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Inledning 

Inledning internbudget UAN 2021 

Inget år är det andra likt och 2020 har krävt flexibilitet och kraftansträngningar utöver det 

vanliga för alla nämndens verksamheter. Coronapandemin påverkar och kommer att påverka 

även under 2021. Förhoppningen är, att de erfarenheter som gjorts kan användas för att föra 

arbetet framåt. Distansundervisning och distansarbete blev plötsligt nödvändigt. Beredskap 

finns för att snabbt ställa om på nytt om detta är ”det nya normala”. 

Gymnasieverksamheten står de kommande åren inför en stor volymökning. Arbete har pågått 

för att analysera behov och möjligheter för att fortsatt bedriva gymnasieverksamhet med god 

kvalitet som ger bra resultat. Behov har kartlagts för lokaler genom nämndens behovsanalys. 

Gymnasieskolans framtida dimensionering och programutbud planeras delvis tillsammans 

med näringslivet för att möta ett växande Varberg. 

I investeringsbudget är nu markerat för ytterligare gymnasieskola, och att planeringen ska 

fortsätta. Samtidigt tillförs pengar för att lösa lokalbehov de närmast kommande åren. Det är 

viktigt att säkerställa utvecklingen av både de praktiska och teoretiska utbildningarna, samt 

att detta sker i nära samarbete med näringsliv och akademi. 

I kommunfullmäktiges budget får nämnden kompensation för ökade kapital- och 

lokalkostnader i den elevpeng som ingår i den normala volymjusteringen. Justering av 

kompensation är gjord utefter det prognostiserade elevantalet. 

På Campus Varberg är det fortsatt högt tryck på både på högskole- och 

yrkeshögskoleutbildningarna. Satsningarna på att utveckla distansutbildningar tog extra fart 

under våren och kommer att fortsätta. 

Syftet med Alexandersoninstitutet, som är en del av Campus verksamhet, är att bedriva 

efterfrågad utveckling som samordnar och tillvaratar utvecklingsbehov kopplade till 

näringslivet lokalt och regionalt. Förhoppning finns, att en positiv spridning av projekten och 

utvecklingsarbete ger ringar på vattnet och fungerar som ett stöd för utveckling av näringsliv 

både lokalt och regionalt. 

Det symboliska ordet VIA har under året blivit det nya namnet på verksamheterna inom 

vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad. Den oro som finns i landet och även i 

Varberg för en ökad arbetslöshet med efterföljande problem, innebär ytterligare krafttag i 

samarbetet med andra berörda förvaltningar och myndigheter. Målet är ”Utbildning och 

insatser som leder till arbete, studier och goda möjligheter att försörja sig”, vilket innebär 

åtgärder från första dagen. 2,0 miljoner kronor tillförs i driftsbudget för 2021 för att fortsätta 

det arbete som påbörjats under 2020. 

Samarbete är centralt för att lyckas med uppdragen från fullmäktige. Diken som eventuellt 

finns mellan olika aktörer måste överbryggas. Det strukturella arbete som pågått alltsedan ny 

nämndsorganisation sjösattes för 2 år sedan fortsätter i alla delar. Förändringar i 

organisation kommer på plats och fördelar i arbetet ger goda möjligheter att 

”Rusta individer för framtiden genom att möjliggöra ett livslångt lärande för alla” och skapa 

”Gemensamma mötesplatser för utbildning och arbetsliv och stärka elevers och studenters 

valkompetens och näringslivets utveckling” 

Eva Pehrsson-Karlsson (C) ordförande i utbildnings-och arbetsmarknadsnämnden 



 

3 

Mål och inriktning 

Nämndsmål 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har beslutat om följande nämndsmål för perioden 

2020-2023: 

1. Vi rustar individer för framtiden genom att möjliggöra ett livslångt lärande för alla. 

2. Utbildning och insatser som leder till arbete, studier och goda möjligheter att försörja sig 

3. Gemensamma mötesplatser för utbildning och arbetsliv stärker elevers och studenters 

valkompetens och näringslivets utveckling. 

Målen utgår från kommunfullmäktiges strategiska målområden och prioriterade mål för 

perioden 2020-2023. De av kommunfullmäktiges strategiska målområden som utbildnings- 

och arbetsmarknadsnämnden tar särskilt ansvar för är Ett samhälle för alla och Livskraftigt 

näringsliv. 

Vi rustar individer för framtiden genom att möjliggöra ett livslångt lärande för 

alla 

"Vi rustar individer för framtiden genom att möjliggöra ett livslångt lärande för alla" svarar 

upp mot fullmäktiges strategiska målområde "Ett samhälle för alla." 

Alla elever och studenter ska nå kunskapskraven för sin utbildning och därmed rustas för 

fortsatta studier och yrkesliv. Det ska skapas förutsättningar för ett livslångt lärande för alla 

och flexibla möjligheter till lärande ska utvecklas. Samtliga elever inom nämndens 

ansvarsområde ska erbjudas en öppen, jämställd och inkluderande miljö som är fri från 

diskriminering och där mångfald ses som en tillgång. 

Utbildning och insatser som leder till arbete, studier och goda möjligheter att 

försörja sig 

"Utbildning och insatser leder till arbete, studier och goda möjligheter att försörja" sig svarar 

upp mot fullmäktiges strategiska målområde "Livskraftigt näringsliv." 

Det är viktigt att skapa attraktiva utbildningar med hög kvalitet som är anpassade efter 

näringslivets behov av kompetens. Kvalitet och omfattning i programutbud för 

gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, vuxenutbildningen och yrkeshögskolan ska fortsätta 

utvecklas. 

Individer som behöver försörjningsstöd ska ges möjlighet till egenförsörjning genom 

yrkesutbildningar, coaching, praktikplatser och arbetsförberedande stöd. Ungdomars 

möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden ska prioriteras. 

Gemensamma mötesplatser för utbildning och arbetsliv stärker elevers och 

studenters valkompetens och näringslivets utveckling 

"Gemensamma mötesplatser för utbildning och arbetsliv stärker elevers och studenters 

valkompetens och näringslivets utveckling" svarar upp mot fullmäktiges strategiska 

målområde "Ett samhälle för alla och Livskraftigt näringsliv." 

För att stärka kopplingarna mellan utbildning och arbetsliv behöver gemensamma 

mötesplatser skapas på olika nivåer och med olika inriktningar. Elever och studenter ska ges 

möjlighet till kvalitativ studie- och yrkesvägledning och genom sin utbildning på olika sätt 
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erbjudas möjlighet att komma i kontakt med arbetslivet. Viktiga delar är jobbskuggning, 

studiebesök, anordnade branschdagar samt Arbetsförlagt lärande (APL) och Lärande i arbete 

(LIA). 

Mötesplatser och forum för samarbete och samverkan med det lokala näringslivet, akademier 

och arbetsmarknadens aktörer ska fortsätta utvecklas. Kommunen behöver arbeta för en 

samlad strategi och gemensam dialog med näringslivet. 
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Planeringsförutsättningar 

Nuläge i verksamheten 

Förutsättningarna i kommunfullmäktiges budgetbeslut 2021 och för perioden 2022 till 2025 

är 2020 års budget med kompensation för löne- och kostnadsökningar samt för 

volymförändringar. Till detta kommer ett effektiviseringskrav på 1 % per år under perioden. 

Utöver detta kommer ytterligare anpassningsåtgärder på 0,8 mnkr för 2021 utifrån 

fullmäktiges uppdrag till kommundirektörens i budget för 2020. Anpassningsåtgärden 

kommer att hanteras tillsammans med serviceförvaltningen och upphandlingsavdelningen. 

Nämnden kommer fortsatt att påverkas av covid 19. Påverkan är både ekonomisk och 

verksamhetsmässig. I nuläget (nov 2020) sker en ökning av antalet smittade personer i 

Halland. Detta kan leda till distansundervisning för gymnasiet samt att Campus Varberg och 

vuxenutbildningen fortsätter med distansundervisning. Arbetslösheten har under de första 

höstmånaderna sjunkit något, men det finns en osäkerhet framåt med hänvisning till 

situationen i nuläget. Statsbidragen för vuxenutbildningen (yrkesvux) återgår till 70% av 

kostnaden från den 1 januari 2021 efter att ambitionen under 2020 varit full 

kostnadstäckning 

Utblick 

Nämndens verksamheter, utbildning, arbetsmarknad och integration är avgörande för att 

dämpa konjunkturnedgången i samhället. Det är viktigt att fortsätta utveckla det 

kompensatoriska uppdraget och demokratiuppdraget som är en förutsättning och skapar 

möjligheter till att inkludera alla. 

Coronapandemin har tagit ny fart under hösten och restriktioner har införts runt om i landet. 

Osäkerheten om utvecklingen är därför mycket stor. I SKR:s ekonomirapport från oktober 

2020 ges en prognos endast för 2020 med hänvisning till den stora osäkerheten och därefter 

följer ett scenario för samhällsekonomin. 

Nämnden har flera utmaningar för perioden exempelvis lokalförsörjning, digitalisering och 

kompetensförsörjning. 

När det gäller kompetensförsörjning har nämnden två utmaningar, att bibehålla andelen 

behöriga lärare på PS samt att erbjuda utbildning som efterfrågas i ett växande Varberg. 

Nämndens uppdrag och ekonomiska ram enligt 
kommunfullmäktiges budget 

Budget 2020 Prognos 2020 Budget 2021 

336,7 335,4 344,4 

Nämndens ram är på 344,4 mnkr efter effektiviseringskraven samt med uppräkning av löne-

och prisökningar. I ramen ingår även volymkompensation för åldersgruppen 16 -18 år. 

Nämnden kompenseras bland annat för lönerörelsen under 2021. 

När det gäller statsbidrag så blir ersättningen för vuxenutbildningen 70 % av kostanden. Det 

har under 2020 tagits en mängd beslut av olika myndigheter om stöd till kommuner och 

näringsliv. Hur detta blir under 2021 är svårt att förutse. 
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Internbudget 2021 

Verksamhetsförändringar 

Nämnden har hanterat effektiviseringskravet på 1 %. De 0,8 mnkr som är nämndens 

anpassningsåtgärder måste hanteras tillsammans med serviceförvaltningen och 

kommunstyrelsens upphandlingsenhet. Det finns en viss osäkerhet att dessa anpassningar 

inte får full effekt för 2021 och utav denna anledning har nämnden reserverat 0,5 mnkr på 

förvaltningens stab. 

Detaljbudget 

Nedan följer kommunfullmäktiges ram fördelad per verksamhet utifrån budgetunderlaget i 

augusti kompletterat med förändringar beslutade av kommunfullmäktige i november. 

Verksamhet Budget 2020 mnkr prognos 2020 
mnkr 

Budget 2021 mnkr 

Politisk verksamhet 1,4 1,4 1,4 

Näringslivsfrämjande åtgärder 
AI 

2,2 2,2 2,2 

Gymnasieskola 241,3 240,0 247,9 

Gymnasiesärskola 11,3 11,3 11,4 

Grundläggande 
vuxenutbildning 

3,0 3,0 3,1 

Gymn. vuxen och 
påbyggnadsutbildning 

11,1 11,1 11,4 

Lärvux 2,5 2,5 2,5 

Högskoleutbildning 23,6 23,6 23,6 

Svenska för invandrare 3,7 3,7 3,7 

Kommunens aktivitetsansvar 1,3 1,3 1,3 

BU gemensamt 13,4 13,4 12,1 

Flyktingverksamhet 0 0 0 

Arbetsmarknadsåtgärder 21,7 21,7 23,6 

Summa 336,7 335,4 344,4 

Nedan är 2021 år budget fördelad per avdelning inom nämndens område och det är denna 

fördelning som ligger till grund för nämndens ekonomiska uppföljningar under 2021. 

 Budget 2020 
mnkr 

Prognos 2020 
mnkr 

Budget 2021 
mnkr 

Nämnd 1,4 1,4 1,4 

Stab, adm. o kommunikation 20,0 20,0 19,1 

Peder Skrivares skola (PS) 254,7 253,4 261,9 

Campus Varberg (CV) 20,6 20,6 20,6 

Vuxenutbildning, Integration och 
Arbetsmarknadsenhet (VIA) 

40,0 40,0 41,4 

SUMMA 336,7 335,4 334,4 
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Nämnd 

Under 2021 planeras för 8 nämndsammanträden dvs samma antal som under 2020. 

Stab, adm. och kommunikation 

Kommunikationsenheten som tidigare organisatoriskt tillhört på Campus Varberg tillhör 

sedan ett år tillbaka förvaltningens stab med fortsatt placering på Campus Varberg. 

Organisationen är en framgång bland annat med tanke på den pandemi som pågår, och det 

ökade behovet av kommunikation internt och externt. 

Det finns en central pott under förvaltningschefens ansvar för att möta oförutsedda 

händelser under året motsvarande ca 3 mnkr. Den centrala potten består av 1,1 mnkr från 

gymnasieutbildningen, 0,5 mnkr från arbetsmarknadsenheten, 0,3 mnkr från Campus 

Varberg och resterande är för oförutsedda händelser. 

Peder Skrivares skola 

PS är ett starkt varumärke. Gymnasieskolan erbjuder en bred palett av utbildningar, med hög 

kvalitet, vilket stödjer Varbergs vision om att ”förenkla människors vardag och inspirera dem 

att uppnå sina drömmar”. Kvaliteten i samtliga utbildningar är god och ska bibehållas och 

utvecklas. Samarbete med näringslivet för att göra utbildningarna adekvata för 

arbetsmarknaden är väsentligt. 

I lärarförbundets ranking ”Bästa skolkommun 2020” har resultatet för Varbergs kommunala 

gymnasieskola förbättrats när det gäller andelen elever med fullföljd gymnasieutbildning 

efter 3 år. Från 110 plats 2019 till plats 91 2020. 

