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Beslutsorgan Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

Tid Måndagen den 28 januari, kl. 8.30 

Plats 

Ärenden 1. Val av justerare

2. Anmälan av eventuella övriga ärenden

3. Anmälan av eventuellt jäv

4. Information om bakgrund, uppdrag och syfte med inrättandet av

utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

5. Inrättande av utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens

arbetsutskott (UAN 2019/0004-1)

6. Val av ledamöter och ersättare till utbildnings- och

arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott (UAN 2019/0005-1)

7. Skolchef enligt skollagen (UAN 2019/0007-1)

8. Verksamhetschef Skolhälsovården (UAN 2019/0013-1)

9. Dataskyddsombud utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

(UAN 2019/0001-2)

10.  Representant till jury för Varberg kommuns hållbarhetspris (UAN

2019/0037-1)

11. Avtal mellan utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och

Varbergs föreningsråd (UAN 2019/0024-2)

12.  Avtal kulturarvs-IT (UAN 2019/0025-2)

13.  Delegeringsförteckning (UAN 2019/0008-1)

14.  Attestordning 2019 (UAN 2019/0012-1)

15.  Gallring av handlingar av tillfällig och ringa betydelse  (UAN

2019/0028-1)

16.  Upphandling av yrkesutbildningar (UAN 2019/0026-2)

17.  Upphandling av distansutbildningar (UAN 2019/0027-2)
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18.  Information om budget 2019 (UAN 2019/0011-1)

19.  Internbudget 2019 (UAN 2019/0019-1)

20.  Förvaltningschefen informerar:

- Hyresavtal för Folkuniversitet på Campus

Eva Pehrsson-Karlsson 

Ordförande 

Viktoria Thonäng 

Sekreterare 

Om handlingar saknas eller ytterligare beslutsunderlag önskas 

kontakta 



Beslutsförslag 1 (2) 
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Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Viktoria Thonäng,    

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS

Varbergs kommun 0340-880 00 212000-1249 
TELEFAX WEBBPLATS 

432 80 Varberg www.varberg.se 

Inrättande av utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott

Förslag till beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

1. Inrätta utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott för

mandatperioden 2019-2022.

2. Arbetsutskottet ska ha 5 ordinarie ledamöter samt 4 ersättare.

3. Arvode utgår enligt Bestämmelser om ersättningar och arvoden till

förtroendevalda 2019-2022 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19

juni 2018 § 121.

Beskrivning av ärendet 
Enligt beslut av kommunfullmäktige den 22 april 2014 § 62 avgör nämnderna 

själva inrättandet av sina utskott. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens utskott fungerar som ett 

beredande organ till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. 

Arbetsutskottet kan fatta beslut i sådana ärenden i enlighet med utbildnings- 

och arbetsmarknadsnämndens delegationsförteckning. 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 3 januari 2019. 

Bestämmelser om ersättningar och arvoden till förtroendevalda 2019-2022. 

Ekonomi och verksamhet 
Inrättandet av utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 

innebär kostnader för nämnden i form av arvoden. 
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Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 

 

 

Maria Gustafsson Viktoria Thonäng 

Förvaltningschef  Nämndsekreterare 

 

Protokollsutdrag 
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Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

 
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Viktoria Thonäng,    
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Val av ledamöter och ersättare till utbildnings- 

och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 

Förslag till beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att  
 

- Eva Pehrsson-Karlsson (C), ordförande  

- Jeanette Qvist (S), vice ordförande 

- Kent Norberg (S) 

- Marianne Nord Lyngdorf (L) 

- Anne Tano (M) 

Utses till ledamöter i utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 

arbetsutskott. 

 

- Roger Nolsa (C) 

- Margit Kastberg (M) 

- Joel Söderberg (L) 

- Per Olsson (S) 

Utses till ersättare i utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 

arbetsutskott. 

 

Beskrivning av ärendet 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ska utse 5 ledamöter och 4 
ersättare till utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott för 
mandatperioden 2019-2022.  
 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 3 januari 2019. 

 

 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 

 

 

Maria Gustafsson Viktoria Thonäng 

Förvaltningschef Nämndsekreterare 
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Protokollsutdrag 
Samtliga valda ledamöter 

Personalkontoret 
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Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Torbjörn Alfredsson 
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Skolchef enligt skollagen 

Förslag till beslut 
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 

1. funktionen skolchef avseende den verksamhet som bedrivs av 

utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ska innehas av den som är 

anställd som förvaltningschef vid utbildnings- och 

arbetsmarknadsförvaltningen.  

 
Beskrivning av ärendet 
Enligt en ny bestämmelse i skollagen ska huvudmannen utse en skolchef som 

ska biträda huvudmannen med att se till att de föreskrifter som gäller för 

utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet. 

Huvudmannen kan utse en skolchef för hela verksamheten eller flera 
skolchefer för olika delar av verksamheten. Kravet gäller för såväl offentliga 
som fristående huvudmän. Bestämmelsen gäller hela skolväsendet och 
omfattar alltså alla skolformer, från förskola till särskild utbildning för vuxna. 

Skolchefens uppgift är att biträda huvudmannen med att se till att de 
föreskrifter som gäller för utbildningen följs. Med föreskrifter menas alla 
bestämmelser i lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter som gäller för 
utbildningen. Sådana föreskrifter finns i första hand i skollagen och 
anslutande författningar, men även i till exempel arbetsmiljölagen och 
diskrimineringslagen. I uppdraget att se till att alla föreskrifter för 
utbildningen följs ingår även det systematiska kvalitetsarbetet. 

Bestämmelsen innebär inte någon ny ansvarsnivå inom skolväsendet. I stället 
inrättas en ny funktion hos huvudmannen. Den nya bestämmelsen är en 
markering om att det ska finnas en eller flera personer i huvudmannens 
organisation som ska se till att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs. 

Om skolchefen upptäcker att verksamheten inte lever upp till vissa 
författningskrav ska hen försöka åtgärda bristerna inom ramen för sina 
befogenheter. Om skolchefens befogenheter inte räcker till för att åtgärda 
bristerna är det skolchefens ansvar att informera huvudmannen, som ju är 
ytterst ansvarig. Det kan till exempel handla om att det inte finns tillräckligt 
med resurser för att genomföra de åtgärder som behövs. Men ansvaret för att 
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utbildningen inom skolväsendet verkligen genomförs enligt gällande regelverk 
ligger i slutändan alltid på huvudmannen. 

 

Beslutsunderlag 
Utdrag från proposition 2017/18:182 Samling för skolan 

 

Övervägande 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden bedömer att funktionen som 

skolchef avseende den verksamhet som nämnden bedriver lämpligen bör 

innehas av den som för var tid är anställd som förvaltningschef vid 

utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen. 

 

Ekonomi och verksamhet  
Förslaget bedöms inte påverka kommunens ekonomi. 

 

 

 

 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 

 

 

Maria Gustafsson Torbjörn Alfredsson 

Förvaltningschef    
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Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

 
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Elin Isaksson,    
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Verksamhetschef Skolhälsovården 

Förslag till beslut 
Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden beslutar  
 

1. godkänna Verksamhetschef för skolhälsovården enligt bilaga.  

 
Beskrivning av ärendet 
Martina Wetterstrand är verksamhetschef skolhälsovården i Förskole- och 
grundskolenämnden. Hon är även ansvarig för gymnasiet. Enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen (1982:763), HSL, ska ledningen av hälso- och sjukvården 
utövas av en eller flera nämnder. För en sådan nämnd gäller vad som 

är föreskrivet om nämnder i kommunallagen (1991:900).  
 

I HSL står det också att en verksamhet för skolhälsovården ska utses, som 
ansvarar för verksamheten och har det samlade ledningsansvaret enligt 

Socialstyrelsens författningssamling, SOSFS 1997:8. 
 

 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 10januari 2019. 

 

Ekonomi och verksamhet  
Ekonomi och verksamhet fortlöper enligt budget.  

 

Samråd 
Förhandling enligt MBL §11 slutförd.  
 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 

 

Maria Gustafsson  Elin Isaksson 

Förvaltningschef   HR-konsult 

 

Protokollsutdrag: UAN 
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Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

 
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Elin Isaksson 
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Dataskyddsombud utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden 

Förslag till beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 
1. utse Kerstin Glittmark till dataskyddsombud för utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden från och med 1 januari 2019. 
 
 

Beskrivning av ärendet 
Dataskyddsförordningen, GDPR, innehåller regler om hur man får behandla 
personuppgifter.  
Respektive nämnd och bolag är personuppgiftsansvarig för behandlingen av 
personuppgifter inom sin verksamhet. Enligt dataskyddsförordningen ska 
varje nämnd utse ett dataskyddsombud.  
Dataskyddsombudet ska enligt dataskyddsförordningen, artikel 39, bland 
annat ha följande uppgifter:  

 Att informera och ge råd till den personuppgiftsansvarige eller 
personuppgiftsbiträdet och de anställda som behandlar 
personuppgifter om deras skyldigheter enligt förordningen  

 Att övervaka efterlevnaden av förordningen och ge information till och 
utbilda personal  

 Att på begäran ge råd vad gäller konsekvensbedömningen avseende 
dataskydd och övervaka genomförandet  

 Att samarbeta med tillsynsmyndigheten  

 Att fungera som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten i frågor som rör 
behandling, inbegripet förhandssamråd och vid behov samråda i andra 
frågor.  

 
En annan förändring är att de nya reglerna ställer krav på dataskydds-
ombudets kompetens och placering i organisationen. Den person som utses 
måste ha tillräcklig kunskap om dataskydd och ska utses på grundval av 
yrkesmässiga kvalifikationer, sakkunskap och förmåga att utföra uppgifterna. 
Ombudet ska kunna agera självständigt och oberoende i organisationen och 
ska rapportera till organisationens ledning. 
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Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 21 januari 2019. 

