktiv livsstil och att deras fy-
siska välmående troligtvis inte påverkats negativt av undervisning på distans, men att 
det är tvärtom för de med mindre fysisk aktivitet på fritiden. Skolan har under våren ge-
nomfört en enkät för att kartlägga elevernas hälsa och lärarna har fångat upp signaler 
på ohälsa i mentorssamtalen. Enligt lärarna har man kunnat erbjuda eleverna kurators-
samtal, såväl på distans som på plats i skolans lokaler. Samtliga lärare uppger att elev-
hälsan haft ett aktivt arbete för att fånga upp de elever som lärarna varit oroliga för, av 
olika skäl. En lärare säger att elevhälsan har haft en aktiv och närvarande roll för de ele-
ver som mår dåligt, men hen tror ändå att den generella hälsan hos elever är sämre nu 
på grund av tiden med undervisning på distans, eftersom många elever varit isolerade. 

Rektorn berättar bland annat att elevernas mentorer fick genomföra en enkät med ele-
verna för att kartlägga deras hälsa. Rektorn säger att de genomfört flera insatser när 
elever eller lärarna signalerat om elevernas mående. I de fallen tog elevhälsan kontakt 
med berörda elever. Enligt rektorn handlade det främst om psykisk ohälsa och brist på 
motivation i skolarbetet. Rektorn berättar att eleverna som läser första året har haft 
samtal med skolsköterskan, vissa digitalt och vissa i skolan. Skolsköterskan fick omprio-
ritera i arbetsuppgifterna och sköt på vissa ordinarie arbetsuppgifter, såsom regel-
bundna hälsokontroller, till att eleverna var på plats i skolan. Vad gäller den fysiska häl-
san, berättar rektorn, har hen inte har fått några signaler på att den ska ha påverkats. 
Lärarna har också, på uppdrag av rektorn, försökt att främja den sociala interaktionen i 
undervisningen för att eleverna skulle känna ett stöd av varandra. Rektorn berättar att 
de, utöver ovan, bedrivit sitt reguljära elevhälsoarbete. Skolan följer bland annat upp 
närvaro och har identifierat vilka elever som avviker i statistiken. De har även påbörjat  
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åtgärder för dessa elever. Rektorn uppger att hen inte ser ett behov av någon ytterli-
gare kartläggning än det som skolan genomför i dagsläget. 

Skolinspektionen finner inte utifrån lärarnas och rektorns beskrivning behov av att före-
slå någon rekommendation avseende fjärr-/distansundervisningens konsekvenser för 
elevers hälsa. 

3) Skolornas beredskap framöver – lärdomar och strategier uti-

från perioden med undervisning på distans.

Lärarna berättar bland annat att de numera har en högre digital kompetens. Detta le-
der, enligt lärarna, till att de har en tydligare struktur och planering än tidigare och att 
eleverna kan följa denna bättre. Lärarna berättar att de även har möjlighet att bedriva 
undervisning hemifrån om det skulle behövas. En lärare berättar att perioden med 
undervisning på distans har lett till att hen börjat använda mer egenproducerade digi-
tala läromedel, som har passat i en digital kontext. En annan lärare säger att hen har 
lämnat önskemål om att kunna genomföra vissa talövningar i den ordinarie närunder-
visningen, via distans istället, då hen känner att eleverna blir mindre distraherade då. 
Samtliga lärare uppger att skolan har en hög beredskap vid en eventuell återgång till di-
stansundervisning. En lärare säger att undervisning på distans, förvisso, kommer att 
kunna genomföras om det skulle bli aktuellt igen, men att det kommer bli en utmaning 
mentalt, för både lärare och elever. 

Rektorn berättar bland annat att den digitala kompetensen på skolan är högre än tidi-
gare. Rektorn uppger att hen tror att liknande situationer kommer hanteras bättre om 
de skulle ske i framtiden. Kommunikationen och planeringen har blivit tydligare vilket 
leder till att eleverna lättare, om behov finns, kan följa med undervisningen hemifrån, 
säger rektorn. Det finns även möjlighet för lärare att bedriva undervisning hemifrån om 
det skulle behövas. Rektorn uppger att skolan har en hög beredskap för en eventuell 
återgång till undervisning på distans. 

Skolinspektionen finner inte utifrån lärarnas och rektorns beskrivning behov av att före-
slå någon rekommendation avseende skolans beredskap framöver. I och med denna 
återkoppling avslutas granskningen och ingen uppföljning kommer att ske. 

På Skolinspektionens vägnar 

Ola Cederblad 
Föredragande 

Denna återkoppling är beslutad av Maria Larsson. 
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Bilaga: Författningsstöd 

Distans- och fjärrundervisning enligt förordningen (2020:115)1 

Förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksam-
het vid spridning av viss smitta (nedan kallad förordningen) ger huvudmannen ökade 
möjligheter att bland annat erbjuda fjärr-och distansundervisning2. Av förordningsmo-
tiv3 framgår att det endast är en fråga om en möjlighet och inte en skyldighet att be-
sluta om till exempel fjärr- eller distansundervisning. Bestämmelserna ger under vissa 
förutsättningar en huvudman möjlighet att göra begränsade undantag från skollagen 
för att till exempel kombinera närundervisning, dvs. undervisning på plats i skolan, med 
fjärr- eller distansundervisning. Enligt skollagen är huvudregeln närundervisning och det 
är också denna undervisningsform som lämpar sig bäst för elever i allmänhet. Det krävs 
att huvudmannen först ska ha vidtagit åtgärder inom ramen för det ordinarie regelver-
ket, som att till exempel ha anpassat schemaläggningen, innan undantag från de ordi-
narie skolförfattningarna kan göras. När det gäller fjärr- eller distansundervisning bör 
huvudmannen överväga om det är lämpligt att bedriva sådan undervisning med hänsyn 
till elevernas ålder, mognad, olika förutsättningar och behov. Huvudmannen behöver 
exempelvis beakta att vissa elever behöver vara närvarande i lokalerna för att kunna ge-
nomföra vissa praktiska moment eller för att genomgå prov eller på annat sätt visa sina 
kunskaper i slutet av sin utbildning i högstadiet, eftersom de betyg som ska ges har be-
tydelse för fortsatt utbildning. Fjärr- eller distansundervisning kan även vara olämplig 
för elever som har behov av särskilt stöd i utbildningen som endast kan ges i lokalerna, 
elever som av fysiska, psykiska eller andra skäl är i behov av att delta i utbildningen i lo-
kalerna eller elever i en socialt utsatt situation och vissa nyanlända elever.  

Stängda/delvis stängda skolor 

I en inledande bestämmelse i förordningen finns uppräknat vilka situationer som gäller 
för att en huvudman ska kunna hålla en skolenhet stängd eller delvis stängd. En grund-
läggande förutsättning för bestämmelsernas tillämpning är att det behövs för att elever 
i grund- och gymnasieskolan ska kunna tillförsäkras sin rätt till utbildning enligt skolla-
gen (2010:800).4 I sådana fall kan huvudmannen tillämpa undantagsbestämmelserna i 
förordningen som bland annat handlar om lärotider för grund- och gymnasieskolan 

1 Observera att giltighetstiden för förordningen har förlängts till den 31 juli 2022, genom Förordning om 
fortsatt giltighet av förordningen (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksam-
het vid spridning av viss smitta (2021:128) 
2 Definitioner av distans- och fjärrundervisning finns i 1 kap. 3 § skollagen (2010:800) och prop. 

2019/20:127 s. 7. Med fjärrundervisning menas enligt skollagen, förenklat, undervisning som bedrivs där 
elever och lärare är åtskilda i rum men inte i tid. Distansundervisning är, förenklat, undervisning som bed-
rivs där elever och lärare är åtskilda både i rum och tid. I förordningen används inte begreppen ”fjärrunder-
visning” eller ”distansundervisning” utan det beskrivs i 7 § som ”undervisning där läraren och eleven är åt-
skilda i rum men inte i tid, eller är åtskilda i både rum och tid.” 
3 Se bl.a. Fm 2020:9, 2020:10  och 2021:1  
4 2 § Förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning 

av viss smitta. 
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samt om undervisningens utformning. 5 En huvudman för grundskola och gymnasieskola 
får då enligt förordningen besluta att elever ska ges undervisning där läraren och eleven 
är åtskilda i rum men inte i tid, eller är åtskilda i både rum och tid, utöver vad som är fö-
reskrivet i skollagen (2010:800), skolförordningen (2011:185) eller gymnasieförord-
ningen (2010:2039).6 Det kan exempelvis handla om att en huvudman efter samråd 
med smittskyddsläkare håller eller har hållit en skolenhet stängd eller delvis stängd som 
en åtgärd för att motverka spridning av det virus som orsakar covid-197.   

Öppna skolor – regler som gällde för vårterminen 2021 

Under vårterminen 2021 så gällde att; när en skola är öppen finns enligt förordningen, 
tre möjligheter för huvudmannen att tillämpa undantagsbestämmelserna i förord-
ningen och besluta om till exempel fjärr- eller distansundervisning.  Den första möjlig-
heten gäller om det behövs på grund av att lärare eller elever inte är eller har varit när-
varande i skolenhetens lokaler därför att de i fråga om sin egen personliga situation föl-
jer eller har följt föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer från Folkhälsomyn-
digheten som avser sjukdomen covid-19.8  

Vidare finns möjligheter för huvudmän att tillämpa förordningens undantagsbestäm-
melser om det behövs för att huvudmannen ska kunna anpassa utbildningens utform-
ning, omfattning och förläggning för att lärare och elever ska kunna följa föreskrifter, 
allmänna råd eller rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som avser sjukdo-
men covid-19 och som rör kollektivtrafiken och andra allmänna färdmedel.9 Den tredje 
möjligheten att tillämpa förordningens undantagsbestämmelser för huvudmän som hål-
ler skolenhet/-er öppen, är om antalet elever som är samtidigt närvarande i skolenhet-
ens lokaler behöver begränsas för att huvudmannen ska kunna följa föreskrifter, all-
männa råd eller rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som avser sjukdomen 
covid-19.10 De två sistnämnda möjligheterna att tillämpa förordningsbestämmelserna 
för huvudmän med öppna skolenheter, gällde tidigare endast för utbildning på gymna-
sieskolan, men efter en ändring i förordningen gäller bestämmelserna sedan den 11 ja-
nuari 2021 även för utbildning på grundskolans högstadium (årskurs 7-9).11  

5 3-10 §§ Förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid 

spridning av viss smitta. 
6 7 § Förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning 

av viss smitta. 
7 2 § 2p Förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid sprid-
ning av viss smitta. 
8 11 a § Förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid sprid-

ning av viss smitta i lydelse innan den 10 augusti 2021. 
9 11 b § Förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid sprid-

ning av viss smitta i lydelse innan den 10 augusti 2021. 
10 11 c § Förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid 
spridning av viss smitta i lydelse innan den 10 augusti 2021. 
11 Förordningsmotiv, FM 2021:1 s. 1 
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Öppna skolor – nya regler som gäller från och med den 10 augusti 2021 

Utgångspunkten är att skolor ska bedriva skolförlagd undervisning då det är den under-
visningsform som lämpar sig bäst för elever i allmänhet. Folkhälsomyndigheten bedö-
mer att undervisning på plats i skolan kommer att vara huvudregel i alla skolformer för 
barn och unga under höstterminen 2021.12 Genom förordning (2021:810) om ändring i 
förordningen (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksam-
het vid spridning av viss smitta har ett par av bestämmelserna avseende huvudmannens 
möjligheter att besluta om fjärr-/distansundervisning ändrats. Sedan den 10 augusti 
2021 är det inte längre möjligt att i öppna skolor införa distansundervisning för att för-
hindra trängsel i skolan eller kollektivtrafiken. Förändringen innebär bland annat att 
fjärr- och distansundervisning bara får användas vid smittspridning och utbrott av 
smitta i skolmiljön.  

Den nya lydelsen av 11 b § i den tillfälliga förordningen13 innebär att en huvudman för 
en öppen skola från och med den 10 augusti 2021 får besluta om fjärr- eller distansun-
dervisning för gymnasieskolan eller grundskolans högstadium (årskurs 7-9) om det be-
hövs för att huvudmannen följer en rekommendation från Folkhälsomyndigheten och 
rekommendationen har meddelats på förslag av smittskyddsläkare för att tillfälligt mot-
verka lokal eller regional spridning av covid-19, eller annars för att motverka spridning 
av covid-19. 

Huvudmannen får även fortsättningsvis använda fjärr- eller distansundervisning om det 
behövs på grund av att lärare eller elever är hemma därför att de utifrån sin egen per-
sonliga situation följer eller har följt Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd 
eller rekommendationer om covid-1914. 

Författningsstöd 

Generellt 

1 kap. 3-5 och 9 §§ skollagen,  

2 kap. 9-10, 25 och 34-35 §§ skollagen 

3 kap. 2, 5-10 och 14 §§ skollagen,  

4 kap. 3-7 och 9 §§ skollagen 

2, 7, 9, 11a-c §§ förordningen (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk 
verksamhet vid spridning av viss smitta.  

12 https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/coronaviruset-och-covid-19---regler-for-skolor-
och-forskolor/regler-som-galler-fran-den-10-augusti-2021 
13 11 b § förordning (2021:810) om ändring i förordningen (2020:115) om utbildning på skolom-
rådet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta. 
14 https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/coronaviruset-och-covid-19---regler-for-skolor-
och-forskolor/regler-som-galler-fran-den-10-augusti-2021 
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11 a-c §§  förordningen (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verk-
samhet vid spridning av viss smitta i lydelse innan den 10 augusti 2021 

Förordning om fortsatt giltighet av förordningen (2020:115) om utbildning på skolområdet och 
annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta (2021:128)  

Förordningsmotiv 2020:1, 2020:6, 2020:9 samt 2020:10. 

Grundskola 

10 kap. 3-5 och 12-13 §§ skollagen 

5 kap. 2 § skolförordningen  

6 kap. 1-23 §§ skolförordningen 

9 kap. 1 och 3 §§ skolförordningen 

3-4, 8 §§ förordningen (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verk-

samhet vid spridning av viss smitta.

Lgr 11, 1 Skolans värdegrund och uppdrag, Förståelse och medmänsklighet, En likvärdig 
utbildning, Rättigheter och skyldigheter, Skolans uppdrag, God miljö för utveckling och 
lärande, Varje skolas utveckling, 2.1 Normer och värden, 2.2 Kunskaper, 2.3 Elevernas 
ansvar och inflytande, 2.7 Bedömning och betyg, 2.8 Rektors ansvar samt 5 Kursplaner. 

Gymnasieskola 

15 kap. 2, 7, 10-11, och 21-22  §§ skollagen  

16 kap. 1- 41 §§ skollagen,  

17 kap. 1- 15 §§ skollagen,  

9 kap. gymnasieförordningen (2010:2039) 

Lgy 11, 1 Skolans värdegrund och uppgifter, En likvärdig utbildning, Rättigheter och 
skyldigheter, Gymnasieskolans uppdrag, Kunskaper och lärande, Varje skolas utveckling, 
2.1 Kunskaper, 2.2 Normer och värden, 2.3 Elevernas ansvar och inflytande, 2.5 Bedöm-
ning och betyg, 2.6 Rektors ansvar 

3 Examensmål för alla nationella program, 

4 Gymnasiegemensamma ämnen. 
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1. Hänskjuta ärendet till nämnden utan förslag till beslut.
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Beskrivning av ärendet 
Vuxenutbildningen, integrationsenheten och arbetsmarknadsenheten (VIA) 
har tagit fram en strategisk plan som pekar ut prioriterade områden inför 
2030. 

Följande strategiområden ska vara styrande för VIA inför 2030: 

 Samverka för att erbjuda utbildning som efterfrågas på

arbetsmarknaden

 Tillvarata digitaliseringens möjligheter

 Stärka kopplingen mellan enheterna inom avdelningen

 Öppenhet till tjänster inom VIA

 Lokaler och värdskap som möter förväntningar och behov

Uppföljning och eventuell revidering av den strategiska planen ska ske 
årligen. 

Beslutsunderlag 
Bilaga – Strategisk plan för VIA 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: VIA för kännedom 



Beslutsförslag 1 (2) 
2021-09-02 Dnr: UAN 

2021/0200-1 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Viktoria Thonäng,  0340-69 70 81 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS

Varbergs kommun Borgmästaregatan 20 0340-880 00 212000-1249 uan@varberg.se 
TELEFAX WEBBPLATS 

432 80 Varberg www.varberg.se 

Strategisk plan vuxenutbildningen, 

integrationsenheten och arbetsmarknadsenheten 

(VIA)
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Arbetsutskottet föreslår utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden besluta 

1. Godkänna strategisk plan för vuxenutbildningen, integrationsenheten

och arbetsmarknadsenheten (VIA)

Beskrivning av ärendet 
Vuxenutbildningen, integrationsenheten och arbetsmarknadsenheten (VIA) 
har tagit fram en strategisk plan som pekar ut prioriterade områden inför 
2030. 

Följande strategiområden ska vara styrande för VIA inför 2030: 

 Samverka för att erbjuda utbildning som efterfrågas på

arbetsmarknaden

 Tillvarata digitaliseringens möjligheter

 Stärka kopplingen mellan enheterna inom avdelningen

 Öppenhet till tjänster inom VIA

 Lokaler och värdskap som möter förväntningar och behov

Uppföljning och eventuell revidering av den strategiska planen ska ske årligen. 

Beslutsunderlag 
Bilaga – Strategisk plan för VIA 

Ekonomi och verksamhet 
Förslaget till beslut pekar ut strategisk riktning för VIA. Beslutet påverkar inte 

nämndens ekonomi. 
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Dnr: 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 

Strategisk plan för VIA 2030 

All styrning i Varbergs kommun tar sin utgångspunkt i den gemensamma 

visionen: Varberg – västkustens kreativa mittpunkt. Visionen fungerar som 

en ledstjärna och ska vara vägledande i allt från målformuleringar till 

genomförande. I verksamhetsidén uttrycks den grundläggande 

gemensamma utgångspunkten för hela kommunkoncernen: Vi ska förenkla 

människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar. 

För att leda utvecklingen i riktning mot visionen beslutar 

kommunfullmäktige vid varje ny mandatperiod om strategiska målområden 

och prioriterade mål. Den politiska viljeriktningen är att alla nämnder och 

bolag ska arbeta för ett hållbart Varberg – socialt, ekonomiskt och 

ekologiskt. Fyra områden är särskilt viktiga för kommunkoncernens 

utveckling: 

 Ett samhälle för alla

 Hela kommunen lever och utvecklas

 Livskraftigt näringsliv

 Organisation som utmärks av utveckling och förnyelse

Dessa mål utgör ramen för utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 

mål: 

 Vi rustar individer för framtiden genom att möjliggöra ett livslångt

lärande för alla

 Utbildning och insatser som leder till arbete, studier och goda

möjligheter att försörja sig

 Gemensamma mötesplatser för utbildning och arbetsliv stärker

elevers och studenters valkompetens och näringslivets utveckling

Som komplement till nämndsmålen tar verksamheterna inom utbildnings- 

och arbetsmarknadsförvaltningen fram strategiska planer med ett mer 

långsiktigt perspektiv för verksamhetens utveckling. 
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Dnr: 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 

VIA 

VIA är en förkortning för de tre verksamheter som ingår i avdelningen, 

vuxenutbildningen, integrationsenheten och arbetsmarknadsenheten. 

Ett viktigt uppdrag för VIA är att skapa förutsättningar för det livslånga lärandet och 

ge möjligheter att försörja sig, genom att tillhanda hålla utbildningar, anpassningar 

och insatser som överensstämmer med arbetsmarknadens behov och den enskilda 

medborgarens förmåga och behov.  

VIAs bärande verksamhetsidé är att vara en verksamhet som är öppen för alla 

medborgare i Varbergs kommun, genom att ge möjligheter att få vägledning, 

studiehjälp, anpassningar och vara en mötesplats som möjliggör kunskapsöverföring 

för att på så sätt ge individer möjligheter att försörja sig.  