Varberg är en starkt växande kommun. Den kommunala gymnasieskolan måste förberedas 

för att kunna möta fler elever. I dag väljer drygt 80 % av målgruppen den kommunala 

gymnasieskolan. 

Antal invånare 16 - 18 år ökning i procent jämfört med 2019 

2019 2 144 

2021 2 269 6 % 

2025 2 552 19 % 

2030 2 805 31 % 

Skolans lokaler ska vara adekvata för framtida utveckling. 

*Behovsanalys har beslutats och åtgärdsplan för att möta en ökade volymen behöver tas fram 

omgående. 

* Systematiskt arbete med att kvalitetssäkra övergångar grundskola - gymnasieskola fortgår. 

* Programmen utvecklas vidare och platser dimensioneras efter behov. 

Specialpedagogiska teamet som startade under hösten 2019 behöver utvecklas för att kunna 

omfatta de nationella programmen i större omfattning. 

Från och med höstterminen 2021 kommer PS att utöka sitt programutbud med ett hotell- och 

turismprogram. 

Arbetet för att minska utanförskap bland barn och unga involverar flera förvaltningar som 

tillsammans behöver skapa tidiga och samordnade insatser. En avsiktsförklaring för 
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arbetssätt för barn och unga som löper risk för utsatthet eller utanförskap är framtagen 

mellan utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, förskole- och 

grundskoleförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen samt socialförvaltningen. Det 

arbete som sker i enlighet med avsiktsförklaringen behöver fortsätta att utvecklas och 

fördjupas. 

Campus Varberg 

I dag är utbudet av möjligheter för ett livslångt lärande större än någonsin och processen 

styrs i högre utsträckning av individens och inte samhällets behov. Modellerna och 

strukturerna för hur vi jobbar med det livslånga lärandet har förändrats och består av flera 

olika angreppssätt och valmöjligheter. Exempel på detta är individanpassade tjänster på 

nätet såsom Youtube, Ted Talks, tutorials etc. 

Campus Varberg (CV) och Alexandersoninstitutets löfte är att erbjuda efterfrågade 

utbildningar och efterfrågad utveckling. Verksamhetsidén är att skapa en motorfunktion 

genom att agera mäklare av kunskap och möjliggörare genom mötesplatser. Viktigt att hitta 

samarbeten kopplat till forskning. Från och med 2020 har CV ett utökat samarbete med 

Sparbankstiftelsen Varberg och utlyser stipendier för forskning kopplad till utbildningar som 

erbjuds på CV. 

Mäklandet av kunskap bygger på relationer och nätverk. Verksamheten är i rollen som 

mäklare i starkt behov av att veta vilken kompetens som efterfrågas och vem som kan erbjuda 

den. Rollen som mäklare är att skapa förutsättningar för kunskapsöverföring. UAF utvecklar 

samarbetsprocesser med Näringslivs- och destinationskontoret (NOD) för att vara 

uppdaterad kring vad näringslivet efterfrågar. CV har sedan 2020 rollen som mäklare i 

erbjudandet av efterfrågad forskning i samarbete med Sparbankstiftelsen Varberg. 

För att möjliggöra kunskapsöverföringen behövs en plattform mellan mottagare och sändare. 

Plattformen ska tillhandahålla de förutsättningar som krävs och som möter upp mot de 

förväntningar som ställs. Som en central mötesplats i Varbergs kommun behöver satsning 

göras för att möta det allt mer digitaliserade samhället. Campus Varberg är en modern 

mötesplats i tiden. 

Effekten av kunskapsöverföringen blir motorn med syfte att skapa ökad attraktivitet och 

konkurrenskraft lokalt, regionalt och nationellt. Det är viktigt att effekten är långsiktig och 

bred. 

Campus Varberg är numera ett renodlat campus med yrkeshögskola och högskola. 

Utmaningen är att utöka antalet utbildningar för att kunna möta behovet en sviktande 

konjunktur. Alexandersoninstitutet har en viktig funktion som motor i arbetet med 

efterfrågad utbildning. Det är i samarbete och nätverk som framtida behov uppdagas. 

Vuxenutbildning, Integration och Arbetsmarknad 

Under 2020 har avdelningens uppdrag renodlats utifrån verksamhetens tre huvudspår. 

Det som har skett är att all utbildningsverksamhet som bedrivs inom 

Arbetsmarknadsenheten har flyttats till Vuxenutbildningen. 

Vuxenutbildningens uppdrag har breddats och kommer innehålla utbildningsinsatser som 

inte är kopplat till gymnasieutbildningar. 

Samverkan inom regionen för att skapa utbildningar som leder till arbete har intensifierats. 
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Integrationsenheten är i närmare samarbete med de två övriga enheterna, utbildning och 

sysselsättning, och en flexibel enhet byggs upp med stöd av personella resurser som finns hos 

Arbetsmarknadsenheten och Vuxenutbildningen. Under 2021 kommer troligtvis antalet 

nyanlända att återgå, under 2020 mottogs väldigt få personer till Varbergs kommun. 
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Långtidsplan 2022-2025 

Verksamhetsförändringar 

Nämndens reglemente pekar på följande: "Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ska 

med uppmärksamhet följa utvecklingen i de frågor som faller inom nämndens 

kompetensområden och ta de initiativ och lägga fram de förslag som nämnden finner 

påkallat." 

En grundläggande utgångspunkt i styrmodellen är att god måluppfyllelse bygger på 

samarbete. För att största möjliga nytta ska uppnås för kommuninvånarna ska nämnder och 

bolag samarbeta både i arbetet med att ta fram sina mål och i arbetet för att uppnå dem. För 

att klara de kommande årens arbete i ett växande Varberg behövs det nytänkande, 

framåtanda, kunskap och mod för att möta de utmaningar som kommunen står inför. Detta 

kräver i alla delar ett kommunövergripande samarbete. 

För att få människor att växa och att uppnå sina drömmar är det viktigt att vara offensiv 

snarare än reaktiv när det gäller utbildningar och möjlighet till att få människor till egen 

försörjning. 

Hållbarhetsmålen 2017 - 2025 är viktiga och nämnden arbetar hela tiden med att "i Varberg 

ska ges förutsättningar för människor att må bra. Vi tar gemensamt ansvar för att vår välfärd 

och samhällsutveckling inte sker på bekostnad av andra människor eller miljön." Detta 

tillsammans med FN:s agenda 2030 med 17 globala mål där mål nr 4 är utbildning kan 

utgöra grunden för verksamheten. 

"Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Trots det beräknas fortfarande 774 

miljoner människor i världen inte kunna skriva och läsa, varav två tredjedelar är kvinnor. 

Forskning visar att inkluderande utbildning av god kvalitet för alla är en av de viktigaste 

grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i varje samhälle. 

Utbildningssystem världen över måste möta människors behov under hela livet – från 

förskola, grundskola, gymnasium och högre utbildning, samt alla människors lika möjlighet 

till livslångt lärande som gynnar deltagande i arbets- och samhällsliv. Utbildning är nyckeln 

till välstånd och öppnar en värld av möjligheter som gör det möjligt för var och en av oss att 

bidra till ett hållbart samhälle." (Citat ur mål nr 4 Agenda 2030). 

För att nå målet är det mycket viktigt att inkluderingsarbetet inriktar sig på utbildning 

och/eller arbete. En satsning i integrationsarbetet behöver göras för kvinnor och flickor som 

bidrar till att de på ett aktivt sätt ska kunna delta i samhällsdebatten. (Agenda 2030 mål nr 5 

Jämställdhet.) I ett växande Varberg måste detta hanteras och ett misslyckande skapar 

utanförskap. 

Peder skrivares skola 

Gymnasieutbildningen i Varberg håller en god kvalitet och står sig i konkurrensen med andra 

gymnasieskolor. För att möta ett växande Varberg är det viktigt att bibehålla kvalitén i den 

kommunala gymnasieskolan. Samverkan med näringslivet är oerhört viktigt för att nämnden 

ska ha möjlighet att förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar. 

I lärarförbundets ranking ”Bästa skolkommun 2020” har resultatet för Varbergs kommunala 

gymnasieskola förbättrats när det gäller andelen elever med fullföljd gymnasieutbildning 

efter 3 år. Från 110 plats 2019 till plats 91 2020. 
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Campus Varberg 

Ett av förvaltningen uppdrag för att uppnå nämndens beslutade mål är att skapa ett bättre 

och tydligare kontaktnät med näringslivet samt att möta upp med de utbildningsbehov som 

näringslivet efterfrågar. Att få fler högskoleutbildningar och yrkeshögskoleutbildningar till 

Varberg är ett av nämndens prioriterade uppdrag och en god förutsättning att skapa ett 

starkare samarbete med näringslivet. Samarbetet med Sparbankstiftelsen Varberg kring 

efterfrågad forskning förväntas stärka CVs attraktivitet i ökat samarbete med lärosäten i syfte 

att erbjuda Varberg högre utbildning inom fler områden. 

I takt med att samarbetet med olika lärosäten breddas och yrkeshögskolan utvecklas kommer 

lokalbeståndet på Campus Varberg behöva ses över. 

Vuxenutbildning, integrationsenhet och arbetsmarknadsenhet 

Denna avdelning står inför stora förändringar som är kopplat till förändringar i 

arbetsmarknadspolitiken. 

Nämnden erhåller i den antagna budgeten ytterligare 2 mnkr från och med 2021 för att möta 

de förändringar som sker inom arbetsmarknadsområdet. Nämnden fördelar ut 1,5 mnkr till 

arbetsmarknadsenheten och resterande 0,5 mnkr blir en buffert för, om så krävs, kunna 

hantera nämndens anpassningsåtgärder. 

Vuxenutbildningen är en viktig del i en sviktande konjunktur och här är det viktigt att möta 

målgrupper innan de blir beroende av ekonomiskt bistånd. 
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Investeringsplan 2021-2025 
 Projektkalkyl/ 

löpande 
investeringar 

prognos 
utfall 
tom 
2020 

Budget 
2021 
exklusive 
överföring 

Ram 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 

49,8 2,7 14,8 14,8 14,8 13,8 2,8 

Påbörjade projekt        

Ram för mindre 
investeringar 

2,8 2,7 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 

Nya projekt utan 
förstudie 

       

Kapacitetshöjande 
åtgärder gymnasieskola 

47,0  12,0 12,0 12,0 11,0  

Gymnasieskola X    X X X 

Ram för mindre investeringar kommer under 2021 fördelas av förvaltningschefen i likhet 

med förgående år. 

Kapacitetshöjande åtgärder för gymnasieskola 

Nämnden tog den 24 april 2019 beslut om en behovsanalys för en ny gymnasieskola. 

Behovsanalysen är översänd till kommunstyrelsen och arbetet med åtgärdsvalet pågår. Det är 

viktigt att åtgärdsvalet snarast hanteras av kommunstyrelsen så nämnden får en inriktning 

att förhålla sig till. De stora kostnaderna för investeringen ligger i slutet av perioden. För att 

klara av ökningen av elever fram till en permanent lösning är klar kan det komma att behövas 

kapacitetshöjande åtgärder, investeringar/inhyrningar som kan betraktas som åtgärder av 

akutstrategisk karaktär. Det kan vara moduler som innebär anläggningskostnader som 

hanteras som en investering därför förslår nämnden att det budgeteras för detta från och 

med 2021 och framåt. Ovanstående investering på 47 mnkr genererar en hyra på ca 4 mnkr 

per år. Total hyra för gymnasiet 2021 är 20,5 mnkr. 
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§ 50 Dnr UAN 2020/0167 

5. Principer för beräkning av bidragsbelopp 
till huvudmän för fristående gymnasieskola 
samt interkommunala ersättningar 2021 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 

1. Hänskjuta ärendet till nämnden utan förslag till beslut.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 

Bidrag till huvudmän för fristående verksamheter 
För att ge enskilda huvudmän ekonomiska förutsättningar för att bedriva 
fristående gymnasieskola är hemkommunen skyldig att lämna bidrag till 
huvudmannen för varje elev på ett nationellt program vid skolenheten. 
Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa fall kan huvudmannen även 
få bidrag i form av tilläggsbelopp. 

Ersättningen till de fristående verksamheterna bygger på att den så kallade 
likabehandlingsprincipen, som innebär att bidrag ska bestämmas enligt 
samma grunder som hemkommunen tillämpar vid fördelning av resurser 
till sina egna motsvarande verksamheter. 

Interkommunala ersättningar 
I gymnasieskolan ska den kommunen som på ett nationellt program har 
tagit emot en elev från en annan kommun ersättas för sina kostnader för 
elevens utbildning. Den mottagande kommunen har alltid rätt till 
interkommunal ersättning oavsett vilken grund mottagande vilar på. Vid 
beräkningen av ersättningens storlek har det dock betydelse om eleven har 
tagits emot vid gymnasiet i första eller i andra hand. 

Om elev tas emot i första hand på ett nationellt program kan mottagande 
skolhuvudman och elevens hemkommun komma överens om ett pris. Om 
det inte sker ska ersättningen motsvara mottagarkommunens självkostnad 
för eleven. 

Om eleven tagits emot i andra hand ska ersättningen högst uppgå till den 
kostnad som hemkommunen själv har för motsvarande utbildning. Är 
mottagarkommunens kostnad lägre, ska hemkommunen istället ersätts den 
lägre kostnaden. 