 

Övervägande 
Efter diskussioner med kommunerna i Halland har man kommit överens om 
att anställa två gemensamma dataskyddsombud för Kungsbacka, Varberg, 
Falkenberg, Hylte och Laholm. Ett av ombuden ska främst arbeta mot 
Kungsbacka och Varberg och det andra mot Falkenberg, Hylte och Laholm.  
Målet är att de två dataskyddsombuden ska samverka och gemensamt ta 
ställning i övergripande frågeställningar.  
För Kungsbacka och Varberg har Kerstin Glittmark anställts. 
 

Ekonomi och verksamhet  
 

 

Samråd 
 

 

 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 

 

 

Maria Gustafsson Elin Isaksson 

Förvaltningschef HR-strateg 

 

Protokollsutdrag 
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Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

 
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Viktoria Thonäng    
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Representant till jury för Varberg kommuns 

hållbarhetspris 

Förslag till beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 

1. Utse Eva Pehrsson-Karlsson (C) till representant för Varberg kommuns 

hållbarhetspris. 

 

Beskrivning av ärendet 
Sedan 1992 har Varbergs kommun delat ut ett pris för att uppmuntra 

engagemang och goda initiativ för hållbar utveckling. Priset kan delas ut till 

såväl enskild person som till grupp, organisation eller företag som i huvudsak 

är verksam/bedriver verksamhet i Varbergs kommun. 

 

Enligt Riktlinjer för Varberg kommuns hållbarhetspris ska utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden utse en representant till juryn för hållbarhetspriset. 

 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 17 januari 2019. 

 

Ekonomi och verksamhet  
Ekonomi och verksamhet påverkas inte av beslutet. 

 

 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 

 

 

Maria Gustafsson Viktoria Thonäng 

Förvaltningschef Nämndsekreterare 

 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 
 



Beslutsförslag 1 (2) 
2019-01-07 Dnr: UAN 2019/0024-2 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Viktoria Thonäng    
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Avtal mellan utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden och Varbergs 

föreningsråd

Förslag till beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

1. Anta avtal mellan utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och        
Varbergs föreningsråd.

Beskrivning av ärendet 
Varberg kommuns nya politiska organisation och bildandet av utbildnings- 

och arbetsmarknadsnämnden innebär att ansvarsområden som tidigare legat 

på socialnämnden förts över till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. 

Med anledning av det behöver ingångna avtal skrivas över från 

socialnämnden till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Bland annat 

rör det föreliggande avtal med Varbergs föreningsråd som föreslås tecknas 

mellan Varbergs föreningsråd och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. 

Varbergs föreningsråd arbetar med att ordna arbete i medlemsföreningar för 

personer med någon form av arbetsnedsättning. Varbergs föreningsråd ska 

erbjuda anställningar i form av anpassat arbete med lönebidrag, arbetspraktik 

och ungdomstjänst. Varberg föreningsråd erhåller en fast ersättning som 

årligen indexregleras samt en rörlig ersättning per anställning och månad. 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 7 januari 2019. 

Avtal mellan socialnämnden och Varbergs föreningsråd. 

Ekonomi och verksamhet 
Beslutet får ekonomiska konsekvenser i form av den ersättning som bekostas 

av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. 
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Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 

 

 

Maria Gustafsson Viktoria Thonäng 

Förvaltningschef  Nämndsekreterare 

 

Protokollsutdrag 
Socialnämnden 

Varbergs föreningsråd 
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1. Parter 

Mellan utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och Varbergs Föreningsråd 

träffas följande avtal. 

2. Uppdrag för Varbergs Föreningsråd 

Verksamhetsmål 

 Att tillsammans med medlemsföreningarna arbeta för arbetsplatser med 

bra och anpassad arbetsmiljö för personer med arbetsnedsättning. 

 Att svara upp mot medlemsföreningars behov av personal 

 Att varje anställd ska ha en aktuell arbetsbeskrivning 

 Att arbeta efter en modell för att säkerställa att föreningen får information 

om vad funktionsnedsättningen hos personen innebär, för förmågan att 

kunna utföra arbetet. 

 Att verka för att personal med lönebidrag återgår ordinarie arbetsmarknad 

alternativt studier. 

 Att ska öka antalet anställda från dagens 75 personer. 

 Att 80 % av önskade placeringar av ungdomstjänst skall erbjudas plats. 

 Att Varbergs Föreningsråd ska aktivt arbeta för att 5 % av de anställda ska 

gå vidare till arbete eller studier. 

 

Syfte 

 Att arbeta för att erbjuda anställningar inom föreningslivet för arbetslösa i 

Varbergs kommun som har någon form av arbetsnedsättning, och genom 

det rätt till ett lönebidrag genom Arbetsförmedlingen. 

 Att underlätta för föreningar att kunna ha anställd personal genom att 

Varbergs Föreningsråd är arbetsgivare och sköter all hantering med lön, 

kollektivavtal, kontakt med myndigheter mm. 

 Att tillhandahålla arbetslag som utför praktiska arbeten för 

medlemsföreningar. 

 Att undersöka möjlighet att ordna platser i föreningar till ungdomar som 

dömts till ungdomstjänst. 

 Att undersöka möjlighet att ordna arbetspraktikplatser i 

medlemsföreningar. 

 

3. Uppföljning 

 Utvärdering av anställningarna inom föreningslivet, i enlighet med 

Varbergs Föreningsråds syfte, sker gemensamt årligen.   

 Årligen lämna verksamhetsberättelse med årsredovisningen till 

utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen. 

 Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen kommer efter 2018 års slut 

att göra en fördjupad uppföljning av verksamheten och det ekonomiska 

resultatet, och i samband med det även begära in en rapport om det 
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fortsatta utvecklings- och förändringsarbete gått till exempel med en 

anpassning av stadgarna. 

 

 

 

 

 

4. Statistik 

Varje kvartal ska Varbergs Föreningsråd lämna statistikunderlag till 

utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, enligt nedan. 

 Totalt antal anställda med lönebidrag. 

 De anställdas kön och ålder där ålder anges i tidsintervaller. 

 Totalt antal personer med lönebidrag som har nyanställts.  

 Totalt antal personer med lönebidrag som har omplacerats. 

 Totalt antal personer med lönebidrag där anställningen har avslutats. 

 Antal föreningar med placerad personal. 

 Antal nytillkommande föreningar med placerad personal. 

 Antal önskade placeringar för ungdomar som dömts till 

ungdomstjänst. 

 Antal ungdomar som dömts till ungdomstjänst och som erbjudits en 

plats i förening. 

 Antal förmedlade arbetspraktikplatser i medlemsföreningar. 

Begäran om statistikuppgifter kan komma att ändras under avtalsperioden. 

5. Aktiviteter  

Följande aktiviteter ska Varbergs Föreningsråd erbjuda 

 Anställningar i form av anpassat arbete med lönebidrag 

 Arbetspraktik 

 Ungdomstjänst 

 

6. Avtalstid 

Avtalet gäller från och med 2018-01-01 till och med 2020-12-31. 

 

7. Ersättning 

Varbergs Föreningsråd erhåller en fast ersättning om 2 650 000 kr för år 

2018.  Denna ersättning indexregleras årligen enligt punkt 9 nedan. 

 

Utöver denna fasta ersättning utgår en rörlig ersättning med 2 944 kr per 

anställning och månad. Denna ersättning är oförändrad under avtalsperioden. 

 

8. Betalningsvillkor 

Faktura skickas månadsvis bestående av; 

 En tolftedel av den fasta ersättningen. 

 Rörlig ersättning utifrån antal anställningar för innevarande månad. 

Antal aktuella anställningar bifogas fakturan. 
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Faktura skall skickas till; 

 

Varbergs Kommun  

VBG914 

Box 1122 

432 15 Varberg 

 
9. Index 

Avtalade ersättningar är fasta fram till kommande årsskifte och justeras årsvis 

per 31/12 utan utförarens begäran. Ersättningen justeras med 

omsorgsprisindex (OPI) som fastställs och publiceras av Sveriges Kommuner 

och Landsting. Definitivt OPI för innevarande år ligger till grund för 

omräkning av nästkommande års ersättning. 

 

10. Uppsägning av avtal 

Avtalet upphör vid avtalsperiodens slut utan föregående uppsägning. Om 

avtalet sägs upp, av någondera parten, innan avtalsperiodens slut är 

uppsägningstiden tre månader. Uppsägningen skall vara skriftlig. 

 
11. Tvist 

Tvist rörande tillkomst, tolkningar eller tillämpning av detta avtal eller 

rörande övriga till avtalet hänförliga frågor, som inte kan lösas, skall avgöras i 

allmän svensk domstol. 

 
 

 

För utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden För Varbergs Föreningsråd 

 

 

 

    Varberg 2019-    

 

 

 

 

Eva Pehrsson-Karlsson    

Ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden  

 

Varberg 2019- 
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Ulf Nilsson 

Ordförande i Varbergs Föreningsråd 
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Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

 
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Viktoria Thonäng    

 

  
 

 
 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS 

Varbergs kommun    0340-880 00 212000-1249    
  TELEFAX  WEBBPLATS 

432 80 Varberg        www.varberg.se 
 

Avtal kulturarvs-IT 

Förslag till beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar  
 

1. anta avtal avseende Kulturarvs-IT mellan utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden och Hallands kulturhistoriska museum. 

 

Beskrivning av ärendet 
Varberg kommuns nya politiska organisation och bildandet av utbildnings- 

och arbetsmarknadsnämnden innebär att ansvarsområden som tidigare legat 

på socialnämnden förts över till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. 

Med anledning av det behöver ingångna avtal skrivas över från socialnämnden 

till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Bland annat rör det 

föreliggande avtal avseende kulturarvs-IT mellan som föreslås tecknas mellan 

Hallands kulturhistoriska museum och utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden. 