För att på längre sikt kunna möta verksamhetsidén har ett antal strategiområden för 

VIA identifierats.  

Strategisk inriktning för VIA 2030 

Följande strategiområden ska vara styrande för VIA inför 2030. 

Samverka för att erbjuda utbildning som efterfrågas på arbetsmarknaden.  

Ett viktigt uppdrag för VIA är att utveckla och erbjuda efterfrågade utbildningar som 

möter arbetsmarknadens behov av kompetens. För kunna göra detta krävs en bred 

och utvecklad samverkan med näringslivet samt ett nära samarbete med 

utbildningsanordnare, myndigheter och andra regionala aktörer.   

Tillvarata digitaliseringens möjligheter 

Den digitala utvecklingen öppnar upp för nya möjligheter och skapar förväntningar 

på verksamhetens förmåga att tillhandahålla flexibla utbildningsformer och verktyg 

som stödjer individen, för både elever, nyanlända och deltagare.   

Stärka koppling mellan enheterna inom avdelningen 

För att kunna erbjuda utbildningar som efterfrågas och tillhandahålla individuella 

anpassningar ska de enskilda enheternas samverkan stärkas.   
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Dnr: 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 

Öppenhet till tjänster inom VIA 

Gemensamma resurser, exempelvis vägledning, coachning och studiestöd ska 

utnyttjas inom avdelningen och bör i möjligaste mån erbjudas till alla individer som 

har behov av VIAs tjänster i form av utbildningar och individuella anpassningar och 

stöd.  Pågående samarbete inom regionen ska stärkas och bidra till att VIA kan 

fortsätta att vara en stark aktör inom regionen.  

Syftet med en tydlig koppling till samverkan, gemensamt resursutnyttjande och 

öppenhet bidrar till avdelningens arbetssätt för att uppnå kommunens mål samt 

nämndens mål.  

Lokaler och värdskap som möter förväntningar och behov 

VIA ska utvecklas med ett studie- och arbetstorg som mötesplats och därigenom 

bredda sitt värdskap och tillåta att fler individer får tillgång till de resurser och 

insatser som ges inom VIA. Ett studie- och arbetstorg syftar till att ge individen en 

centraliserad punkt för vägledning och andra insatser där VIAs resurser finns 

samlade. En framgångsfaktor att uppnå de målen är att samlokalisera verksamheter 

och på det sättet skapa ett mervärde som gör att fler får tillgång av de resurser som 

kan erbjudas inom VIA. Exempel är utbildning inom digital kompetens, 

intervjuträning, CV skrivning. 

Vuxenutbildning ska fortsätta vara en flexibel verksamhet. Integrationsenheten ska 

vara stödet för nyanlända att bli etablerade och skyndsamt integreras i samhället. 

Arbetsmarknadsenheten ska samverka inom ramen för sitt uppdrag med 

vuxenutbildningen och integrationsenheten, men även fokuserat mot 

arbetslivsinriktade rehabilitering med samordnade insatser.  

Möjligheten och formen för att växa inom befintliga lokaler behöver ses över 

kontinuerligt och en lokalbehovsanalys bör skyndsamt tas fram. 

Uppföljning 

Strategisk plan för VIA tar sikte på 2030. Uppföljning och eventuell revidering av den 

strategiska planen sker årligen. 
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§ 50 Dnr UAN 2021/0101 

6. Revisionsrapport Granskning av 
vuxenutbildningen inklusive sfi - yttrande 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden besluta 

1. Godkänna förvaltningens överväganden och översända till KPMG

som nämndens yttrande i ärendet.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 

Varbergs kommuns revisorer (KPMG) har granskat utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens styrning av kommunal vuxenutbildning 
inklusive sfi. Den sammanfattande bedömningen är att Varbergs kommun i 
huvudsak erbjuder och bedriver vuxenutbildning i enlighet med lag. 
Måluppfyllelsen är högre än eller i paritet med riksgenomsnittet. 

Bedömningen görs att avdelningen för vuxenutbildningen, 
integrationsenheten och arbetsmarknadsenheten (VIA) har en 
ändamålsenlig organisation som möjliggör samverkan och att 
verksamheten kan bedrivas effektivt. KPMG menar dock att det finns en 
risk att studie- och yrkesvägledningens omfattning inte motsvarar behovet 
av vägledning. 

KPMG konstaterar att det sker en samverkan med arbetsförmedling och det 
lokala näringslivet. KPMG ser positivt på att elever inom sfi ges möjlighet 
att inom ramen för utbildningen få kontakter med det lokala arbetslivet. 

Vidare fastslår KPMG att kommunen kontinuerligt följer upp 
utbildningsanordnarnas verksamhet och själv bedriver ett systematiskt 
kvalitetsarbete. Bedömningen görs dock att det systematiska 
kvalitetsarbetet kan utvecklas både vad gäller omfattning och form. 
Analysen behöver utvecklas och stärkas. Formella besök, även oanmälda 
görs hos anordnarna som en del av kvalitetsarbetet. Observationerna har 
dock inte diarieförts, vilket KPMG bedömer som en brist. 

Utifrån KPMG:s bedömning rekommenderas utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden att: 

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

motsvarar behoven. (20 kap. 10a § och 30 § SkolL)

- Stärka det systematiska kvalitetsarbetet både vad gäller analys av

verksamhet och måluppfyllelse. (4 kap. 3, 5-7 §§ SkolL)

- Ta ett större ansvar för huvudmannens systematiska kvalitetsarbete,

till exempel genom att utvärdera ”särskilt utvalda områden och vissa

prioriterade utvecklingsinsatser”. (SKOLFS 2012:98, sid. 29) KPMG

bedömer att det kan finnas skäl att särskilt följa upp eventuella
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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.

KPMG har överlämnat revisionsrapporten till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden för yttrande. 

Beslutsunderlag 
Bilaga – Rapport Granskning av vuxenutbildning inklusive sfi av KPMG 

Övervägande 

Inom utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden pågår kontinuerligt arbete 

för att utveckla och förbättra de verksamheter som bedrivs. KPMG:s 

rapport utgör ett viktigt underlag i det fortsatta utvecklingsarbetet vad 

gäller verksamheten inom vuxenutbildningen. Nedan kommenteras de 

rekommendationer som redovisas i rapporten. 

- Tillse att studie- och yrkesvägledning erbjuds i den

omfattning som motsvarar behoven. (20 kap. 10a § och

30 § SkolL)

Med anledning av coronapandemin ställde studie- och karriärscentrum 
(SKC) om till digitala vägledningsmöten. Samtidigt har det genomförts en 
översyn av SKC:s hemsida i syfte att göra studie- och yrkesvägledningen 
mer tillgänglig. Processen för att komma i kontakt med SKC har setts över 
och lett fram till att man, till skillnad från flera olika vägar, numera har en 
kontaktväg till verksamheten. Även metoder inom SKC har setts över i syfte 
att skapa processer som möjliggör en mer tillgänglig och kvalitativ studie- 
och yrkesvägledning.  

Genomförda åtgärder kommer att följas upp för att kunna ta ställning till 
om studie- och yrkesvägledningen ytterligare behöver stärkas för att kunna 
möta de behov som finns.  

- Stärka det systematiska kvalitetsarbetet både vad gäller

analys av verksamhet och måluppfyllelse. (4 kap. 3, 5-7

§§ SkolL)

Förvaltningen vill betona att arbetet med att etablera ett ändamålsenligt 
systematiskt kvalitetsarbete för nämndens verksamheter pågår. 
Kvalitetsrapporten för vuxenutbildningen, integrationsenheten och 
arbetsmarknadsenheten (VIA) som togs fram under våren 2021 utgör den 
första framtagna kvalitetsrapporten för vuxenutbildningen på 
huvudmannanivå, samt den första som tagits fram inom ramen för den 
systematik för kvalitetsarbete som byggts upp inom förvaltningen. Vid 
framtagandet av rapporten låg ett stort fokus på att identifiera relevanta 
nyckeltal och lyfta fram utvecklingsområden.  
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Analys av verksamhet och måluppfyllelse kommer att underlättas vid 
nästkommande kvalitetsrapport, då fokus kommer vara att följa upp 
utveckling kopplat till de nyckeltal och de utvecklingsområden som pekats 
ut i föregående rapport. Ambitionen är att fortsatt stärka det systematiska 
kvalitetsarbetet på såväl huvudmanna- som på enhetsnivå och framöver 
rikta ett större fokus på uppföljningen av identifierade utvecklingsområden. 

- Ta ett större ansvar för huvudmannens systematiska

kvalitetsarbete, till exempel genom att utvärdera

”särskilt utvalda områden och vissa prioriterade

utvecklingsinsatser”. (SKOLFS 2012:98, sid. 29) 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.

Kvalitetsrapporten för VIA utgör en av flera underlag som följer upp arbetet 
med prioriterade områden och utvecklingsinsatser inom 
vuxenutbildningen. Uppföljning sker även genom delårs- och 
årsredovisning samt i arbetet med verksamhetsplanen. Förvaltningen ser 
att det är möjligt att stärka arbetet med att utvärdera särskilt utvalda 
områden och prioriterade utvecklingsinsatser. 

I kvalitetsrapporten för 2020 konstateras, under ett särskilt avsnitt kopplat 
till coronapandemins påverkan på vuxenutbildningen, att det är för tidigt 
att dra några slutsatser av distansundervisningen effekter på elevernas 
måluppfyllelse. Det kan dock konstateras att de elever som haft 
distansundervisning i dagsläget inte redovisar sämre resultat än de som 
haft närundervisning. Dock har distansundervisningen visat sig vara en 
utmaning för elever i behov av nära kontakt och dialog med undervisande 
lärare. Sedan framtagandet av kvalitetsrapporten har det i nämndens 
måluppföljning i delårsrapport 2021 kunnat konstateras att 
distansutbildningen framförallt varit en utmaning för studieovana elever 
och elever inom sfi som saknar eller har kort skolbakgrund. Pandemins 
påverkan kommer fortsätta att följas upp i kommande kvalitetsrapporter 
liksom i övrigt uppföljningsarbete.  

- Tillse att formella besök inom ramen för det systematiska

kvalitetsarbetet hos anordnarna dokumenteras och

diarieförs.

Att det systematiska kvalitetsarbetet dokumenteras och diarieförs är av 
yttersta vikt för att säkra spårbarhet och möjliggöra uppföljning. 
Förvaltningen behöver tillse att det finne en rutin som innebär att samtliga 
uppgifter som är av betydelse för det systematiska kvalitetsbesöket 
diarieförs.   

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: KPMG 

Kommunstyrelsen för kännedom 
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Revisionsrapport Granskning av 

vuxenutbildningen inklusive sfi - yttrande

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden besluta 

1. Godkänna förvaltningens överväganden och översända till KPMG som

nämndens yttrande i ärendet.

Beskrivning av ärendet 
Varbergs kommuns revisorer (KPMG) har granskat utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens styrning av kommunal vuxenutbildning inklusive 
sfi. Den sammanfattande bedömningen är att Varbergs kommun i huvudsak 
erbjuder och bedriver vuxenutbildning i enlighet med lag. Måluppfyllelsen är 
högre än eller i paritet med riksgenomsnittet. 

Bedömningen görs att avdelningen för vuxenutbildningen, 
integrationsenheten och arbetsmarknadsenheten (VIA) har en ändamålsenlig 
organisation som möjliggör samverkan och att verksamheten kan bedrivas 
effektivt. KPMG menar dock att det finns en risk att studie- och 
yrkesvägledningens omfattning inte motsvarar behovet av vägledning. 

KPMG konstaterar att det sker en samverkan med arbetsförmedling och det 
lokala näringslivet. KPMG ser positivt på att elever inom sfi ges möjlighet att 
inom ramen för utbildningen få kontakter med det lokala arbetslivet. 

Vidare fastslår KPMG att kommunen kontinuerligt följer upp 
utbildningsanordnarnas verksamhet och själv bedriver ett systematiskt 
kvalitetsarbete. Bedömningen görs dock att det systematiska kvalitetsarbetet 
kan utvecklas både vad gäller omfattning och form. Analysen behöver 
utvecklas och stärkas. Formella besök, även oanmälda görs hos anordnarna 
som en del av kvalitetsarbetet. Observationerna har dock inte diarieförts, 
vilket KPMG bedömer som en brist. 

Utifrån KPMG:s bedömning rekommenderas utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden att: 

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

motsvarar behoven. (20 kap. 10a § och 30 § SkolL)
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- Stärka det systematiska kvalitetsarbetet både vad gäller analys av

verksamhet och måluppfyllelse. (4 kap. 3, 5-7 §§ SkolL)

- Ta ett större ansvar för huvudmannens systematiska kvalitetsarbete,

till exempel genom att utvärdera ”särskilt utvalda områden och vissa

prioriterade utvecklingsinsatser”. (SKOLFS 2012:98, sid. 29) 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.

KPMG har överlämnat revisionsrapporten till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden för yttrande. 

Beslutsunderlag 
Bilaga – Rapport Granskning av vuxenutbildning inklusive sfi av KPMG 

Övervägande 
Inom utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden pågår kontinuerligt arbete 

för att utveckla och förbättra de verksamheter som bedrivs. KPMG:s rapport 

utgör ett viktigt underlag i det fortsatta utvecklingsarbetet vad gäller 

verksamheten inom vuxenutbildningen. Nedan kommenteras de 

rekommendationer som redovisas i rapporten. 

- Tillse att studie- och yrkesvägledning erbjuds i den

omfattning som motsvarar behoven. (20 kap. 10a § och 30 §

SkolL)

Med anledning av coronapandemin ställde studie- och karriärscentrum (SKC) 
om till digitala vägledningsmöten. Samtidigt har det genomförts en översyn av 
SKC:s hemsida i syfte att göra studie- och yrkesvägledningen mer tillgänglig. 
Processen för att komma i kontakt med SKC har setts över och lett fram till att 
man, till skillnad från flera olika vägar, numera har en kontaktväg till 
verksamheten. Även metoder inom SKC har setts över i syfte att skapa 
processer som möjliggör en mer tillgänglig och kvalitativ studie- och 
yrkesvägledning.  

Genomförda åtgärder kommer att följas upp för att kunna ta ställning till om 
studie- och yrkesvägledningen ytterligare behöver stärkas för att kunna möta 
de behov som finns.  
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- Stärka det systematiska kvalitetsarbetet både vad gäller

analys av verksamhet och måluppfyllelse. (4 kap. 3, 5-7 §§ 

SkolL)

Förvaltningen vill betona att arbetet med att etablera ett ändamålsenligt 
systematiskt kvalitetsarbete för nämndens verksamheter pågår. 
Kvalitetsrapporten för vuxenutbildningen, integrationsenheten och 
arbetsmarknadsenheten (VIA) som togs fram under våren 2021 utgör den 
första framtagna kvalitetsrapporten för vuxenutbildningen på 
huvudmannanivå, samt den första som tagits fram inom ramen för den 
systematik för kvalitetsarbete som byggts upp inom förvaltningen. Vid 
framtagandet av rapporten låg ett stort fokus på att identifiera relevanta 
nyckeltal och lyfta fram utvecklingsområden.  

Analys av verksamhet och måluppfyllelse kommer att underlättas vid 
nästkommande kvalitetsrapport, då fokus kommer vara att följa upp 
utveckling kopplat till de nyckeltal och de utvecklingsområden som pekats ut i 
föregående rapport. Ambitionen är att fortsatt stärka det systematiska 
kvalitetsarbetet på såväl huvudmanna- som på enhetsnivå och framöver rikta 
ett större fokus på uppföljningen av identifierade utvecklingsområden. 

- Ta ett större ansvar för huvudmannens systematiska

kvalitetsarbete, till exempel genom att utvärdera ”särskilt

utvalda områden och vissa prioriterade

utvecklingsinsatser”. (SKOLFS 2012:98, sid. 29) 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.

Kvalitetsrapporten för VIA utgör en av flera underlag som följer upp arbetet 
med prioriterade områden och utvecklingsinsatser inom vuxenutbildningen. 
Uppföljning sker även genom delårs- och årsredovisning samt i arbetet med 
verksamhetsplanen. Förvaltningen ser att det är möjligt att stärka arbetet med 
att utvärdera särskilt utvalda områden och prioriterade utvecklingsinsatser. 

I kvalitetsrapporten för 2020 konstateras, under ett särskilt avsnitt kopplat till 
coronapandemins påverkan på vuxenutbildningen, att det är för tidigt att dra 
några slutsatser av distansundervisningen effekter på elevernas 
måluppfyllelse. Det kan dock konstateras att de elever som haft 
distansundervisning i dagsläget inte redovisar sämre resultat än de som haft 
närundervisning. Dock har distansundervisningen visat sig vara en utmaning 
för elever i behov av nära kontakt och dialog med undervisande lärare. Sedan 
framtagandet av kvalitetsrapporten har det i nämndens måluppföljning i 
delårsrapport 2021 kunnat konstateras att distansutbildningen framförallt 
varit en utmaning för studieovana elever och elever inom sfi som saknar eller 
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har kort skolbakgrund. Pandemins påverkan kommer fortsätta att följas upp i 
kommande kvalitetsrapporter liksom i övrigt uppföljningsarbete.  

- Tillse att formella besök inom ramen för det systematiska

kvalitetsarbetet hos anordnarna dokumenteras och

diarieförs.

Att det systematiska kvalitetsarbetet dokumenteras och diarieförs är av 
yttersta vikt för att säkra spårbarhet och möjliggöra uppföljning. 
Förvaltningen behöver tillse att det finne en rutin som innebär att samtliga 
uppgifter som är av betydelse för det systematiska kvalitetsbesöket diarieförs.  

Ekonomi och verksamhet 
Förslaget till beslut påverkar inte nämndens ekonomi. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 

Maria Gustafsson Viktoria Thonäng 

Förvaltningschef Utvecklingsstrateg 

Protokollsutdrag 
KPMG 

Kommunstyrelsen för kännedom 
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7. Månadsuppföljning oktober 

2021

Förslag till beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
beslutar 

1. Godkänna förvaltningens förslag till månadsrapport för oktober 2021

och översända den till kommunstyrelsen

Beskrivning av ärendet 
Månadsrapport enligt riktlinjer för kommunstyrelsen 

Beslutsunderlag 
Bifogad rapport 

Övervägande 
Genomgång med områdeschefer 

Ekonomi och verksamhet 
Prognosen visar ett positivt resultat på 7,2 mnkr 

Samråd 
Information på FSG den 17 november 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 

Maria Gustafsson Christin Öberg 

Förvaltningschef 

Protokollsutdrag 
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Verksamhetens utveckling och ekonomiska ställning 

Ekonomiskt resultat och prognos  

Nettokostnadsutvecklingen för perioden är något jämnare än tidigare år. Det stora antalet 

riktade statsbidrag för verksamheterna skapar en osäkerhet vad gäller de faktiska 

ekonomiska planeringsförutsättningarna. Fördelning och beslut av statsbidrag för 

innevarande år är inte alltid klara i början av året och statsbidragens bidragsramar kan 

ändras under året. Förändrad bidragsram påverkar i dagsläget vuxenutbildningen och har 

resulterat i att intäkter genom statsbidrag under hösten har bokförts med större försiktighet. 

Nettokostnaden till och med oktober är 6,73 % högre i jämförelse med samma period 

föregående år. Statsbidrag har ännu inte bokförts i full utsträckning för perioden och 

nämndens kostnader var i hög grad påverkade av pandemin 2020 vilket bidrar till en 

osäkerhet i jämförelse med föregående års resultat. 

Periodens resultat - oktober 

Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget 

motsvarande 15,8 mnkr för perioden, en procentuell avvikelse på 5,4%. 

Gymnasieverksamheten redovisar en positiv avvikelse mot budget motsvarande 13,6 mnkr 

för perioden, en procentuell avvikelse på 6,5%. En stor del av verksamhetens positiva 

avvikelse beror på att antalet elever under annan huvudman varit färre än beräknat. Färre 

elever innebär att nämnden betalar ut mindre ersättning genom programpriser och ger en 

positiv avvikelse mot budget. Övriga verksamhetskostnader förbrukas inte jämt över året och 

bidrar till en positiv avvikelse mot budget för perioden. 

