
Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2021-03-29 1-16 
   

 
Plats och tid Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Borgmästaregatan 20, via 

Teams, klockan 8.30-11.30 

 

Beslutande Jeanette Qvist (S), ordförande 

Karin Warefelt (C) 

Anne Antonsson (M) 

Margit Kastberg (M) 

Roger Nolsa (C) 

Marianne Nord Lyngdorf (L) 

Niclas Zander (KD) 

Kent Norberg (S) 

Anton Karlsson Rask (S) 

Per Olsson (S) 

Jan-Olof Skoglund (SD) 

 

 

Ersättare – 

inte tjänstgörande 

Bengt Leek (M) 

Karin Sandström (S) 

Agnes Hulthén (V) 

 

 

Övriga deltagare Maria Gustafsson, förvaltningschef 

Dan Persson, administrativ chef 

Viktoria Thonäng, verksamhetsutvecklare 

Ann-Mari Christensen Jägryd, lokalstrateg 

Christer Allestad, avdelningschef/rektor VIA, § 16 

Anders Lindborg, Lärarnas Riksförbund 

 

Utses att justera Marianne Nord Lyngdorf (L) 

Justeringens plats 

och tid 
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Borgmästaregatan 20 

Sekreterare Ann-Mari Christensen Jägryd Paragraf 12-22 

Ordförande Jeanette Qvist (S) 

Justerande Marianne Nord Lyngdorf (L) 
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 § 12 Dnr UAN 2021/0036 
 
 

Månadsrapport februari 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

1. Godkänna förvaltningens förslag till månadsrapport tom februari 

och översända den till KS. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Månadsrapport enligt anvisningar från kommunstyrelsen. 
 

Beslutsunderlag 
Bifogade rapport. 

 

Övervägande 
 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 
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 § 13 Dnr UAN 2020/0150 

 
 

Plan för intern kontroll 2021 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

1. Godkänna plan för intern kontroll 2021. 

 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Intern kontroll syftar till att förebygga, upptäcka och åtgärda fel och brister 
som hindrar att organisationen kan nå sina mål på ett säkert och effektivt 
sätt. 
 
Enligt kommunallagen ska nämnderna se till att den interna kontrollen är 
tillräcklig. Arbetet med den interna kontrollen ska ske i enlighet med de 
riktlinjer och tillämpningsanvisningar som kommunfullmäktige fattat 
beslut om 2013. 
 
Alla nämnder och styrelser i Varbergs kommun ska senast i mars varje år 
anta en plan för den interna kontrollen som ska överlämnas till 
kommunstyrelsen under samma månad. Arbetet med internkontrollplanen 
ska ha föregåtts av en riskanalys.  
 
Att identifiera och analysera risker är avgörande för en organisations 
möjligheter att nå sina mål. Riskanalys innebär att inventera, prioritera, 
kvantifiera och hantera risker enligt nedanstående steg: 
 
1. Inventera risker – handlar om att identifiera och kartlägga alla 
relevanta risker. 
 
2. Prioritera riskerna – handlar om att göra en bedömning och analys 
av risk (sannolikhet) och väsentlighet (konsekvens). Risk (sannolikhet) är 
ett mått på hur troligt det är att en viss händelse inträffar. Väsentlighet 
(konsekvens) är exempelvis ekonomiska, politiska/förtroendemässiga 
konsekvenser samt konsekvenser för enskilda individer, politiker, 
tjänstemän och tredje man (brukare). 
 
Risk (sannolikhet) graderas enligt nedan: 
1. Osannolik – risken är praktiskt taget obefintlig för att en händelse ska 
inträffa/fel ska uppstå. Det innebär dock inte att inget skulle kunna hända. 
2. Mindre sannolikhet – risken är mycket liten för att en händelse ska 
inträffa/fel ska uppstå. 
3. Möjlig – det finns en möjlig risk för att en händelse ska kunna inträffa/fel 
ska uppstå. 
4. Sannolik – det är mycket troligt att en händelse ska inträffa/fel kan 
uppstå. 
 
Väsentlighet (konsekvens) graderas enligt nedan: 
1. Försumbar – är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen. 
2. Lindrig – uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen. 
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3. Kännbar – uppfattas som besvärande för intressenter och kommunen. 
4. Allvarlig – är så stor att en händelse/fel helt enkelt inte får inträffa. 
 
De olika delkomponenterna multipliceras med varandra och ge då en 
slutsiffra 
mellan 1–16. Riskerna ska därefter hanteras enligt nedan: 
 
1–4 poäng Risken accepteras, ingen åtgärd krävs (grön) 
5–8 poäng Risken hålls under uppsikt (gul) 
9–16 poäng Risken tas med i nämndens internkontrollplan. För 
processer som får 12 poäng och högre bör direkta förbättringsåtgärder 
sättas in för att minimera risken. (9-11 röd, 12-16 mörkröd) 
 
Risker som fått under 9 poäng tas med i egenkontrollplanen. Dessa risker 
rapporteras enbart till ledningsgrupp. Om avvikelser skulle upptäckas så 
redovisas dessa till nämnd. 
 