 

Kulturarvs-IT digitaliserar arkiv och museisamlingar i syfta att öka 

tillgängligheten till museialt material. Avtalet innebär att utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden förbinder sig att bekosta mellanskillnaden mellan 

den faktiska lönen och det lönestöd som utbetalas från Arbetsförmedlingen för 

upptill maximalt fem lönebidragsanställda, för att Hallands kulturhistoriska 

museum ska kunna bedriva verksamheten kulturarvs-IT.  

 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 7 januari 2019. 

Avtal avseende kulturarvs-IT mellan Hallands kulturhistoriska museum och 

utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. 

 

Ekonomi och verksamhet  
Beslutet får ekonomiska konsekvenser i form av det ekonomiska stöd som 

bekostas av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. 
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Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 

 

 

Maria Gustafsson Viktoria Thonäng 

Förvaltningschef  Nämndsekreterare 

 

Protokollsutdrag 
Socialnämnden 

Hallands kulturhistoriska museum 

 
 



Avtal avseende Kulturarvs-IT mellan Hallands kulturhistoriska 

museum och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

 

1.   Parter 

Mellan Hallands kulturhistoriska museum och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

träffas följande avtal.  

 

2.   Kulturarvs-IT   

Efter ett riksdagsbeslut om att öka tillgängligheten till kulturarvet och bereda arbete till 

personer med funktionsnedsättning, startades 1999 en satsning på kulturarvs-IT. Kulturarvs-

IT utgör från och med 2003 en del av Hallands kulturhistoriska museum i Varberg. 

Kulturarvs-IT digitaliserar arkiv och museisamlingar i syfte att öka tillgängligheten till 

museialt material. Riksantikvarieämbetet har sedan 2003 i uppdrag av regeringen att varje år 

fördela bidrag, cirka 10 miljoner kronor, till lönekostnader inom verksamheten kulturarvs-IT. 

Riksantikvarieämbetet ger bidrag till museet i Varberg för lönekostnaden för den ansvarige 

arbetsledaren/antikvarien för kulturarvs-IT. Kulturarvs-IT är ett samarbete mellan 

Riksantikvarieämbetet, kommuner och arbetsförmedling. 

 

3. Hallands kulturhistoriska museum i Varbergs ansvar  
Hallands kulturhistoriska museum ansvarar för att bedriva verksamheten kulturarvs-IT. 

Lönekostnaden för den ansvarige arbetsledaren/antikvarien delas av Riksantikvarieämbetet 

och Hallands kulturhistoriska museum. 

 

Hallands kulturhistoriska museum ansvar för 

 Arbetsgivaransvar inkl. personaladministration samt kompetensutveckling för den 

ansvarige arbetsledaren/antikvarien och för de lönebidragsanställda.  

Hallands kulturhistoriska museum skall ha arbetsgivaransvaret för den personal som arbetar i 

museets verksamhet.  

Detta ansvar innebär bland annat att Hallands kulturhistoriska museum är ansvarig för att: 

 gällande lagar, författningar och kollektivavtal följs 

 erforderlig personal anställs för att utföra insatser i verksamheten 

 förebygga skador som kan drabba personal och tredje man 

 arbetsmiljölagstiftningen efterlevs på arbetsplatsen 

 personal aktuell för uppdrag enligt detta avtal har den utbildning och erfarenhet som krävs 

för de arbetsuppgifter som följer av uppdraget 

 Kostnader för lokaler och lokalvård, telefon och IT inkl. programvara samt 

inventarier. 

 

4. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ansvar 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden bekostar mellanskillnaden mellan den faktiska 

lönen och det lönestöd som utbetalas från Arbetsförmedlingen för upptill maximalt fem 

lönebidragsanställda.  



 

5. Fortlöpande kontakt och information 

Parterna skall hålla varandra informerade om händelser i respektive organisation som kan 

påverka såväl utförande av tjänsterna som samarbetet. Detta sker via informations- och 

dialogmöte minst en gång per år då det även sker en uppföljning och genomgång av avtalet.  

 

6. Omförhandling av avtal 

Förändring av innehållet i avtalet kan ske genom omförhandling som påkallas av 

någondera parten. 

 

7. Ändringar och tillägg 

Parterna är införstådda med att villkor och förutsättningar för den typ av verksamhet avtalet 

avser kan komma att ändras till följd av ny lagstiftning, nya bidragsformer, nya målsättningar 

antagna av kommunfullmäktige eller utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden eller andra 

förändringar av de förutsättningar som ligger till grund för avtalet. 

Ändringar och tillägg till detta avtal skall, för att äga giltighet, vara skriftliga och 

undertecknade av behöriga representanter för bägge parter.  

8. Avtalstid 

Avtalet gäller från och med 2013-03-01 och gäller tills vidare med en ömsesidig uppsägning 

på tre (3) månader. Uppsägningen skall vara skriftlig. 

9. Betalning och fakturering 

Hallands kulturhistoriska museum skall sammanställa en faktura för årets utbetalda löner och 

lönestöd. Fakturering av ersättning sker årsvis i efterskott. I fakturaunderlaget skall det 

framgå varje individs utbetalda lön och lönestöd per månad.  

Faktureringsunderlag i ett exemplar skall skickas till nedan angiven adress: 

 

Varbergs kommun, utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 

Box 1122 

432 15 Varberg 

 

Fakturan märks med ”Kulturarvs-IT” beställare Kristina Hedlund, referenskod VBG914.  

Betalning sker mot faktura, 30 dagar från fakturans ankomstdag.  

 

10. Tvist 

Tvist rörande tillkomst, tolkningar eller tillämpning av detta avtal eller rörande övriga till 

avtalet hänförliga frågor, som inte kan lösas, skall avgöras i allmän svensk domstol.  

…………………………………………………………………………………………………... 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 

 

 

 

 

 



 

 

För utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden För Hallands kulturhistoriska museum  

 

Varberg 2019-….-…   2019-…..-….. 

 

 

Eva Pehrsson-Karlsson                                        Curry Heimann 

Ordförande utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Museichef 
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Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

 
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Elin Isaksson,    
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Delegeringsförteckning 

Förslag till beslut 
Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden beslutar  
 

1. godkänna delegationsförteckningen enligt bilaga.  

 

Beskrivning av ärendet 
En nämnd har till uppgift att fatta ett stort antal beslut. Det är emellertid 

praktiskt omöjligt för nämnden att fatta beslut i samtliga ärenden som faller 

inom nämndens ansvarsområde. Syftet med delegation är att avlasta nämnden 

från att behöva fatta alla beslut. Delegering innebär överföring av 

beslutanderätten från en nämnd åt presidiet, till ett utskott, en ledamot eller 

ersättare samt till anställd i kommunen.  

 

Delegeringsförteckningarna har processats från överlämnande nämnder samt 

med kommunjuristen. Delegationsförteckningen omfattar hela nämndens 

verksamhetsområde. Det finns inget eget avsnitt för arbetsmarknadsenheten 

då Socialförvaltningen behåller myndighetsutövande och utbildning- och 

arbetsmarknadsnämnden tar över verkställighet.  

 

Beslutspunkter som har ändrats finns i original och med tydliggjord 

förändring under bilaga.  

 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 10 januari 2019. 
Bilaga Delegationsförteckning 
 

Ekonomi och verksamhet  
Ekonomi och verksamhet påverkas inte av beslutet.  

 

 

 

 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 
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Maria Gustafsson Elin Isaksson 

Förvaltningschef HR-konsult 

 

Protokollsutdrag 
Samtliga chefer. 
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Delegationens syfte 

En nämnd har till uppgift att fatta ett stort antal beslut. Det är praktiskt omöjligt för nämnden 
att fatta beslut i samtliga ärenden som faller inom nämndens ansvarsområde. Syftet med 
delegation är att avlasta nämnden från att behöva fatta beslut.  

En nämnd kan delegera ärenden till ett utskott, en ledamot, en ersättare eller till en anställd 
hos kommunen (KL 6 kap, 33 §). Det är däremot inte möjligt att delegera till en grupp av 
anställda eller till anställd och förtroendevald tillsammans (så kallad blandad delegering).  

Vilka beslut kan delegeras  

Beslut av rent förberedande eller verkställande karaktär (ett beslutsfattande där beslutet är 
givet på förhand utan att det föreligger ett verkligt bedömningsutrymme, t.ex. beslut om 
debitering enligt en fastställd taxa) kräver ingen delegation utan sådana beslut kan 
tjänstemännen fatta utan delegation.  

Nämndens rätt att delegera är inriktad på ett beslutsfattande där det finns utrymme för 
överväganden och bedömningar, dock utan att detta utrymme är forum för politiska 
värderingsfrågor, t.ex. myndighetsutövning som inte är av principiell natur och verkställighet 
av kommunfullmäktiges beslut. Genom delegation effektiviseras den kommunala 
förvaltningen och medborgarna ges en bättre service. 

Delegering (beslut) innebär att självständig beslutanderätt förs över från nämnden till 
delegaten. Beslut som direkt berör förhållandet till kommunmedlemmarna och därmed kan 
överklagas är beslut i kommunalrättslig mening. Alla beslut som fattats med stöd av 
delegering ska anmälas till ansvarig nämnd, som i sin tur bestämmer hur detta ska ske.  

Verkställighet innebär ”faktiskt handlande” eller beslut som fattas enligt i förväg fastställda 

direktiv. Enligt kommunallagens förarbeten nämns som exempel på ren verkställighet frågor 
som ligger inom tjänstemannens dagliga arbete och ansvarsområde. Sådana åtgärder betraktas 
inte som beslut i kommunalrättslig mening utan som verkställighetsåtgärder. Rätten för en 
anställd att vidta verkställighetsåtgärder grundas inte på delegation. Sådana åtgärder behöver 
inte anmälas till nämnden eller förvaltningschefen och kan inte heller prövas enligt 
kommunallagen.  