Gymnasieskolan har erhållit en återbetalning på 1,3 mnkr för vårens skolmåltider då eleverna 

till stor del studerat hemifrån. Under året har statsbidrag tillkommit genom den så kallade 

skolmiljarden motsvarande 2 mnkr. Kostnader för insatser kopplat till skolmiljarden har inte 

motsvarat ersättningsnivån och bidrar också positivt till avvikelsen. 

Gymnasiesärskolan redovisar en negativ avvikelse mot budget motsvarande -1 mnkr för 

perioden. 

Vuxenutbildningen redovisar en negativ avvikelse mot budget motsvarande -3,2 mnkr då 

intäkter genom statsbidrag inte bokförts fullt ut för hösten samt att debitering av försäljning 

verksamhet görs i slutet av terminen. -1,6 mnkr av underskottet är kopplat till SFI som för 

perioden har minskade intäkter genom statsbidrag. Underskottet vägs upp av att den 

gymnasiala vuxenutbildningen har en positiv avvikelse mot budget. Kostnaderna har minskat 

under året och är ett resultat av att verksamheten bedrivs med större effektivitet och 

resursutnyttjande. 

Campus Varberg och Alexandersoninstitutet redovisar sammantaget en positiv avvikelse mot 

budget motsvarande 2,6 mnkr för perioden då kostnader för köp av utbildningsplatser inte 

uppstår jämnt fördelat över året. 

Den gemensamma verksamheten har ett överskott då reserverade medel inte nyttjats fullt ut 

för perioden. Planerade kompetensförsörjningsinsatser mm. har inte utförts under året på 

grund av pandemin. Likväl att avsatta medel för feriearbete har inte behövt nyttjas då 

nämnden erhöll större kompensation genom statsbidrag än planerat. 
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Prognostiserat resultat 2021 

Utbildning- och arbetsmarknadsnämndens totala prognosresultat är beräknat till ett 

överskott på 7,2 mnkr. 

Gymnasieverksamheten prognostiserar en positiv avvikelse mot budget motsvarande 4,5 

mnkr som beror på att det har varit färre antal elever än budgeterat och beräknas uppgå till 

1,5 mnkr. Verksamheten har erhållit en återbetalning på måltider motsvarande 1,3 mnkr. 

Verksamheten har under året erhållit ökade statsbidrag vilket också bidrar till en positiv 

avvikelse mot budgeten. Resultatet beräknas dras ner något av underskott på två av skolans 

enheter. 

Verksamheterna på vuxenutbildning, arbetsmarknad och integration beräknas sammantaget 

vara i balans mot budget. 

Budget för reserverade medel förväntas ha en positiv avvikelse motsvarande 3 mnkr vid årets 

slut då bland annat planerade insatser inte utförts under året som en effekt av pandemin. 

Campus Varberg prognostiserar ett positiv avvikelse mot budget motsvarande 700 tkr. 
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Ansvar: 9 - Utb- och arb.mark nämnd    Konto: RR   

Verksamhet 3 
pos 

Utfa
ll 

jan - 
Okt 
202

1 

Periodise
rad 

budget, 
jan - Okt 

2021 

Periodise
rad 

budget 
jan- Okt 

Jmf Utfall 
jan - Okt 

2021 

Helårsprog
nos Okt 

2021 

Budg
et  

2021 

Budge
t 2021 

Jmf 
Progn

os 
2021 

Utfa
ll 

jan - 
Okt 
202

0 

100 - Nämnds- och 
styrelseverks 

1,1 1,2 0,1 1,4 1,4 0,0 1,1 

220 - 
Näringslivsfrämj 
åtgärder 

4,7 2,4 -2,2 2,9 2,9 0,0 3,8 

261 - Miljö, hälsa 
myndutövning 

0,0 

412 - Pedagogisk 
verksamhet 

0,0 

440 - Grundskola 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

450 - 
Gymnasieskola 

194,
9 

208,5 13,6 249,6 254,1 4,5 178,
9 

453 - 
Gymnasiesärskola 

10,4 9,4 -1,0 12,4 11,4 -1,0 9,5 

470 - Grundlägg 
vuxenutbildning 

1,5 2,4 0,9 1,4 2,9 1,5 2,7 

472 - Gymn vuxen- 
o påbyggnutb 

13,2 10,5 -2,7 12,6 12,6 0,0 8,1 

474 - Särvux 1,1 1,3 0,2 1,6 1,6 0,0 1,7 

475 - 
Högskoleutbildning 
mm 

13,2 18,0 4,9 20,8 21,5 0,7 17,6 

476 - Svenska för 
invandrare 

4,8 3,1 -1,7 5,7 3,7 -2,0 4,2 

47800 - 
Kommunens aktiv. 
ansvar 

1,0 1,0 0,1 1,3 1,3 0,0 0,9 

499 - Gemensam 
vht utbildning 

8,4 11,1 2,8 10,4 13,4 3,0 7,8 

600 - 
Flyktingverksamhe
t 

0,7 0,0 -0,7 0,0 0,0 0,4 

610 - 
Arbetsmarknadsåtg
ärder 

19,5 21,0 1,5 24,3 24,8 0,5 20,2 

910 - 
Gemensamma 
lokaler 

0,0 

Summa Vht 3 
pos 

274,
2 

290,0 15,8 344,5 351,7 7,2 256,
9 



Kompletterande rapportering till nämnden 
Ansvar Budget 2021 Periodens 

budget 2021 
Ack utfall 
2021 

Periodens 
resultat okt 
2021 

Ack utfall 
2022 

Nämnd 1 400 1 167 1 099 67 1 103 

Administration 
och stab 

19 500 16 169 13 245 2 924 11 376 

Gymnasie 267 824 219 678 207 459 12 220 191 409 

Campus 
Varberg 

20 309 17 013 14 713 2 299 17 658 

VIA, INT & 
AME 

42 739 35 934 37 620 -1 686 34 001 

Summa 351 772 289 961 274 137 15 824 255 547 
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Sammanfattning

Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet tar Campus Varberg årligen
fram en kvalitetsrapport. Kvalitetsrapporten följer upp nyckeltal och verksamhet
inom yrkeshögskolan, Alexandersoninstitutetoch högre utbildning med syfte att
förbättra och utveckla verksamheten.

Examensexamensgraden på yrkeshögskolan ligger på71procentår 2021och har
därmed minskatmed 4procentenheter sedan 2020. Yrkeshögskolans årliga enkät
riktad till studerandevisar på ett fortsatt högt betyg avseende upplevelsen av
tillgänglighet, bemötande och kvalitet.Under vårterminen 2021 genomförde
Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) två kvalitetsgranskningar där
bedömningen görs att granskade utbildningari hög grad uppfyller myndighetens
fastställda kvalitetskriterier och har hög kvalitet.

Inom Alexandersoninstitutet pågår en rad olika projekt som syftar till att
tillvarata utvecklingsbehov kopplade till det regionala näringslivet. Ett projekt
som fått stor uppmärksamhet är Futures by Design, som är bakgrunden till
aktiviteten Halland Tech Week som genomfördes för andra året i radunder
oktober 2021. Aktiviteten syftartill att samla halländska teknikföretag under en
vecka och genomföra inspirerande och kunskapsspridande aktiviteter för
branschen.

Ett antal fokus-och utvecklingsområdenlyfts i kvalitetsrapporten. Bland annat
kommer satsningar göras för att bredda särskilt pedagogiskt stöd inom
yrkeshögskolan. Arbetet utgör en del av det övergripande arbetet kring att öka
kvarvaron i utbildning. Ett fortsatt arbete kommer pågå för att fylla
utbildningsplatser och bredda utbildningsutbudet samt för att motverka
könsbundna utbildningsval. Lokaler, arbetssätt och undervisning kommer även
behöva anpassas för att möta framtida behov och utmaningar.
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Utbildnings-och arbetsmarknadsförvaltningeni Varberg

Maria Gustafsson
Förvaltningschef

Viktoria Thonäng
Utvecklingsstrateg
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Inledning

Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet tar Campus Varberg årligen
fram en kvalitetsrapport. Kvalitetsrapporten följer upp nyckeltal och verksamhet
inom yrkeshögskolan, Alexandersoninstitutetoch högre utbildning med syfte att
förbättra och utveckla verksamheten.

Utbildnings-och arbetsmarknadsförvaltningen arbetar med jämställd styrning.
Det innebär att nyckeltal ska följas upp utifrån ett könsperspektiv i de fall det
finns tillgängligt. Omotiverade skillnader ska redovisas och analyseras samt i den
mån det är möjligt åtgärdas.

Kvalitetsrapporten för Campus Varberg fokuserar på uppföljningen av
verksamheten inom yrkeshögskolan och projektverksamheten inom
Alexandersoninstitutet. Utbildningsanordnarna förhögre utbildning, det vill säga
högskole-och universitetsutbildningar, ansvarar själva för kvaliteten och
uppföljningen av sina respektive verksamheter.
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Campus Varberg

Campus Varberg består av yrkeshögskolan(YH)som Varbergs kommun är
huvudman för. Därutöver ansvarar Campus Varberg för verksamheten inom
Alexandersoninstitutet(AI)och tillhandahåller lokaler, service och support samt
viss marknadsföring för högskole-och universitetsutbildningar som drivs av
andra lärosäten.

Campus Varberg verkar för att vara en mäklare och mötesplats för det livslånga
lärandet samt en motor för den regionala utvecklingen.
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Yrkeshögskolan (YH)

Yrkeshögskoleutbildning är en eftergymnasial utbildningsform. Yrkeshögskolans
uppdrag är atterbjuda kvalificerade utbildningar som är skräddarsydda utifrån
arbetslivets behov. De kan bedrivas av både privata och offentliga
utbildningsanordnare. Det är Myndigheten för yrkeshögskolan(MYH)som
beslutar om vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan. Ansökan om att få
bedriva utbildning görs årligen.

Inom yrkeshögskolan varvas teori med praktik på de flesta utbildningarna.
Praktiken kallas för LIA (Lärande i arbete) och är förlagd ute på en arbetsplats.

Yrkeshögskolans drivs i nära samarbete med företag och organisationer.
Arbetslivet medverkar aktivt i utbildningarna på olika sätt. Representanter från
arbetslivet deltar exempelvis i utbildningens ledningsgrupp, medverkar i projekt
eller erbjuder LIA-platser. Utbildningar inom yrkeshögskolan ger rätt till
studiemedel från CSN.

4.1 Yrkeshögskolan i Varberg

Yrkeshögskolan i Varberg är den största yrkeshögskolan i Halland. Hösten 2021
pågår 13 utbildningar.

Pågåendeutbildningar 2021
Utbildning Form för genomförande Antal

platser
Byggingenjör 20
Bygglovshandläggare Ges i samverkan med Campus

Västra Skaraborg
8

Elkonstruktör 20
Energitekniker specialisering
vindkraft

Sänds även till Campus Västra
Skaraborg

20

Järnvägsprojektör 20
Komposittekniker Ges på distans 20
Laborant Ges i samverkan med Campus

Västra Skaraborg
13

Logistiker 30
Medicinsk sekreterare 30
Mjukvaruutvecklare 20
Solenergiprojektör
specialiseringsolceller

20
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Systemutvecklare.NET  20 

VVS-ingenjör  20 

 

Utbildningen Drifttekniker biogas och vattenrening var tänkt att starta men 

ställdes in på grund av att för få av dem som tackat ja till utbildningen påbörjade 

sina studier.  

 

Campus Varberg har skickat in sju egna och är medsökande i två 

utbildningsansökningar 2021. Beslut från Myndigheten för yrkeshögskolan 

meddelas i januari 2022. 

 

Omsök (utbildningar som bedrivits tidigare) 

 Drifttekniker – biogas och vattenrening (distansutbildning) 

 Järnvägsprojektör 

 Logistiker 

 

Nya ansökningar 

 Digital marknadsförare inriktning e-handel (distansutbildning) 

 Inköpare/offentlig upphandlare 

 IT-projektledare  

 Processtekniker – hållbar produktion  

 Affärsutvecklare hållbarhet (ansökan sker i samarbete med Mariestad 

kommun) 

 Redovisningsekonom (ansökan sker i samarbete med FEI, 

företagsekonomiska institutet) 

4.2 Statistik 

Antalet sökande till yrkeshögskolan ökade kraftigt i Sverige under 2020. Antalet 

behöriga sökande till utbildningar med start 2020 uppgick till 69 400. Detta 

innebär en ökning med ungefär 31 procent jämfört med året innan. Antalet 

behöriga sökande per plats uppgick till 2,0. 

 

Även i Varberg ses ett högt söktryck till yrkeshögskolan. Antal sökande per 

utbildningsplats i Varberg var 2020 2,5 (gäller de utbildningar där Campus 

Varberg ansvarar för antagningen). De sökanden som inte är behöriga kontaktas 

av Campus Varberg för att få information om hur de kan gå till väga för att göra 

sig behöriga. Behöriga sökanden får branschspecifik information skickad till sig 

tillsammans med en välkomnande text från de företag som sitter i utbildningens 

ledningsgrupp.  
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Söktrycket till yrkeshögskoleutbildningar varierar mellan olika 

utbildningsområden. Nationell statistik visar att juridik samt journalistik och 

information hade flest behöriga sökande per plats år 2020. Lägst antal behöriga 

sökande per plats hade Lantbruk, djurvård, trädgård, skog och fiske samt 

DATA/IT. Utbildningsområdet Teknik och tillverkning och Ekonomi, 

administration och försäljning var totalt sett det största utbildningsområdet i 

riket 2020.  

 

På yrkeshögskolan på Campus Varberg är söktrycket till Medicinsk sekreterare 

högt. Söktrycket till tekniska utbildningar är generellt något lägre. De behöriga 

sökandens val av utbildningsområde skiljer sig mellan könen. Kvinnor utgör en 

stor majoritet av de sökande till utbildningar inom hälso- och sjukvård samt 

socialt arbete. Män söker i högre utsträckning än kvinnor till utbildningar inom 

teknik och tillverkning samt data/IT. 

 

 
 

Antal antagna till yrkeshögskolan ligger på likvärdiga nivåer 2020 och 2021. 

Totalt har yrkeshögskolan 372 studerande 2021, 120 kvinnor och 252 män. Det är 

fler kvinnor än män som studerar på yrkeshögskoleutbildningar sett ur ett 

nationellt perspektiv. På Campus Varberg erbjuds många utbildningar inom 

teknik och tillverkning samt samhällsbyggnad, vilket har fått till följd att det är en 

högre andel män än kvinnor som studerar på yrkeshögskolan. Andelen kvinnor 

som studerar på yrkeshögskolan har dock ökat 2021 jämfört med 2020.  

 

Totalt Kvinnor Män

2020 198 33 165

2021 196 74 122
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Antal antagna till yrkeshögskolan på Campus Varberg
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Examensgraden för yrkeshögskolan på Campus Varberg var år 2021 71 procent 

och har därmed minskat med 4 procentenheter sedan 2020. Jämförbara siffror 

med riket finns bara tillgängliga för 2019 och tidigare år.   

 

Såväl i riket som på Campus Varberg är det en högre andel kvinnor än män som 

tar examen. Skillnaderna i examensgrad kan även påverkas av att män i högre 

utsträckning läser på utbildningar där de rekryteras och får anställning innan de 

tagit examen. Detta till skillnad från kvinnodominerande utbildningar, 

exempelvis medicinsk sekreterare, som i högre utsträckning kräver examen för 

att ge möjlighet till arbete. 

 

Generellt sett har bundna utbildningar en högre examensgrad än 

distansutbildningar. 

2017 2018 2019 2020 2021

Campus Varberg 71% 77% 79% 75% 71%

Riket 73% 72% 71%

66%

68%

70%

72%

74%

76%

78%

80%

Examensgrad

Campus Varberg Riket
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Examengraden skiljer sig åt mellan olika utbildningar. Medicinsk sekreterare och 

Logistiker har en relativt hög examensgrad, medan den är något lägre för VVS-

ingenjör och mjukvaruutvecklare.  

 

Nationell statistik visar att andelen examinerade som hade ett arbete som 

överensstämde helt eller till större del med utbildningen minskade mellan 2019 

och 2020, från 71 till 67 procent. Av de som tog examen från Campus Varberg 

2020 hade 82 procent ett arbete som överensstämde helt eller till större del med 

utbildningen. Motsvarande siffra för de som tog examen 2019 var 90 procent. 
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Att minska avhoppen och öka andelen fullföljare och examinerade är en stor 

utmaning för samtliga anordnare av yrkeshögskoleutbildningar. Att färre 

studerande blir klara med sin utbildning påverkar anordnares intäkter negativt 

och innebär att arbetslivet inte får den kompetens som behövs. De flesta avhopp 

sker i början av utbildningen. Yrkeshögskolan i Varberg hade en något högre 

andel avhopp 2020 jämfört med 2019, samtidigt som avhoppen minskat sedan 

2018.  

4.2.1 Enkätresultat avseende tillgänglighet, bemötande och kvalitet 

Campus Varberg genomför årligen en enkätundersökning riktad till de 

studerande på yrkeshögskolan. Undersökningen som genomfördes våren 2021 

visar att 88 procent av de som svarade på enkäten instämde helt eller delvis på 

frågan om man är nöjd med tillgänglighet och bemötande avseende lärare samt 

kvaliteten på undervisningen. Resultatet är något lägre än föregående 

undersökning då motsvarande siffra var 93 procent. Möjligen kan upplevelsen 

avseende lärares tillgänglighet ha påverkats av att utbildningen bedrivits på 

distans. 

 

94 procent svarade att de är nöjda med tillgängligheten och bemötandet avseende 

ansvarig utbildningsledare. Motsvarande siffra från föregående undersökning var 

95 procent. 

4.3 Genomförda kvalitetsgranskningar  

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) har i uppdrag att granska kvaliteten 

inom yrkeshögskoleutbildningar. Kvalitetsgranskningarna omfattar fyra 

områden: 

 

1. Ledningsgruppen 

Ledningsgruppen ska vara väl fungerande, engagerad och bidra till att 

utbildningens syfte uppnås. Ledamöterna ska ha god kunskap om 

kompetensbehoven inom yrkesområdet. 

 

2. Lärande 

Det ska finnas både praktiska och pedagogiska förutsättningar så att de 

studerande får rätt förutsättningar att nå målen med utbildningen. Den 

undervisande personalen ska ha både yrkeskunskap och pedagogisk 

förmåga. 
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3. Lärande i arbete (LIA) 

LIA är yrkeshögskolans signum. LIA ska vara en integrerad del av 

utbildningen med god samverkan mellan utbildningsanordnaren och den 

som tillhandahåller LIA-platsen. 

 

4. Kvalitets- och värdegrundsarbete 

Utbildningsanordnarna ska ha ett väl fungerande kvalitets- och 

värdegrundsarbete som bidrar till att utbildningarnas syfte uppnås. 

 

MYH gör i samband med kvalitetsgranskningarna en samlad bedömning av 

utbildningens kvalitet som utgår från nivåerna: Mycket hög kvalitet, Hög kvalitet, 

Inte tillräckligt hög kvalitet och Bristande kvalitet.  

 

Under våren 2021 har MYH genomfört två kvalitetsgranskningar avseende 

utbildningar på yrkeshögskolan på Campus Varberg.  

4.3.1 Kvalitetsgranskning avseende Solenergiprojektör specialisering 
solceller 

MYH gör den samlade bedömningen att utbildningen i hög grad uppfyller 

myndighetens fastställda kvalitetskriterier och har hög kvalitet.  

 

MYH bedömer att ledningsgruppen har god kunskap om yrkesområdet och de 

kompetenskrav som ställs på yrkesrollen som utbildningen leder till. 

Ledningsgruppen tar ansvar förutbildningens utveckling och gör revideringar i 

utbildningsplanen utifrån branschens behov. De diskuterar branschens 

kompetensbehov och går igenom utbildningens genomströmning, resultat och 

effekt. 

 

MYH bedömer att utbildningens organisation och resurser ger de studerande 

goda förutsättningar att nå utbildningens mål. Utbildningen leds av en 

kompetent utbildningsledare som utövar ett gott pedagogiskt ledarskap. 