Tillämpliga föreskrifter 
Av 16 kap. 52 § skollagen följer att hemkommunen ska lämna bidrag till 
huvudmannen för varje elev på nationellt program vid skolenheten som 
kommunen var skyldig att erbjuda utbildning på ett nationellt program vid 
den tidpunkt när utbildningen påbörjades. Bidraget består av ett 
grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp. 
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Grundbeloppet ska enligt 16 kap. 53 § skollagen avse ersättning för, 
undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration, 
mervärdesskatt och lokalkostnader. Tilläggsbelopp ska enligt 16 kap. 54 § 
skollagen lämnas för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd 
eller ska erbjudas modersmålsundervisningen.  

Enligt 13 kap. 1 § gymnasieförordningen ska bidrag till enskilda huvudmän 
för gymnasieskola fastställas per kalenderår. Bidraget ska grunda sig på 
hemkommunens budget för det kommande budgetåret och beslutas före 
kalenderårets början. Av 13 kap. 3 § skolförordningen följer vilka kostnader 
som ska ingå i beräkningen av ersättningen i respektive kostnadsslag till de 
enskilda huvudmännen. 

Enligt 16 kap. 50 § skollagen ska en kommun som på ett nationellt program 
har antagit en elev som inte är hemmahörande i kommunen eller i 
samverkansområdet för utbildningen ersättas för sina kostnader för elevens 
utbildning av dennes hemkommun (interkommunal ersättning). Om inte 
den anordnande kommunen och elevens hemkommun kommer överens ska 
den interkommunala ersättningen motsvara anordnarens självkostnad 
enligt 16 kap. 51 § skollagen. När en elev tagits emot i andra hand ska 
ersättningen emellertid högst uppgå till den kostnad som hemkommunen 
själv har för motsvarande utbildning. Är anordnarens kostnad lägre ska 
hemkommunen i stället ersättas för den lägre kostnaden. 

Beslutsunderlag 
Beräkning av bidragsbelopp till huvudman för fristående gymnasieskola 

(bilaga A) 

Kommunens kostnad vid beräkning av interkommunala ersättningar 

avseende gymnasieskola vid mottagning i andra hand (bilaga B) 

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

efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser 

till sina egna respektive verksamheter och även i övrigt i enlighet med 

tillämpliga föreskrifter. En tillämpning av dessa grundbelopp tillsammans 

med övriga principer för bestämmande av bidragsbelopp som framgår av 

nämnda bilaga innebär därmed att skollagens regler om likabehandling 

upprätthålls. 

Med bakgrund av att vissa huvudmän utöver grundbeloppet även kan vara 

berättigade till tilläggsbelopp är det lämpligt att uppdra åt 

förvaltningschefen att besluta om bidragsbelopp till enskild huvudman. 

Den beräkning av kommunens kostnad som tagits fram för beräkning av 

interkommunala ersättningar avseende gymnasieskola vid mottagning i 

andra hand har gjorts efter samma grunder som kommunen tillämpar vid 

fördelning av resurser till sina egna motsvarande verksamheter. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Gymnasiechef Tobias Ramstedt 
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Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Dan Persson,  0340-69 70 74 

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 

Principer för beräkning av bidragsbelopp till 

huvudmän för fristående gymnasieskola samt 

interkommunala ersättningar 2021.

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden besluta. 

1. Bidragsbelopp till huvudmän för fristående gymnasieskola för 2021 ska

beräknas i enlighet med vadd som framgår i bilaga A.

2. Uppdra åt förvaltningschefen att besluta om bidragsbelopp till

respektive huvudman för gymnasieskola.

3. Kommunens kostnad vid beräkning av interkommunala ersättningar

avseende gymnasieskola vi mottagning i andra hand fastställs i enlighet

med vad som framgår i bilaga B.

Beskrivning av ärendet 
Bidrag till huvudmän för fristående verksamheter 
För att ge enskilda huvudmän ekonomiska förutsättningar för att bedriva 
fristående gymnasieskola är hemkommunen skyldig att lämna bidrag till 
huvudmannen för varje elev på ett nationellt program vid skolenheten. 
Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa fall kan huvudmannen även få 
bidrag i form av tilläggsbelopp. 

Ersättningen till de fristående verksamheterna bygger på att den så kallade 
likabehandlingsprincipen, som innebär att bidrag ska bestämmas enligt 
samma grunder som hemkommunen tillämpar vid fördelning av resurser till 
sina egna motsvarande verksamheter. 

Interkommunala ersättningar 
I gymnasieskolan ska den kommunen som på ett nationellt program har tagit 
emot en elev från en annan kommun ersättas för sina kostnader för elevens 
utbildning. Den mottagande kommunen har alltid rätt till interkommunal 
ersättning oavsett vilken grund mottagande vilar på. Vid beräkningen av 
ersättningens storlek har det dock betydelse om eleven har tagits emot vid 
gymnasiet i första eller i andra hand. 

Om elev tas emot i första hand på ett nationellt program kan mottagande 
skolhuvudman och elevens hemkommun komma överens om ett pris. Om det 
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inte sker ska ersättningen motsvara mottagarkommunens självkostnad för 
eleven. 

Om eleven tagits emot i andra hand ska ersättningen högst uppgå till den 
kostnad som hemkommunen själv har för motsvarande utbildning. Är 
mottagarkommunens kostnad lägre, ska hemkommunen istället ersätts den 
lägre kostnaden. 

Tillämpliga föreskrifter 
Av 16 kap. 52 § skollagen följer att hemkommunen ska lämna bidrag till 
huvudmannen för varje elev på nationellt program vid skolenheten som 
kommunen var skyldig att erbjuda utbildning på ett nationellt program vid 
den tidpunkt när utbildningen påbörjades. Bidraget består av ett grundbelopp 
och i vissa fall ett tilläggsbelopp. 

Grundbeloppet ska enligt 16 kap. 53 § skollagen avse ersättning för, 
undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration, mervärdesskatt 
och lokalkostnader. Tilläggsbelopp ska enligt 16 kap. 54 § skollagen lämnas för 
elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas 
modersmålsundervisningen.  

Enligt 13 kap. 1 § gymnasieförordningen ska bidrag till enskilda huvudmän för 
gymnasieskola fastställas per kalenderår. Bidraget ska grunda sig på 
hemkommunens budget för det kommande budgetåret och beslutas före 
kalenderårets början. Av 13 kap. 3 § skolförordningen följer vilka kostnader 
som ska ingå i beräkningen av ersättningen i respektive kostnadsslag till de 
enskilda huvudmännen. 

Enligt 16 kap. 50 § skollagen ska en kommun som på ett nationellt program 
har antagit en elev som inte är hemmahörande i kommunen eller i 
samverkansområdet för utbildningen ersättas för sina kostnader för elevens 
utbildning av dennes hemkommun (interkommunal ersättning). Om inte den 
anordnande kommunen och elevens hemkommun kommer överens ska den 
interkommunala ersättningen motsvara anordnarens självkostnad enligt 16 
kap. 51 § skollagen. När en elev tagits emot i andra hand ska ersättningen 
emellertid högst uppgå till den kostnad som hemkommunen själv har för 
motsvarande utbildning. Är anordnarens kostnad lägre ska hemkommunen i 
stället ersättas för den lägre kostnaden. 

Beslutsunderlag 
Beräkning av bidragsbelopp till huvudman för fristående gymnasieskola 

(bilaga A) 

Kommunens kostnad vid beräkning av interkommunala ersättningar avseende 

gymnasieskola vid mottagning i andra hand (bilaga B) 

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

samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till sina 

egna respektive verksamheter och även i övrigt i enlighet med tillämpliga 

föreskrifter. En tillämpning av dessa grundbelopp tillsammans med övriga 

principer för bestämmande av bidragsbelopp som framgår av nämnda bilaga 

innebär därmed att skollagens regler om likabehandling upprätthålls. 

Med bakgrund av att vissa huvudmän utöver grundbeloppet även kan vara 

berättigade till tilläggsbelopp är det lämpligt att uppdra åt förvaltningschefen 

att besluta om bidragsbelopp till enskild huvudman. 

Den beräkning av kommunens kostnad som tagits fram för beräkning av 

interkommunala ersättningar avseende gymnasieskola vid mottagning i andra 

hand har gjorts efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning 

av resurser till sina egna motsvarande verksamheter. 

Ekonomi och verksamhet 
Påverkas inte då det hanteras inom fastställd budget. 

Samråd 
Information till FSG den 9 december. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 

Maria Gustafsson Dan Persson 

Förvaltningschef Administrativ chef 

Protokollsutdrag 
Gymnasiechef Tobias Ramstedt 

Controller Vera Michaelsson 
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Dnr UAN 2020/0172 § 51

6. Lokalrevision 2020 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden besluta 

1. Godkänna lokalrevision för utbildnings- och

arbetsmarknadsnämnden 2020.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

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 2020. 

Beslutsunderlag 
Bilaga – Lokalrevision för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

2020. 

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

hantering. 
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Lokalrevision 2020

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden besluta 

1. Godkänna lokalrevision för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

2020.

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 2020. 

Beslutsunderlag 
Bilaga – Lokalrevision för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2020. 

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 Intendent/enhetschef 

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 kommunsansvarsområde enligt nedan:

Gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och lärvux
Campus Varberg
Vuxenutbildning
Integrationsenheten
Arbetsmarknadsenheten (exklusive försörjningsstöd och dagligverksamhet)

I Varberg finns deten kommunal gymnasieskola, Peder Skrivares skola (PS) och tre fristående
gymnasieskolor. På Peder Skrivares gymnasieskola finns även gymnasiesärskolan.

Campus Varberg består avverksamheterna Yrkeshögskola, Campus för högskoleutbildningar och
Alexandersoninstitutet.

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

1.1 Befolkningsutveckling och lokalbehov
Befolkningsutvecklingen inom förvaltningensmålgrupper (se diagram 1) ökar stadigt fram till
2034 enligt befolkningsprognos från mars 2020. Den största ökningen finns inom vuxna och unga
vuxna 26- 55 år.

Detmest brådskande lokalbehovetfinns idag inom gymnasieverksamheten.
- Hyreskontraktet för fordonsutbildningens nuvarande lokaler går ut 2026-06-30.
- Lokalanpassningar nödvändiga för att möta elever med neuropsykiatriska

funktionsvariationer (NPF)
- Ett generelltökande elevantal på gymnasiet.

Lokalsituationen på Campus Varberg behöver ses över då det är viktigtmed funktionsdugliga
lokaler och att de motsvarar de kravsom finns när detgäller dels arbetsmiljö, till exempel
ventilation, värme, kyla och skalskydd, samtmöjlighet att utveckla verksamheterna.
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Diagram 1. Befolkning inom nämndens målgrupper(prognos mars 2020)

Förvaltningen hyr totaltnästan 42,000kvadratmeterbruttoarea lokalermed en total
årshyreskostnad på 35,8 Mkr. Detta motsvarar10 %avkommunenstotala lokalyta och årliga
lokalhyreskostnader. Nämnden hyr samtliga lokaler avServicenämnden. Hyresbeståndet består
av28% som ägs avexterna fastighetsägare och 72 %som ägs avVarbergs kommun.

Diagram 2. Antal kvm BRA per verksamhetstyp201
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2. Inledning
Syfte med lokalrevisionen är att beskriva behov av lokaler och anläggningar för utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden olika målgrupper. Planen beskriver det kortsiktiga behovet för 2020 men
även det långsiktiga behovet fram till 2030 där det är möjligt. Utbildnings- och
arbetsmarknadsnämndens lokalrevision är en del av Varbergs kommuns lokalförsörjningsplan.

Tidigare har lokalrevisionen benämnts lokalförsörjningsplan på nämndnivå. Uppdatering av
lokalförsörjningsplanen sker årligen på central nivå och facknämnderna kommer, i och med
införandet av en lokalförsörjningsprocess, att årligen göra lokalrevisioner som ligger till underlag för
kommunens lokalförsörjningsplan. Utifrån det årshjul som tas fram 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 målgrupper.

3. Verksamhetsbeskrivning
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden startade den 1 januari 2019 och har verksamheter som
tidigare tillhört förskole- och grundskolenämnden, socialnämnden och kommunstyrelsen.

Sedan 1 juli 2019 har förvaltningen en ny organisation enligt nedan:

Bild 1. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen organisation
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3.1 Verksamhetens omfattning 
Nämnden ansvarar för tre verksamhetsområden; gymnasieutbildning, vuxenutbildning inkl. Campus 

Varberg samt arbetsmarknad- och integrationsverksamheten. Följande verksamheter ansvarar 

nämnden för: 

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.  

På Peder Skrivares skola är även den kommunala gymnasiesärskolan lokaliserad. Höstterminen 2020 

finns där 21 elever uppdelade på nationella (13) och individuella (8) program. Elevunderlaget i 

gymnasiesärskolan har minskat över tid vilket medför en utmaning att bibehålla kvalitet och rätt 

kompetens inom verksamheten. 

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

Alexandersoninstitutet. 

Campus Varberg är uppdelat i Yrkeshögskolan, Alexandersoninstitutet samt service- och support. 

3.1.3 Vuxenutbildningen, integrationsenheten och arbetsmarknadsenheten 

I avdelningen VIA ingår från och med 1 juli 2019 vuxenutbildning (grundläggande- och gymnasial 

vuxenutbildning 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 en arbets- och 

utbildningssatsning. 

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 av personella resurser anpassas 

efter behovet. Personal med erfarenhet att arbeta inom uppdraget finns både inom 

Arbetsmarknadsenheten och Vuxenutbildningen. Under 2021 beräknas antalet flyktingar ligga kvar på 

samma nivå som idag men andelen kvotflyktingar ökar. 

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 Övergripande mål och vision 
Den nya 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: 

 



7

STRATEGISKA MÅL NÄMNDSMÅL

ETT SAMHÄLLE FÖR ALLA
Vi rustar individer för framtiden genom att
möjliggöra ett livslångt lärande för alla.