Den huvudsakliga skillnaden mellan delegering och verkställighet är att ett delegationsbeslut 
kräver en självständig bedömning medan verkställighetsbeslut fattas inom ramen för de 
politiska besluten som ett led i den löpande driften av verksamheten.  
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Beslut som inte får delegeras  

Enligt 6 kap 38 § kommunallagen får beslutanderätten inte delegeras i följande slag av 
ärenden:  

 Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. 

 Framställningar eller yttranden till fullmäktige 

 Yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige 
har överklagats. 

 Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt. 

 Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden  

 Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 
 

Vidaredelegation  
Nämnden kan genom beslut ge förvaltningschefen rätt att vidaredelegera sin beslutanderätt till 
annan anställd enligt 6 kap. 37§ kommunallagen. Beslut som från förvaltningschef har 
vidaredelegerats enligt delegationsbestämmelserna ska normalt inte återrapporteras till 
nämnden utan till förvaltningschef. 

Utövande av delegeringsrätt  

Beslut som fattas på delegation får samma rättsverkan som om nämnden själv hade fattat 
beslutet. Vid utövande av delegerad beslutanderätt gäller att lagar, avtal, anvisningar, mål, 
riktlinjer och policys ska följas samt att beslut ryms inom tilldelad budget. Beslut som redan 
har fattats med stöd av delegering får inte ändras eller prövas av nämnden. Delegerad 
beslutanderätt får inte utövas i ärende som rör beslutsfattarens egna personliga förhållanden 
eller där i annat fall jäv föreligger, 6 kap. 28-32 §§, 7 kap. 4 §, kommunallagen. Det är i första 
hand den jävige själv som ska tillkännage att jäv föreligger. Föreligger jäv övergår 
beslutanderätten till närmsta chef. Om delegat inte är i tjänst på grund av sjukdom, semester, 
tjänsteledighet, jäv eller liknande får ställföreträdare överta beslutanderätten av ordinarie 
delegat, se förteckning nedan. Om ställföreträdare inte finns tillhanda och beslutet inte kan 
dröja ska ärendet avgöras av delegatens närmaste chef. Om även denna chef är frånvarande 
och ärendet är brådskande beslutar förvaltningschefen.  

Anmälan av delegeringsbeslut 

Nämnden ska enligt 6 kap. 40 § och 7 kap. § 8 kommunallagen besluta om i vilken 
utsträckning beslut som har fattats med stöd av uppdrag enligt 7 kap. 37 § och 7 kap. § 5–6 
ska anmälas till nämnd. Beslut som fattats med stöd av delegering ska anmälas skriftligen till 
nämnden. 
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Delegat Ställföreträdare 
Ordförande Vice Ordförande 
Förvaltningschef Tf. förvaltningschef 
Avdelningschef Tf. Avdelningschef 
Gymnasiechef Tf. Gymnasiechef 

Gymnasieskolan/Gymnasiesärskolan: Rektorers ansvar  

En stor del av nämndens ansvarområde (Gymnasieskolan och Gymnasiesärskolan) regleras i 
skollagen. Enligt 2 kap. 9 och 10 §§ skollagen ansvarar rektor för sin enhets inre organisation 
och fattar alla beslut hänförliga till denna. Beslutanderätten i dessa frågor följer direkt av 
Skollagen och utgör inte en av nämnden delegerad beslutanderätt. Exempel på sådana beslut 
är fördelning av barn och elever på klasser och grupper, fastställande av schema för 
undervisningen och beslut i fråga om personalens kompetensutveckling.  

Rektor har även en i skollagen direkt utpekad beslutanderätt i vissa ärenden, t.ex. 
rektorsbeslut att tilldela elev en skriftlig varning enligt 5 kap. 11 § skollagen. Rektor har 
enligt skollagen rätt att delegera vissa uppgifter, såvida det inte uttryckligen anges i skollagen 
att beslutanderätten inte får delegeras.  

Överklagande 

I de fall det särskilt anges kan ett beslut överklagas genom förvaltningsbesvär hos allmän 

förvaltningsdomstol respektive Skolväsendets överklagandenämnd. De flesta övriga beslut 
kan överklagas genom laglighetsprövning, reglerna för detta finns i 13 kap. kommunallagen. 
Ett beslut ska överklagas skriftligt. För vissa beslut råder överklagandeförbud vilket i så fall 
anges särskilt i lag.  

Laglighetsprövning  

Överklaganden enligt laglighetsprövningsinstitutet ska ha kommit in till förvaltningsrätten 
inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att protokollet 
över beslutet justerats. Beslutsfattaren har ingen skyldighet att bifoga anvisning om hur man 
begär laglighetsprövning.  

Överklagandet ska inges skriftligt direkt till Förvaltningsrätten i Göteborg, Box 53197, 400 15 
Göteborg.  

Förvaltningsrätten kan endast pröva lagligheten men inte lämpligheten i ett beslut. Domstolen 
kan upphäva det överklagade beslutet men inte sätta något annat beslut i dess ställe.  
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Förvaltningsbesvär  

Bestämmelserna om laglighetsprövning gäller inte om det i en specialförfattning anges hur 
beslut enligt denna författning ska överklagas. Det blir då istället fråga om förvaltningsbesvär. 
Enligt skollagen kan vissa beslut överklagas till allmän förvaltningsdomstol och vissa till 
Skolväsendets överklagandenämnd.  

Beslut om att inte lämna ut en allmän handling eller uppgifter i en allmän handling kan 
överklagas till Kammarrätten i Göteborg.  

Överklagande genom förvaltningsbesvär ska normalt ske inom tre veckor från den dag då 
klagande fått del av beslutet. Överklagandet ska inges till den myndighet som har meddelat 
beslutet, vilken i sin tur prövar om överklagandet har inkommit i rätt tid. Har överklagandet 
inkommit i rätt tid ska överklagandet översändas till anvisad överinstans. Har överklagandet 
inkommit för sent ska aktuell delegat fatta ett avvisningsbeslut vilket i sin tur kan överklagas.  

Vid förvaltningsbesvär prövas både lagligheten och lämpligheten av det överklagade beslutet. 
Prövningsinstansen kan sätta ett nytt beslut i det tidigare beslutets ställe.  

Vilka ärenden som går att överklaga genom förvaltningsbesvär och till vilken instans framgår 
av delegeringsförteckningen i kolumnen ”Kommentar”. Förkortningar Lagrum Förkortning 

Skollag (2010:800) SL Skolförordning (2011:185) SF 

Arbetsmarknadsenheten  

Utbildning och Arbetsmarknadsnämnden har tagit över verkställighet i 
Arbetsmarknadsenheten men myndighetsutövning kvarstår i Socialnämnden, därav inga 
delegerade beslut. Utbildning och Arbetsmarknadsnämnden ansvarar för kompetens och 
arbetsmarknadsfrågor, inte omsorg.  

 



6 
 

Bilaga 1.  

Förteckning över delegerade beslut 

1. Allmänna ärenden Delegat   Anmärkning 
1.1 Beslut om större 

förändringar i 
förvaltningsorganisationen 
inom ramen för nämndens 
ansvarsområde  

Arbetsutskott    

1.2 Själv eller genom ombud 
föra kommunens talan inför 
domstol och andra 
myndigheter samt vid 
förrättningar av skilda slag i 
ärenden som rör nämndens 
verksamhetsområde 

Ordförande   

1.3 Yttranden i ärenden som är 
av enklare art  

Förvaltningschef Kommunlagen 6 kap 
37 § 

1.4 Avvisning av för sent 
ankommet överklagande  

Förvaltningschef   Förvaltningslagen 24§ 
(SFS1986:223) 

1.5 Beslut att avvisa för sent 
inkommit överklagande 

Kommunjurist Förvaltningslagen 24§, 
Avvisningsbeslut kan 
överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol 
Förvaltningslagen 30§ 

1.6 Omprövning/rättelse av 
beslut 

Delegat som fattat 
ursprungsbeslutet 

Förvaltningslagen 27§ 

1.7 Beslut om att överklaga 
dom eller beslut 

Arbetsutskott  

1.8 Beslut i ärenden som är så 
brådskande att nämndens 
avgörande inte kan avvaktas 

Ordförande   

1.9 Remissyttranden som är så 
brådskande att nämndens 
avgörande inte kan avvaktas 

Ordförande T.ex. samråds- eller 
granskningsyttrande av 
ickeprincipiell karaktär. 

1.10 Vägran att lämna ut 
allmänna handlingar och 
utlämnande av allmänna 
handlingar med förbehåll 

Förvaltningschef    
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1.11 Samverkansavtal av icke 
principiell eller politisk 
karaktär 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Förvaltningschef  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T.ex. samverkansavtal 
mellan olika 
förvaltningar eller 
andra kommuner. 
 
Samverkansavtal som 
faller inom en 
verksamhets 
ansvarsområde och den 
löpande driften är ren 
verkställighet. 
 