Undervisningen leds av en ämneskunnig och pedagogisk lärarkår och lärandet 

har en god variation av teori, färdighetsträning och reflektion.  

 

Utbildningsanordnaren har god samverkan med LIA-arbetsplatserna 

och LIA är en välfungerande del av utbildningen där de studerande förbereds väl 

inför LIA-kurserna. Vidare bedömer myndigheten att utbildningen bör 

förtydliga skillnader i kursmålen för LIA 1 och LIA 2. 
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MYH bedömer att det finns ett välfungerande system för kvalitetsarbete som 

genomförs i återkommande faser av planering, genomförande, utvärdering och 

förbättring. Uppgifter från uppföljning och utvärdering analyseras och ligger till 

grund för åtgärder. Utbildningsanordnaren har ett värdegrundsarbete som utgår 

från mångfald, likabehandling och jämställdhet mellan könen och arbetar aktivt 

med dessa frågor. Trots flera åtgärder att få fler kvinnor i utbildningen har det 

inte fått önskad effekt. Myndigheten bedömer att anordnaren bör utvärdera sina 

åtgärder inom breddad rekrytering för att undersöka om det finns orsaker för de 

ojämna effekterna. 

4.3.2 Kvalitetsgranskning avseende VVS-ingenjör 

MYH gör den samlade bedömningen att utbildningen i hög grad uppfyller 

myndighetens fastställda kvalitetskriterier och har hög kvalitet. 

 

Ledningsgruppen företräder ett relevant arbetsliv och säkerställer en stark 

arbetslivsanknytning i utbildningens innehåll och genomförande. 

Utbildningsanordnaren bör dock verka för ett ökat deltagande av 

ledningsgruppens arbetslivsrepresentanter vid ledningsgruppens möten. Detta 

för att säkerställa arbetslivets insyn och påverkan och därmed 

arbetslivsanknytning i utbildningen. 

 

MYH bedömer att utbildningens organisation och resurser ger de studerande 

goda förutsättningar att nå utbildningens mål. Utbildningen leds av en 

kompetent utbildningsledare som utövar ett gott pedagogiskt ledarskap. 

Undervisningen leds av en ämneskunnig och pedagogisk lärarkår och lärandet 

har en god variation av teori, färdighetsträning och reflektion. 

 

Utbildningsanordnaren har god samverkan med LIA-arbetsplatserna och LIA är 

en välfungerande del av utbildningen. De studerande och handledarna förbereds 

väl inför LIA-kurserna. 

 

MYH bedömer att det finns ett välfungerande system för kvalitetsarbete som 

genomförs i återkommande faser av planering, genomförande, utvärdering och 

förbättring. Uppgifter från uppföljning och utvärdering analyseras och ligger till 

grund för åtgärder. Utbildningsanordnaren har ett värdegrundsarbete som utgår 

från mångfald, likabehandling och jämställdhet mellan könen och de arbetar 

tillsammans med ledningsgruppen aktivt med dessa frågor. Utbildningen visar en 

god genomströmning och resultat där examinerade studerande 

kompetensförsörjer relevant arbetsliv. 



14 

 

4.4 Coronapandemins effekter 

Verksamheten på Campus Varberg påverkades, liksom många andra 

verksamheter, kraftigt av coronapandemin. Campus Varberg har arbetat aktivt 

med att anpassa verksamheten utifrån gällande rekommendationer och riktlinjer 

och ställde snabbt om till distansundervisning. Endast ett fåtal elever påverkades 

av begränsade möjligheter att genomföra LIA. 

 

I samband med yrkeshögskolana årliga enkätundersökningen ställdes frågor 

rörande hur de studerande upplevt distansundervisningen. 85 procent ansåg att 

Campus Varbergs teknik/verktyg för distansstudier fungerat bra eller mycket bra. 

På frågan om hur väl studierna har fungerat jämfört med innan Campus Varberg 

ställde om till distansundervisningen svarade 56 procent att de fungerat bra eller 

mycket bra, medan 42 procent ansåg att de fungerat mindre bra eller dåligt.  

 

Majoriteten, 75 procent, upplevde att kontakten med utbildningsledare fungerat 

bra eller mycket bra under distansundervisningen.  

 

Vad gäller hur de studerandes mående har påverkats av studier på distans anger 

44 procent att studierna påverkats bra eller mycket bra, medan 55 procent anger 

att studierna påverkats mindre bra eller dåligt.  

4.5 Digitala tentamen 

Ett stort arbete har pågått under året inför implementeringen av digitala prov och 

tentamen genom den digitala plattformen Dugga. Digitala prov och tentamen 

kommer att användas för första gången under hösten 2021. Det kommer vara 

möjligt att genomföra digitala prov på distans, men även på plats i Campus 

Varbergs lokaler.  
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Projekt inom Alexandersoninstitutet (AI)

Alexandersoninstitutet(AI) arbetar med att samordna och tillvarata
utvecklingsbehov kopplade till det regionala näringslivet. Verksamheten inom AI
drivs genom EU-finansierade projekt. EU-projekten har en tradition av att rikta
sig till offentliga organ som har till uppgift att skapa tillväxt. På
Alexandersoninstitutet har en modell skapats där företagen kan involveras i EU-
projekt utan att belastas av den tunga byråkrati som projekten innebär. Modellen
innebär att Alexandersoninstitutet stödjer nätverk av företag genom att söka,
administrera och rapportera projekt så att företagen kan fokusera på innehållet i
projektaktiviteterna.

Uppföljning av projekten sker inom respektive projekt och redovisas tilldet
programkontor som beviljat medel till projektet.

5.1 Pågående projekt

Nedan beskrivs pågående projektinom Alexandersoninstitutet.Projekt inom
Alexandersoninstitutet kopplar på olika vis till de utbildningar som finns på
Campus Varberg.

THRIVE: Datalabbför hållbara innovationer
Inom ramen för projektet THRIVE: Datalabb för hållbara innovationer ska en
förstudie tas fram som syftar till att undersöka förutsättningarna för att
implementera ett lättillgängligt datalabb för hållbara digitala innovationer. Ett
datalabb definieras som en arena där små och medelstora företag med hjälp av
studenter med kompetens inom data och digital teknik får stöd i att utnyttja data
i syfte att skapa innovativa tjänster och processer.

Projektet finansieras av Tillväxtverket och pågår mellan oktober 2021 och juni
2022.

2IMPREZS
2IMPREZS är ett projekt inom Nordsjöprogrammet med fokus på att förändra
beteenden inom energianvändning och minska klimatavtrycket. Projektet riktar
sig till skolor där elever och lärare ingår i arbetet och deltar i olika utmaningar
(energy challenges) för att få ökad kunskap kring hur energianvändningen ser ut.

Alexandersoninstitutet ingår i förlängningsprogrammet av 2IMPREZS 4.0.
Alexandersoninstitutets del i projektet är att rikta engagemang i skolor runt om i
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Halland med ambitionen att förklara och förändra beteenden kring 

energianvändning med målet att minska klimatavtrycket. 

 

Projektet finansieras av Interreg North Sea Region tillsammans med 

Alexandersoninstitutet (50% medfinansiering) och pågår mellan december 2021 

och maj 2023. 

 

Scandinavian Growth Creators (SGC) 

Med hjälp av projektet Scandinavian Growth Creators ska studenter kunna 

utveckla sina entreprenöriella och innovativa färdigheter, tillsammans med 

mikroföretag. Målet är att 1 000 studenter ska delta i projektet och att 42 nya 

jobb ska skapas. Projektet involverar svenska och danska samarbetspartners, 

bland annat Aalborg Universitet och Chalmers tekniska högskola. 

 

Projektet finansieras av Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak och pågår mellan 1 

augusti 2019 och 31 augusti 2022. 

 

Efterfrågad kompetensutveckling (EKU) 

Projektet Efterfrågad kompetensutveckling syftar till att lyfta näringslivet i 

Halland, företagens kapacitet och hur offentlig sektor kan stötta i det livslånga 

lärandet. Inom ramen för projektet testas ett antal modeller för att hitta relevanta 

och attraktiva former för företag att delta i kompetensutvecklande åtgärder. 

Projektets resultat förväntas ge goda insikter i hur förväntan på framtida 

lärmiljöer ser ut för att möta dessa på ett bra sätt.  

 

Projektet finansieras genom Tillväxtverket och pågår mellan 16 mars 2020 och 28 

februari 2023. 

 

Building Competences for Competitive Companies (COM3)  

Projektet Building Competences for Competitive Companies handlar om hur 

lokala och regionala myndigheter kan stötta små och medelstora företag när det 

gäller digitalisering. Genom att underlätta den digitala infrastrukturen och bidra 

med kompetens ska företag i Halland kunna få stöd i att bli mer 

konkurrenskraftiga.  

 

Projektet involverar samarbetspartners från sju europeiska länder, bland annat 

Holland, Belgien och Storbritannien. 

 

Projektet finansieras genom Interreg North Sea Region och pågår mellan 1 juli 

2019 och 31 december 2022.  
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Scandinavian Sustainable Circular Constructions (S2C) 

Projektet Scandinavian Sustainable Circular Constructions syftar till att höja 

kunskapsnivån och förändra attityden till hållbart byggande. Målet är att fler 

hållbara och energieffektiva offentliga byggnader ska byggas. Projektet följer 

byggnationerna i tre länder: en ny yrkesskola i Grimstad i Norge, Borne- og 

Ungeuniversitet i Aalborg kommune på Jylland samt Hoppet i Göteborgs 

kommun.  

 

Projektet finansieras genom Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak och pågår 

mellan 1 oktober 2019 och 30 september 2022. 

 

Futures by Design (FBD) 

Projektet Futures by Design syftar till att möjliggöra för små och medelstora 

företag att förnya, växa eller förändra sin produktivitet genom tillgång till data 

och analys. Projektet utgår från en modell framtagen i Holland utifrån vilken 

Campus Varberg bland annat startat upp Datalabb Halland där studenter från 

Högskolan i Borås, Högskolan i Halmstad och Campus Varberg tittar på 

möjligheter för små och medelstora företag att använda sin data för att utveckla 

sin verksamhet.  

 

Futures by Design är också bakgrunden till aktiviteten Halland Tech Week som 

genomfördes för andra året i rad under oktober 2021. Aktiviteten syftade till att 

visa på konkreta möjligheter med ny teknik och digitalisering för att stärka 

Hallands innovations- och entreprenörskapsförmåga inom tech. Halland Tech 

Week riktar sig till företag och organisationer, studenter och allmänhet.  

Region Halland medfinansierade aktiviteten som genomfördes tillsammans med 

bland annat Högskolan i Halmstad, Almi, Coompanion och TEK. Halland Tech 

Week var välbesökt och uppskattat och kom därför att genomföras även under 

2021. 

 

Projektet finansieras genom Interreg North Sea Region Programme och pågår 

mellan 7 januari 2019 och 6 januari 2022. 

 

Digiwestum 

Projektet Digiwestum syftar till att öka den digitala mognaden hos lärcentrum i 

Västsverige. Målet är att utveckla möjligheterna att ta emot och sända 

distansutbildningar i samverkan med andra lärosäten.  

 

Projektet finansieras genom Europeiska Socialfonden och ska pågå under 2021. 
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5.2 Högre utbildning 

Campus Varberg tillhandahåller lokaler, service och support samt viss 

marknadsföring till högskole- och universitetsutbildningar som drivs av andra 

lärosäten. Ett tätt och nära samarbete med lärosätena är viktigt för att säkerställa 

att utbildningar som bedrivs på Campus Varberg är attraktiva och håller en god 

kvalitet. Ansvar för uppföljningen av utbildningarnas resultat och kvalitet åligger 

respektive utbildningsanordnare.  

 

Pågående utbildningar 

Utbildning Lärosäte 

Handelsekonomiprogrammet Högskolan i Skövde 

Event Management Högskolan i Borås 

Förskollärarutbildning Högskolan i Borås 

Grundlärarutbildning med inriktning mot 

arbete i fritidshem 

Högskolan i Borås 

Grundlärarutbildning med inriktning mot 

årskurs 4–6 

Högskolan i Borås 

Sjuksköterskeprogrammet Högskolan i Halmstad 

Studie- och yrkesvägledarutbildning Malmö Universitet 

 

Vårterminen 2022 kommer Malmö Universitet erbjuda yrkeslärarutbildning som 

en del av Campus Varbergs utbud. Utbildningen riktar sig framförallt till 

obehöriga yrkeslärare på gymnasieskolan. 

 

Höstterminen 2021 antogs 315 studenter till högskole- och 

universitetsutbildningar på Campus Varberg, varav 260 var kvinnor och 55 män. 

 

Tillsammans med Högskolan i Borås kommer Campus Varberg att implementera 

digitala tentamen för högskolans studenter.  
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Fokus- och utvecklingsområden

Nedan redovisas identifierade fokus-och utvecklingsområden förCampus
Varberg.

6.1 Särskilt pedagogiskt stöd

Inom yrkeshögskolan ökar andelen studerande med behov av särskilt pedagogiskt
stöd. Särskilt pedagogiskt stöd innefattarolika former av stödinsatser som ska
kompensera svårigheter i studierna. Exempel på stödinsatser kan vara
anteckningsstöd, inläsning av litteratur, teckenspråkstolkning, mentorstöd eller
anpassadexamination. För att möta denna utveckling och bredda det stöd som
erbjudspågår arbete med att se över möjligheten att erbjuda stöd i form av
kuratorpå Campus Varberg.

6.2 Öka kvarvaron

Arbetet med att öka kvarvaron i utbildningarna pågår kontinuerligtochflera
insatser vidtas i syfte att få fler att göra välgrundade utbildningsval och stanna
kvar i sin utbildning. Exempelvis utgör ovanstående arbete med särskilt
pedagogiskt stöden viktig del i arbetet för att öka kvarvaron. Det erbjuds även så
kallade preparandkurser och extralektioner samt stöd i matematik som är möjliga
attsöka innan kursstart. På Campus Varberg är en ambition att ytterligare stärka
arbetet med att öka kvarvaron genom att utveckla ett mer systematiserat arbete
kring uppföljning ochanalys rörande bakomliggande orsaker till avhopp.

6.3 Fylla utbildningsplatser och bredda utbildningsutbud

Yrkeshögskolanarbetar kontinuerligt med att fylla samtliga utbildningsplatser.
Flera söker till utbildningar utan att sedan tacka ja till erbjuden plats och många
hoppar av utbildningen innan och efter start. Detta gör det svårt att planera
verksamheten. Campus Varberg arbetar för att vara tydligaisin kommunikation
rörande vad yrkeshögskolan erbjuder för utbildningar och hur möjligheterna till
arbete ser ut efter avslutad utbildning.

Det finns ett behov av att bredda utbudet av utbildningar. I dagsläget är många
utbildningar av teknisk karaktär och ett mål är att kunna erbjuda fler
utbildningar inom områden som försäljning, administration och besöksnäring.
En ökad bredd av utbildningar är viktigt för att kunna mötaregionens behov av
kompetens.
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6.4 Lokaler och arbetssätt som möter framtida behov 

Campus Varberg behöver skapa en organisation som kan möta den ökade 

efterfrågan på utbildning utifrån de förutsättningar som finns. Verksamheten har 

idag en maxkapacitet att ta emot cirka 1 800 studerande. Möjligheten att växa 

inom befintliga lokaler behöver ses över.  

 

Coronapandemin har inneburit en skjuts i digitaliseringsarbetet och även 

påverkat förväntningarna på framtida utbildningsmiljöer. Inom Campus Varberg 

har arbete initierats för att kunna möta framtida behov och förväntningar. Ett 

område som i dagsläget är viktigt att arbeta med är genomförandet av så kallad 

hybridundervisning, det vill säga när en studentgrupp befinner sig på plats 

medan en annan deltar digitalt. Hybridundervisning ställer krav på såväl 

undervisande lärare som på lärmiljön och lokalerna. 

 

Utbildning, föreläsningar och branschdagar har under coronapandemin ställt om 

till digitala former, vilket ställt krav på verktyg och kompetenshöjande insatser. 

Nyttjandet av digitala verktyg och plattformar har lett till erfarenheter som är 

viktiga att bära med sig i det fortsatta utvecklingsarbetet.  

 

Campus Varberg har som grunduppdrag att höja utbildningsnivån i Varberg. 

Utöver att tillhandahålla utbildningsutbud med traditionell lärarledd utbildning 

vill verksamheten över tid utveckla möjligheterna för personer boende i Varberg 

och Halland att nyttja Campus Varberg som resurs för att kunna genomföra 

studier på distans mot andra lärosäten. I dagsläget handlar det om studiemiljöer, 

bibliotek och att kunna tillhandahålla teknisk infrastruktur såsom exempelvis 

utskrifter och internet.  

6.5 Bryta könsbundna utbildningsval 

Inom yrkeshögskolan är val av utbildning relativt könsbundet. Kvinnor utgör en 

stor majoritet av de sökande till utbildningar inom hälso- och sjukvård samt 

socialt arbete. Män söker i högre utsträckning än kvinnor till utbildningar inom 

teknik och tillverkning, samhällsbyggnad och byggteknik samt data/IT. Campus 

Varberg vill bidra till att bryta könsbundna utbildnings- och yrkesval och arbetar 

aktivt och strategiskt för att attrahera både män och kvinnor till samtliga 

utbildningar. För att lyckas bryta könsbundna utbildnings- och yrkesval samt 

även kunna bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete i stort behöver 

ledningsgrupper, branscher och arbetsgivare vara delaktiga i arbetet. 
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6.6 Fortsatt utvecklingsarbete kopplat till hållbarhet 

I november 2020 genomfördes för första gången Green Week Varberg där 

Campus Varberg var medarrangör tillsammans med Peder Skrivares skola (PS). 

Eventets syfte var att belysa vikten av hållbarhet och cirkulär ekonomi. Eventet 

sammanföll med Black Friday som är en stor shopping- och readag. Green Week 

Varberg var ett lyckat och uppskattat evenemang och planering pågår för ett 

genomförande även i november 2021. I samband med Green Week 2021 sker ett 

ökat antal samarbeten mellan Campus Varberg och Peder Skrivares skola (PS). 

 

Campus Varberg har ett tydligt hållbarhetsfokus och många av de utbildningar 

och projekt som bedrivs har en stark koppling till hållbarhet. Hållbarhetsfokuset 

kommer att vara viktigt i det fortsatta arbetet inom samtliga av Campus Varbergs 

verksamheter.  

6.7 Alexandersoninstitutet (AI) 

En viktig framgångsfaktor för projekten inom Alexandersoninstitutet har varit de 

synergieffekter som skapats mellan olika projekt och verksamheter. Inte minst då 

det funnits möjlighet att skapa delaktiviteter i flera olika projekt mot en större 

gemensam aktivitet. För att stärka Campus Varbergs roll som mäklare, 

mötesplats och motor undersöker Alexandersoninstitutet hur projektmål och 

aktiviteter tydligare kan kopplas till lokala, regionala, nationella och europeiska 

strategier. 

 

Alexandersoninstitutet har även som ambition att utveckla tydliga modeller för 

omvärldsbevakning och behovsinventering. Syftet är att i högre utsträckning 

kunna se och matcha möjligheter i olika utlysningar av projekt. 

 

Alexandersoninstitutet behöver arbeta vidare med att utveckla kommunikation 

av olika pågående projekt i syfte att säkerställa att projektens goda effekter är till 

gagn för så många aktörer (exempelvis näringsliv, civilsamhälle och kommunala 

verksamheter) som möjligt. Kommunikation och spridning av olika projekt är en 

grundförutsättning för att Alexandersoninstitutet ska kunna vara en given aktör i 

samhällsutvecklingen.  