Beslutsunderlag 
Bilaga – Plan för intern kontroll 2021 

 

Övervägande 
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har gjort en inventering av 

risker samt en riskanalys. Risker med ett högt riskvärde har tagits med i 

nämndens internkontrollplan enligt kommunfullmäktiges riktlinjer och 

tillämpningsanvisningar. Risker som har ett lägre riskvärde arbetar 

förvaltningen vidare med som en del av egenkontrollen.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen för kännedom 

 

 
 
 

 
  



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2021-03-29 5 
   

 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 14 Dnr UAN 2021/0031 

 
 

Yttrande gällande Landsbygdsstrategi för 
Varbergs kommun 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 

1. Godkänna förvaltningens överväganden och översända till 

kommunstyrelsen som nämndens yttrande i ärendet. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 13 juni 2017, § 331, att ta fram en ny 
landsbygdsstrategi för Varbergs kommun. Strategin ersätter 
Utvecklingsstrategin för Varbergs kommun med fokus på landsbygden och 
utgör underlag för det regionala serviceprogrammet i Halland. Syftet med 
landsbygdsstrategin är att ge landsbygdsfrågorna en riktning. Strategin 
pekar ut fem utvecklingsområden: 
 

• Skapa attraktiva livsmiljöer för fler 

• Främja hållbar mobilitet 

• Välfungerande service och välfärd 

• Stärka det lokala näringslivet 

• Stödja lokalt engagemang och främja dialog 

 
Förslaget till Landsbygdsstrategi har skickats på samrådsremiss till berörda 
nämnder och bolag i Varbergs kommun. 
 

Beslutsunderlag 
Bilaga – Förslag till Landsbygdsstrategi för Varbergs kommun 

Bilaga - Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott om samrådsremiss till 

berörda nämnder och bolag 

Bilaga – Begäran om yttrande 

 

Övervägande 
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen är positiv till 

Landsbygdsstrategi för Varbergs kommun. Landsbygden utgör en viktig del 

av kommunens utveckling och attraktivitet och det är viktigt att stad och 

landsbygd bildar en gemensam helhet.  

 

En framgångsfaktor för att lyckas med arbetet med landsbygdsstrategin är 

tydligt utpekade utvecklingsområden. Utbildnings- och 

arbetsmarknadsförvaltningen anser att de utvecklingsområden som pekas 

ut i strategin utgör viktiga frågor för kommunen att arbeta vidare med för 

att hela kommunen ska kunna leva och utvecklas. 
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Utifrån utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde och 

perspektiv har förvaltningen inga invändningar mot förslaget. 

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

hantering 
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 § 15 Dnr UAN 2021/0039 

 
 

Strategisk plan Campus Varberg 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 

1. Godkänna strategisk plan för Campus Varberg. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Campus Varberg har tagit fram en strategisk plan som pekar ut prioriterade 
områden inför 2030. 
 
Följande strategiområden ska vara styrande för Campus Varberg inför 
2030: 
 

• Samverka för att erbjuda efterfrågad utbildning 

• Tillvarata digitaliseringens möjligheter 

• Stärka koppling till forskning och innovation 

• Lokaler och värdskap som möter förväntningar och behov 

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

Beslutsunderlag 
Bilaga – Strategisk plan för Campus Varberg 

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Campus Varberg för kännedom 
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 § 16 Dnr UAN 2021/0045 

 
 

Kvalitetsrapport 2020 - vuxenutbildningen, 
integrationsenheten och 
arbetsmarknadsenheten (VIA) 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 

1. Godkänna Kvalitetsrapport 2020 för vuxenutbildningen, 

integrationsenheten och arbetsmarknadsenheten (VIA). 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kvalitetsrapport för vuxenutbildningen, integrationsenheten och 

arbetsmarknadsenheten (VIA) utgör en del av det systematiska 

kvalitetsarbetet. Kvalitetsrapporten följer upp nyckeltal och verksamhet i 

syfte att utveckla och förbättra kvaliteteten i verksamheten.  

 

Beslutsunderlag 
Bilaga – Kvalitetsrapport 2020 för vuxenutbildningen, integrationsenheten 

och arbetsmarknadsenheten (VIA) 

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunikation för publicering på 

medarbetarwebben 

Kommunstyrelsen för kännedom 
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 § 17 Dnr UAN 2021/0050 

 
 

Yttrande gällande ansökan om utökning av 
befintlig fristående gymnasieskola vid Drottning 
Blankas Gymnasieskola i Falkenbergs kommun 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 

1. Godkänna yttrandet gällande ansökan från Drottning Blankas 

Gymnasieskola om godkännande som huvudman för en utökning av 

befintlig fristående gymnasieskola vid Drottning Blankas 

Gymnasieskola i Falkenbergs kommun. 