Samverkansavtal som 
är av principiell eller 
politisk karaktär 
delegeras inte.  De 
beslutas om av 
nämnden och 
undertecknas av 
ordföranden.  
KS ansvarar för 
elitsatsningar 
 

1.12 Teckna sponsringsavtal där 
kommunen är mottagare 
 

Avdelningschef i samråd 
med förvaltningschef 

 

1.13 Utlånings avtal 
 

Avdelningschef i samråd 
med förvaltningschef 

 

1.14 Driftsavtal  
 

Avdelningschef i samråd 
med förvaltningschef 

Ex. lägga ut på 
entreprenad 

1.15 Nyttjanderättsavtal Avdelningschef i samråd 
med förvaltningschef 

Ex. hyresavtal 

1.16 Vid avtalsbrott häva avtal 
inom nämndens 
verksamhetsområde 

Arbetsutskott   

1.17 Försäljning av lös egendom 
upp till ett värde av  
• 0-100 000kr 
avdelningschef 
• Därutöver AU 

Förvaltningschef med 
vidaredelegering                      

 

1.18 Mottagande av donation  
 
Mottagande av donation av 
större värde eller allmänt 
intresse  

Förvaltningschef med 
vidaredelegering 
 
Arbetsutskott  

 

1.19 Deltagande vid kurser och 
konferenser för 
förtroendevalda 

Ordförande Bestämmelse om 
ersättningar och 
arvoden till 
förtroendevalda. 
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2.    Offentlighet och 
sekretess 

Delegat Anmärkning 

2.1 Pröva utlämnande av 
allmän handling; beslut att 
inte lämna ut allmän 
handling och beslut om 
handlings utlämnande med 
förbehåll avseende 
handlingar som 
förvaras/diarieförs på UA-
förvaltningens kansli 

Kommunjurist Tryckfrihetsförordningen 
2 kap 12, 14 §§, 
Offentlighets- och 
sekretesslag 6 kap 3,4, 5 
§§, 10 kap 14 § 
 
Kan överklagas till 
Kammarrätten, 
Offentlighets- och 
sekretesslag 6 kap 8 § 

2.2 Pröva utlämnande av 
allmän handling; beslut att 
inte lämna ut allmän 
handling och beslut om 
handlings utlämnande med 
förbehåll avseende 
handlingar som 
förvaras/diarieförs på UA-
förvaltningens kansli 

Rektor Tryckfrihetsförordningen 
2 kap 12, 14 §§, 
Offentlighets- och 
sekretesslag 6 kap 3,4, 5 
§§, 10 kap 14 § 
 
Kan överklagas till 
Kammarrätten, 
Offentlighets- och 
sekretesslag 6 kap 8 § 

2.3 Pröva utlämnande av 
allmän handling; beslut att 
inte lämna ut allmän 
handling och beslut om 
handlings utlämnande med 
förbehåll avseende 
medicinska journaler 

Verksamhetschef 
Skolhälsovården 

Tryckfrihetsförordningen 
2 kap 12, 14 §§, 
Offentlighets- och 
sekretesslag 6 kap 3,4, 5 
§§, 10 kap 14 § 
 
Kan överklagas till 
Kammarrätten, 
Offentlighets- och 
sekretesslag 6 kap 8 § 

 

3.      Ekonomi Delegat Anmärkning 
3.1 Beslut om tilläggsbelopp till 

fristående gymnasieskola 
och gymnasiesärskola 

Gymnasiechef Skollagen 16 kap 52 § 
17 kap 31§, 19 kap 45§ 
Kan överklagas till 
allmän 
förvaltningsdomstol, 
Skollagen 28 kap 5 § 

3.2 Upphandling och avtal upp 
till ett värde av 
• 75 prisbasbelopp  
• 25 prisbasbelopp  
• 10 prisbasbelopp 
• 2 prisbasbelopp 

 
 
Arbetsutskott 
Förvaltningschef 
Avdelningschef 
Rektor/ Enhetschef 
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3.3 Beslut om 
inackorderingsstöd 

Gymnasiechef Skollagen 15 kap 32 § 
Kan överklagas till 
allmän 
förvaltningsdomstol, 
SL 28 kap 5 § 

3.4 Beslut om ersättning till 
huvudman gällande förlängd 
studietid på nationellt 
program 

Gymnasiechef Enligt BUN;s riktlinje, 
BUN 2015/0210 

3.5 Beslut om ersättning till 
huvudman gällande 
förlängning av 
programinriktat val  
(preparandutbildning) till två 
år om synnerliga skäl finns 

Gymnasiechef Enligt BUN;s riktlinje, 
BUN 2015/0210 

3.6 Beslut att skolpeng, vid 
utlandsstudier, ska utbetalas 
till respektive 
gymnasieskola eller 
motsvarande 

Gymnasiechef Enligt BUN:s riktlinje, 
BUN 2015/0379 

3.7 Beslut om elevresor Gymnasiechef Skollag 1991:1110 om 
kommunernas 
skyldighet att svara för 
vissa elevresor 

3.8 Antagande av anbud vid 
upphandling 
 
a) Upp till 20 prisbasbelopp 
 
b) Upp till 10 prisbasbelopp 
 
 
 
c) Upp till ½ prisbasbelopp 

 
 
 
Arbetsutskott 
 
Förvaltningschef eller 
avdelningschef efter samråd 
med förvaltningschef 
 
Avdelningschef 
 

 

3.9 Avskrivning av fordran 
enligt gällande regler upp till 
1 ½ prisbasbelopp  
 
Avskrivningar över 1 ½ 
prisbasbelopp 

Samtliga avdelningschefer  
 
 
 
Arbetsutskott  

 

3.10 Överenskommelse om 
betalning av fordran upp till 
och med 4 prisbasbelopp 
enligt fastställda riktlinjer 
 
Fordran mellan 4 och 15 
prisbasbelopp 

Samtliga avdelningschefer 
 
 
 
 
Arbetsutskott  
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3.11 Avsteg från tillämpning av 
fastställda hyror och avgifter  

Förvaltningschef med 
vidaredelegering  

 

 
 

4    Arbetsmiljö/Personal  Delegat  Anmärkning 
4.1          Att delegera arbetsmiljöansvar till: 

 
a) Förvaltningschef  
 
b) Avdelningschef  
 
c) Enhetschef 

 
 
Ordförande 
 
Förvaltningschef 
 
Samtliga 
avdelningschefer 

 
 
 
Sker enligt 
kommunövergripande 
rutiner. 
 
 

4.2  a) Beslut om anställning av 
avdelningschef 
 
b) Beslut om uppsägning eller 
avsked av personal initierat av 
arbetsgivaren. 
Besluta om avtal om anställningens 
upphörande, som innehåller 
avgångsvederlag eller annan 
ekonomisk uppgörelse.  
 
c) Beslut om anställning av övrig 
personal 

Förvaltningschef  
 
 
Förvaltningschef  
samråd HR-avdelning 
centralt 
 
 
 
 
 
Förvaltningschef med 
vidaredelegering  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 Beslut om löneförmåner som inte är 
reglerade i lag eller avtal vid 
tjänstledighet eller vid 
anställningens upphörande. 
Förvaltningschefen i enighet med 
personalutskottets riktlinjer. 

Förvaltningschef 
 

 

4.4 Beslut i övriga frågor som rör 
personalärenden  

Förvaltningschef med 
vidaredelegering 

Se kommunstyrelsens 
beslut KS 2017-08-29 
§203 

4.5 Besluta om anställning av personal 
som inte är legitimerad och  behörig 
lärare längre tid än 6 månader.  

Förvaltningschef med 
vidaredelegering 

Skollagen 2 kap 19 § 

4.6 Besluta om tjänstledighet som inte är 
reglerad i lag eller avtal enligt av  
personalutskottet fastställda 
riktlinjer 

Förvaltningschef med 
vidaredelegering 
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5.  Gymnasieskolan Delegat  Anmärkning 

5.1 Beslut om läsårstider Förvaltningschef Skolförordningen 3 kap 3 §, 
Gymnasieförordningen 
3kap 2§ 

5.2  Mottagande av rektors 
anmälan om kränkande 
behandling  

Förvaltningschef Skollagen 6 kap 10 §  

5.3 Utredningsskyldighet 
gällande anmälan om 
kränkande behandling 

Rektor Skollagen 6 kap 10 § 

5.4 Avge yttrande till 
Skolinspektionen, Barn- och 
elevombudet, 
Diskrimineringsombudsmann
en och förvaltningsdomstol i 
ärenden som rör enskilda 
elever, såvida yttrandena inte 
avser skadestånd, vite eller 
andra ersättningar 

Gymnasiechef Skollagen 2 kap 8 § 

5.5 Avge yttrande till Barn- och 
elevombudet, 
Diskrimineringsombudsmann
en och förvaltningsdomstol i 
ärenden som rör enskilda 
elever gällande skadestånd, 
vite eller andra ersättningar 

Förvaltningschefen Skollagen 2 kap 8 § 

5.6 Beslut om avvikelse för 
enskild elev på nationellt 
program 

Rektor Skollagen 16 kap 14 § 

5.7 Beslut om att utbildning på 
nationellt program får fördelas 
på längre tid än tre läsår 

Gymnasiechef Skollagen 16 kap 15 §, 
Gymnasieförordning 9 kap 
7 § 

5.8  Beslut om behörighet och 
mottagande i första hand till 
gymnasieskolans nationella 
program 

Gymnasiechef Skollagen 16 kap 36 §  

Kan överklagas till 
skolväsendets 
överklagandenämnd, SL 28 
kap 12 § 

5.9 Beslut om att programinriktat 
val (preparandutbildning) får 
förlängas till två år om 
synnerliga skäl finns 

Gymnasiechef Skollagen 17 kap 5 § 
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5.10 Beslut om att utbildning på 
introduktionsprogram får 
minskas om elev begär det 
och huvudmannen finner att 
det är förenligt med elevens 
utbildning 

Rektor SL 17 kap 6 § 

5.11 Beslut om plan för utbildning 
på ett introduktionsprogram 

Rektor Skollagen 17 kap 7 § 

5.12 Beslut om mottagande av elev 
till yrkesintroduktion eller 
individuellt alternativ trots att 
elev uppfyller 
behörighetskraven för ett 
yrkesprogram om synnerliga 
skäl föreligger 

Rektor Skollagen 17 kap 11 § 

5.13 Beslut om behörighet och 
mottagande till 
programinriktat individuellt 
val eller till yrkesintroduktion 
som har utformats för en 
grupp elever 