6.8 Högre utbildning 

Campus Varberg har som ambition att förbättra och tydliggöra 

samordningsrollen mellan lärosäten och studerande. Syftet är att skapa fler 

naturliga kontaktytor kring samverkan och utveckling av befintliga och framtida 

högskole- och universitetsutbildningar vid Campus Varberg. Det är viktigt att 
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bibehålla och utveckla samarbete med olika högskole- och 

universitetsutbildningar för att kunna möta behovet av efterfrågad kompetens 

inom regionen. 
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Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 2021-11-08 1 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

§ 53 Dnr UAN 2021/0052 

9. Riktlinjer gällande rätt till skolpeng vid 
gymnasiala studier utomlands 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden besluta 

1. Anta Riktlinjer gällande rätt till skolpeng vid gymnasiala studier

utomlands.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 

Nuvarande riktlinjer gällande rätt till skolpeng vid gymnasiala studier 
utomlands antogs av barn- och utbildningsnämnden den 29 september 
2015, § 126. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen driver ett 
arbete med att se över och skriva över befintliga styrdokument inom 
gymnasieskolans område från barn- och utbildningsnämnden till 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. 

Förvaltningen har i samband med översynen gjort förtydliganden i 
dokumentet i syfte att det ska vara enkelt att förstå och tillämpa 
riktlinjerna.  

Beslutsunderlag 
Bilaga 1 – Förslag till nya riktlinjer gällande rätt till skolpeng vid 

gymnasiala studier utomlands 

Bilaga 2 – Nuvarande riktlinjer gällande rätt till skolpeng vid gymnasiala 

studier utomlands 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Peder Skrivares skola (PS) för 

kännedom 

Kommunikation för publicering på 

medarbetarwebb och varberg.se 
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Riktlinjer gällande rätt till skolpeng vid 

gymnasiala studier utomlands

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden besluta 

1. Anta Riktlinjer gällande rätt till skolpeng vid gymnasiala studier

utomlands.

Beskrivning av ärendet 
Nuvarande riktlinjer gällande rätt till skolpeng vid gymnasiala studier 
utomlands antogs av barn- och utbildningsnämnden den 29 september 2015, § 
126. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen driver ett arbete med att
se över och skriva över befintliga styrdokument inom gymnasieskolans område
från barn- och utbildningsnämnden till utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden.

Förvaltningen har i samband med översynen gjort förtydliganden i 
dokumentet i syfte att det ska vara enkelt att förstå och tillämpa riktlinjerna. 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1 – Förslag till nya riktlinjer gällande rätt till skolpeng vid gymnasiala 

studier utomlands 

Bilaga 2 – Nuvarande riktlinjer gällande rätt till skolpeng vid gymnasiala 

studier utomlands 

Ekonomi och verksamhet 
Förslaget till beslut påverkar inte nämndens ekonomi eller verksamhet. 
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Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 

Maria Gustafsson Viktoria Thonäng 

Förvaltningschef Utvecklingsstrateg 

Protokollsutdrag 
Peder Skrivares skola (PS) för kännedom 

Kommunikation för publicering på medarbetarwebb och varberg.se 
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Syfte 
En elev som studerar på gymnasiet i Varbergs kommun har möjlighet att 
genomföra gymnasiala studier utomlands. Syftet med dessa riktlinjer är att 
tydliggöra på vilka grunder ansökan om skolpeng för studier utomlands ska 
beviljas eller avslås. 

Villkor för ersättning 
För att studera utomlands med rätt till ersättning från Varbergs kommun ska 
följande villkor vara uppfyllda: 

 Eleven och minst en vårdnadshavare ska vara folkbokförd i Varbergs
kommun under hela studietiden utomlands.

 Gymnasieskolan ska vara en av Skolverket/Skolinspektionen godkänd
svensk utlandsskola alternativt att gymnasieskolan erbjuder International
Baccalaureate och är auktoriserad av stiftelsen International Baccalaurate.

 Studierna utomlands ska omfatta minst en termin och högst ett läsår.

 Skolpeng beviljas endast för sådan utbildning som helt ersätter
utbildningen i Sverige enligt svensk läroplan. Skolpeng utgår således inte
för sådan utbildning som måste genomgås även vid svensk skola efter
återkomsten.

Utbetalning av ersättning 

 Skolpengens storlek utgår från samma grunder som den interkommunala
ersättningen förmotsvarande utbildning i Sverige.

 Skolpeng utbetalas enbart till aktuell skola. Ingen utbetalning sker till
privatperson.

Ansökan 
Ansökan om skolpeng för studier utomlands görs via en särskild blankett som finns 
på kommunens hemsida. Ansökan ska inkomma senast den 30 mars för 
höstterminen samma år och 30 september för vårterminen året därpå. 

Skolpeng utbetalas efter uppvisande av antagningsbevis, utbildningsbevis, betyg 
eller annan dokumentation som visar vilka studier eleven ska påbörja, har påbörjat 
eller har genomfört.  

De sökande ska redovisa om statsbidrag utbetalas till skolan som avser eleven och 
om arbetsgivaren betalar för utbildningen. Ersättningens storlek ska då avräknas 
så att den täcker mellanskillnaden. Ekonomiskt stöd till boende, fördyrat 
uppehälle och resor till och från hemmet, s.k. inackorderingstillägg, kan ej erhållas 
vid studier utomlands. 

Meddela kommunen vid studieavbrott 
Om eleven avbryter sina studier eller flyttar är vårdnadshavaren (om eleven är 
omyndig) eller eleven (om eleven är myndig) skyldig att informera kommunen. 
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Riktlinjer gällande rätt till skolpeng vid gymnasiala 
studier utomlands 
Det finns möjlighet för elev att ta med sig skolpeng för gymnasiala studier 
utomlands om följande kriterier är uppfyllda: 

1. Elev och minst en vårdnadshavare är folkbokförd i Varbergs kommun
under hela studietiden utomlands.

2. Eleven är inskriven vid och har avslutat ett år på
samhällsvetenskapsprogrammet, ekonomiprogrammet eller
naturvetenskapliga programmet.

3. Studierna utomlands måste omfatta minst en termin enligt den svenska
skollagens bestämmelser om lärotider eller minst sex månader.

4. Ersättning utges maximalt för två terminer enligt den svenska skollagens
bestämmelser om lärotider eller max 12 månader.

5. Ersättning utges endast för sådan utbildning som helt ersätter utbildningen
i Sverige enligt svensk läroplan. Ersättning utgår således inte för sådan
utbildning som måste genomgås även vid svensk skola efter återkomsten.

6. Ersättning utges endast till svensk utlandsskola/ svensk sektion vid
nationell alt. internationell skola, som är godkänd av Skolinspektionen
eller till gymnasieskola som erbjuder International Baccalaureate och är
auktoriserad av stiftelsen International Baccalaureate. För att ta med sig
skolpengen till annan skola än dessa måste eleven kunna styrka via
Universitets- och högskolerådet (UHR) att utbildningen ger behörighet för
studier vid svensk högskola/universitet. Det slutgiltiga beslutet fattas av
gymnasiechefen på Barn- och utbildningsförvaltningen.

7. Ersättningens storlek är högst respektive programs aktuella skolpeng. Den
sökande ska redovisa om statsbidrag betalas till skolan som avseende
eleven och/eller om vårdnadshavarens arbetsgivare betalar utbildningen.
Om statsbidrag utgår för eleven enligt förordning (1994:519) om
statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar, eller om
vårdandshavarens arbetsgivare betalar utbildningen utgår ingen ersättning
från kommunen för eleven skolgång.
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8. Ansökan ska lämnas i god tid till förvaltningen, minst fyra månader innan
planerad skolstart i utlandet. Vi för sent inkommen ansökan kan ersättning
försenas, reduceras alternativt utebli.

9. Skolpengen inkluderar skolmåltider.

Bakgrund 
Kommunens regelverk kring skolpeng för gymnasiestudier utomlands har 
förtydligats för att säkerställa likvärdig och effektiv behandling av inkommande 
ansökningar. Varbergs kommun vill underlätta för elever som vill genomföra en 
del av sina ordinarie gymnasiestudier vid samhällsvetenskapsprogrammet, 
ekonomiprogrammet eller det naturvetenskapliga programmet i utlandet och har 
därför infört riktlinjer för ersättning till gymnasieskolor, eller likvärdig utbildning, 
utomlands. 

I riktlinjerna beskrivs vilka kriterier som måste uppfyllas av eleven samt av den 
önskade utbildningen i utlandet för att möjliggöra en förflyttning av skolpengen 
till den aktuella skolan. Vidare beskrivs hur sådan ansökan ska behandlas och att 
beslut om beviljande/avslag görs av gymnasiechef. 

Gymnasieutbildning utomlands 
• Svenska skolor i utlandet är avsedda för svenska barn/elever som bor

utomlands och drivs av enskilda huvudmän i respektive land.
När det gäller gymnasieutbildning är det regeringen som beslutar om
tillstånd att anordna reguljär undervisning och om rätt till statsbidrag. I
förordning (1994:519) m. ändringar om statsbidrag till utbildning av
utlandssvenska barn och ungdomar anges vilka elever som ger de svenska
skolorna utomlands rätt till statsbidrag.

• Svensk sektion vid nationell alternativt internationell skola i utlandet
erbjuder utbildning i svenska och om Sverige till utlandssvenska barn och
ungdomar. Huvudman för sådan utbildning kan ansöka om statsbidrag för
sin verksamhet.

• International Baccalaureate (IB) är en internationell utbildning som finns i
120 länder. Utbildningen är 2-årig och på engelska men innehåller
obligatorisk hemspråksundervisning. (IB-skolor i Sverige erbjuder ett
tredje förberedande år för att jämställas med gymnasiet.)
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Svenska utlandsskolor 
Svenska utlandsskolor är framför allt till för barn och ungdomar som bor i 
utlandet permanent med minst en vårdnadshavare. Men kan även förse elev med 
delar av en utbildning under kortare tid, motsvarande den i Sverige. Utbildningen 
motsvarar förskoleklass, grundskola och gymnasieskola.  

Svenska gymnasieskolor i utlandet 
De svenska utlandsskolorna är i vissa fall berättigade till statsbidrag 
gymnasieskolan år 1-3. Följande utlandsskolor bedriver 2015 gymnasieutbildning; 

Scandinavian school of Brussels - Bryssel, Belgien 

Swedish School Society in London Ltd - London, England 

Svenska skolföreningen i Paris - Paris, Frankrike 

Svenska skolföreningen på Costa del Sol - Fuengirola, Spanien 

Svenska skolföreningen i Madrid - Madrid, Spanien 

The Swedish School Association of Kenya - Nairobi, Kenya 

Utbildning/betyg motsvarande svensk gymnasieskola 
Undervisning på utlandsskolor ska så långt det är möjligt motsvara den utbildning 
som elever får i Sverige. Skolorna följer de svenska läroplanerna och 
undervisningen sker på svenska. Svenska utlandsskolor som får statsbidrag har 
rätt att sätta betyg. 

Uppföljning, utvärdering och tillsyn 
Skolinspektionen har tillsyn över den verksamhet som får statsbidrag. Skolverket 
svarar för uppföljning och utvärdering av verksamheten. 

Det finns ett flertal skolor som kallar sig svenska utlandsskolor och även andra 
utbildningar som varken får statsbidrag eller har rätt att sätta betyg enligt svensk 
lag. Sådana skolor står inte under svensk statlig uppföljning, utvärdering och 
tillsyn och berättigar därför inte till skolpeng från eventuell hemkommun i 
Sverige. Svenska ambassader och konsulat i utlandet kan ge information om 
sådana skolor. 

Elevavgifter 
Alla svenska utlandsskolor tar ut en elevavgift samt informerar om denna. 
Utlandsskolor finansierar undervisningen framför allt med avgifter och 
statsbidrag. Statsbidraget går till skolan - inte till vårdnadshavarna – och skolan 
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får använda bidraget fritt för att täcka kostnaderna för utbildningen. Skolpengen 
från hemkommunen till utlandsskolan utgår från samma grunder som den 
interkommunala ersättningen för motsvarande utbildning i Sverige. Övriga 
kostnader utöver skolpeng faktureras från utlandsskolan till familjen. 

Studiebidrag 
Eleven får själv ansöka om studiebidrag och inackorderingstillägg hos CSN. 



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 2021-11-08 1 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

§ 54 Dnr UAN 2021/0126 

10. Uppföljning av granskning av hantering av 
personuppgiftsincidenter 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden besluta 

1. Godkänna dataskyddsombudets uppföljning av granskning av PUI

Varberg UAN 2021.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 

Dataskyddsombudet, Karin Malmsten, har under våren 2021 gjort en 
granskning av hanteringen av personuppgiftsincidenter. Nämnden har 
tidigare gjort en återrapport (UAN 2021/0126 § 44) och här föreligger 
uppföljningen som avslutar granskningen.  

Beslutsunderlag 
Bilaga - Uppföljning efter granskning av hanteringen av 

personuppgiftsincidenter 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: DSO 
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Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 
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Uppföljning av granskning av hantering av 

personuppgiftsincidenter

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden besluta 

1. Godkänna dataskyddsombudets uppföljning av granskning av PUI

Varberg UAN 2021.

Beskrivning av ärendet 
Dataskyddsombudet, Karin Malmsten, har under våren 2021 gjort en 
granskning av hanteringen av personuppgiftsincidenter. Nämnden har tidigare 
gjort en återrapport (UAN 2021/0126 § 44) och här föreligger uppföljningen 
som avslutar granskningen.  

Beslutsunderlag 
Bilaga - Uppföljning efter granskning av hanteringen av 

personuppgiftsincidenter 

Ekonomi och verksamhet 
Beslutet påverkar inte nämndens ekonomi. 

Click here to enter text. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 

Maria Gustafsson Karin Vidarsson 

Förvaltningschef Administratör/Registrator 

Protokollsutdrag 
DSO 
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Dataskyddsombudet 

Karin Malmsten, 0300-83 40 66 

Uppföljning efter granskning av hanteringen 
av personuppgiftsincidenter 

Personuppgiftsansvarig: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

Granskningens omfång: Hanteringen av personuppgiftsincidenter enligt art. 33-34 
i dataskyddsförordningen1, dnr 2021-0211 

Uppföljning gjord av: Karin Malmsten, dataskyddsombud 

Uppföljningens resultat 
Det har av uppföljningen inte framkommit annat än att Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden har omhändertagit de avvikelser som framkom vid 
granskningen av hanteringen av personuppgiftsincidenter.  

Uppföljningen, och därmed granskningen, avslutas därmed i sin helhet. 

Bedömning 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har meddelat att förvaltningens GDPR-
samordnare fått i uppdrag att under hösten 2021 genomföra en utbildningsinsats för 
att sprida kunskap i lednings- och chefsgruppen för utbildnings- och 
arbetsmarknadsförvaltningen. Därutöver har förvaltningen fått i uppdrag att skapa en 
rutin för att sammanställa och analysera hanterade personuppgiftsincidenter så att 
dessa blir ett verktyg för utvecklingsarbete.  

Jag bedömer inget annat än att nämnden med dessa åtgärder omhändertar de 
avvikelser som granskningen visade. Jag konstaterar även att nämnden till dags dato 
hanterat ytterligare ett antal incidenter från det att granskningen gjordes. Det ser jag 

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på 
behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän 
dataskyddsförordning) 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

uan@varberg.se 
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Dataskyddsombudet 

Karin Malmsten, 0300-83 40 66 

som ett tecken på att förvaltningen påbörjat arbetet med att stärka den allmänna 
kännedomen inom nämndens verksamhetsområde, vilket är mycket positivt.  

Bakgrund 

Vid granskning av Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens hantering av 
personuppgiftsincidenter framkom att nämnden i begränsad utsträckning hade rutiner 
som gjorde att: 

 Det finns en allmän kännedom i verksamheten om vad en
personuppgiftsincident är och betydelsen av att, samt hur, den rapporteras
(art. 5.1 a och f; art. 33.1 och 33.5; art. 25.1).

 Personuppgiftsincidenter sammanställs och analyseras för att förebygga risker
(art. 5.1 f och 5.2; art. 33.5).

Nämnden rekommenderades därmed att omhänderta riskerna som dessa avvikelser 
innebär och senast den 30 september 2021 lämna en skriftlig redogörelse om hur. 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har lämnat en sådan redogörelse, dnr UAN 
2021/0126, §44, 2021-08-30. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

§ 55 Dnr UAN 2021/0114 

11. Överenskommelse om samverkan 
kring yrkeshögskola (YH) 

Beslut 
Förvaltningen föreslår utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

godkänna 

1. Överenskommelse om samverkan kring yrkeshögskola (YH).

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 

Region Halland, Laholms kommun, Halmstads kommun, Hylte kommun, 
Falkenbergs kommun, Varbergs kommun och Kungsbacka kommun har 
ingått överenskommelse om samverkan kring Yrkeshögskola (YH). 

Överenskommelse är viktig för en fortsatt stabil regional samverkan som 
präglas av kunskap, nytänkande, öppenhet och respekt. Ambitionen med 
överenskommelsen är att invånare i Halland ska kunna dra fördel av att 
kommunerna och Region Halland genom samverkan utbyter erfarenhet och 
stärker varandra gällande YH-verksamhet och planerad utveckling av 
densamma. 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag den 3 juni 2021 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Campus Varberg 
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Överenskommelse om samverkan kring 

yrkeshögskola (YH)

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänna 

1. Överenskommelse om samverkan kring yrkeshögskola (YH).

Beskrivning av ärendet 
Region Halland, Laholms kommun, Halmstads kommun, Hylte kommun, 
Falkenbergs kommun, Varbergs kommun och Kungsbacka kommun har ingått 
överenskommelse om samverkan kring Yrkeshögskola (YH). 

Överenskommelse är viktig för en fortsatt stabil regional samverkan som 
präglas av kunskap, nytänkande, öppenhet och respekt. Ambitionen med 
överenskommelsen är att invånare i Halland ska kunna dra fördel av att 
kommunerna och Region Halland genom samverkan utbyter erfarenhet och 
stärker varandra gällande YH-verksamhet och planerad utveckling av 
densamma. 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag den 3 juni 2021 

Ekonomi och verksamhet 
Förslaget till beslut påverkar inte nämndens ekonomi eller verksamhet. 
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Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 

Maria Gustafsson Viktoria Thonäng 

Förvaltningschef Utvecklingsstrateg 

Protokollsutdrag 
Campus Varberg 
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Samverkan kring Yrkeshögskola (YH)
Överenskommelse mellan kommuner i Halland och

Region Halland

Mellan Region Halland, Laholms kommun, Halmstads kommun, Hylte kommun, Falkenbergs
kommunoch Varbergs kommun har följande överenskommelse om samverkan kring
Yrkeshögskola (YH) tagits fram.

Syfte
Denna överenskommelse är viktig för en fortsatt stabil regional samverkan som präglas av kunskap,
nytänkande, öppenhet och respekt. Ambitionen med överenskommelsen är att invånare i Halland
ska kunna dra fördel av att kommunerna och Region Halland genom samverkan utbyter erfarenhet
och stärker varandra gällande YH-verksamhet och planerad utveckling av densamma.

Den samverkan som sker ska bidra till att:

1. kompetensbehovhos arbetsgivare i Halland tillmötesgås
2. att arbetet med ansökan om utbildningar ska bli mer effektivt för kommunerna
3. underlätta tillgänglighetentill utbildning för studerande i Halland
4. arbeta för att Yrkeshögskolan ska vara en utbildningsform som främjar jämställdhet

Innehållsinriktning för samverkan
YH-nätverket i Halland ska genom kontinuerliga träffar:

Inventera efterfrågade kompetensbehov med hjälp av kommunens näringslivs-och
arbetsmarknadsfunktioner, övrig vuxenutbildning, Region Halland och
Arbetsförmedlingen.
Tillsammans diskutera vilka regionala och lokala kompetensbehov som kan mötasgenom
YH-utbildningar.
Föra dialog om arbetsgivarkontakter i syfte att öka möjligheterna till att hitta relevanta
arbetsgivare som kan bidra till YH utbildningarna genom exempelvis
ledningsgruppsengagemang eller LIA-platser.
Dela med sig av erfarenheter kring utbildningaroch tillsammans föra en dialog om tänkta
inriktningar ochmålgrupper i eventuellt kommande ansökningar och samarbeta om möjliga
mellankommunalaansökningar om/när ett samarbete bidrar till ökad kvalité och
resurseffektivitet.
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Samverka kringkompetensutveckling om/när detta kan bidra till ökad kvalité och
resurseffektivitet.
Bidra till att utbudet tillgängliggörs och att information är aktuell och relevant på egnaoch
gemensamma webbsidor samt via andra kanaler där utbudet presenteras.
Stärka och stötta varandras arbete med rekrytering genom att sprida information om
utbudet i Halland till lokalt näringsliv via kommunernas näringslivsfunktion, till allmänhet
och via vägledningsfunktion.
Vara en gemensam kraft för påverkan på både regional och nationell nivå gentemot
myndigheter och branschorganisationer.