HELA KOMMUNEN LEVER OCH UTVECKLAS
Gemensamma mötesplatser för utbildning och
arbetsliv stärker elevers och studenters
valkompetens och näringslivets utveckling.

LIVSKRAFTIGT NÄRINGSLIV
Utbildning och insatser som leder till arbete,
studier och goda möjligheter att försörja sig.

3.3 Befolkningsutveckling
Befolkningen i Varbergskommun ökar stadigtfrån och med 2023/24och framåt. Bakgrunden till
detta är attmånga bostäder och detaljplaner förväntas börja bli klara under perioden 2024-2033.
2020är Varbergs befolkningcirka 65 700 personer i åldrarna 0 -99+ år. År 2034 är prognosen upp
mot84 200 invånare. Detär en ökningpå drygt28%.

Diagram 3. Befolkningsutveckling Varbergs kommun 2019-2034(prognos mars 2020)
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Förvaltningen harkompenseratsutifråndemografinföråldersgruppen 16-18år. Befolkningsprognosen från

mars 2020 visar en ökning med ca 750 personer mellan åren 2020 och 2034 för denna åldersgrupp. Andelen

iåldersspannet 16-18år(unga studerande) som gåri kommunalgymnasieskolaärca80%.Därtill kommer

studerande från andra kommuner (interkommunala). Totalen äruppräknadmed dessa.

Diagram 4. Antal studerande på Peder Skrivares Gymnasium (exkl. grymnasiesär)2019-2034
(prognos mars 2020)

Inom förvaltningens målgrupper finns tydliga ökningar inom främst åldersgrupperna 16-19 år (35 %)
och 20-25 år (43%).

Diagram 5. Befolkningsutveckling inom Utbildning- och arbetsmarknadsförvaltningens målgrupper
2019- 2034 (prognos mars 2020)
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4.  Omvärldsanalys  

Inom omvärldsanalysen redovisas påverkningsfaktorer inom och utom kommunens påverkan. Här 

finns kommunala satsningar inom berörda verksamhetsområden, lagförändringar och förslag som 

kan påverka lokalbehov inom verksamheterna samt övriga faktorer som anses ha inflytande över 

lokalbehovet/förändringar.  

4.1 Kommunala aktivitetsansvaret 

I Varberg har Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden huvudansvaret för det kommunala 

aktivitetsansvaret, i nära samarbete med Socialnämnden. Ungefär 190 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. 

4.2 Campus Varberg och Alexandersoninstitutet 
Sveriges demografiska utveckling kommer att skapa underskott på högskoleutbildad personal inom 

ett flertal område. Regleringsbrevet 2019 för högskolorna kan sammanfattas som så att 

utbildningsbehovet vid universitet och högskolor ska svara mot studenters efterfrågan och 

arbetsmarknadens behov. Utbildningsbehovet ska universitet och högskolor som har tillstånd att 

utfärda lärar- eller förskollärarexamina planera för dimensioneringen av utbildningen till olika 

examina, inriktningar och ämneskombinationer så dimensioneringen 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 

ett större ansvar och en större arbetsinsats för Campus Varberg. Övergång till den nya 

affärsmodellen sker succesivt och läsåret 2020/2021 bedrivs 3 yrkeshögskoleutbildningar helt på 

entreprenad och 11 med större del i egenregi och mindre del på entreprenad. 

4.3 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 samt SFI och 

studie- och karriärverksamheten (SKC). 

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, medarbetarperspektiv är att 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. 
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Regeringen har gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att förbereda och bistå Regeringskansliet i 

reformeringen av myndigheten. Samverkan lyfts som en viktig del i arbetet framöver. Enlig det s.k. 

januariavtalet ska Arbetsförmedlingen reformeras i grunden och ett nytt system baserat på LOV 

(Lagen Om Valfrihet) ska utvecklas där fristående aktörer matchar och rustar arbetssökande för de 

lediga jobben (källa: nyheter från Delegation för unga och nyanlända till arbete v 19, dua.se). 

4.4 Utvecklingsarbeten inom Varbergs kommun 

Peder Skrivares skola har behov av lokaler både kortsiktigt och långsiktig. För att klara de närmaste 

åren är det viktigt att en lösning kommer till stånd snarast för de närmaste åren. 

Fordonsprogrammets lokaler på Tolken upphör 30 juni 2026 och här behöver serviceförvaltningen 

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. 

Campus Varberg kommer under 2021 utnyttja alla sina lokaler vilket medför att här behövs ytterligare 

lokaler och att en dialog med fastighetsägaren måste tas. 
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5. Lokaler och dess ändamålsenlighet 
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltingen har en gymnasieskola som även inkluderar 

gymnasiesärskola. Båda verksamheterna finns placerade 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. 

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 2020 samarbetar Campus Varberg med 4 lärosäten. 

Förvaltningen arbetare även med vuxenutbildning och arbetsmarknad och har lokaler främst 

placerade i stadsområdet inom Varbergs kommun. 

Förvaltningens samtliga lokaler finns sammanställda i tabell nedan. Angiven teknisk status i tabellen är 

från 2017. I flera fall hyr förvaltningen en byggnad tillsamman med andra kommunala förvaltningar 

alternativt extern part. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens andel framgår av kolumnen 

Andel UAF %. Hur stor yta 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/ 
Verksamhet/ 

Byggnad 

Byggnadstyp, 
Benämning 

KVM Yta, 
BRA 

Totalt 
byggnad 

Egen/ 
hyrd 

Teknisk 
status 

KVM 
Yta, 
BRA 
UAF 

Andel 
UAF % 

Total 
årshyra 
UAF 
2020 
TKR 

Rosenfredsskolan Gymnasieskola 3 923 E 3 1 481 38% 1 049 

Peder Skrivares skola Gymnasieskola 27 757 E 4 26 498 95% 14 507 

HB Tolken, 
Träslövsvägen 

Gymnasieskola, 
fordonsprogrammet 

1 761 H  1 761 100% 3 598 

Peder Skrivares Hus 
11 

Gymnasieskola 3 064 E 4 1 226 40% 468 

Getakärr 5:32 A-
viken PS 

Gymnasieskola 107 H  107 100% 128 

Stadshus B 
Arbetsmarknad 
Integration 

1 602 E  290 18% 316 

Campus 
Yrkeshögskola, 
vuxenutbildningen, 
högskola 

8 471 H  8 471 100% 12 260 

Kopplingen 3, 
Susvindsvägen 3 

Arbetsmarknad 
Integration 

679 E  679 100% 680 

Smidestången 9 
Härdgatan 28 B UAF 

Arbetsmarknad 
Integration 

1 200 H  1 200 100% 1 283 

Borgmästaregatan 
20 

Administrativa 
lokaler UA 

119 H  119 100% 237 

Tullhuset 
Yrkeshögskola, 
vuxenutbildningen, 
högskola 

60 E  60 100% 305 

Summa   
48 743 
KVM 

  
41 891 
KVM 

 
34 832 

TKR 

Tabell 1. Sammanställning verksamhetslokaler inom Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, 

yta samt årlig hyreskostnad 2020  
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5.1 Lokaler och anläggningar befintliga
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen inom Varbergs kommun hyr olika former av lokaler.
Majoriteten av de hyrda lokalerna finns i centrala delarna av staden.

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 0,3% 1
0

(0%)
119

(100%)

Yrkeshögskola, vuxenutbildningen,
högskola

8531 20,4% 2
0

(0%)
8531

(100%)

Gymnasieskola 29 311 70,0% 4
29204
(99,6%)

107
(0,4%)

Gymnasieskola, fordonsprogrammet 1 761 4,2% 1
0

(0%)
1 761

(100%)

Arbetsmarknad Integration 2 169 5,2% 3
969

(45%)
1 200
(55%)

Summa 41 891 100% 11
30 233
(72%)

11 658
(28%)

Tabell 2och Diagram 6. Sammanställning lokaler, yta BRA samt, andel och antal för Utbildnings-och
arbetsmarknadsförvaltningen. 2020

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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Gymnasieskolan: i samband med att ett åtgärdsval tas fram för att klara volymökningarna de
närmaste 10 åren ses befintliga utbildningslokaler över.

Arbetsmarknadsenhet: Har två lokaler, Susvindsvägens kontrakt går ut 2022-06 och Härdgatans
kontrakt går ut 2023-04. Innan dessa kontrakt upphör bör ställningstagande göras om verksamheten
fortfarande ska bedrivas på det sätt som i dag sker.

Integrationsenheten och administration. Bör om möjligt samlokaliseras med andra delar för att
minska förvaltningens hyreskostnader.

5.2 Styrande krav och förutsättningar
Det finns ett flertal lagar och förordningar som är av betydelse för verksamheterna inom
förvaltningen Utbildning och arbetsmarknad. De huvudsakliga är:

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

5.3 Målgrupper och lokaler
Förvaltningens verksamheter riktar sig mot olika målgrupper. Dessa består till största del av olika
åldersgrupper. Dessa redovisas nedan.

5.3.1 Vuxna

Diagram 7. Befolkningsutveckling inom Utbildning- och arbetsmarknadsförvaltningens målgrupp
”Vuxna” 26 - 55 år- åren 2019- 2034 (prognos mars 2020)
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Arbetslösheten i Varbergs kommun är låg, enligt Arbetsförmedlingens siffror, på 4,4 % 

under år 2019. Denna siffra är låg jämfört med medel i Sverige (7,0%) 

(Källa:  https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Regional-statistik/Din-kommun-i-siffror/Varberg/)   

I arbetsmarknadsenheten fanns drygt 400 personer aktivt inskrivna under 2019. Antalet 

för 2020 beräknas bli detsamma. 

Vuxenutbildningen bedrivs idag på entreprenad förutom grundläggande vuxenutbildning (GRUV) som 

sedan hösten 2020 är förlagd till Campus Varberg. Genomsnittet för antal elever hösten 2020 är ca 

100 uppdelat på utbildningsformerna klassrums- flex- och distansundervisning. 

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

På Campus Varberg fanns höstterminen 

2018 ca 1100 studerande fördelade på 32 undervisningsgrupper (klasser) 

2019 ca 1100 studerande fördelade på 37 undervisningsgrupper (klasser) 

2020 ca 1200 studerande fördelade på 37 undervisningsgrupper (klasser) 

5.3.2 Ungdomar och yngre vuxna  

Målgruppen ungdomar och yngre vuxna riktar sig främst mot gymnasieverksamheten i 

kommunen som omfattar PS-gymnasiet inklusive gymnasiesärskolan. Under höstterminen 

2020 finns 1893 elever inskrivna i gymnasieverksamhet i kommunen. Detta inkluderar 

gymnasiesärskola (21 elever) och estetiska programmet (54 elever) och 

fordonsprogrammet (84 elever).  

Det är angeläget att hitta lösningar för att klara den volymökning som prognostiseras fram 

till 2034 . Som tidigare beskrivet rör det sig om en ökning med ca 750 elever (se diagram på 

sid 8) och det är mycket troligt att volymökningen även fortsätter efter 2034. 

Därtill kommer att hyreskontraktet för fastigheten Tolken att upphöra 30 juni 2026. Där finns 

förvaltningens fordonsprogram. Dessa lokaler måste ersättas höstterminen 2026. Utredning pågår. 
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Diagram 8. Befolkningsutveckling inom Utbildning- och arbetsmarknadsförvaltningens målgrupp
”Ungdomar och yngre vuxna” 16 - 25 år - åren 2019- 2034 (prognos mars 2020)

Tabell 3. Verksamhetslokaler, antal inskrivna deltagare/elever/studerande samt kvm BRA yta/per
deltagare/elev/studerande

Verksamhet Lokal
Antal
kvm

Inskrivna deltagare/studenter

2019 2020
Kvm BRA/
deltagare

Arbetsmarknad Integration
Härdgatan 28 B,
Susvindsvägen 4, Stadshus B

2 169 403 400 5,4

Yrkeshögskola,
vuxenutbildningen, högskola

Campus, Tullhuset 8 641 1 100 1 700 5,1

Varav grundläggande
vuxenutbildning

400

Gymnasieskola

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

29 311 1 875 1893 15,5

Varav gymnasiesärskola 30 21

Varav Estetiska programmet Rosenfredsskolan 1 481 75 54 27,4

Gymnasieskola,
fordonsprogrammet

HB Tolken, Träslövsv. 1 761 79 84 21

Administrativa lokaler UA
Borgmästaregatan 20 samt
Stadshus B

119
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6. Lokaler och lokalkostnader per verksamhetsområde 
I avsnittet sammanställs lokalanvändning, verksamhetslokaler, lokalkostnader samt planerade 

verksamhets- och lokalförändringar per verksamhetsområde. Lokalerna nyttjas olika beroende på 

efterfrågan och tillgänglighet.  

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 §). 

Prognos elevunderlag avser samtliga 16 - 18 åringar i Varbergs kommun i enlighet med 

befolkningsprognos samt en bedömning av antalet elever på Lärvux och 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 över 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 är 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 , Utbyggnadsområde
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Fordonsprogrammet finns på fastigheten Tolken där det finns andra planer för fastigheten. Arbete 

pågår med att ta fram ersättningslokaler för fordonsprogrammet samt för att klara kommande 

volymökningar.  

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 SUK om möjliga lösningar till dess att en 

helhetslösning är klar. 

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. 

Lokalanpassningar för att möta elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF) samt det 

ökade elevantalet på gymnasiet generellt är nödvändigt under innevarande år. 

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, Utbyggnadsområde 

6.2.1 Behov och förändringar för 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 då avtalet för Susvindsvägen 4 löper ut 2022-06-30 och avtalet för Härdgatan 28 B 2023-

04-30.  
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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.  