Rektor Skollagen 17 kap 14 §  

Kan överklagas till 
skolväsendets 
överklagandenämnd, SL 28 
kap 12 § 

5.14 Beslut om vilka kurser som 
ska erbjudas som 
programfördjupning på 
nationella program 

Rektor Gymnasieförordningen 4 
kap 6 § 

5.15 Beslut om vilka kurser som 
ska erbjudas som individuellt 
val 

Rektor Gymnasieförordningen 4 
kap 7 § 

5.16 Beslut om arbetsplatsförlagt 
lärande på 
högskoleförberedande 
program 

Rektor Gymnasieförordningen 4 
kap 12 § 2 st 

5.17 Beslut om arbetsplatsförlagt 
lärande på yrkesprogram i 
gymnasieskolan eller ett 
nationellt program i 
gymnasiesärskolan byts ut 
mot motsvarande utbildning 
förlagd till skolan 

Rektor Gymnasieförordningen 4 
kap 13 § 

5.18 Beslut om antal 
undervisningstimmar för varje 
kurs, varje ämnesområde, 
gymnasiearbete och 
gymnasiesärskolearbetet samt 
hur fördelningen av 
undervisningstiden över 

Rektor Gymnasieförordningen 4 
kap 22 § 
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läsåren ska göras 
5.19 Beslut om antagning till 

programinriktat individuellt 
val eller till yrkesintroduktion 

Rektor Gymnasieförordningen 6 
kap 1 § 

5.20 Beslut om att en elevs 
yrkesintroduktion i sin helhet 
ska skolförläggas 

Rektor Gymnasieförordningen 6 
kap 5 §, 7 kap 7 § 

5.21 Beslut om antagning till 
gymnasieskolan 

Gymnasiechef Gymnasieförordning 7 kap 
7 § Överklagandeförbud 
enligt SL 28 kap 18 § 

5.22 Beslut om antal platser för fri 
kvot 

Rektor Gymnasieförordningen 7 
kap 3 § 

5.23 Beslut om antagning till 
gymnasieskolan vid senare 
tidpunkt 

Rektor Gymnasieförordningen 7 
kap 8 § 
Överklagandeförbud enligt 
SL 28 kap 18 § 

5.24 Beslut om byte av studieväg Rektor Gymnasieförordningen 7 
kap 9 § 
Överklagandeförbud enligt 
SL 28 kap 18 § 

5.25 Beslut om mottagande av 
nordisk sökande i 
gymnasieskolan 

Rektor Gymnasieförordningen 12 
kap 7 § 

5.26 Beslut om mottagande av 
övriga utländska sökande i 
gymnasieskolan 

Rektor Gymnasieförordningen 12 
kap 11 § 

5.27 Inhämtande av yttrande och 
beslut om mottagande av elev 
i gymnasieskolan från annan 
kommun 

Gymnasiechef SL 16 kap 48 §, 19 kap 41 § 

5.28 Avge yttrande över placering 
av elev i gymnasieskola i 
annan kommun 

Gymnasiechef SL 16 kap 48 §, 19 kap 13 § 

5.29 Beslut om elevresor Gymnasiechef Lag (1991:1110) om 
kommunens skyldigheter 
att svara för vissa elevresor 
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6.  Gymnasiesärskolan Delegat  Anmärkning 

6.1 Beslut om tillhörighet till 
målgruppen samt mottagande i 
gymnasiesärskolan 

Gymnasiechef Skollagen 18 kap 5 § och 
19 kap. 29 § 

Kan överklagas till 
skolväsendets 
överklagandenämnd, 
Skollagen 28 kap 12 § 

6.2 Beslut om antagning av elev i 
gymnasiesärskolan 

Rektor Skollagen 18 kap 12 § 1 st, 
Gymnasieförordningen      
7 kap 13 § 

6.3 Beslut om en elev i 
gymnasiesärskolan ska gå på ett 
nationellt program, ett 
specialutformat program eller 
ett individuellt program efter 
samråd med eleven och elevens 
vårdnadshavare 

Rektor 19 kap. 29 § 

6.4 Beslut om arbetsplatsförlagt 
lärande på yrkesprogram i 
gymnasieskolan eller ett 
nationellt program i 
gymnasiesärskolan byts ut mot 
motsvarande utbildning förlagd 
till skolan 

Rektor Gymnasieförordningen 4 
kap 13 § 

6.5 Beslut om vilka kurser som ska 
erbjudas som individuellt val 

Rektor Gymnasieförordningen 4 
kap 7 a § 

6.6 Beslut om antal 
undervisningstimmar för varje 
kurs, varje ämnesområde, 
gymnasiearbete och 
gymnasiesärskolearbetet samt 
hur fördelningen av 
undervisningstiden över läsåren 
ska göras 

Rektor Gymnasieförordningen 4 
kap 22 § 

6.7 Beslut om placering av elev i 
gymnasiesärskola 

Gymnasiechef Skollagen 19 kap 29 § 

Avslagsgrund enligt 
paragrafens 2 st kan 
överklagas till 
skolväsendets 
överklagandenämnd, 
Skollagen 28 kap 12 § 
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6.8 Avge yttrande över placering 
av elev i gymnasiesärskola i 
annan kommun 

Gymnasiechef Skollagen 16 kap 48 §, 19 
kap 13 § 

6.9 Inhämtande av yttrande och 
beslut om mottagande av elev i 
gymnasiesärskolan från annan 
kommun 

Gymnasiechef SL 16 kap 48 §, 19 kap 41 
§ 

 

7. Grundläggande och 
gymnasial vuxenutbildning 
(Gruv och Gyvux)   

Delegat  Anmärkning 

7.1 Fastställa kursorganisation för 
gymnasial vuxenutbildning 

Förvaltningschef  

7.2 Fastställa kursplan för lokal 
kurs enligt förordningen om 
kommunal vuxenutbildning  

Rektor för Gruv och 
Gyvux 

Skollag 2011:1108 

7.3 Avslå eller bevilja ersättning 
till andra 
kommuner/interkommunal 
ersättning  

Rektor för Gruv och 
Gyvux 

Skollag 2010:800 

7.4 Besluta om mottagande, 
upphörande och 
återupptagandet av elev i 
grundläggande och gymnasial 
vuxenutbildning 

Rektor för Gruv och 
Gyvux 

Skollag 2010:800 

 

8.  Särskild utbildning för vuxna 
(Lärvux) 

Delegat  Anmärkning 

8.1 Beslut om mottagande i 
särskild utbildning för vuxna 

Gymnasiechef Skollagen 21 kap 7 § 3 st 

Kan överklagas till 
skolväsendets 
överklagandenämnd, 
Skollagen 28 kap 12 § 

8.2 Beslut om antagning i särskild 
utbildning för vuxna på 
gymnasial nivå 

Rektor Skollagen 21 kap 7 § 4 st 

Kan överklagas till 
skolväsendets 
överklagandenämnd, 
Skollagen 28 kap 18 § 
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8.3 Beslut om upphörande av 
utbildningen för en elev i 
särskild utbildning för vuxna 

Rektor Skollagen 21 kap 9 § 2 st 

Kan överklagas till 
skolväsendets 
överklagandenämnd, 
Skollagen 28 kap 12 § 

8.4 Beslut om återinträde i särskild 
utbildning för vuxna 

Rektor Skollagen 21 kap 9 § 3 st 

Kan överklagas till 
skolväsendets 
överklagandenämnd, 
Skollagen 28 kap 12 § 

8.5 Beslut om att elever själva får 
anskaffa böcker och lär verktyg 
på särskild utbildning för vuxna 

Rektor Skollagen 21 kap 6 § 

 

9.  Svenska för invandrare (Sfi) 
Delegat  Anmärkning 

9.1 Besluta om mottagande, 
upphörande och återupptagande 
av SFI-utbildning 

Rektor för 
vuxenutbildning  

 

Skollagen 2010:800 

 

10. Yrkeshögskolan (YH)  
Delegat  Anmärkning 

10.1 Beslut om ledamöter i 
ledningsgrupp för utbildning 
utöver de som särskilt 

anges i förordning om 
yrkeshögskolan 

 

Rektor för YH-
utbildning 

Skollag 2009:130 

 

 

 



 

 

Bilaga 1.  

Ändringar från BUF och KS delegationsförordningar till UA delegationsförordning.  

 

BUF       Ansvarig enligt BUF    Ändring till UA             Nr i UA 

Beslut om behörighet och 
mottagande till 
programinriktat individuellt 
val eller till 
yrkesintroduktion som har 
utformats för en grupp elever 

Gymnasiechef Rektor 5.13 

Beslut om vilka kurser som 
ska erbjudas som 
programfördjupning på 
nationella program 

Gymnasiechef Rektor 5.14 

Beslut om vilka kurser som 
ska erbjudas som individuellt 
val 

Gymnasiechef Rektor 5.15 

Beslut om antal 
undervisningstimmar för 
varje kurs, varje 
ämnesområde, 
gymnasiearbete och 
gymnasiesärskolearbetet 
samt hur fördelningen av 
undervisningstiden över 
läsåren ska göras 

Gymnasiechef Rektor 5.18 

Beslut om att en elevs 
yrkesintroduktion i sin 
helhet ska skolförläggas 

Gymnasiechef Rektor 5.20 

Beslut om antal platser för fri 
kvot 

Gymnasiechef Rektor 5.22 

Beslut om antagning till 
gymnasieskolan vid senare 
tidpunkt 

Gymnasiechef Rektor 5.23 

Beslut om mottagande av 
nordisk sökande i 
gymnasieskolan 

Gymnasiechef Rektor 5.25 

Beslut om mottagande av 
övriga utländska sökande i 
gymnasieskolan 

Gymnasiechef Rektor 5.26 

Beslut om antagning av elev i 
gymnasiesärskolan 

Gymnasiechef Rektor 6.2 



Beslut om en elev i 
gymnasiesärskolan ska gå på 
ett nationellt program, ett 
specialutformat program 
eller ett individuellt program 
efter samråd med eleven och 
elevens vårdnadshavare 

Gymnasiechef  Rektor 6.3 

Beslut om ersättning till 
huvudman gällande 
förlängning av 
preparandutbildning till två 
år om synnerliga skäl finns 

 Preparandutbildning 
byter namn 2019-07-01 
till Programinriktat val 

3.5 

Deltagande vid kurser och 
konferenser för 
förtroendevalda 

AU Ordförande 1.19 

 

KS Ansvarig enligt 
KS 

Ändring till UA Nr i 
UA 

Besluta om prestationsbaserad 
stimulansersättning och därtill 
hörande frågor enligt lag 
(2010:538) om prestationsbaserad 
stimulansersättning inom 
svenskundervisning för invandrare 
och enligt förordning (2010:1030) 
om prestationsbaserad 
stimulansersättning inom 
svenskundervisning för invandrare 

Rektor för Sfi-
utbildning 

Finns inte längre enligt 
lag och därför borttagen 
ut 
delegationsförordningen. 