Prestationer
Överenskommelsen innebär ett aktivt engagemang av de tjänstepersoner som deltar i YH-nätverket
i Halland under och mellan möten. Finansiering av medverkan i nätverket sker av respektive part.
Finansiering vid utveckling av eventuella gemensamma insatser sker enligt överenskommelse i varje
enskilt fall. Parterna i överenskommelsen ansvarar gemensamt för beskrivna innehållsinriktningar.
Region Halland samordnar nätverksträffar.

Ioch med denna överenskommelse är samtliga parter överens om och införstådda med att tidigare
”Samarbetsavtal kring Yrkeshögskolan”omedelbart upphör att gälla. Denna överenskommelse
utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som samarbetet berör och ersätter i övrigt alla
åtaganden och utfästelser som föregått denna överenskommelses undertecknande.

Överenskommelsen gäller från och med 2022-01-01 till och med 2024-12-31. Part som beslutar att
träda ur överenskommelsen under denna period ska skriftligen meddela detta till
överenskommelsens samtliga parter minst tre månader innan avsett utträde.
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Underskrifter

För Laholms kommun För Halmstads kommun

Datum Datum

Underskrift Underskrift

För Falkenbergs kommun För Hylte kommun

Datum Datum

Underskrift Underskrift

För Varbergs kommun För Region Halland

Datum Datum

Underskrift Underskrift
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Beskrivning av ärendet 
Enligt riktlinjerna för lokalförsörjning i Varbergs kommun (KS 2018/0260) ska 

varje nämnd utifrån sin planering om behov av lokalytor upprätta en lokalrevision 

som revideras årligen och utgör underlag för lokalförsörjningsplanen. 

Lokalrevision bygger på befolkningsprognos från mars 2021. 

Beslutsunderlag 
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Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden besluta 

1. Godkänna lokalrevision för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

2021.

Beskrivning av ärendet 
Enligt riktlinjerna för lokalförsörjning i Varbergs kommun (KS 2018/0260) 
ska varje nämnd utifrån sin planering om behov av lokalytor upprätta en 
lokalrevision som revideras årligen och utgör underlag för 
lokalförsörjningsplanen. 

Lokalrevision bygger på befolkningsprognos från mars 2021. 

Beslutsunderlag 
Bilaga – Lokalrevision för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2021. 

Ekonomi och verksamhet 
Förslaget till beslut innebär inga direkta konsekvenser för nämndens 

verksamhet eller ekonomi. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 

Maria Gustafsson Ann-Mari Christensen Jägryd 

Förvaltningschef Nämndsekreterare/Lokalstrateg 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen för vidare hantering. 
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1. Sammanfattning 
I lokalrevisionen redovisas verksamheter och lokaler inom ramen för Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens i Varbergs kommuns ansvarsområde enligt nedan: 

 Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 
 Campus Varberg 
 Vuxenutbildningen och särskild utbildning för vuxna 
 Integrationsenheten 
 Arbetsmarknadsenheten (exklusive försörjningsstöd och daglig verksamhet) 

I Varberg finns det en kommunal gymnasieskola, Peder Skrivares skola (PS) och tre fristående 
gymnasieskolor. Särskild utbildning för vuxna har tidigare organiserats under gymnasieskolan men 
organiseras från och med höstterminen 2021 under vuxenutbildningen. 

Campus Varberg består av verksamheterna Yrkeshögskola, Campus för högskoleutbildningar och 
Alexandersoninstitutet. 

Avdelningen VIA, vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad, omfattar vuxenutbildning så 
som grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning, SFI, studie- och karriärverksamheten 
(SKC) samt kommunens ansvar för integration och arbetsmarknad (exklusive försörjningsstöd 
och daglig verksamhet). 

1.1 Befolkningsutveckling och lokalbehov 
Befolkningsutvecklingen inom förvaltningens målgrupper (se diagram 1) ökar stadigt fram till 
2035 enligt befolkningsprognos från mars 2021. 

Det mest brådskande lokalbehovet finns idag inom gymnasieverksamheten. 

- Hyreskontraktet för fordonsutbildningens nuvarande lokaler går ut 2026-06-30. 
- Lokalanpassningar nödvändiga för att möta elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer 
(NPF). 

- Ett generellt ökande elevantal på gymnasiet. 
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Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fattade 2021-06-21 beslut om att godkänna åtgärdsval 
för gymnasieskola samt att hemställa hos kommunstyrelsen om genomförande av förstudie 
”Framtida gymnasieplatser Peder Skrivares skola”. Förslaget innebär förtätning och nybyggnation 
på området för Peder Skrivares skola. Kommunstyrelsen beslutade 2021-08-31 att starta 
förstudien. 

Lokalsituationen på Campus Varberg behöver ses över då det är viktigt med funktionsdugliga 
lokaler och att de motsvarar de krav som finns när det gäller arbetsmiljö, till exempel ventilation, 
värme, kyla och skalskydd, samt möjlighet att utveckla verksamheterna. 

VIA:s verksamheter är uppdelade på fyra olika adresser och målet är att på sikt samla alla 
verksamheter under ett tak. 
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Förvaltningen hyr totalt ca 42,000 kvadratmeter bruttoarea lokaler med en total årshyreskostnad 
på 35,8 Mkr. 2020 motsvarade det 10 % av kommunens totala lokalyta och årliga 
lokalhyreskostnader. För 2021är det inte möjligt i nuläget att fastställa motsvarande siffra. 
Nämnden hyr samtliga lokaler av Servicenämnden. Hyresbeståndet består av 28% som ägs av 
externa fastighetsägare och 72 % som ägs av Varbergs kommun.  

Diagram 2. Antal kvm BRA (bruksarea)  per verksamhetstyp 2021 

Administrativa
lokaler UA

Yrkeshögskola,
vuxenutbildningen,

högskola
Gymnasieskola Gymnasieskola,

fordonsprogrammet
Arbetsmarknad

Integration

Antal kvm BRA 119 8531 29311 1761 2169

11
9

85
31

29
31

1

17
61

21
69

ANTAL  KVM BRA 
P ER VERKSAMHETSTYP
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2. Inledning 
2.1 Bakgrund och syfte 
Syftet med lokalrevisionen är att beskriva behov av lokaler och anläggningar för utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens olika målgrupper. Planen beskriver det kortsiktiga behovet för 2021 men 
även det långsiktiga behovet fram till 2035 där det är möjligt. Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens lokalrevision är en del av Varbergs kommuns lokalförsörjningsplan. 

Enligt antagna riktlinjer (KS 2018/0260) för lokalförsörjning i Varbergs kommun sker årlig 
uppdatering av lokalförsörjningsplanen på central nivå och facknämnderna upprättar årligen 
lokalrevisioner som ligger till underlag för kommunens lokalförsörjningsplan. Utifrån 
lokalförsörjningsprocessens årshjul bör utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens lokalrevision vara 
klar och antagen i god tid för att ligga i fas med den centrala planen, som ska fastställas i 
kommunstyrelsen i samband med budgetarbetet. 

Lokalrevisionen omfattar de anläggningar och lokaler som finns inom nämndens ansvarsområde. 

2.2 Ansvariga och medverkande 
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens lokalstrateg tar fram underlag för UAN:s 
lokalrevision. Underlaget stäms av med förvaltningschefen och ledningsgrupp samt i kommunens 
lokalberedningsgrupp före beslut i nämnden. Information till nämnden sker kontinuerligt. 

3. Nulägesbeskrivning 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden startade den 1 januari 2019 och har verksamheter som 
tidigare tillhört förskole- och grundskolenämnden, socialnämnden och kommunstyrelsen. 
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Förvaltningens organisation sedan 1 juli 2019: 

 

Bild 1. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen organisation 

3.1 Lokalrevisionens omfattning 
Nämnden ansvarar för gymnasieutbildning, Campus Varberg, vuxenutbildning, arbetsmarknad- och 
integrationsverksamhet. 

3.1.1 Gymnasieverksamheten 
I Varberg finns det en kommunal gymnasieskola, Peder Skrivares skola (PS) och tre fristående 
gymnasieskolor samt ett gymnasium som drivs av regionen. Särskild utbildning för vuxna har 
tidigare organiserats under gymnasieskolan men organiseras från och med höstterminen 2021 under 
vuxenutbildningen. 
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3.1.2 Campus Varberg och Alexandersoninstitutet 
Campus Varberg består av verksamheterna Yrkeshögskola, Campus för högskoleutbildningar och 
Alexandersoninstitutet. 

3.1.3 Vuxenutbildningen, integrationsenheten och arbetsmarknadsenheten (VIA) 
I avdelningen VIA ingår vuxenutbildning (grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning, särskild 
utbildning för vuxna samt SFI), Studie- och karriärcentrum, integrationsenheten och 
arbetsmarknadsenheten. Organisationen innebär möjlighet till ett tätare arbete mellan utbildning och 
arbetsmarknadsinsatser där även nyanlända på ett än tydligare sätt kommer in i arbets- och 
utbildningssatsningar. 

Vuxenutbildningen påverkas av de statliga satsningar och beslut som görs på utbildnings- och 
arbetsmarknadspolitisk nivå. 

Målet för integrationsenheten är att skapa en verksamhet där stöd och personella resurser anpassas 
efter behovet. Personal med erfarenhet att arbeta inom uppdraget finns både inom 
arbetsmarknadsenheten och vuxenutbildningen. 

Arbetsmarknadsenheten (AME) ska erbjuda meningsfulla arbetsuppgifter och/eller lärande med fokus 
på utveckling av individuella färdigheter, ökat självförtroende och ett mer självständigt liv. 
Inriktningen är att arbetsmarknadsåtgärder så långt som möjligt ska integreras på den ordinarie 
arbetsmarknaden. 

3.2 Lokaler och lokalkostnader 
Förvaltningens samtliga lokaler finns sammanställda i tabell nedan. Angiven teknisk status i tabellen 
är från 2017. I flera fall hyr förvaltningen en byggnad tillsammans med andra kommunala förvaltningar 
alternativt extern part. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens andel framgår av kolumnen 
Andel UAF %. Hur stor yta som förvaltningen hyr framgår av kolumn ”KVM Yta, BRA UAF”. 

I planen angiven teknisk status grundar sig på följande klassindelning. 
Klass 1: Rivningsobjekt. Byggnad är i mycket dåligt skick. Ingen uthyrning/rivningskontrakt. 
Klass 2: Byggnad med stort underhålls- o investeringsbehov inom en 5-årsperiod. 
Klass 3: Byggnad äldre än 10 år i gott skick med normalt framtida underhållsbehov. 
Klass 4: Nybyggd eller totalombyggd inom senaste 10-årsperioden.  
Klass 5: Nybyggd inom senaste 5-årsperioden. Garantitid kvarstår. 
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Fastighet/ Byggnadstyp, Benämning KVM Yta, 
BRA Egen/ 

Teknisk 
status 

KVM Yta, 
BRA 

Andel 
UAF % 

Total 
årshyra 
UAF 2021 
TKR 

Verksamhet/ Totalt 
byggnad hyrd UAF 

Byggnad 

Rosenfredsskolan Gymnasieskola 3 923 E 3 1 481 38% 1 065 

Peder Skrivares skola Gymnasieskola 27 757 E 4 26 498 95% 14 755 

HB Tolken, Träslövsvägen Gymnasieskola, 
fordonsprogrammet 1 761 H 1 761 100% 3 670 

Peder Skrivares Hus 11 Gymnasieskola 3 064 E 4 1 226 40% 769 

Getakärr 5:32 A-viken PS Gymnasieskola 107 H 107 100% 131 

Stadshus B Arbetsmarknad 
Integration 1 602 E 290 18% 319 

Campus 
Yrkeshögskola, 
vuxenutbildningen, 
högskola 

7 301 H 7 301 100% 12 505 

Kopplingen 3, Susvindsvägen 3 Arbetsmarknad 
Integration 679 E 679 100% 694 

Smidestången 9 Härdgatan 28 B Arbetsmarknad 
Integration 1 200 H 1 200 100% 1 309 

Borgmästaregatan 20 Administrativa lokaler UA 119 H 119 100% 242 

Tullhuset 
Yrkeshögskola, 
vuxenutbildningen, 
högskola 

60 E 60 100% 311 

Summa 47 573 
KVM 

40 722 
KVM 35 770 

Tabell 1. Sammanställning verksamhetslokaler inom Utbildnings- och arbetsmarknads-
förvaltningen, BRA yta (bruksarea) samt årlig hyreskostnad 2021 

3.3 Användning av lokalerna 
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen inom Varbergs kommun hyr olika former av lokaler. 
Majoriteten av de hyrda lokalerna finns i centrala delarna av staden. 
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Lokal/verksamhetstyp Antal 
kvm BRA 

Andel yta 
av UAF 
totala yta 

Antal 
lokaler 

Intern 
inhyrd 
lokal kvm 
BRA 
(andel) 

Externt 
inhyrd 
lokal kvm 
BRA 
(andel) 

Administrativa lokaler UA 119 0,30% 1 
0 119 

0% -100%

Yrkeshögskola, vuxenutbildningen, högskola 8 531 20,40% 2 
0 8 531 

0% -100%

Gymnasieskola 29 311 70,00% 4 29 204 
(99,6%) 

107 

-0,40%

Gymnasieskola, fordonsprogrammet 1 761 4,20% 1 
0 1 761 

0% -100%

Arbetsmarknad Integration 2 169 5,20% 3 
969 1 200 

-45% -55%

Summa 41 891 100% 11 
30 233 11 658 

-72% -28%

Tabell 2 och Diagram 3. Sammanställning lokaler, yta BRA (bruksarea) samt, andel och antal för 
utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 2021. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
Antal kvm BRA yta; Andel av total yta UAF; 2020

Administrativa lokaler UA

Yrkeshögskola,
vuxenutbildningen, högskola

Gymnasieskola

Gymnasieskola,
fordonsprogrammet

Arbetsmarknad Integration
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Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har en gymnasieskola som till och med vårterminen 
2021 även inkluderade särskild utbildning för vuxna. Huvuddelen av gymnasieskolan finns placerad i 
PS-skolans lokaler. Estetiska programmet är förlagt till Rosenfredskolan där PS delar lokaler med 
kultur- och fritidsförvaltningen som ansvarar för kommunens kulturskola. Rosenfredsskolan 
samnyttjas även med förskole- och grundskoleförvaltningen. Fordonsprogrammet finns på området 
Tolken och lokalerna hyrs in externt med hyreskontrakt till och med 2026-06-30. 

Campus Varberg utgör campus för högre utbildning (eftergymnasial utbildning) dvs 
högskoleutbildningar och yrkeshögskoleutbildningar. Campus Varberg rymmer Hallands största 
yrkeshögskola för vilken Varbergs kommun är huvudman. Högskoleutbildningarna på Campus 
Varberg bedrivs av respektive högskola. Under 2021 samarbetar Campus Varberg med 4 lärosäten. 
Alexandersoninstitutets verksamhet är förlagd till Campus Varbergs lokaler. 

Avdelningen VIA:s verksamheter har lokaler i Varberg på Susvindsvägen 3 och Härdgatan 28 
(arbetsmarknad), Stadshus B (integration) samt Campus Varberg (studie- och karriärcentrum samt 
administration). Utbildningsverksamheten inom vuxenutbildningen inklusive SFI och särskild 
utbildning för vuxna är förlagd till lokaler hos externa leverantörer. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har administrativa lokaler på Borgmästaregatan 20. 
Enligt kommunens planering för stadshusen kommer förvaltningen att erbjudas arbetsplatser i 
stadshus B inom ett par år. 

3.4 Lokalernas ändamålsenlighet och åtgärder i närtid 
Gymnasieskolan 
Det ökande elevantalet, behovet av lokalanpassning för att möta elever med neuropsykiatriska 
funktionsvariationer (NPF) samt generellt behov av att anpassa lokaler utifrån förändrade 
utbildningskrav (till exempel flexibla lärmiljöer), gör att Peder Skrivares skolas lokaler inte räcker 
till och behöver moderniseras. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkände 2021-06-21 åtgärdsval för gymnasieskola. 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-08-31 att starta förstudie ”Framtida gymnasieplatser Peder 
Skrivares skola”. Åtgärdsvalet innebär förtätning och nybyggnation på området för Peder 
Skrivares skola med beräknad byggstart 2024 och 4 års byggtid. Parallellt med förstudiearbetet 
och framtida byggarbete kommer kapacitetshöjande åtgärder att genomföras i syfte att bereda 
plats för ett ökande antal elever. Investeringsbudget för kapacitetshöjande åtgärder finns om totalt 
47 miljoner kronor jämnt fördelade över åren 2021-2024. 
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Campus Varberg 
Lokalsituationen på Campus Varberg behöver ses över då det är viktigt med funktionsdugliga 
lokaler och att de motsvarar de krav som finns när det gäller arbetsmiljö, till exempel ventilation, 
värme, kyla och skalskydd samt möjlighet att utveckla verksamheterna. 

I samband med förlängning av hyresavtal pågår under hösten 2021 dialog med Varbergs Fastighets 
AB (VFAB) om anpassningar av Campus Varbergs lokaler utifrån läget i det framtida Västerport. 

VIA – vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad 
VIA:s verksamheter finns på fyra olika adresser. För att möjliggöra nödvändig samverkan och 
effektivisering behöver verksamheterna på sikt samlokaliseras. 

4. Omvärldsanalys
Inom omvärldsanalysen redovisas påverkansfaktorer inom och utom nämndens påverkan. Här 
redovisas också kommunala satsningar inom berörda verksamhetsområden, lagförändringar och 
förslag som kan påverka lokalbehov inom verksamheterna samt övriga faktorer som kan bedömas ha 
inflytande över lokalbehovet/förändringar.  

4.1 Övergripande vision och mål 
Nämnden ska ge möjligheter till att fördjupa dialogen mellan näringsliv och offentlig arbetsgivare, 
med syfte att möta kompetensbehovet. Organisationsstrukturen och tillvaratagandet av nämndens 
totala resurser för ett effektivt användande är väsentligt för ett gott resultat. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har med utgångspunkt i Varbergs kommuns vision och 
kommunfullmäktiges fyra strategiska målinriktningar antagit följande mål: 
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4.2 Befolkningsutveckling 
Befolkningen i Varbergs kommun ökar stadigt. Bakgrunden till detta är att många bostäder och 
detaljplaner förväntas börja bli klara under perioden 2024-2033. 2021 är Varbergs befolkning cirka 
66 700 personer i åldrarna 0 - 99+ år. År 2035 är prognosen upp mot 83 800 invånare. Det är en 
ökning med nästan 26 %. 

Förvaltningen har kompenserats utifrån demografin för åldersgruppen 16 - 18 år. 