Fastighet/Byggnad Verksamhet Yta, BRA Område 

Borgmästaregatan 20 Förvaltningslokaler UAF 119 
Stadsområdet – 
Varbergs tätort 

Tabell 6. Verksamhetslokaler, kvm BRA yta, 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. 
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7. Utbyggnadsplan 
I Varbergs kommun har en 

utbyggnadsplan tagits fram. Syftet med 

Utbyggnadsplanen är att vara ett 

verktyg för att leda och samordna 

samhällsbyggnadsprocessen. 

Utbyggnadsplanen ska peka ut när i 

tiden kommande planer är lämpliga att 

starta, utifrån de förutsättningar som 

finns. Utbyggnadsplanen ska föreslå 

tidsmässig prioriteringsordning av 

framtida planer utifrån genomförbarhet, 

nytta och hållbarhet. Nedan finns 

Utbildnings- och 

arbetsmarknadsförvaltningens 

verksamhetsområden sammanfattade 

utifrån utbyggnadsplanens områden.  

 

UTBYGGNADSOMRÅDE AVDELNING VERKSAMHET/TYP TIDPLAN NOT 

Norra Kusten – Bua och 
Väröbacka 

Inga behov finns noterade 

Veddige Inga behov finns noterade 

Kungsäter Inga behov finns noterade 

Stadsområdet – 
Varbergs tätort 

Gymnasiet Klara volymökningen 
för gymnasiet samt 

hantera att 
fordonsprogrammets 
hyreskontrakt går ut 

30 juni 2026. 

Omgående med 
volymökningen. 

Fordonsprogrammet 
borde vara löst till 

höstermingens start 
2026. 

 

Rolfstorp - Skällinge Inga behov finns noterade 

Hunnestad - Gödestad Inga behov finns noterade 

Södra kusten och 
Tvååker 

Inga behov finns noterade 

Tabell 7. Behov per verksamhetsområde samt utbyggnadsområde 

 

7.4 Stadsområdet – Varbergs tätort 
Inom Stadsområdet behöver lokaler för gymnasieverksamhet samt fordonsprogrammet ses över.  

Fordonsprogrammet behöver lokaler senast hösten 2026.  
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8. Slutsatser 
Förvaltningen ser ett behov att se över möjligheten till mer samnyttjande för att minska 

lokalkostnader och främja samarbete mellan förvaltningar gällande administrativa lokaler. 

Gymnasieverksamheten ökar och genererar behov av fler utbildningslokaler i centrum. 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 SUK om möjliga lösningar till dess att en helhetslösning är klar. 

I takt med verksamhetsutveckling av Arbetsmarknadsenheten ses lokalfrågan över. 

Campus Varberg behöver kunna expandera verksamheten inom befintligt område. 

Det som har största prioritet är volymökningen inom gymnasiet och lokalproblematiken med 

fordonsprogrammet som behöver nya lokaler senast höstterminen 2026.  

Lokalförsörjnings – samt investeringsprocess         

     

Behov antal platser  

X=antal platser ej definierbart 

(Uppskattad kalkyl Mkr) 

Status på 
projekt 

Beslutad 
investering  

Beskrivning 
Prio 
1-5 

Budget 
2020 

-21 -22 -23 -24 -25 25-33 

  
Arbetsmarknad/
integration 

   X     

Förstudie  Gymnasieskola 2     1 000   

  
Gymnasieskola 
fordonsprogram 

1       80 

Avveckling 
befintliga 
lokaler 

 
Gymnasieskola 
fordonsprogram 

       -80 

           

           

Tabell 8. Framtida behov av platser/lokaler kopplade till Lokalförsörjnings- samt investeringsplan  
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verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för 
verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig 
samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.  

Nämnder och styrelser ska senast i mars varje år anta en plan för den 
interna kontrollen. Planen ska bygga på en riskanalys och redovisa de 
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Uppföljning av plan för intern kontroll 2020

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden besluta 

1. Godkänna uppföljning av plan för intern kontroll 2020.

Beskrivning av ärendet 
I kommunallagens 6 kapitel 6 § anges tydliga bestämmelser för intern kontroll. 
Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i 
enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt 
de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna 
kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredsställande sätt.  

Nämnder och styrelser ska senast i mars varje år anta en plan för den interna 
kontrollen. Planen ska bygga på en riskanalys och redovisa de kontrollmoment 
som ska genomföras under året.  

I bilaga till beslutsförslag redovisas uppföljning av plan för intern kontroll 
2020 för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Det kan konstateras att 
uppföljningen inte påvisar några allvarliga brister. 

Plan för intern kontroll 2021 ska antas och överlämnas till kommunstyrelsen 
senast i mars nästkommande år. 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag den 8 november 2020 
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Intern kontroll 

Inledning 

Intern kontroll definieras som en process, där såväl den politiska ledningen som den 

professionella ledningen och övrig personal samverkar. Processen är utformad för att med 

rimlig grad av säkerhet kunna uppnå följande mål: 

 Verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt, dvs god ekonomisk 

hushållning 

 Den finansiella rapporteringen och informationen om verksamheten är tillförlitlig 

 Tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm följs 

Intern kontroll handlar om tydlighet, ordning och reda samt att veta hur det går i verksamhet 

och ekonomi. Det är ett ständigt pågående kvalitetsarbete för att få nöjda kunder, förebygga 

riskfyllda situationer, arbeta effektivare och få bättre rutiner. 

Ansvar/åtagande 

I kommunallagens 6 kap 6 § finns en tydlig bestämmelse som definierar ansvaret för den 

interna kontrollen: 

"Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med 

de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för 

verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att 

verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt" 

Nämnder och styrelser ska senast i mars varje år anta en plan för den interna kontrollen. 

Planen överlämnas till Kommunstyrelsen senast under samma månad. 

Rapportering på nämnds- eller styrelsenivå ska ske till Kommunstyrelsen i samband med att 

den nya planen överlämnas. Varje nämnd/styrelse avlämnar en sammanfattning av gjorda 

kontroller där upptäckta brister lyfts fram och analyseras. Vid samma tidpunkt sker även 

rapportering till kommunens revisorer. 

Det övergripande ansvaret för att det finns en tillräcklig intern kontroll vilar på 

kommunstyrelsen som, med utgångspunkt från nämndernas och styrelsernas rapporter ska 

utvärdera kommunens samlade plan för intern kontroll och, i de fall förbättringar behöver 

göras, ta initiativ till sådana. 

Begreppslista: 

 Område/Process – Vilken del av verksamheten som avses. 

 Risk: Möjligheten för skadliga konsekvenser som uppkommer av oönskade händelser. 

 Sannolikhet: Ett mått på hur troligt det är att en viss händelse inträffar. 

 Konsekvens: Exempelvis ekonomiska, politiska/förtroendemässiga konsekvenser 

samt konsekvenser för exempelvis medborgare, politiker och medarbetare. 

 Riskvärde: Sannolikhet multiplicerat med konsekvens ger riskvärdet. 

 Kontrollmoment: Vad är det vi vill kontrollera? Vad är det vi vill säkerställa? Ex. 

avtalstrohet. 
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Kontrollmetod/Metod: Hur ska vi kontrollera detta? Ex. stickprov.

Frekvens: Hur ofta ska vi kontrollera detta och när? Samt när utfallet ska rapporteras
till nämnd.

OMRÅDE/PROCESS

Ekonomi

RISK

Att inköp inte sker i enlighet med ramavtal och inköpsregler

Sker inte inköp i enlighet med ramavtal och inköpsregler riskerar förvaltningen att bli
skadeståndsskyldiga.

Riskvärde Sannolikhet Konsekvens
3 3

KONTROLLMOMENT

Efterlevnaden säkerställs genom att förvaltningens kontaktperson gentemot
upphandlingsenheten informerar och utbildar

Frekvens Metod Status Bedömning Åtgärd
Månadsvis:
rapportering
till nämnd
årligen

Stickprov Kommunstyrelsens
förvaltning har under året inte
levererat någon uppföljning
på utbildnings-och
arbetsmarknadsförvaltningens
avtalstrohet. Förvaltningen
har en kontinuerlig dialog
med
upphandlingsavdelningen och
kan utifrån den konstatera att
nämnden har en hög
avtalstrohet. Det har gjorts
något eller några enstaka
inköp utanför avtalen med
anledning av att leveranser
från avtalsleverantör inte
levererats i tid. Exempel på
detta är handsprit som köptes
till Peder Skrivares skola (PS)
inför höstterminens start
2020. Kostnaden för detta
uppgick till cirka 10 000 kr.

Att utbildningar som upphandlas inte håller tillräckligt hög kvalitet

Förvaltningen behöver följa upp ingångna avtal för att säkerställa att kvaliteten i
utbildningarna upprätthålls.

Riskvärde Sannolikhet Konsekvens
3 3
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KONTROLLMOMENT

Säkerställa att upphandlingskrav är korrekt ställda och att genomförda upphandlingar
systematiskt följs upp

Frekvens Metod Status Bedömning Åtgärd
Vid varje
upphandling

Kvalitetssäkring av
upphandlingsunderlaget

Avtal följs upp i
högre
utsträckning än
tidigare och
åtgärder har också
vidtagits i de fall
där
kvalitetsbrister
påvisats.
Exempelvis har
utbildning inom
yrkeshögskolan till
viss del övergått
till egen regi efter
att kvalitetsbrister
upptäckts. Även
inom
vuxenutbildningen
har påvisade
kvalitetsbrister
lett till åtgärder.

Verksamhet

RISK

Att pågående arbete med översyn av lokalbehov för Peder Skrivares skola (PS) löper
enligt plan och att PS inte har lokaler för samtliga elever. Framförallt är det
fordonsprogrammet som har ett lokalbehov som behöver hanteras skyndsamt

Riskerar att inte kunna tillgodose alla elevers rätt till likvärdig utbildning och inte kunna
möta ökande elevkullar.

Riskvärde Sannolikhet Konsekvens
3 4

KONTROLLMOMENT

Dialog och samverkan med samhällsutvecklingskontoret på kommunstyrelsens
förvaltning

Frekvens Metod Status Bedömning Åtgärd
Stäms av löpande i
lokalberedningsgruppen

Kontinuerlig
dialog

Frågan om lokalbehov för
gymnasiet har aktualiserats
på kommunstyrelsens
förvaltning. Det är viktigt att
fortsatt följa frågan och den
utveckling som sker inom
ramen för arbetet.
Utbildnings-och
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arbetsmarknadsförvaltningen
har en lokalstrateg med
ansvar för att följa
förvaltningens samlade
lokalbehov. Det kan
konstateras att det finns ett
fungerande samarbete och
god dialog för att säkerställa
nämndens lokalbehov
avseende den kommunala
gymnasieskolan. Medel finns
avsatta för kapacitetshöjande
åtgärder för 2021-2024 i
kommunfullmäktiges budget
för 2021. Risken anses
därmed hanterad.

Att det saknas uppdaterad registerförteckning över personuppgifter

Riskvärde Sannolikhet Konsekvens
3 3

KONTROLLMOMENT

Säkerställa att verksamheterna löpande informerar om befintliga system och
behandlingar av personuppgifter

Frekvens Metod Status Bedömning Åtgärd
Löpande Personuppgiftsbiträdesavtal

upprättas vid införande av
system med
personuppgifter

En registerförteckning över
personuppgiftsbehandlingar
har tagits fram på
förvaltningen som uppfyller
de krav som följer av GDPR.
Ansvarig person för
registerförteckningen har
utsetts. Arbetet med
registerförteckningen kräver
ett löpande arbete med
kartläggning av
personuppgiftsbehandlingar.

Att planerna mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier inte är väl
förankrade och efterlevs.

Riskerar att leda till att berörda inte får hjälp och stöd och att erfoderliga åtgärder inte vidtas,
samt att det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet blir eftersatt.

Riskvärde Sannolikhet Konsekvens
3 3
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KONTROLLMOMENT

Kontrollera planer och rutiner samt uppdatera och tillgängliggöra information om
hanteringen

Frekvens Metod Status Bedömning Åtgärd
Löpande Uppdatera och se

över rutiner samt
vidta
informationsinsatser.

Rutiner kring
kränkande
behandling har
utarbetats och ska
publiceras på
medarbetarwebben.
Informationsinsatser
kommer vidtas för
att säkerställa att
rutinerna är
förankrade och
efterlevs .

Personal

RISK

Att uppföljning av arbetsmiljö inom förvaltningens verksamheter inte säkerställs och
rapporteras

Riskvärde Sannolikhet Konsekvens
3 3

KONTROLLMOMENT

Säkerställa att det systematiska arbetsmiljöarbetet efterlevs och att rutiner för
samverkan upprätthålls

Kontroll av tillbudsanmälningar och genomförande av skyddsronder.

Frekvens Metod Status Bedömning Åtgärd
Löpande Kontroll av

tillbudsanmälningar
och genomförande
av skyddsronder.

Förvaltningen har
ett fastställt årshjul
för det systematiska
arbetsmiljöarbetet
och bedömningen är
att arbetet fungerar
bra inom samtliga
verksamheter. Peder
Skrivares skola (PS)
är en stor
arbetsplats och en
ny tjänst som
enhetschef ska bland
annat ansvara för
frågor kopplade till
det systematiska
arbetsmiljöarbetet.
Tillbudsanmälningar
är relativt få och
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ställer krav på 
fortsatt information 
om vikten av att 
rapportera tillbud i 
enlighet med 
fastställda rutiner. 
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§ 53 Dnr UAN 2020/0162 

8. Remissvar på strategi för långsiktig 

inkludering 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 

1. Hänskjuta ärendet till nämnden utan förslag till beslut.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har tillsammans med övriga 
nämnder och bolag i kommunen fått Strategi för långsiktig inkludering på 
remiss för yttrande. 