2. Översända yttrandet till kommunstyrelsen. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Drottning Blankas gymnasieskola har hos Skolinspektionen ansökt om 
godkännande som huvudman för en utökning av befintlig gymnasieskola i 
Falkenbergs kommun från och med läsåret 2022/2023. 
 
Varbergs kommun har möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 

kap. 5 § skollagen (2010:800). Kommunens yttrande ska innehålla en 

konsekvensbeskrivning av vilken det bör framgå vilka ekonomiska, 

organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på lång sikt 

vid start av sökandens planerade utbildning. Med lång sikt avses cirka fem-

sex år. 

 

Därutöver ska kommunen inkomma med uppgift om vilka 

kommuner/förbund som kommunen har samverkansavtal med, redovisa en 

befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande fem åren 

(2021–2026), en sammanställning över antalet kommunala och fristående 

gymnasieskolor i kommunen som erbjuder samhällsvetenskapsprogrammet 

inriktning beteendevetenskap samt uppgift om antalet befintliga 

utbildningsplatser. Därutöver ska anges om kommunen avser att erbjuda 

sökt program och inriktning läsåret 2021/2022 samt om möjligt 

2022/2023. 

 

Redogörelse enligt ovan redovisas i bilagt yttrande. 

 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1 – Yttrande över ansökan om utökning av befintlig fristående 

gymnasieskola vid Drottning Blankas Gymnasieskola i Falkenbergs 

kommun. 

Bilaga 2 – Begäran om yttrande från kommunstyrelsen 



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2021-03-29 10 
   

 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

Bilaga 3 – Ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola  

 

Övervägande 
Enligt bilagt yttrande görs bedömningen att en utökning av Drottning 

Blankas gymnasieskola med i ansökan aktuellt program och inriktning 

innebär relativt begränsade ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska 

konsekvenser för den kommunala gymnasieskolan i Varbergs kommun.  

 

En ökning av antalet utbildningsplatser inom regionen kan dock för den 

kommunala gymnasieskolan innebära ett minskat elevantal. Med färre elever 

minskar det ekonomiska underlaget för att kunna bedriva den pedagogiska 

verksamheten med god kvalitet. Ett minskat ekonomiskt underlag kan leda till 

behov av omorganisering och revidering av dimensionering av 

utbildningsplatser.  

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

hantering 
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 § 18 Dnr UAN 2021/0051 

 
 

Samverkansavtal gymnasieutbildning 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 

1. Ingå samverkansavtal för gymnasieutbildning i Halland enligt 

bilaga. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Inom Region Halland (exklusive Kungsbacka kommun) finns ett avtal som 
reglerar samverkan om gymnasieutbildning. Samverkansavtalet för 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska regelbundet ses över och 
reviderat 
förslag har upprättats. Beredningsgrupp bestående av verksamhetschefer 
och 
gymnasiechefer har tillsammans med förvaltningschefer arbetat fram ett 
nytt 
avtal, vilket framlagts för, och godkänts av, politisk styrgrupp för 
gymnasiesamverkan. 
 
Avtalet gäller från och med den dagen då avtalet undertecknats av alla 
parter och tills vidare. Uppsägning av avtal sker skriftligt till Region 
Halland senast 1 oktober läsåret innan uppsägningen träder i kraft. 
 

Beslutsunderlag 
Bilaga – Samverkansavtal för gymnasieutbildning i Halland. 

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen för kännedom 

Gymnasiechef för kännedom 
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 § 19 Dnr UAN 2021/0048 

 
 

Slutrapport - Väderskydd vid Peder Skrivares 
skolas byggprogram 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 

1. Godkänna Slutrapport - Väderskydd vid Peder Skrivares skolas 

byggprogram 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsutvecklingskontoret har på uppdrag av barn- och 
utbildningsnämnden tagit fram en förstudie gällande väderskydd för 
byggprogrammet, Peder Skrivares skola. Denna presenterades för barn- och 
utbildningsnämnden, dnr BUN 2015/0100 §42, och därefter 
kommunstyrelsen, dnr KS 2016/0172.  
 
Kommunfullmäktige tog 2016-06-21 beslut om att investeringen skulle 
beredas med övriga investeringsärenden inför budget 2017–2021. 
3 500 000 kronor reserverades i kommunens investeringsplan för objektet. 
Byggnationen har genomförts av serviceförvaltningen samt genom 
praktiska kursmoment av byggprogrammets elever. 
 