Befolkningsprognosen från mars 2021 visar en ökning med ca 670 personer mellan åren 2021 och 
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2035 för denna åldersgrupp. Andelen i åldersspannet 16 - 18 år (unga studerande) som går i 

kommunal gymnasieskola är ca 80%. Därtill kommer studerande från andra kommuner 

(interkommunala). Totalen är uppräknad med dessa. 
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Inom förvaltningens målgrupper finns tydliga ökningar från 2021 till 2035: 
16-19 år (31 %) 20-25 år (36 %) 
26-35 år (15%) 36-55 år (29 %) 

4.3 Omvärldsbevakning - utblick 
 
Lagkrav eller andra statliga beslut 
Gymnasieskolan: 

• Förslag finns om förändring avseende dimensionering som kan komma att påverka antalet 
elever 
 

Campus Varberg: 
• Statliga beslut om tilldelning av resurser till både högskole- och yrkeshögskoleutbildning har 

historiskt påverkats av konjunkturen 
 

VIA (vuxenutbildning, integration, arbetsmarknad): 
• Beslut om förändringar av arbetsförmedlingens uppdrag och arbetssätt 
• Statliga beslut om tilldelning av resurser till vuxenutbildningen har historiskt påverkats av 

konjunkturen 
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Trender 
Gymnasieskolan: 

• Ökat fokus på flexibla lärmiljöer 
• Ökat behov av alternativ till traditionell klassrumsmiljö 
• Ökat behov av ytor som gynnar samspel mellan elever 

 
Campus Varberg: 

• Ökad förväntan på mer tillgänglig digital infrastruktur 
• Ökade möjligheter till självservice men även ökad förväntan på service 
• Ökad efterfrågan på flexibla lärmiljöer, till exempel 

o Ytor för mindre grupper 
o Digitala studios 

 
VIA (vuxenutbildning, integration, arbetsmarknad): 

• Flexibilitet 
• Behov av att kunna göra snabba omställning – skala upp och skala ner 

 
Utmaningar 
Gymnasieskolan: 

• Hantering av eventuellt utbildningstapp (till följd av distansundervisning) 
• Trångboddhet 

 
Campus Varberg: 

• Krav och förväntningar från samverkansparter och studerande genererar behov av att ställa 
om lokalerna för att fortsatt kunna vara en betydande och relevant aktör för eftergymnasial 
utbildning och det livslånga lärandet i kommun och region 
 

VIA (vuxenutbildning, integration, arbetsmarknad): 
• Krav på snabba omställningar 

 
Framtiden 
Gymnasieskolan: 

• Ökade krav på kvalitet i undervisningen 
• Stora utmaningar med ökat elevantal och nybyggnation parallellt 
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Campus Varberg: 
• Fortsatt intresse för att förlägga högskoleutbildning till Campus Varberg
• Fortsatt positiv utveckling för yrkeshögskolan i Sverige med en allt mer etablerad position

VIA (vuxenutbildning, integration, arbetsmarknad): 
• Fortsatta utmaningar med anpassning till förändringar för arbetsförmedlingen,

flyktingmottagande och integration med mera

5. Verksamhetsbeskrivning
Beskrivning utifrån ovan redovisade omvärldsanalys. 

5.1 Styrande krav och förutsättningar 
Det finns ett flertal lagar och förordningar samt utvecklings- och verksamhetsplaner som är av 
betydelse för verksamheterna inom utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen. 

Övergripande nivå: 
• Kommunallagen
• Förvaltningslagen
• Lagen om offentlig upphandling (LOU)
• Miljöbalken
• Personuppgiftslagen
• Konkurrenslagen
• Lagen om anställningsskydd (LAS)
• Arkivlagen
• Arkivförordnande
• Offentlighets- och sekretesslagen
• Skollagen och gymnasieförordningen
• Förordning om vuxenutbildningen
• Lag och förordning om yrkeshögskolan

Lokal nivå:
• Kommunens vision: Varberg – västkustens kreativa mittpunkt
• Mål och inriktning 2020-2023 – Ett hållbart Varberg (Kf 2019-04-23)
• Nämndsmål UAN 2020-2023 (UAN 2019-06-17)
• Verksamhetsplan UAF (UAN 2019-12-03)
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• Behovsanalys (UAN 2019-04-24) 
• Strategisk plan Peder Skrivares skola 2020-2030 (UAN 2020) 
• Strategisk plan Campus Varberg 
• Strategisk plan VIA 

5.2 Målgrupper 
Förvaltningens verksamheter riktar sig till olika målgrupper som kan delas in i två huvudgrupper 
enligt nedan. 
5.2.1 Ungdomar och yngre vuxna 
Målgruppen ungdomar och yngre vuxna riktar sig främst mot gymnasieverksamheten i 
kommunen som omfattar PS-gymnasiet. Under höstterminen 2021 finns ca 1 900 elever 
inskrivna i gymnasieverksamhet i kommunen. Detta inkluderar estetiska programmet (63 
elever) och fordonsprogrammet (92 elever). 

Det är angeläget att arbetet med förstudien ”Framtida gymnasieplatser Peder Skrivares skola” 
kommer igång så snart som möjligt och att det sker parallellt med kapacitetshöjande åtgärder för att 
klara den volymökning som prognostiseras fram till 2035. Som tidigare beskrivits rör det 
sig om en ökning med ca 670 elever (se diagram 5, sid 15) och det är sannolikt att 
volymökningen fortsätter efter 2035. 

Därtill kommer att hyreskontraktet för fastigheten Tolken upphör 30 juni 2026. Där finns 
förvaltningens fordonsprogram. Dessa lokaler måste ersättas höstterminen 2026. 
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5.2.2 Vuxna 
Arbetslösheten i Varbergs kommun är relativt låg. Genomsnittet för 2020 är enligt 
Arbetsförmedlingens siffror 5,3 procent. Motsvarande siffra för hela Sverige är 8,5 procent. 
(Källa:  https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Regional-statistik/Din-kommun-i-siffror/Varberg/)   

I arbetsmarknadsenheten finns löpande ca 450 personer aktivt inskrivna per år. 

Vuxenutbildningen bedrivs idag på entreprenad förutom grundläggande vuxenutbildning (GRUV) 
som sedan hösten 2020 är förlagd till Campus Varberg. Genomsnittligt antal elever inom GRUV 
2021 är ca 270 och för elever i SFI ca 450. Inom gymnasial vuxenutbildning finns 2021 ca 1 770 
elever med varierande studietakt och omfattning. I särskild utbildning för vuxna finns 2021 ca 10 
elever. 

Gällande högskole- och yrkeshögskoleutbildning är målgruppen generellt 26-35-åringar. 

På Campus Varberg fanns höstterminen 
2018 ca 1100 studerande fördelade på 36 undervisningsgrupper (klasser) 
2019 ca 1100 studerande fördelade på 43 undervisningsgrupper (klasser) 
2020 ca 1200 studerande fördelade på 43 undervisningsgrupper (klasser) 
2021 ca 1150 studerande fördelade på 45 undervisningsgrupper (klasser) 
 



Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS
Varbergs kommun 
432 80 Varberg 

Borgmästaregatan 
20 

0340-880 00 212000-1249 uan@varberg.se
WEBBPLATS 
www.varberg.se 

Lokalrevision 
2021-10-21 

21 (27) 

Dnr: UAN 2021/0225 

Inskrivna deltagare/studenter 

Verksamhet  Lokal Antal 
2020 2021 

Kvm 
BRA/ 

kvm deltagare 

Arbetsmarknad Integration Härdgatan 28 B, 
Susvindsvägen 4, Stadshus B 2 169 400 450 4,8 

Yrkeshögskola, vuxenutbildningen, högskola Campus, Tullhuset 8 641 1 700 1420 6,1 

Varav grundläggande vuxenutbildning 400 270 

Gymnasieskola 

Rosenfredsskolan, Peder 
skrivare skola, HB Tolken, 
Träslövsvägen, Peder 
Skrivares Hus 11, Getakärr 
5:32 A-viken PS 

29 311 1893 1900 15,4 

Varav gymnasiesärskola 21 0 

Varav Estetiska programmet Rosenfredsskolan 1 481 54  63 23,5 

Gymnasieskola, fordonsprogrammet HB Tolken, Träslövsvägen 1 761 84  92 19,1 

Administrativa lokaler UA Borgmästaregatan 20 samt 
Stadshus B 119 

Tabell 3. Verksamhetslokaler, antal inskrivna deltagare/elever/studerande samt kvm BRA 
yta/per deltagare/elev/studerande 
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5.3 Gymnasieverksamheten 
Som beskrivits ovan har Peder Skrivares skola behov av fler lokaler både kortsiktigt och långsiktig. 
För att klara de närmast kommande åren är det viktigt att lösningar kommer till stånd snarast och att 
kapacitetshöjande åtgärder genomförs parallellt med förstudiearbetet. Avtalet för 
fordonsprogrammets lokaler på Tolken går ut 30 juni 2026. Serviceförvaltningen behöver därför 
diskutera med fastighetsägaren om framtiden. Om förvaltningen ska lämna Tolken den 30 juni 2026 
behöver andra lokaler för fordonsprogrammet vara färdiga till höstterminen 2026. Senast 2024 bör 
det finnas en plan för hur lokaler ska färdigställas till 2026. 

I Varbergs kommun har Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden huvudansvaret för det 
kommunala aktivitetsansvaret, i nära samarbete med Socialnämnden. Ungefär 220 ungdomar mellan 
16 och 20 år, som inte är inskrivna på någon gymnasieutbildning eller gått ur gymnasiet med 
ofullständig examen, omfattas årligen av ansvaret. Enligt Skollagen 29 kap. 9 § ska kommunen 
löpande under året erbjuda dessa ungdomar individuellt anpassade insatser som främst är inriktade 
mot studier. 

5.4 Campus Varberg och Alexandersoninstitutet 
Sveriges demografiska utveckling kommer att skapa underskott på högskoleutbildad personal inom 
ett flertal områden. Regleringsbrevet 2019 för högskolorna kan sammanfattas som så att 
utbildningsbehovet vid universitet och högskolor ska svara mot studenters efterfrågan och 
arbetsmarknadens behov. Universitet och högskolor som har tillstånd att utfärda lärar- eller 
förskollärarexamina ska planera för dimensioneringen av utbildningen till olika examina, 
inriktningar och ämneskombinationer så att den svarar mot studenters efterfrågan och 
arbetsmarknadens nationella och regionala behov. 

Under de senaste åren har det visat sig att det blir svårare att driva yrkeshögskoleutbildningar på 
entreprenad. En ny affärsmodell för drift av yrkeshögskoleutbildningar har tagits fram innebärande 
att kurser, i stället för hela utbildningar, upphandlas i större utsträckning och fler utbildningsledare 
har anställts. Övergång till den nya affärsmodellen sker successivt. 

5.5 Vuxenutbildningen, integrationsenheten och arbetsmarknadsenheten 
Vuxenutbildningen påverkas av de statliga satsningar och beslut som görs på utbildnings- och 
arbetsmarknadspolitisk nivå. Det gäller grundläggande- och gymnasiala vuxenutbildnings, särskild 
utbildning för vuxna samt SFI och studie- och karriärverksamheten (SKC). 
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Alla som från och med den 1 januari 2019 uppbär försörjningsstöd, beslutade av socialnämnden, 
hänvisas till arbetsmarknadsenheten som utför socialnämndens beslut. Detta får konsekvenser för 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden eftersom socialnämnden tidigare även anlitat externa 
utförare. 

Inriktningen för deltagarna är att alla får en likvärdig insats, ambitionen är att sänka kostnaden för 
kommunens försörjningsstöd samt ur medarbetarperspektiv tydliggöra arbetsmetodiken. För att nå 
detta är det viktigt med rätt kompetens för det som ska utföras samt att arbetet sker enligt en 
vetenskapligt förankrad metod alternativt en väl beprövad metod. 

En del är att anpassa det administrativa system som implementeras under hösten 2019 och våren 
2020 då detta system stöder en arbetsmetodik som inte är etablerad på AME. 

Vuxenutbildningen kommer att få en mer central roll inom arbetsmarknadspolitiken. 
Arbetsförmedlingen lämnar mer och mer sitt uppdrag att vara en förmedling och blir 
arbetsmarknadsmyndighet. Den rikspolitiska styrningen av arbetsmarknadspolitiken mot 
inriktningen att kontrollera befintliga aktörer och förändring av arbetsförmedlingens organisation 
förväntas vara klar under 2022/2023. Sannolikt kommer fler fristående aktörer att finnas. 
Arbetsförmedlingens besöksverksamhet kommer stängas ner och hänvisas till Statens Service 
Center. På vilket sätt det kommer att påverka VIA är inte klart men det kommer att påverka. I 
dagsläget finns Statens Service Center i Varberg Direkts lokaler, men man söker annan placering i 
Varberg. 

Det totala antalet flyktingar under 2021 beräknas till ca 104. Prognosen för 2022 ligger på 100-110. 

6. Lokaler och bedömning av framtida behov 
6.1 Utbildning 
Kommunen ansvarar för att gymnasieutbildning av god kvalitet erbjuds till samtliga ungdomar i 
kommunen (Skollag 2010:800, 15e kap 30 §). 

Utbildningen som erbjuds kan antingen anordnas av kommunen själv eller via ett samverkansavtal 
med kommun eller region. De utbildningar som erbjuds, tillsammans med antalet platser på varje 
utbildning, ska i så lång utsträckning som möjligt anpassas utifrån de önskemål som ungdomarna 
har (Skollag 15e kap 30 §). 
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Prognos för elevunderlag avser samtliga 16-18 åringar i Varbergs kommun i enlighet med 
befolkningsprognos samt en bedömning av antalet elever inom grundläggande vuxenutbildning 
(GRUV). Nyanlända elever som inte var folkbokförda i Varberg vid brytdatum för 
befolkningsprognos tillkommer då de inte ingår i prognos. 

Cirka 80% av elever folkbokförda i Varbergs kommun väljer att gå i den kommunala 
gymnasieskolan. Därutöver tillkommer prognos för elever som kommer från annan kommun och 
som väljer att gå i Varbergs kommunala gymnasieskola. 

Enligt den strategiska planen för Peder Skrivares skola är ambitionen att elever ska kunna få sitt 
förstahandsval i så stor utsträckning som möjligt, vilket idag motsvarar drygt 80 procent.  

Idag finns utbildningsverksamhet lokaliserad till flera olika platser men är koncentrerad till 
stadsområdet och PS-skolans byggnader. Verksamhet finns också på Tolken, Rosenfredsskolan, 
Campus Varberg och Tullhuset. 

Fastighet/Byggnad Verksamhet Yta, BRA Område 

HB Tolken PS, Träslövsv. Fordonsutbildning 1 761 

Stadsområdet 
– Varbergs

tätort

Campus Yrkeshögskola, 
vuxenutbildningen, högskola, AI 8 471 

Tullhuset Campus Varberg 170 

PS-skolan Gymnasieskola 
26 498 

*ex idrottshall och bibliotek

Rosenfredsskolan Estetiska programmet 1 481 

PS-skolan Hus 11 Komvux, SFI, Nyhemsskolan 1 226 

Tabell 4. Verksamhetslokaler, kvm BRA yta (bruksarea), Utbyggnadsområde 

6.1.1 Behov och förändringar - utbildning 
I investeringsplanen för perioden 2021–2025 finns 350 miljoner upptagna för ny gymnasieskola år 
2024 och för tid fram till 2024 finns 47 miljoner upptagna för kapacitetshöjande åtgärder.  

Diskussion pågår med serviceförvaltningen och kommunstyrelsens stadsutvecklingskontor (SUK) 
om möjliga lösningar till dess att en helhetslösning är klar. 
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Den kommunala gymnasieskolan bör kunna bereda plats för 2 800 gymnasieelever och 
vuxenstuderande. Målbilden innebär en ökning av antalet studieplatser med ca 1 000 mot dagens 
kapacitet på gymnasiet, samt en utökning för att även ha beredskap för att rymma delar av 
vuxenutbildningen. 

Lokalsituationen på Campus behöver ses över då det är viktigt med funktionsdugliga lokaler och att 
de motsvarar de krav som finns när det gäller dels arbetsmiljö, till exempel ventilation, värme, kyla 
och skalskydd, dels möjlighet att utveckla verksamheterna. 

6.2 Arbetsmarknad och integration 
Enheten arbetsmarknad och integration har lokaler på tre geografiska platser inom kommunen.  

Fastighet/Byggnad Verksamhet Yta, BRA Område 

Susvindsvägen 3 
(Arbetscentrum), 

Arbetsmarknadsenheten fr om 
2019-01 

679 
Stadsområdet – 
Varbergs tätort 

Härdgatan 28 B Arbetsmarknadsenhet 1 200 

Stadshus B Integrationsenheten 290 
Tabell 5. Verksamhetslokaler, kvm BRA yta (bruksarea), Utbyggnadsområde 

6.2.1 Behov och förändringar – avdelningen VIA 
För att effektivisera och möjliggöra helhetssyn behöver enheterna inom VIA ges möjlighet till 
samlokalisering för bättre utnyttjande av befintliga resurser. Översyn av lokalbehov för VIA behöver 
inledas 2021. Avtalet för Härdgatan 28 B löper ut 2023-04-30 och avtalet för Susvindsvägen 4 löper 
ut 2025-06-30. Båda avtalen förlängs med 3 år om de inte sägs upp 9 månader före avtalsslut. 

6.3 Administration 
De administrativa lokalerna består av en lokal där förvaltningens övergripande administrativa 
personal sitter. Lokalerna är centralt placerade och hyrs in av extern fastighetsägare. 
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Fastighet/Byggnad Verksamhet Yta, BRA Område 

Borgmästaregatan 20 Förvaltningslokaler UAF 119 Stadsområdet – 
Varbergs tätort 

Tabell 6. Verksamhetslokaler, kvm BRA yta (bruksarea), Utbyggnadsområde 

6.3.1 Behov och förändringar – administration 
Inga behov finns upptagna i investeringsplan för kommande år. Behovet av lokaler utökas inte utan 
möjligheten till samordning med någon annan verksamhet är det som kan vara aktuellt. Syftet är att 
minska förvaltningens lokalkostnad. 

7. Slutsatser
Det mest brådskande lokalbehovet inom utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens verksamheter 
finns inom gymnasieverksamheten. Peder Skrivares skola är i praktiken fullbelagd från och med 
höstterminen 2021. Befolkningsprognosen visar på en stadig uppgång av antalet elever i takt med 
ökad inflyttning till Varbergs kommun. 

Kommunen ansvarar för att gymnasieutbildning av god kvalitet erbjuds till samtliga ungdomar i 
kommunen (Skollag 2010:800, 15e kap 30 §). 

De utbildningar som erbjuds, tillsammans med antalet platser på varje utbildning, ska i så lång 
utsträckning som möjligt anpassas utifrån de önskemål som ungdomarna har (Skollag 15e kap 30 §). 

För att Varbergs kommun på bästa sätt ska kunna uppfylla skollagens krav ovan är det av stor vikt 
att arbetet med beslutad förstudie ”Framtida gymnasieplatser Peder Skrivares skola” prioriteras och 
samordnas med nödvändiga kapacitetshöjande åtgärder samt att evakuering under byggtid i största 
möjliga utsträckning sker inom Peder Skrivares område. 

Lokalsituationen på Campus Varberg behöver ses över då det är viktigt med funktionsdugliga 
lokaler som motsvarar de krav som finns när det gäller arbetsmiljö, till exempel ventilation, värme, 
kyla och skalskydd samt möjlighet att utveckla verksamheterna. 
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Verksamheterna inom vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad (VIA) finns idag på fyra 
olika adresser. För att möjliggöra nödvändig samverkan och effektivisering behöver verksamheterna 
på sikt samlokaliseras. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens administrativa lokaler på Borgmästaregatan 20 
uppfyller nuvarande behov. Enligt kommunens planering för stadshusen kommer förvaltningen att 
erbjudas arbetsplatser i stadshus B inom ett par år. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

§ 57 Dnr UAN 2021/0189 

13. Motion om att ge chefer och medarbetare 
bättre förutsättningar för en god och hälsosam 
arbetsmiljö - remissvar 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar 

1. Hänskjuta ärendet med ett mindre tillägg till nämnden utan förslag

till beslut.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 

Jeanette Qvist (S) och Kent Norberg (S) har i en motion föreslagit att chefer 
i Varbergs kommun ska ges likvärdiga och jämställda arbetsvillkor utifrån 
antalet underställda medarbetare per chef i samtliga verksamheter. 

I motionen lyfts att antal underställda per chef utgör en viktig faktor för en 
god arbetsmiljö och att chefer inom typiskt kvinnokodade yrken i regel har 
fler underställda medarbetare än chefer inom manskodade yrken. 
Motionärerna hänvisar till att det i personal- och hälsobokslutet för 2020 
går att utläsa att det inom flera förvaltningar, framförallt förskole- och 
grundskoleförvaltningen och socialförvaltningen, finns flera chefer som har 
över 50 underställda medarbetare medan många rapporter pekar på att 
max 20–30 medarbetare är en hållbar och hälsosam arbetsgrupp per chef. 