Syftet med inkluderingsstrategin är att beskriva det inkluderande 
uppdraget och förtydliga hur Varbergs kommuns nämnder och bolag ska 
arbeta för att gemensamt ta ett kliv framåt mot en kommun som präglas av 
delaktighet. 

Beslutsunderlag 
Bilaga – Förslag på strategi för långsiktig inkludering 

Bilaga – Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2020-09-22 § 39 om att 

skicka strategi för långsiktig inkludering på remiss. 

Övervägande 
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen är positiv till intentionerna 
i Strategi för långsiktig inkludering och anser att det är viktigt att Varberg 
är en kommun som präglas av delaktighet, tillit och social hållbarhet.  

I utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens mål- och 
inriktningsdokument 2020–2023 uttrycks att samtliga elever, studenter 
och deltagare inom nämndens verksamheter ska erbjudas en öppen, 
jämställd och inkluderande miljö som är fri från diskriminering och där 
mångfald ses som en tillgång.  Inkluderingsperspektivet utgör således 
redan ett tydligt led i styrningen av nämndens verksamheter. Därutöver 
styrs nämnden av lagstiftning som ställer krav på att motverka 
diskriminering. 

I strategi för långsiktig inkludering anges att uppföljning av 
inkluderingsarbetet ska ske i hållbarhetsbokslut och i rapportering och 
analys av arbetet med kommunfullmäktiges mål- och inriktningar. 
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen anser att det är olyckligt att 
det skapas parallella uppföljningar, och att uppföljningen av 
inkluderingsarbetet närmast hör hemma i ordinarie måluppföljning.  
Kommunstyrelsen har tagit fram ett förslag till ny riktlinje för 
styrdokument som remitterats till samtliga nämnder och bolag. Det är 
viktigt att principerna i riktlinjen följs när kommunen tar fram nya 
styrdokument. I riktlinje för styrdokument anges att kommunens 
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styrdokument ska vara så få som möjligt för att enkelt kunna överblickas 
och tillföra värde. För att få genomslag för den avsedda styrningen är det 
viktigt att det övervägs och motiveras varför ett nytt styrdokument behövs 
samt finns en tydlig plan för implementeringen.  

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen vill lyfta frågan om ett 
strategidokument för långsiktig inkludering är den mest effektiva metoden 
för att nå framgång i inkluderingsarbetet. Utifrån utbildnings- och 
arbetsmarknadsförvaltningens perspektiv skulle ett tydligare konkretiserat 
stöd i arbetet med delaktighet vara mer önskvärt. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen för vidare 

hantering 
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Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Elin Isaksson,  0340-69 70 45 

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 

Remissvar på strategi för långsiktig inkludering

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden besluta 

1. Godkänna förvaltningens överväganden och översända till

kommunstyrelsen som nämndens remissvar i ärendet.

Beskrivning av ärendet 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har tillsammans med övriga 
nämnder och bolag i kommunen fått Strategi för långsiktig inkludering på 
remiss för yttrande. 

Syftet med inkluderingsstrategin är att beskriva det inkluderande uppdraget 
och förtydliga hur Varbergs kommuns nämnder och bolag ska arbeta för att 
gemensamt ta ett kliv framåt mot en kommun som präglas av delaktighet. 

Beslutsunderlag 
Bilaga – Förslag på strategi för långsiktig inkludering 

Bilaga – Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2020-09-22 § 39 om att 

skicka strategi för långsiktig inkludering på remiss. 

Bilaga – Strategi för långsiktig inkludering 2017 

Övervägande 
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen är positiv till intentionerna i 
Strategi för långsiktig inkludering och anser att det är viktigt att Varberg är en 
kommun som präglas av delaktighet, tillit och social hållbarhet.  

I utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens mål- och inriktningsdokument 
2020–2023 uttrycks att samtliga elever, studenter och deltagare inom 
nämndens verksamheter ska erbjudas en öppen, jämställd och inkluderande 
miljö som är fri från diskriminering och där mångfald ses som en tillgång.  
Inkluderingsperspektivet utgör således redan ett tydligt led i styrningen av 
nämndens verksamheter. Därutöver styrs nämnden av lagstiftning som ställer 
krav på att motverka diskriminering. 

I strategi för långsiktig inkludering anges att uppföljning av 
inkluderingsarbetet ska ske i hållbarhetsbokslut och i rapportering och analys 
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av arbetet med kommunfullmäktiges mål- och inriktningar. Utbildnings- och 
arbetsmarknadsförvaltningen anser att det är olyckligt att det skapas parallella 
uppföljningar, och att uppföljningen av inkluderingsarbetet närmast hör 
hemma i ordinarie måluppföljning.  

Kommunstyrelsen har tagit fram ett förslag till ny riktlinje för styrdokument 
som remitterats till samtliga nämnder och bolag. Det är viktigt att principerna 
i riktlinjen följs när kommunen tar fram nya styrdokument. I riktlinje för 
styrdokument anges att kommunens styrdokument ska vara så få som möjligt 
för att enkelt kunna överblickas och tillföra värde. För att få genomslag för den 
avsedda styrningen är det viktigt att det övervägs och motiveras varför ett nytt 
styrdokument behövs samt finns en tydlig plan för implementeringen.  

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen vill lyfta frågan om ett 
strategidokument för långsiktig inkludering är den mest effektiva metoden för 
att nå framgång i inkluderingsarbetet. Utifrån utbildnings- och 
arbetsmarknadsförvaltningens perspektiv skulle ett tydligare konkretiserat 
stöd i arbetet med delaktighet vara mer önskvärt. 

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

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 

Maria Gustafsson Elin Isaksson 

Förvaltningschef HR-konsult 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen för vidare hantering 
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Kommunstyrelsens förvaltning 

Strategi för långsiktig inkludering i Varberg 

Syfte 

Syftet med inkluderingsstrategin är att beskriva det inkluderande 

uppdraget och förtydliga hur Varbergs kommuns nämnder och bolag ska 

arbeta för att gemensamt ta ett kliv framåt mot en kommun som präglas 

av delaktighet.  

Strategiskt vägval 

Det inkluderande uppdraget i Varbergs kommun tar avstamp i globala 

överenskommelser och nationella lagar, men är också tätt 

sammankopplat med lokala politiska mål och inriktningar. I vår kommun 

ska det finnas goda förutsättningar för delaktighet och social 

sammanhållning för att alla människor som bor och verkar här ska må 

bra och ges samma möjligheter.  

Fokus för Varbergs kommuns inkluderingsarbete är ökad delaktighet och 

vi ska systematiskt arbeta med att utveckla ett samhälle där människor 

känner gemenskap och tillhörighet, där de upplevda avstånden mellan 

olika grupper är små och där det finns mellanmänsklig tillit och 

förtroende för samhällets institutioner. Ökad delaktighet påverkar också 

människors möjligheter att uppfylla grundläggande behov så som tillgång 

till bostad, arbetsmarknad/skolsystem och välfärd men också att utöva 

sina demokratiska rättigheter. En person kan inte inkludera sig i 

samhället på egen hand. 

För att lyckas behöver inkluderingsperspektivet finnas med i de 

långsiktiga utvecklingsfrågor som kommunen står inför – inkludering ska 

vara en del i vårt hållbarhetsarbete. Sociala investeringar är i likhet med 

andra investeringar en fråga om vad som lönar sig på sikt och arbetet 

måste få ta tid. 
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Kommunstyrelsens förvaltning 

Kommunens väg framåt 

Vi ska utveckla vår verksamhet utifrån forskning och beprövad erfarenhet 

tillsammans med civilsamhället. För att ta ett kliv framåt mot en kommun som 

präglas av delaktighet, tillit och social sammanhållning måste vi både tänka och 

agera inkluderande i alla led (i ledningsgrupper, i arbetsgrupper, i samarbete med 

externa parter och så vidare).  

Inkluderande arbetssätt och rutiner 

Vi ska säkerställa att vi inte har arbetssätt och rutiner som är exkluderande, varken 

för invånare eller medarbetare. Behoven hos dem som berörs ska styra hur vi 

arbetar. Vi ska arbeta utifrån och in – inte tvärtom. Människor, som på olika sätt 

riskerar att exkluderas, är inte en homogen grupp. Inkludering handlar inte om att 

individer, som på olika sätt bryter mot majoritetsnormen, ska visa sig förmögna att 

anpassa sig till majoritetens värderingar, utan om ett öppet samhälle. Ingen 

verksamhet är för liten eller för stor för att arbeta med inkludering.  

Bredda perspektiven 

Vi ska utveckla ett hållbart samhälle tillsammans med de människor som berörs och 

säkerställa att vi har en bred representation i de perspektiv vi samlar in som 

underlag för beslut och processer (det kan handla om såväl medborgardialog och 

brukardialog som utredningar). Detta kräver att vi har kunskap om vilka perspektiv 

som behövs och hur vi går till väga för att inkludera dem.   

Öka tilliten till människors förmåga 

Vi ska lita på människans förmåga och utgå från möjligheter i vår verksamhet, och i 

våra beslut. Tro på deltagares jobbmöjligheter är av avgörande betydelse för 

chansen att få jobb.1 Det är rimligt att tänka sig att detta är applicerbart i en bredare 

bemärkelse – det vill säga tro på människors förmåga generellt – exempelvis elevers 

förmåga att lära, en kunds förmåga inom hemtjänsten att bli mer självgående och 

en nyanländs förmåga att lära sig svenska. Varje enskild medarbetare kan påverka 

kollegor och invånare genom attityd och bemötande. 

1 I ett forskningsprojekt vid Vaeksthusets forskningscenter i Danmark har studier visat att medborgaren som har en 
handläggare som generellt sett tror på deltagarens jobbmöjligheter ger en 32-procentig större jobbeffekt. Där drar 
man slutsatsen att handläggarens tro på deltagarens jobbmöjlighet är av avgörande betydelse, den så kallade 
handläggareffekten.   
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Kommunstyrelsens förvaltning 

Våga anställa och upphandla normkritiskt  

Vi ska visa vägen och anställa människor som på olika sätt avviker från normen. Det 

kan till exempel handla om personer som har kompetenser och kunskaper som vi 

har nytta av och behöver, men där bristande svenska utgör ett hinder för att komma 

in på arbetsmarknaden. Vi ska vara en arbetsgivare som ser möjligheter och bidrar 

till att människor utvecklas på sin arbetsplats. Vi ska också ta ansvar för att de krav 

vi ställer på våra leverantörer och samarbetspartners inte exkluderar människor 

utan tvärtom uppmuntrar till inkludering.  

Stöd i inkluderingsarbetet 

Genom samarbete över organisationsgränser och mellan verksamheter ska vi möta 

de utmaningar som finns kopplat till dessa frågor. Som stöd i arbetet finns bland 

annat Inkluderingscentrum - en samverkansyta där representanter från olika 

förvaltningar, och med olika kompetens, arbetar tillsammans för att driva på 

kommunens inkluderingsarbete, omvärldsbevaka inom området, finnas som stöd 

och bollplank samt hantera mottagandet av nyanlända personer. Även 

hållbarhetsstrateg samt HR-avdelning kan stötta i inkluderingsarbetet. 

Ansvarsfördelning 

Kommunfullmäktige antar strategin, kommunstyrelsen leder och samordnar 

arbetet och respektive nämnd och bolag ansvar för att strategin genomförs i 

verksamheterna.  

Uppföljningen av arbetet ska ske i hållbarhetsbokslutet och i rapportering och 

analys av arbetet med kommunfullmäktiges mål- och inriktningar. 
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§ 391 Dnr KS 2020/0361 

Strategi för långsiktig inkludering i Varberg

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 

1. skicka reviderad Strategi för långsiktig inkludering i Varberg, daterad
1 september 2020, på remiss till samtliga nämnder och bolag i Varbergs
kommun för yttrande

2. remissvar ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 31 december
2020.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Christofer Bergenblock (C) föreslår bifall till förvaltningens förslag med 
tillägget att remissvar ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 31 
december 2020. 

Beslutsordning 
Ordförande ställer fråga om bifall eller avslag på Christofer Bergenblocks 
(C) förslag och konstaterar att arbetsutskottet beslutar enligt förslaget.

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog 14 februari 2017, § 25, en strategi för långsiktig 
inkludering i Varberg. Enligt strategin ska revidering ske vart fjärde år. 

Varbergs kommun har som vision att vara Västkustens kreativa mittpunkt. 
Visionsarbetet ska genomsyras av två förhållningssätt, varav det ena 
handlar om hållbarhet. För att förtydliga vad detta förhållningssätt innebär 
har fullmäktige i Varberg antagit Hållbarhetsmål för perioden 2017–2025- 
en lokal målsättning med utgångpunkt i nationella miljömålssystemet och 
Agenda 2030, Förenta Nationernas globala hållbarhetsmål. 

I kommunens lokala hållbarhetsmål finns en tydlig målsättning om att 
Varberg ska vara ett inkluderande samhälle, med ambitionen att 
organisationen ska ha ett inkluderande förhållningssätt som kännetecknas 
av mångfald, inflytande och omtanke. Ett viktigt verktyg för att arbeta mot 
denna målsättning är inkluderingsstrategin, som vägleder organisationen i 
hur man kan prioritera för att skapa goda resultat inom området. Det bidrar 
till att även i framtiden stärka kommunens utveckling, där alla invånare i 
Varbergs kommun har en hög livskvalitet samt att alla känner sig välkomna 
och delaktiga. 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag, 10 september 2020. 
Strategi för långsiktig inkludering i Varberg, 1 september 2020. 
Strategi för långsiktig inkludering i Varberg, 14 februari 2017. 