 

Besluta om anställning av 
personal, utom 
förvaltningschef/funktionsdirektör 
eller motsvarande, inom 
ekonomiska ramar 

Kommundirektör 
(i egenskap av 
förvaltningschef) 
med 
vidaredelegering 
Samråd ska ske 
med presidiet för 
respektive 
nämnd/styrelse 

Förvaltningschef 4.2 

Besluta om uppsägning och avsked 
av personal, utom 
förvaltningschef/funktionsdirektör 
och eller motsvarande. 

Kommundirektör 
(i egenskap av 
förvaltningschef) 
med 
vidaredelegering 
Samråd ska ske 
med presidiet för 
respektive 
nämnd/styrelse 

Förvaltningschef i 
samråd med HR 
avdelningen centralt.  

4.2 

 



 
 

Beslutsförslag 1 (1) 
2019-01-10 Dnr: UAN 2019/0012-1  

 
 
 

 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

 
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Dan Persson,    
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Attestordning 2019 

Förslag till beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 
1. Anta attestordning för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för 2019 
 

Beskrivning av ärendet 
Attestordning upprättat enigt anvisningar från Kommunstyrelsen 

 

Beslutsunderlag 
Bifogade attestordning med bilagor 
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Detta dokument beskriver Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens 

attestordning. I förvaltningens attestordning framgår vilka beloppsgränser respektive person har rätt 

att attestera samt vilka personer man får delegera till. Till denna skrivelse finns bifogat två dokument

 som är framtagna centralt och som dels beskriver förfarandet vid attest och dels beskriver hur mans

ka tillämpa attestreglementet. Dessa båda dokument ligger till grund för förvaltningens 

hantering av attest.    

Det övergripandeattestreglementet gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusi

ve interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig att förv

alta och/eller förmedla. Med ekonomiska transaktioner avses transaktioner som 

bokförs i kommunens bokföringssystem enligt lagen om kommunal redovisning. Utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämndens attestordning ser ut som nedan.     

1. Leverantörsfakturor, interndebiteringar och utanordningar    

Nämndsordförande har obegränsad attest. När det gäller nämndsordförandes personliga utlägg 

ska dessa attesteras av kommunens ekonomidirektör. Rätten att delegera fastställs i Utbildnings- 

och arbetsmarknadsnämndens delegeringsförteckning. 

Roll Ansvarskod Maxbelopp Får delegeras/överföras 
till 

Ordförande 90000000 Obegränsat Vice ordförande 
Förvaltningschef 91000000 3 000 000 kr Adm ch 
Administrativ chef 91100000, 91110000 1 000 000 kr FC, avdelningschef, 

gymnasiechef 
Gymnasiechef 91200000 1 000 000 kr FC Adm. Ch, Controller 
Rektor 1 91210000 300 000 kr FC; Adm. Ch EC 
Rektor 2 91220000 300 000 kr FC, Adm. Ch EC 
Rektor 3 91230000 300 000 kr FC, Adm. Ch EC 
Rektor 4 91240000 300 000 kr FC, Adm. Ch EC 
Rektor 5 91250000 300 000 kr FC, Adm. Ch EC 
    
Avdelningschef 
CLL* 

91300000, 91340000, 
91342000, 9135000 

3 500 000 kr FC Adm. Ch, Contoller 

Intendent/ 
enhetschef 

91310000 3 500 000 kr FC, Adm. Ch EC 

Enhetschef 91320000 1 000 000 kr FC, Adm. Ch EC 
Rektor/enhetschef 91330000 1 000 000 kr FC, Adm. Ch EC 
Rektor/enhetschef 91341000 1 000 000 kr FC, Adm. Ch EC 
    
Enhetschef 91400000 300 000 kr FC, Adm. Ch EC 

   

*Är även ansvarig chef för Campus, Högre utbildning samt Alexanderssonsinstitutet  

FC = Förvaltningschef                                                                                                                                                                               

Adm ch = Administrativ chef                                                                                                                 

EC = Enhetschef 



Beslutanderätt kan också överlåtas horisintellt i organisationen, exempelvis till en annan avdelning. I 

de fallen rör det sig dock inte om delegering i begreppets egentliga mening. Sådant överförande av 

beslutanderätt ska inte blandas samman med delegering.    

 

 

2. Avrop och beställningar inom ramavtal   

Attestnivåer för godkännande av beställningar och avrop på befintliga avtal.  

Roll Beställningsbelopp 

Förvaltningschef 10 000 000 kr 

Avdelningschef, gymnasiechef, adm. chef   1 000 000 kr 

Enhetschef      100 000 kr 

Samordnare eller annan av chef utsedd 
person 

Ska framgå i separat beställarlista 

 

3. Beställningar utom ramavtal   

Attestnivåer för godkännande av beställningar utanför avtal, upphandling. Regleras i Utbildnings-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

och arbetsmarknadsnämndens delegeringsförteckning. 

Roll Beställningsbelopp 

Arbetsutskott 3 000 000 kr 

Förvaltningschef   1 500 000 kr 

Avdelningschef, gymnasiechef, adm. Ch.     200 000 kr 

 

4. Representation. 

Attestnivåer för representation. Deltagare har inte rätt att beslutsattestera sina egna kostnader. 

Överstiger representationskostnaden 50 000 kr ska det attesteras av kommundirektör.  

Roll Maxbelopp 

Ordförande 50 000 kr 

Förvaltningschef 50 000 kr 

Avdelningschef, gymnasiechef, adm chef 30 000 kr 

Enhetschef 15 000kr 

  

5. Egna kostnader   

Med egna kostnader avses: egna utlägg, resekostnader, mobiltelefoner, egna kurser till högre bel

opp (typ ledarskapsutbildningar och liknanade). En underställd ska inte attestera en överordnads

 utlägg.  

Egna kostnader för  Roll 

Ordförande Ekonomidirektör 

Förvaltningschef Ordförande 

Avdelningschef, gymnasiechef, adm. chef Förvaltningschef 

Enhetschef Avdelningschef 

Övriga Närmast överordnad chef 
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1 § Omfattning 

Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, 

inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen 

ålagts eller åtagit sig att förvalta och/eller förmedla. 

 

Med ekonomiska transaktioner avses transaktioner som bokförs i kommunens 

bokföringssystem enligt lagen om kommunal redovisning.  

 

Med attest menas att intyga att kontroll utförts utan anmärkning. 

2 § Dokumentation 

Attesten ska dokumenteras genom namnteckning eller digital signatur. 

3 § Åtgärder 

Om brister i kontroll uppmärksammas ska dessa meddelas till 

förvaltningsledning. 

4 § Samband 

Följande policyer och reglementen har samband med detta reglemente; 

finanspolicy, kredit- och kravpolicy, placeringspolicy för donationsmedel, 

policy för mutor och jäv, upphandlingspolicy och riktlinjer för inköp och 

upphandling.  

 

Övriga dokument som har samband är tillämpningsanvisningar till 

attestreglemente. 

5 § Målsättning 

Målsättningen med reglerna för kontroll av ekonomiska transaktioner är att 

säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende: 

 

Prestation  att varan eller tjänsten har levererats till eller från 

kommunen, och/eller att transaktionen i övrigt 

stämmer med avtalade villkor 

  

Bokföringsunderlag  att verifikationen uppfyller kraven enligt god 

redovisningssed  

  

Betalningsvillkor  att betalning sker vid rätt tidpunkt  

  

Bokföringstidpunkt  att bokföringen sker vid rätt tidpunkt och i rätt 

redovisningsperiod  

  

Kontering  att transaktionen är rätt konterad  
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Beslut  att transaktionen är godkänd av behörig beslutsfattare 

och följer kommunens policys och riktlinjer. 

 

I den mån som fel ändå uppstår är målsättningen att dessa ska upptäckas och 

åtgärdas så snart som möjligt. 

6 § Kommunstyrelsens ansvar 

Kommunstyrelsen ansvarar för utfärdandet av gemensamma 

tillämpningsanvisningar till detta reglemente. Kommunstyrelsen ansvarar 

också för övergripande uppföljning och utvärdering och för att vid behov ta 

initiativ till förändring av dessa regler. 

7 § Nämndernas ansvar 

Kommunens olika nämnder ansvarar för att antagna regler och 

tillämpningsanvisningar avseende detta reglemente följs. Varje nämnd ska 

årligen planera och genomföra kontroller av efterlevnad av reglementet. Varje 

nämnd ska därutöver vid behov utfärda ytterligare tillämpningsanvisningar för 

sitt verksamhetsområde. Varje nämnd svarar för att upprätthålla aktuella 

förteckningar över utsedda beslutsattestanter. 