Beslutsunderlag 
Bilaga – Slutrapport – Väderskydd vid Peder Skrivares skolas byggprogram 

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen för kännedom 
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 § 20 Dnr UAN 2021/0069 
 
 

Extra finansiering feriearbeten 2021 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

1. Godkänna förvaltningens förslag till extra finansiering av 

feriearbeten 2021 med ändring enligt punkterna 2 och 3. 

2. Tillägg om att finansieringen upp till 700 000 kr tas ur förvaltningens 

buffert om inte statsbidrag erhålles. 

3. Att skrivningen om användande av nämndens resultatreserv tas bort. 

 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Anne Antonsson (M) föreslår 

1. Tillägg om att finansieringen upp till 700 000 kr tas ur förvaltningens 

buffert om inte statsbidrag erhålles. 

2. Att skrivningen om användande av nämndens resultatreserv tas bort. 

 

Beslutsordning 
Ordförande frågar om nämnden kan fatta beslut enligt förslag från Anne 

Antonsson (M) och finner att så sker. 

 

Beskrivning av ärendet 
I budget 2021 finansieras cirka 160 platser till feriearbeten. Det finns i 
nuläget cirka 250 platser inom kommunens förvaltningar och den 15 mars 
var det 356 sökanden till dessa platser. Vid utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott den 15 mars fick förvaltningen i 
uppdrag att ta fram ett förslag till finansiering av ca 250 platser. 
 
Timlönen för feriearbetare är för 2021 beräknad till 110,13 kr per timme. 

Kostnaden kan justeras när årets lönerevisioner är klara och om den 

lagstadgade arbetsgivaravgiften förändras. Beräkningen bygger på en 

arbetsgivaravgift på 15,93% som gäller för personer födda 2003 eller 

senare. 
 

Ett feriearbete motsvarar 90 timmar och kostnad för en person är 9 912 kr.  

Inom beslutad budget finansieras cirka 165 platser och via 

etableringsersättningen från Migrationsverket finansernas cirka 30 platser. 

 

Total finns cirka 250 platser tillgängliga och 55 platser kostar cirka 550 000 

kr. Då söktrycket är stort så vore det bra om ytterligare platser kan skapas. 

Därför föreslås att upp till 700 000 kr finansieras av förvaltningens buffert 

om inte statsbidrag erhålles. 
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¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Click here to enter text. 
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 § 21 Dnr  
 
 

Förvaltningen informerar 

Maria Gustafsson, förvaltningschef, informerar: 
 

1. Covidläget 
Redogörelse för läget i förvaltningens olika verksamheter. 
 

2. Rekrytering ny ekonom 
Rekryteringen av ny ekonom är avslutad. Tillträde 2021-09-01. 

 
3. Barn- och ungaplanen 

Redogörelse för arbetet med barn- och ungaplan (handlingsplan). 
Planen har skickats ut till nämndens ledamöter. 
 

4. Ansökan till Länsstyrelsen 
Tillsammans med socialförvaltningen ansöker utbildnings- och 
arbetsförvaltningen till Länsstyrelsen om medel för att bedriva 
föräldrautbildning för nyanlända. Beräknas börja 2021-09-01 och 
fortsätta under hela 2022. 
 

5. Innovation och forskning 
Sparbanksstiftelsen har beviljat ytterligare 2 miljoner kronor för 
2022. Rapport till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden senare. 
 

6. Åtgärdsval fortsatt process 
Redogörelse för fortsatt arbete med åtgärdsval för nya 
gymnasieplatser. Arbetsgrupp är kallad till möte. 

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag:  
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 § 22 Dnr  
 
 

Delegeringsbeslut 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 

1. Godkänna rapportering av delegeringsbeslut. 

 
Delegeringsbeslut UAN 2021/0046-1, Ansökan om ersättning avseende 
kostnader för dagliga resor  
mellan bostad och gymnasieskola, gymnasiechef Tobias Ramstedt 
 
Delegeringsbeslut UAN 2021/0049-1, Delegeringsbeslut om 
interkommunal ersättning Vårgårda kommun, gymnasiechef Tobias 
Ramstedt 
 
Delegeringsbeslut UAN 2021/0053-1, Ordförandebeslut om fjärr- och/eller 

distansundervisning för den kommunala gymnasieskolan, nämndsordförande 

Eva Pehrsson-Karlsson (C)  

 
Delegeringsbeslut UAN 2021/0067-1, Avstängning av elev, rektor Matt 
Wolcott 

 
Delegeringsbeslut UAN 2021/0070-1, Beslut om tillfällig stängning av 
individuella programmet inom gymnasiesärskolan, nämndsordförande Eva 
Pehrsson-Karlsson (C) 
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Protokollsutdrag:  

 

 
 
 