Övervägande 
Inkluderingsstrategin från 2017 innehåller sex målområden: inkluderande 
förhållningssätt, arbete, utbildning och språk, boende, socialt deltagande 
och inflytande samt mötesplatser. Trots strategins uttalade fokus på 
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långsiktighet har vi i många fall arbetat utifrån ett alltför kortsiktigt 
perspektiv. Ett exempel är att stort fokus har legat på tillfälliga 
bostadslösningar för att klara av kommunens bosättningsuppdrag. Andra 
uttryck för detta är att bristande svenska ses som ett hinder som är svårt att 
kringgå och att utvecklingsarbete inom området i huvudsak finansieras med 
statliga bidrag eller projektmedel.  

Fokus för Varbergs kommuns arbete har legat på de ekonomiska 
aspekterna, såsom arbete, utbildning och bostad, vilka i stor utsträckning 
regleras genom lagstiftning eller regeringsbeslut. Inkludering handlar dock 
inte enbart om att säkerställa att alla människor har sysselsättning och 
bostad, utan också om att bidra till ett samhälle som präglas av social 
sammanhållning. Kommunen behöver arbeta med att utveckla ett samhälle 
där människor känner gemenskap och tillhörighet, där de upplevda 
avstånden mellan olika grupper är små och där det finns mellanmänsklig 
tillit och förtroende för samhällets institutioner. Erfarenheten visar 
dessutom att sju av tio hittar bostad via kontakter och sex av tio får jobb via 
kontakter. Trots detta har området socialt deltagande och inflytande - som 
identifierats i strategin för långsiktig inkludering - hamnat i skymundan. 
Kommunfullmäktige antar strategin, kommunstyrelsen leder och 
samordnar arbetet och respektive nämnd och bolag ansvar för att strategin 
genomförs verksamheterna.   

Inkluderingscentrum implementerar och följer upp strategin. Arbetet sker i 
dialog med nämnder och bolag. 

Uppföljningen av arbetet ska synas i hållbarhetsbokslutet och i rapportering 
och analys av arbetet med kommunfullmäktiges mål- och inriktningar. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunkansliet 
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Strategi för långsiktig inkludering 

Inkludering kan ses utifrån många områden och alla har sin egen uppfattning 
om vad integration är. Historiskt sett har Varbergs kommun inte haft en stor 
invandring men har en stark tillväxt där det finns jobb. En lyckad inkludering är 
en viktig del i en fortsatt stark utveckling. 

Kommunen har beslutat att förtydliga var vi står och hur vi ska arbeta med 
inkludering genom att ge ett uppdrag om en plan för långsiktig inkludering. 
Det arbetet har lett till att föreslå att ta fram en strategi. En strategi för 
inkludering är viktig för att tydligt belysa vilka områden som kommunen 
behöver arbeta mer med för att även i framtiden stärka kommunens utveckling. 
Vi vill ge alla invånare i Varbergs kommun en hög livskvalité samt att alla ska 
känna sig välkomna och delaktiga. Vilka attityder och normer kommunen har 
kring mottagande/integration/inkludering och hur vi möter andra kulturer är 
viktigt att arbeta med. I alla kulturer har vi fördomar, vilket är helt naturligt, 
men det är viktigt att vi vågar öppna oss och möta olikheterna. 

Varbergs kommun ska lyssna till invånarnas önskningar och behov för att 
effektivare kunna utveckla inkluderingsarbetet. Genom att ta tillvara allas 
kompetens kan vi stärka kommunens utveckling. 

Ann-Charlotte Stenkil 
Kommunstyrelsens ordförande, Varbergs kommun 

Sammanfattning 

Strategin kompletteras med en handlingsplan som tydligt pekar ut det fortsatta 
inkluderingsarbetet och ansvarsfördelningen inom kommunen. Som underlag 
till strategin och handlingsplanen har kunskap inhämtats från bland annat 
workshops, fokusgrupper, besök i andra kommuner och en kartläggning av 
nuläget. Inkluderingsstrategin riktar sig till alla invånare i Varbergs kommun 
med fokus utifrån etnisk och kulturell bakgrund. 

Kartläggningen visar att alla invånare inte har samma förutsättningar att 
förverkliga och utveckla sitt vardagsliv. Dagligen sker inkluderingsarbete i den 
ordinarie kommunala verksamheten och kommunen är verksam i ett antal 
projekt för att stärka inkluderingen. 

Målet för inkluderingsarbetet är att alla invånare i Varbergs kommun oavsett 
etnisk och kulturell bakgrund ska ha samma rättigheter, möjligheter och 
skyldigheter att förverkliga och utveckla sitt vardagsliv samt att känna sig 
delaktiga i kommunen. Utifrån bakgrundsarbetet har fem inriktningar 
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tagits fram som ska omfatta allt inkluderingsarbete. Därtill har sex 
målområden prioriterats i strategin för att stärka inkluderingen: 

- inkluderande förhållningssätt,
- arbete,
- utbildning och språk,
- boende,
- socialt deltagande/inflytande,
- mötesplatser.

För att nå målen ska alla verksamheter arbeta aktivt med inkludering i den 
omfattning kommunen har rådighet över. 

Uppdatering av strategin kan göras efter behov men en revidering ska ske vart 
fjärde år. Handlingsplanen ska följas upp varje år och ska vara en del i det 
årliga mål- och budgetplaneringsarbetet. En representant från varje 
förvaltning/berörda bolag ska utses som ansvarig för respektive 
förvaltnings/berört bolags del av handlingsplanen 
Inkluderingsstrategen har den samordnande rollen för inkluderingscentrum och 
leveransmandat gällande arbetet i inkluderingscentrum. Ansvar för revidering 
och uppföljning ligger hos kommunstyrelsen i samråd med nämnderna. 

Ett inkluderingsråd bildas och fungerar som styrgrupp till blivande 
inkluderingscentrum. 

Västkustens kreativa mittpunkt – Vision Varberg 2025 

Med havet, naturen och det geografiska läget har Varberg unika möjligheter, 
och visionen om att vara Västkustens kreativa mittpunkt skapar 
förutsättningar för tillväxt i hela kommunen. För att lyckas krävs nytänkande, 
framåtanda, kunskap och mod. 
Visionen kan jämföras med en ledstjärna som hjälper oss att gå åt samma håll. 
Den ska vara styrande för kommunens utveckling som helhet och vägledande i 
allt från målformuleringar, handlingsplaner och operativt arbete. Till 
visionen hör en verksamhetsidé och ett förhållningssätt. 

Vision 
Västkustens kreativa mittpunkt 

Verksamhetsidé 
Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar. 

Förhållningssätt 
Hållbarhet - Vi ska tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillgodose sina behov socialt, ekonomiskt och 
ekologiskt. 

Delaktighet - Vi har ett öppet klimat och ett inkluderande förhållningssätt 
som kännetecknas av mångfald, inflytande och omtanke. 
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Tänk, tyck, fråga! Delaktighet är en av visionens viktigaste beståndsdelar. 

Forskning 
Forskning inom inkluderings/integrationsområdet visar tydligt på att 
mångfald bidrar till en positiv utveckling för länder och regioner.1 Kulturell 
mångfald i befolkningen är central när det gäller utvecklandet av regioners 
strategiska roll för innovation och ekonomisk tillväxt. Forskare argumenterar 
för att mångfald leder till ökad tillväxt tack vare en effektiv interaktion mellan 
enheter som är olika.2 

Ledning och styrning 
Enligt revisionsrapporten från 2014/2015 så leder avsaknad av mål till 
bristande styrning samt uppföljning av flyktingmottagande. Man 
rekommenderade att mål skulle sättas upp och fastställas för området. 
Integrationen är hela den kommunala förvaltningens angelägenhet och kan 
inte ses som en enskild fråga för socialnämnden (också med i 
revisionsrapporten). 

Det är viktigt att genom inkluderingsstrategin sätta upp mål som binder ihop 
alla nämnders ansvar och kommunen i sin helhet när det gäller 
inkluderingsarbetet. Viktigt med tydlig politisk hållning och ledarskap som 
kommunicerar kommunens vision/mål/strategi gällande inkluderingsarbetet. 
Detta är en förutsättning för en lyckad integration/inkludering. Denna 
politiska hållning och ledning ska genomsyra hela organisationen. 
Utifrån de mål som sätts upp är det viktigt att arbeta fram strukturen för 
samverkan förvaltningar och enheter emellan. 

Inriktningar 

• Kulturella och etniska skillnader ska utgöra möjligheter till delaktighet.

• Attityder kring mångfald och inkludering ska synliggöras som en viktig
del av kommunens utveckling.

• Varje  individ   ska  betraktas   som  en  resurs  och   vara  en  del  av
kommunen.

• Inkluderingsperspektivet   ska   genomsyra   den   fysiska   och   sociala
planeringen.

• Samverkan och samsyn mellan förvaltningar förutsätts för ett lyckat
inkluderingsarbete.

1 Hatzigeorgiou, A. (2010b). “Migration as Trade Facilitation: Assessing the Links between International 
Trade and Migration.” 
2 Nutek (2007). ”Ökad integration och mångfald i det regionala tillväxtarbetet.” 
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Målområden 
Arbetet med kartläggning, resultat från workshops och fokusgrupper visar att 
följande områden är viktigast att prioritera i Varbergs kommun för att förbättra 
inkluderingen: 

• inkluderande förhållningssätt,

• arbete,

• utbildning,
• boende,

• socialt deltagande/inflytande,

• mötesplatser.

Inkluderande förhållningssätt 
Attityder i ett samhälle påverkar alla och har avgörande betydelse för hur 
inkluderingsprocesser får fart runt om i sociala sammanhang. Attityder spelar 
stor roll för att kunna respektera andra individer och ge dem möjligheter att 
utvecklas. En öppen och nyfiken människosyn startar alltid med sig själv. Ett 
inkluderande förhållningssätt förutsätter kritiska reflektioner över normer och 
värderingar. 

Ett samhälle med positiv attityd till mångfald, som fokuserar mer på likheter 
och ett gemensamt "vi" har mycket större möjligheter att lyckas med 
inkluderingen och därmed generera ökad livskvalitet för alla. 

Åtgärd 
Varbergs kommun prioriterar följande åtgärder: 

• Ha en proaktiv kommunikation som förmedlar vårt inkluderande
förhållningssätt.

• Möjliggöra en öppen dialog gällande olikheter och fördomar, samt
motverka diskriminering och kränkande behandling.

• Allt ledarskap ska genomsyras av ett inkluderande förhållnings- och
arbetssätt.

• Utveckla människors känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för
varandra.

Arbete 
Med arbete menas ett jobb som tillgodoser individens behov och ger en 
långsiktig trygghet. Arbete är väsentligt för människors möjlighet till ett 
tillfredställande vardagsliv och utveckling, vilket är en förutsättning för ett 
fungerande samhälle. 

Åtgärd 
Varbergs kommun prioriterar följande åtgärder: 

• Ta tillvara på varje invånares kompetens och bakgrund.

• Medverka till att underlätta förutsättningar för inträde
arbetsmarknaden, så att alla får likvärdiga möjligheter till arbete.

på 

• Alla nyanlända erbjuds praktik som väg till arbete.
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Utbildning och språk 
Utbildning, vare sig det gäller förskola, grundskola, gymnasium, 
vuxenutbildning eller språkutbildning, är nödvändigt för att kunna förverkliga 
sina personliga mål. Utvecklingen i samhället innebär att högre utbildning och 
språkkunskaper blir allt viktigare för inträdet på arbetsmarknaden. 

Åtgärd 
Varbergs kommun prioriterar följande åtgärder: 

• Medverka till demokratisk fostran.
• Betona kunskaper i svenska språket och lyfta fram värdet av

språkkunskaper.
• Skapa förutsättning för att främja och underlätta för utbildning.

• Ta vara på individens förmågor och förkunskaper.
• Kompetensutveckla personal i inkluderande förhållningssätt.

Boende 
Tillgång till egen bostad är viktig för att kunna etablera sig i ett samhälle. 
Boendeformer som främjar kontakten mellan olika grupper underlättar 
inkluderingsprocessen. Frågan är central för att skapa trygghet och livskvalité. 

Åtgärd 
Varbergs kommun prioriterar följande åtgärder: 

• Alla ska ha tillgång till ett skäligt boende på likvärdiga villkor.

• Främja inkludering.
• Ta ansvar för ett ökat bostadsbyggande på kort och lång sikt.

Socialt deltagande/inflytande 
Med socialt deltagande menas möjligheten att påverka sin sociala utveckling, 
medan inflytande handlar om påverkan på samhällets utveckling. Deltagande 
kan vara aktiviteter på det individuella planet vilket också inrymmer vilka 
normer, värderingar och förhållningssätt som finns i en kultur. Inflytande 
handlar om att tillvarata politiska och demokratiska rättigheter och 
skyldigheter. Båda nivåer är viktiga för en lyckad samhällsutveckling. 

Åtgärd 
Varbergs kommun prioriterar följande åtgärder: 

• Bidra till ökad möjlighet för socialt deltagande och inflytande.

• I tidigt skede sprida information och kunskaper om demokratiska
rättigheter och skyldigheter samt myndigheters verksamhet.

• Skapa en god infrastruktur som stödjer inkludering i samhället.

Mötesplatser 
För att alla ska kunna känna sig delaktiga är öppna och naturliga mötesplatser 
viktiga och där personer med skilda kulturella, religiösa och sociala bakgrunder 
kan mötas på lika villkor. Mötesplatser skapar broar mellan kulturer vilket ger 
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alla invånare ett rikare vardagsliv och möjlighet att bidra till en positiv tillväxt i 
samhället. 

Åtgärd 
Varbergs kommun prioriterar följande åtgärder: 

• Öppna mötesplatser som uppmuntrar till initiativ och möjliggör
aktiviteter.