Motionen har skickats på remiss till samtliga nämnder och bolag. 

Beslutsunderlag 
Bilaga: Ge våra chefer och medarbetare bättre förutsättningar för en god 

och hälsosam arbetsmiljö – motion väckt av Jeanette Qvist (S) och Kent 

Norberg (S) 

Övervägande 

En välfungerad arbetsmiljö är en förutsättning för att skapa kvalitet och 
effektivitet i verksamheten. Det är också ett viktigt led i att vara en attraktiv 
arbetsgivare, då långsiktighet och uthållighet i arbetsmiljöfrågor kan bidra 
till lägre sjukskrivningstal och friska arbetsplatser. Målet för det 
systematiska arbetsmiljöarbetet inom Varbergs kommun är att förena en 
väl fungerande verksamhet med ett långsiktigt och hållbart arbetsliv. En 
utgångspunkt för arbetsmiljöarbetet i Varbergs kommun är att 
verksamheterna ska ha en chefstäthet som gör ett närvarande 
arbetsmiljöarbete möjligt. Antal medarbetare per chef är en av flera 
faktorer som påverkar både chefens och medarbetarnas förutsättningar för 
hälsa och engagemang, men också verksamhetens kvalitet. 
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Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden bedriver olika typer av 
verksamheter med skilda lokala förutsättningar, vilket gör det svårt att 
fastställa ett gemensamt nyckeltal för maximalt antal medarbetare per chef. 
Nämndens verksamheter planeras och organiseras utifrån uppdrag och 
tilldelade medel. 

Totalt finns det 14 chefer inom utbildnings- och 
arbetsmarknadsförvaltningen. Det totala antalet anställda, inklusive 
visstidsanställda är 424, vilket ger ett snitt på 30 medarbetare per chef. Det 
skiljer sig åt mellan verksamheterna, från 2 medarbetare per chef till 52 
medarbetare per chef. Många av de chefer med ett stort antal medarbetare 
har stöd i form av exempelvis biträdande rektor eller 
verksamhetsutvecklare. 

Sjukfrånvaron inom utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ligger på 
5,7 procent, vilket inte ger någon indikation på brister i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen för vidare 

hantering 
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Motion om att ge chefer och medarbetare bättre 

förutsättningar för en god och hälsosam 

arbetsmiljö - remissvar

Förslag till beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden besluta 

1. Godkänna förvaltningens överväganden och översända till

kommunstyrelsen som nämndens remissvar i ärendet.

Beskrivning av ärendet 
Jeanette Qvist (S) och Kent Norberg (S) har i en motion föreslagit att chefer i 
Varbergs kommun ska ges likvärdiga och jämställda arbetsvillkor utifrån 
antalet underställda medarbetare per chef i samtliga verksamheter. 

I motionen lyfts att antal underställda per chef utgör en viktig faktor för en god 
arbetsmiljö och att chefer inom typiskt kvinnokodade yrken i regel har fler 
underställda medarbetare än chefer inom manskodade yrken. Motionärerna 
hänvisar till att det i personal- och hälsobokslutet för 2020 går att utläsa att 
det inom flera förvaltningar, framförallt förskole- och grundskoleförvaltningen 
och socialförvaltningen, finns flera chefer som har över 50 underställda 
medarbetare medan många rapporter pekar på att max 20–30 medarbetare är 
en hållbar och hälsosam arbetsgrupp per chef. 

Motionen har skickats på remiss till samtliga nämnder och bolag. 

Beslutsunderlag 
Bilaga: Ge våra chefer och medarbetare bättre förutsättningar för en god och 

hälsosam arbetsmiljö – motion väckt av Jeanette Qvist (S) och Kent Norberg 

(S) 

Övervägande 
En välfungerad arbetsmiljö är en förutsättning för att skapa kvalitet och 
effektivitet i verksamheten. Det är också ett viktigt led i att vara en attraktiv 
arbetsgivare, då långsiktighet och uthållighet i arbetsmiljöfrågor kan bidra till 
lägre sjukskrivningstal och friska arbetsplatser. Målet för det systematiska 
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arbetsmiljöarbetet inom Varbergs kommun är att förena en väl fungerande 
verksamhet med ett långsiktigt och hållbart arbetsliv. En utgångspunkt för 
arbetsmiljöarbetet i Varbergs kommun är att verksamheterna ska ha en 
chefstäthet som gör ett närvarande arbetsmiljöarbete möjligt. Antal 
medarbetare per chef är en av flera faktorer som påverkar både chefens och 
medarbetarnas förutsättningar för hälsa och engagemang, men också 
verksamhetens kvalitet. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden bedriver olika typer av 
verksamheter med skilda lokala förutsättningar, vilket gör det svårt att 
fastställa ett gemensamt nyckeltal för maximalt antal medarbetare per chef. 
Nämndens verksamheter planeras och organiseras utifrån uppdrag och 
tilldelade medel. 

Totalt finns det 14 chefer inom utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen. 
Det totala antalet anställda, inklusive visstidsanställda är 424, vilket ger ett 
snitt på 30 medarbetare per chef. Det skiljer sig åt mellan verksamheterna, 
från 2 medarbetare per chef till 52 medarbetare per chef. Många av de chefer 
med ett stort antal medarbetare har stöd i form av exempelvis biträdande 
rektor eller verksamhetsutvecklare.  

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har lika många manliga som 
kvinnliga chefer. Kvinnliga chefer har i genomsnitt 24 medarbetare per chef, 
medan manliga chefer i genomsnitt har 37 medarbetare per chef. 

Sjukfrånvaron inom utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ligger på 5,7 
procent, vilket inte ger någon indikation på brister i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. 

Ekonomi och verksamhet 
Förslaget till beslut påverkar inte nämndens ekonomi eller verksamhet 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 

Maria Gustafsson Viktoria Thonäng 

Förvaltningschef Utvecklingsstrateg 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen för vidare hantering 



Motion till fullmäktige 2021-05-17 

Ge våra chefer och medarbetare bättre förutsättningar för en god och 

hälsosam arbetsmiljö 

I flera personal- och hälsobokslut har det konstaterats att antal underställda medarbetare per chef är 

en viktig faktor för en god arbetsmiljö, för såväl medarbetare som chefer. Det hänvisas till att 

Arbetsmiljöverket har lyft att chefer inom typiska kvinnokodade yrken i regel har fler medarbetare än 

chefer i manskodade yrken. Det finns många forskningsrapporter och även regeringsutredning som 

visar att stora arbetsgrupper leder till en tydligt försämrad arbetsmiljö för både chefer och 

medarbetare med t ex högre stress, lägre arbetstillfredsställelse, högre sjukskrivning och högre 

personalomsättning.  

I årets (2020) personal- och hälsobokslut kan vi utläsa att det inom flera förvaltningar, främst 

förskole- och grundskoleförvaltningen och socialförvaltningen, finns chefer som har över 50 

underställda medarbetare. Det finns också en stor skillnad mellan de olika verksamheterna som 

bekräftar den nationella slutsatsen att i verksamheter som är mer tekniska och oftast 

mansdominerande, är antalet medarbetare per chef betydligt lägre. Många rapporter pekar på att 

ett maxtal om 20-30 medarbetare är en hållbar och hälsosam arbetsgrupp per chef.  

Vi föreslår kommunfullmäktige besluta att 

- Ge våra chefer likvärdiga och jämställda arbetsvillkor utifrån antalet underställda

medarbetare per chef i samtliga verksamheter.

Jeanette Qvist (S) 

Kent Norberg (S) 
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§ 58 Dnr UAN 2021/0171 

14. Motion om att starta en fritidsbank i Varberg 
- remissvar 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden besluta 

1. Godkänna förvaltningens överväganden och översända till

kommunstyrelsen som nämndens remissvar i ärendet.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 

Jenny Bolgert (S) och Robin Svensson (S) har i en motion föreslagit att 
Varbergs kommun inför en fritidsbank.  

Fritidsbanken är ett svenskt koncept för att organisera gratis utlåning av 
sport- och fritidsutrustning som skänkts av privatpersoner, företag och 
organisationer till kommuninvånarna.  

I motionen hänvisas till en utredning genomförd av kultur- och 
fritidsförvaltningen rörande en ”Varbergsmodell” av en fritidsbank. 
Utredningen framhåller att det bästa alternativet, om Varbergs kommun 
vill erbjuda fri tillgång till sport- och fritidsutrustning, är en fritidsbank i 
samverkan med kommunens förvaltningar och bolag, föreningar och 
näringsliv. 

Motionärerna framhåller att en fritidsbank kan bidra till kommunens 
hållbarhetsarbete genom att växla upp arbetet med återbruk samt att 
kommuninvånare eller deltagare från kommunens arbetsmarknadsenhet 
kan få möjlighet att göra praktik eller arbetsträna på fritidsbanken.  

Motionen har skickats på remiss till förskole- och grundskolenämnden, 
kultur- och fritidsnämnden samt utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Bilaga: Starta en fritidsbank i Varberg – motion väckt av Jenny Bolgert (S) 

och Robin Svensson (S) 

Övervägande 
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen är positivt inställd till en 

fritidsbank i Varbergs kommun. Idrott och en aktiv fritid gynnar inte bara 

hälsa, utan kan också verka positivt ur integrationssynpunkt. En fritidsbank 

i Varberg skapar förutsättningar för en ökad tillgång till sport- och 

fritidsutrustning och bidrar även positivt till hållbarhetsarbetet och cirkulär 

ekonomi. 
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Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen arbetar idag med att skapa 

förutsättningar för nyanlända att komma i kontakt med idrott via 

föreningslivet.  

Bedömningen görs att en uppbyggnad av en fritidsbank i kommunal regi 

kräver att ekonomiska resurser avsätts och att kommunen har lokaler och 

en organisation för genomförandet. Sådana interna resurser saknas idag 

inom utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen. En möjlighet skulle 

kunna vara att undersöka om det inom civilsamhället finns intresse av att 

driva verksamhet för utlåning av sport- och fritidsartiklar. Praktik och 

arbetsträningsplatser skulle fortsatt kunna möjliggöras inom ramen för 

verksamheten. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden kan bidra med 

att sprida information om fritidsbanken till nämndens målgrupper. 

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

hantering 
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Motion om att starta en fritidsbank i Varberg - 

remissvar

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden besluta 

1. Godkänna förvaltningens överväganden och översända till

kommunstyrelsen som nämndens remissvar i ärendet.

Beskrivning av ärendet 
Jenny Bolgert (S) och Robin Svensson (S) har i en motion föreslagit att 
Varbergs kommun inför en fritidsbank.  

Fritidsbanken är ett svenskt koncept för att organisera gratis utlåning av sport- 
och fritidsutrustning som skänkts av privatpersoner, företag och 
organisationer till kommuninvånarna.  

I motionen hänvisas till en utredning genomförd av kultur- och 
fritidsförvaltningen rörande en ”Varbergsmodell” av en fritidsbank. 
Utredningen framhåller att det bästa alternativet, om Varbergs kommun vill 
erbjuda fri tillgång till sport- och fritidsutrustning, är en fritidsbank i 
samverkan med kommunens förvaltningar och bolag, föreningar och 
näringsliv. 

Motionärerna framhåller att en fritidsbank kan bidra till kommunens 
hållbarhetsarbete genom att växla upp arbetet med återbruk samt att 
kommuninvånare eller deltagare från kommunens arbetsmarknadsenhet kan 
få möjlighet att göra praktik eller arbetsträna på fritidsbanken.  

Motionen har skickats på remiss till förskole- och grundskolenämnden, kultur- 
och fritidsnämnden samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Bilaga: Starta en fritidsbank i Varberg – motion väckt av Jenny Bolgert (S) och 

Robin Svensson (S) 
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Övervägande 
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen är positivt inställd till en 

fritidsbank i Varbergs kommun. Idrott och en aktiv fritid gynnar inte bara 

hälsa, utan kan också verka positivt ur integrationssynpunkt. En fritidsbank i 

Varberg skapar förutsättningar för en ökad tillgång till sport- och 

fritidsutrustning och bidrar även positivt till hållbarhetsarbetet och cirkulär 

ekonomi. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen arbetar idag med att skapa 

förutsättningar för nyanlända att komma i kontakt med idrott via 

föreningslivet.  

Bedömningen görs att en uppbyggnad av en fritidsbank i kommunal regi 

kräver att ekonomiska resurser avsätts och att kommunen har lokaler och en 

organisation för genomförandet. Sådana interna resurser saknas idag inom 

utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen. En möjlighet skulle kunna 

vara att undersöka om det inom civilsamhället finns intresse av att driva 

verksamhet för utlåning av sport- och fritidsartiklar. Praktik och 

arbetsträningsplatser skulle fortsatt kunna möjliggöras inom ramen för 

verksamheten. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden kan bidra med att 

sprida information om fritidsbanken till nämndens målgrupper. 

Ekonomi och verksamhet 
Förslaget till beslut påverkar inte nämndens ekonomi eller verksamhet 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 

Maria Gustafsson Viktoria Thonäng 

Förvaltningschef Utvecklingsstrateg 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen för vidare hantering 
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Motion - Starta en fritidsbank i Varberg 

I augusti 2018 inkom en motion från Miljöpartiet om införande av en fritidsbank i Varberg. 
Fritidsbanken är ett svenskt koncept för att organisera gratis utlåning av sport- och 
fritidsutrustning som skänkts av privatpersoner, företag och organisationer till 

kommuninvånarna. Det är ett smart sätt att återanvända saker, tänka på miljön och göra det möjligt 
oavsett plånbok att delta i fritidsaktiviteter. 

Motionen avslogs då dåvarande kultur- och fritidsnämnd ansåg att konceptet fritidsbank inte var det 
mest effektiva sättet att tillgängliggöra fritidsutrustning till allmänheten. Nämnden beslutade däremot att 
beställa en utredning om en ”Varbergsmodell” av konceptet fritidsbank. 

 Utredningen visar nuläget med utlån och hyra av sport- och fritidsutrustning samt förslag på möjlig 
utveckling:  
Idag kan du låna hjälm gratis vid ishallarna, skridskor kan du hyra. Detta skulle kunna utvecklas till att du 
även kan låna skridskor gratis. Du kan låna viss utrustning via ungdomsgårdarna exempelvis kanot, men 
under ungdomsgårdens öppettider. Du kan låna skidor i Åkulla (det är dock inte tack vare kommunen 
utan Åkulla skidallians som står för det). Du kan låna cd-skivor och böcker på biblioteket. Du kan också 
köpa utrustning begagnat på second hand.  
Utredningen sammanfattas med att om man vill erbjuda allmänheten fri tillgång till sport- och 
fritidsutrustning så är det uppbyggnad av en fritidsbank i samverkan med kommunens förvaltningar och 
bolag, föreningar och näringsliv som är det bästa alternativet.  

För oss Socialdemokrater är nuläget inte tillräckligt. Vi vill ha en fritidsbank som skall innehålla 
utrustning till fritidsaktiviteter, för alla och kostnadsfritt. 
 I LUPP-enkäten för 2018, ”Så ser unga i Varbergs kommun på sina livsvillkor”, anger 10 procent av 
elever i årskurs 2 på gymnasiet att de är mycket eller ganska oroliga för familjens ekonomi. I årskurs 8 
är siffran 8 %. Vi ska ha en fritidsbank för de barn och unga som i Varbergs kommun är oroliga för 
familjens ekonomi och inte vågar fråga mamma eller pappa om de kan få prova på en sport eller 
fritidsaktivitet.  

På återvinningscentralen, Holmagärde, i Varberg kan du lämna in din fritidsutrustning som sedan 
återanvänds till Falkenbergs fritidsbank. Vi missunnar inte Falkenberg det men vi tycker självklart att vi 
ska ha en egen fritidsbank i Varberg. Vi ska också återanvända, restaurera och kunna erbjuda våra 
invånare denna möjlighet. 
 I kommunens hållbarhetsbokslut för 2020, under rubriken, ”våra konsumtionsmönster rättar sig efter 
naturens resurser och kretslopp” kan vi läsa att det finns potential att växla upp arbetet med återbruk. En 
fritidsbank är ett bra exempel på hur vi praktiskt kan gå från ord till handling där vi kan följa vårt 
hållbarhetsbokslut i stället för att det ska bli en hyllvärmare.  

Vi ser framför oss hur man kan samverka inom kommunens förvaltningar, föreningar och näringsliv. 
Som exempel kan det vara en möjlighet för invånare som behöver mer praktik för att få ett arbete, eller 
deltagare från kommunens arbetsmarknadsenhet som kan få möjlighet att arbetsträna och skapa nya 
kontakter. 
Utlåning av friluftsartiklar som tält, stormkök, liggunderlag men naturligtvis också sportartiklar skulle 
kunna få fler att hitta ut i naturen och uppleva vandringsleder i hela vår kommun och gynna näringsliv 
och föreningar på landsbygden.  
Samordna transporter och använda oss av vår lokala service på serviceorterna hade kunnat göra att alla 
kommunens invånare får ta del av fritidsbanken på ett effektivt sätt. 

Därför föreslår vi Varbergs fullmäktige att besluta 

- att kommunen inför en fritidsbank i Varberg.

Jenny Bolgert och Robin Svensson 
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Förskole- och grundskolenämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnde 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Sofie Verdin, 0340-880 00 

Begäran om yttrande - Motion om att starta en 

fritidsbank i Varberg 

Ärende 
Motion från Jenny Bolgert (S) om att starta en fritidsbank i Varberg (se bilaga). 

Diarienummer 
KS 2021/0319 

Yttrande senast 
29 oktober 2021. 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Sofie Verdin 

Kommunkansliet 



15. Förvaltningen informerar



16. Delegationsbeslut

Anmälan om kränkande behandling

Anmälan om kränkande behandling från rektor UAN 2021/0231-1, Anmälan om kränkande 
behandling, rektor Matthew Wolcott

Anmälan om kränkande behandling från rektor UAN 2021/0232-1, Anmälan om kränkande 
behandling, rektor Matthew Wolcott

Anmälan om kränkande behandling från rektor UAN 2021/0252-1, Anmälan om kränkande 
behandling, rektor Ulf Anderberg

Delegationsbeslut

Delegationsbeslut UAN 2021/0206-2,  Personuppgiftsincident. Tieto, förvaltningschef Maria 
Gustafsson

Delegationsbeslut UAN 2021/0207-2, Personuppgiftsincident blankett på medarbetarwebben, 
förvaltningschef Maria Gustafsson

Delegationsbeslut UAN 2021/0221-1, Personuppgiftsincident. Personnummer i Proceedo, 
förvaltningschef Maria Gustafsson

Delegationsbeslut UAN 2021/0230-3. Personuppgiftsincident. Överföring från Procapita till Sokigo, 
förvaltningschef Maria Gustafsson

Delegationsbeslut UAN 2021/0215-1, Avstängning av elev, rektor Matthew Wolcott

Delegationsbeslut UAN 2021/0216-1, Avstängning av elev, rektor Matthew Wolcott

Delegationsbeslut UAN 2021/0199-11, Ansökan om ersättning avseende kostnader för dagliga resor 
mellan bostad och gymnasieskola, gymnasiechef Tobias Ramstedt

Delegationsbeslut UAN 2021/0249-3, Personuppgiftsincident. Tieto 2021-10-13, förvaltningschef Maria 
Gustafsson

Delegationsbeslut UAN 2021/0012-1, Avstängning av elev, rektor Petter Öhrling

Delegationsbeslut UAN 2021/0124-1, Avstängning av elev, rektor Petter Öhrling

Delegationsbeslut UAN 2021/0255-1, Avstängning av elev, rektor Petter Öhrling

Delegationsbeslut UAN 2021/0261-2, Personuppgiftsincident. Inbrott Peder Skrivares skola, 
förvaltningschef Maria Gustafsson

Delegationsbeslut UAN 2021/0262-2, Personuppgiftsincident. API-nyckel via mail, förvaltningschef 
Maria Gustafsson
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