• Bidra till ökade möjligheter för ett innehållsrikt vardagsliv även utanför
skola och arbete.

• Öppna upp för olika former av partnerskap och samarbete med
idéburna organisationer.

Genomförande av strategin 
Till strategin utformas en handlingsplan som tydligt ska peka ut vad som ska 
göras framöver inom kommunen. Varje nämnd/bolag får i uppdrag att ta 
fram ett förslag till hur respektive verksamhet ska bidra till handlingsplanen. 
Inkomna förslag sammanställs av inkluderingsstrategen och antas av 
kommunstyrelsen. 

Underlag till strategin 
Som underlag till strategin har kunskap inhämtats från andra kommuners 
integrationsarbete, forskningsrapporter, undersökningar och 
myndighetstexter. En del i underlaget till strategin är den kartläggning som 
genomförts inom kommunens verksamheter, genomförda workshops och 
fokusgrupper och samtal med externa parter. 

För att stärka förankringen och få mer kunskap kring inkludering har ett antal 
dialoger med både invånare och verksamma i kommunen genomförts. Dels två 
endagarsworkshop med tjänstemän inom kommun, landsting och statliga 
myndigheter. För att få en så bred förankring som möjligt genomfördes även 
fokusgrupper med nyanlända ungdomar, ideella föreningar, utrikes födda män 
och kvinnor samt gode män. Frågan ”Vad är viktigast för att förbättra 
integrationen/inkluderingen i Varbergs kommun?” ställdes till grupperna 
vilket resulterade i ett antal prioriterade områden. 
Genom dessa dialogmöten samt kartläggningen inhämtades den information 
som ligger till grund för strategin, med de prioriterade inkluderingsområdena 
och målen. 

Andra styrdokument i Varbergs kommun 

Inkluderingsstrategin ligger i linje med Vision Varberg 2025 och fullmäktiges 
inriktningsdokument Varberg visar vägen. 

Nulägesbeskrivning 
Utrikes födda och personer med utländsk bakgrund ska inte ses som en 
homogen grupp. Det är viktigt att inse att det skiljer sig på individnivå men för 
att belysa de olika möjligheter som finns i samhället är en generalisering 
nödvändig. 
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Verksamheter och projekt 
Det finns en väl etablerad verksamhet kring invandring och inkludering 
generellt som sker på individ- och verksamhetsnivå med både barn- och 
vuxenperspektiv. Arbete med inkluderingsfrågor finns i de flesta förvaltningar 
på ett eller annat plan. En stor del av det nuvarande arbetet sker under 
socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och kultur-och 
fritidsnämnden. Den lokala överenskommelsen är ett samverkansavtal som 
berör ett flertal punkter som jämlikhet, arbete, samverkan, svenska för 
invandrare, samhällsorientering och hälsa. Genom LÖK (Lokal 
överenskommelse) har kommunens samtliga nämnder och förvaltningar åtagit 
sig att ställa praktikplatser till förfogande, samverka i centrala frågor och 
samverka med andra kommuner i regionen för att underlätta integrationen. 

Kommunen genomför många insatser för att främja inkluderingen. Trots redan 
pågående arbete och goda insatser är inte inkluderingsarbetet tillräckligt. 
Denna strategi och kommande handlingsplan är förutsättningar för att 
utveckla inkluderingsarbetet i rätt riktning. 

Insatser för att nå målen 
Kommunen ska verka för att skapa en positiv bild och lyfta goda exempel som 
sker inom inkludering. Genom att ha tydliga mål, följa upp arbetet regelbundet 
och införliva normer och arbetssätt som främjar integrationen ska en långsiktig 
förbättring säkerställas. För att förankra det lokala arbetet i ett globalt 
perspektiv synkroniseras strategin och handlingsplanen med EUs 11- 
punktsprogram för integration. 

Ansvar och fortsatt arbete 
För att nå målen tar alla förvaltningar ansvar för att inkluderingsstrategin 
implementeras och alla förvaltningar/berörda bolag arbetar aktivt utifrån 
inkluderingsstrategin både ur ett attitydperspektiv och med reella insatser. 
Inkluderingsrådet är styrgrupp för strategiarbetet. En representant från varje 
förvaltning/berört bolag ska utses som ansvarig för respektive förvaltnings/berört 
bolags del av handlingsplanen. Uppdatering av strategin kan göras efter behov 
men en revidering ska ske vart fjärde år. Handlingsplanen ska följas upp varje 
år och vara en del i det årliga mål- och budgetplaneringsarbetet. Ansvar för 
revidering och uppföljning ligger hos kommunstyrelsen i samråd med 
nämnderna. 

Globalt och lokalt integrationsarbete 

Internationellt 
FN:s konvention om mänskliga rättigheter och barnkonvention ligger till grund 
för kommunens arbete i alla verksamheter samt genomsyrar 
integrationsstrategin och den tillhörande handlingsplanen. 

EU 
EU antog 2004 elva grundprinciper för integration (se bilaga 1) som ska vara 
vägledande för medlemsstaterna vid utformning av policys och program inom 
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integrationsområdet. Det finns sedan 2009 en antagen rättslig grund för 
åtgärder som stödjer ländernas arbete med att främja integration. På europeisk 
nivå deltar Sverige även i Europarådet för integrationsfrågor. 

Nationellt 
I skrivelsen "Egenmakt mot utanförskap - regeringens strategi för integration"3

presenteras inriktning och konkreta insatser inom regeringens sju strategiska 
områden för integration. Regeringens strategi är att politiken i huvudsak 
inriktas på generella aktiviteter som minskar utanförskap i samhället. Åtgärder 
som riktar sig till invandrare som grupp ska bara förekomma under den första 
tiden i Sverige. De sju strategiska områdena är: 

• snabbare etablering för nyanlända invandrare,
• fler i arbete, fler företagare,

• bättre resultat och större likvärdighet i skolan,
• bättre språkkunskaper och större möjligheter till utbildning för vuxna,

• effektiv bekämpning av diskriminering,

• en positiv utveckling i stadsdelar med utbrett utanförskap,

• en gemensam värdegrund i ett samhälle som präglas av ökande
mångfald.

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket och Länsstyrelsen 
har i uppdrag av regeringen att, i samråd med Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL), utveckla och förbättra samverkan och samordning i 
etableringsprocessen för nyanlända. En lokal överenskommelse ska tydliggöra 
uppdrag, ansvarsfördelning, roller och rutiner mellan myndigheter samt vara 
ett strategiskt dokument för hur samverkan kan utvecklas. 

Regionalt 
Länsstyrelsen i Hallands län har i uppdrag från regeringen att verka för att det 
finns beredskap och kapacitet för mottagande i länet och att skapa 
överenskommelser med kommunerna. Länsstyrelsen ska även främja och 
vidareutveckla samverkan mellan kommuner, myndigheter, företag och 
organisationer som arbetar med nyanlända, samt följa upp organisering och 
genomförande av insatser för nyanlända i länet. 

Lokalt 
Det lokala inkluderingsarbetet sker idag mer eller mindre i alla kommunala 
verksamheter. Strategiskt äger mycket av arbetet rum inom den lokala 
överenskommelsen (LÖK) som funnits sedan 2007, parter är Varbergs 
kommun, Arbetsförmedlingen och primärvården. 

Bilagor: Utredning, Rapport, EU:s elvapunktslista, definitioner 

3 Regeringen. Skr. 2008/09:24 ”Egenmakt mot utanförskap – regeringens strategi för integration” 
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9. Verksamhetschef Elevhälsan för UAF

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden besluta 

1. Godkänna verksamhetschef för skolhälsovården för utbildnings- och

arbetsmarknadsförvaltningen.
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Beskrivning av ärendet 

Samarbetet om uppdragen som verksamhetschef för elevhälsa uppstod den 
1 januari 2019 i samband med inrättandet av nämnderna utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden samt förskole- och grundskolenämnden. 
Medarbetaren som innehar ovanstående nämnda uppdrag har sin placering 
inom förskole- och grundskoleförvaltningen. 

Under 2020 har fördelningen av uppdragen varit följande: 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 
• Verksamhetschef 15% av heltid

Förskole- och grundskoleförvaltningen 
• Verksamhetschef/chef barn- och elevhälsa 85 % av heltid

Förvaltningen föreslår en delning av elevhälsan och vill tillsätta en 
verksamhetschef för elevhälsa på PS.    
 Kristina Bäckman är förvaltningens förslag till verksamhetschef för 
skolhälsovården på utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen.  

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL, ska ledningen av hälso- 
och sjukvården utövas av en nämnd. I HSL står det att en verksamhet för 
skolhälsovården ska utses, som ansvarar för verksamheten och har det 
samlade ledningsansvaret enligt Socialstyrelsens författningssamling, 
SOSFS 1997:8. 

Arbetsgivarens förslag innebär ett fortsatt samarbete mellan utbildnings- 
och arbetsmarknadsförvaltningen och förskole- och 
grundskoleförvaltningen kring skolläkare och PMO-ansvar. 

Förändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021. Den 18 november 
fattades beslut om delning av elevhälsan i respektive samverkan. 

Beslutsunderlag 
Den 2020-11-16 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Click here to enter text. 
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Verksamhetschef Elevhälsan för UAF

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden besluta 

1. Godkänna verksamhetschef för skolhälsovården för utbildnings- och

arbetsmarknadsförvaltningen.

Beskrivning av ärendet 
Samarbetet om uppdragen som verksamhetschef för elevhälsa uppstod den 1 
januari 2019 i samband med inrättandet av nämnderna utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden samt förskole- och grundskolenämnden. 
Medarbetaren som innehar ovanstående nämnda uppdrag har sin placering 
inom förskole- och grundskoleförvaltningen. 

Under 2020 har fördelningen av uppdragen varit följande: 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 
• Verksamhetschef 15% av heltid

Förskole- och grundskoleförvaltningen 
• Verksamhetschef/chef barn- och elevhälsa 85 % av heltid

Förvaltningen föreslår en delning av elevhälsan och vill tillsätta en 
verksamhetschef för elevhälsa på PS.    
 Kristina Bäckman är förvaltningens förslag till verksamhetschef för 
skolhälsovården på utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen.  

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL, ska ledningen av hälso- och 
sjukvården utövas av en nämnd. I HSL står det att en verksamhet för 
skolhälsovården ska utses, som ansvarar för verksamheten och har det 
samlade ledningsansvaret enligt Socialstyrelsens författningssamling, SOSFS 
1997:8. 

Arbetsgivarens förslag innebär ett fortsatt samarbete mellan utbildnings- och 
arbetsmarknadsförvaltningen och förskole- och grundskoleförvaltningen kring 
skolläkare och PMO-ansvar. 

Förändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021. Den 18 november 
fattades beslut om delning av elevhälsan i respektive samverkan. 
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Beslutsunderlag 
Den 2020-11-16 
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Tillsättningen är förhandlad enligt MBL§11 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 

Maria Gustafsson Elin Isaksson 

Förvaltningschef HR-konsult 

Protokollsutdrag 
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11. Delegeringsbeslut

Delegeringsbeslut UAN 2020/0155-18 Delegeringsbeslut avseende distansundervisning för elev i 
19NAC, gymnasiechef Tobias Ramstedt

Delegeringsbeslut UAN 2020/0155-19 Delegeringsbeslut avseende förlängd distansundervisning för elev 
i 19TEC, gymnasiechef Tobias Ramstedt

Delegeringsbeslut UAN 2020/0155-20 Delegeringsbeslut avseende distansundervisning för elev i 19NAA 
pga elev i riskgrupp, gymnasiechef Tobias Ramstedt

Delegeringsbeslut UAN 2020/0155-21 Delegeringsbeslut avseende distansundervisning för elev i 19NAC 
pga familjekarantän, gymnasiechef Tobias Ramstedt

Delegeringsbeslut UAN 2020/0155-22 Delegeringsbeslut avseende distansundervisning för elev pga 
bekräftad smitta Covis-19, gymnasiechef Tobias Ramstedt

Delegeringsbeslut UAN 2020/0155-23 Delegeringsbeslut avseende distansundervisning för elev i 19TEB 
pga familjekarantän, gymnasiechef Tobias Ramstedt

Delegeringsbeslut UAN 2020/0155-24 Delegeringsbeslut avseende förlängd distansundervisning för 
elev i 19NAA, gymnasiechef Tobias Ramstedt

Delegeringsbeslut UAN 2020/0155-32 Delegeringsbeslut avseende distansundervisning för klass 
IMSPRINT under v 49 p g a smitta hos personalen, gymnasiechef Tobias Ramstedt

Delegeringsbeslut UAN 2020/0155-35 Delegeringsbeslut avseende distansundervisning enstaka dag för 
20FT, gymnasiechef Tobias Ramstedt

Delegeringsbeslut UAN 2020/0192-2 Delegeringsbeslut om delvis fjärr-och/eller distansundervisning 
på Peders Skrivares skola (PS), nämndsordförande Eva Pehrsson-Karlsson (C)

Delegeringsbeslut UAN 2020/0185-1 Delegeringsbeslut läsårstider för gymnasiet 2021/2022, 
förvaltningschef Maria Gustafsson

Delegeringsbeslut UAN 2020/0196-1 Delegeringsbeslut om distansundervisning för grundläggande 
vuxenutbildning (GRUV), nämndsordförande Eva Pehrsson-Karlsson (C)

Delegeringsbeslut UAN 2020/0195-1 Delegeringsbeslut om tillfällig stängning av skolverksamhet på 
grund av smitta, nämndsordförande Eva Pehrsson-Karlsson (C)

Delegeringsbeslut UAN 2020/0198-1, Delegeringsbeslut om fjärr- och/eller distansundervisning för 
gymnasieskolan, nämndsordförande Eva Pehrsson-Karlsson (C)
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