8 § Förvaltningschefens ansvar 

Förvaltningschefen ansvarar för att attestförteckningen är aktuell. 

Förvaltningschefen ansvarar inom nämndens verksamhetsområde för att 

kontrollansvariga är informerade om reglerna och anvisningarnas innebörd. 

Förvaltningschefen ansvarar också att vid behov ta fram ytterligare 

tillämpningsanvisningar. Dessa ska fastställas av nämnden. 

9 § Kontrollansvarigs ansvar 

Kontrollansvarigs uppgift är att tillämpa fastställda anvisningar samt att när 

brister upptäcks rapportera dessa till närmast överordnad chef eller annan enligt 

fastställd rutin. 
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10 § Kontroller 

Attest krävs av minst två personer. Behörighetsattesten kan ersättas i digitala 

flöden med kontroll mot attestdatabas.  

 

Mottagnings- eller 

granskningsattest 

Kontroll att vara eller tjänst mottagits eller levererats 

till överenskommen kvalitét och kvantitet. 

  

Beslutsattest  Kontroll att pris överensstämmer med avtal, att 

behöriga beslut finns, att betalningsvillkoren är 

uppfyllda samt att konteringen är korrekt. Dessutom 

ska verifikationen kontrolleras att den uppfyller 

lagstiftningens krav. 

  

Behörighetsattest Kontroll att attest skett av behöriga personer 

11 § Kontrollens utformning 

Kontrollrutinen ska utformas så att den interna kontrollen inom 

respektive nämnd är tillräcklig. Vidtagna kontrollåtgärder ska vara 

anpassade till transaktionens art så att kontrollkostnaden står i rimlig 

proportion till riskerna. Vid utformning av kontrollrutinerna ska följande 

krav beaktas: 

Ansvarsfördelning Ansvarsfördelningen ska vara tydlig. 

Huvudregeln är att ingen person ensam ska 

hantera en transaktion från början till slut. 

  

Kompetens Den som har rollen att utföra en kontrollåtgärd 

ska ha tillräcklig kompetens för uppgiften. 

  

Integritet Den som utför kontroll av en annan person, särskilt 

av beslut, ska ha en självständig ställning mot den 

kontrollerade. 

  

Jäv Den som utför kontrollen får ej kontrollera in- 

och utbetalningar till sig själv eller närstående. 

Detsamma gäller utgifter av personlig karaktär. 

Detta innefattar också bolag och föreningar där 

den kontrollansvarige eller denne närstående 

har ägarintressen eller ingår i ledningen. 

  

Dokumentation Vidtagna kontrollåtgärder ska dokumenteras på 

ändamålsenligt sätt. 
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Kontrollordning  De olika kontrollmomenten ska utföras i en 

logisk ordning så att effekten av en tidigare 

kontrollåtgärd inte förtas av en senare 

kontrollåtgärd. 

12 § Kontrollansvariga 

Respektive nämnd utser beslutsattestanter. Ersättare för beslutsattestant är dels 

överordnad eller en eller flera utsedda ersättare. Attesträtten knyts till person 

eller befattning med angivande av eventuella begränsningar till 

ansvarsområden.  

Rätten att ensam attestera enskild transaktion inom ramen för tilldelat ansvar 

kan begränsas till ett belopp som nämnden fastställer. Transaktion över 

beloppsgräns ska attesteras av två i förening eller enligt nämndens 

delegationsordning. Nämnden fastställer i beslut vem som är berättigad att 

utföra kompletterande attest. 

13 § Genomförda kontroller 

Attest innebär att intyga att kontroll skett med önskat resultat. Viktigt är att 

reglera vad som ska ske när kontrollen leder till att felaktigheter upptäcks. 

Obligatoriska manuella kontroller som utförts med godkänt resultat ska 

dokumenteras genom attest. Attest dokumenteras i enlighet med 

tillämpningsanvisningarna. Maskinellt utförda kontroller ska framgå av 

systemdokumentation och behandlingshistorik. 

Om kontrollansvarig inte kan godkänna en ekonomisk transaktion så ska den 

som beslutat om kontrollen underrättas om inte annat framgår av 

tillämpningsanvisningarna. 
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1 § Omfattning 

Interna transaktioner, mellan nämnder i kommunen, där acceptans av varan 

eller tjänsten gjorts i förväg genom beställning eller avtal kan undantas från 

kravet på attest. Attesten kan här anses ha blivit gjord i samband med 

tecknandet av avtal, abonnemang eller liknande. Innan registrering görs ska 

beslutsattestant ges möjlighet att kontrollera underlaget. 

2 § Dokumentation 

Attesten ska dokumenteras genom namnteckning eller digital signatur. 

3 § Åtgärder 

Om brister i kontroll uppmärksammas ska dessa meddelas till 

förvaltningsledning. 

4 § Samband 
Eftersom attestreglementet är beroende av flera andra policys och riktlinjer är 
det viktigt att förvaltningarna utbildar sina attestanter löpande. 

5 § Målsättning 
Det behöver inte vara personen som tar emot varan eller tjänsten som gör 
mottagnings- eller granskningsattesten. Är så inte fallet ska den som gör det i 
dennes ställe ha någon form av dokumenterad bekräftelse från personen som 
tagit emot varan eller tjänsten. Bekräftelsen ska arkiveras under samma 
tidsperiod som fakturan den avser. 
 
Kontroll att transaktionen följer kommunens policys och riktlinjer ska göras 
redan vid beställningstillfället. 

6-9 § Ansvar 

Ekonomikontoret ansvarar för att vid behov lämna förslag till förändringar av 

reglementet och tillämpningsanvisningen samt för eventuell tolkning av dessa.  

 

Förteckningen över beslutsattestanter ska innehålla uppgift om samtliga 

attestberättigade inom nämndens verksamhetsområde med namnteckningsprov. 

Förteckningen ska även innehålla nämndens beslut om begränsningar i 

attesträtt med hänsyn till beloppsstorlek, krav på två i förening, krav på 

kompletterande stickprov eller avsteg från de jävsregler och den 

ansvarsfördelning som följer av § 10 i reglementet.  

 

I direkt anknytning till attestförteckningen ska nämndens 

tillämpningsanvisningar och samtliga beslut som fattas om attesträtt, av 

nämnden eller på delegation, finnas förvarade på ett överskådligt sätt.  

 

Attestförteckning ska förutom att finnas på respektive förvaltning också 

överlämnas vid förändring till ekonomikontoret. 
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Om det inte är lämpligt att rapportera om brister till närmast överordnad chef, 

kan rapport istället lämnas till förvaltningschefen, kommunens 

ekonomidirektör eller lämplig ekonom på förvaltningen. 

10 § Kontroller 

Mottagnings- och 

Granskningsattest 

Mottagnings- och granskningsattestant ska vara 

anställd i kommunen. Kontroll ska ske av att vara 

eller tjänst har mottagits eller levererats till 

överenskommen mängd och kvalitet.  

  

Beslutsattest Beslutsattest är, i regel, kopplad till budgetansvar. 

Beslutsattest ska förutom pris och avtal även innefatta 

kontroll av att övriga formella beslut som krävs är 

fattade (t.ex. fastställande av taxa, investeringsbeslut, 

följsamhet mot riktlinjer och policys m.m.) och att 

transaktionen ryms inom beslutad budget. I 

beslutsattesten ingår kontroll av att mottagnings- och 

granskningsattest är utförd.  

  

Behörighetsattest I pappersbaserade rutiner ska behörighetskontrollen 

inkludera kontroll av behörighet mot 

attestförteckning. Kontroll ska ske av signatur och 

ansvarskod på avstämningslista eller motsvarande. 

Om det i IT-baserade rutiner finns funktioner för 

kontroll av behörigheter ersätter denna den manuella 

behörighetsattesten. 

 

11 § Kontrollens utformning 

Ansvarsfördelning 

 

Nämnd kan utarbeta egna tillämpningsanvisningar 

och besluta om undantag från dessa krav om 

kompletterande kontroller istället sätts in, 

t.ex. för kommunintern handel. Kompletterande 

kontroller ska utföras där eventuella oegentligheter 

kan få allvarliga konsekvenser. 

 

Stickprovskontroller ska också göras på områden som 

kan missbrukas 

(till exempel livsmedels- och handkasseinköp, 

mobiltelefonabonnemang och medelsförvaltning). 

Vilka stickprov som ska göras och hur ofta dessa ska 

göras ska framgå av respektive nämnds 

internkontrollplan. 
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Undantag från attestreglementet gäller följande 

transaktioner om de kompletteras med 

rutinbeskrivning och stickprov på respektive nämnd. 

 

- Abonnemangsfakturor som hanteras av 

fakturahanteringssystemets rutin för 

periodiska fakturor och där fakturan föregås av 

ett avtal undertecknat av behörig person. 

 

- Omföring av tidigare attesterad transaktion 

inom behörigt område. 

 

- Interna intäkter/ kostnader som föregås av 

skriftligt avtal 

 

Respektive nämnd ansvarar för att kompletterande 

kontroller sker så att det säkerställs att allt som ska 

betalas blir betalat till rätt belopp och villkor. 

Respektive nämnd har också ansvar för att 

kompletterande kontroller sker så att det säkerställs att 

allt som ska faktureras blir fakturerat till rätt belopp 

och villkor. 

  

Kompetens Respektive nämnd ansvarar för att varje attestant har 

tillräcklig insikt och kunskap om uppgiften 

  

Integritet Det är inte lämpligt att underordnad personal 

beslutsattesterar överordnads utgifter av personlig 

karaktär. 

 

Nämndsordförande attesterar förvaltningschefs 

utgifter av personlig karaktär. Ekonomidirektör 

attesterar nämndsordförandes utgifter av personlig 

karaktär med undantag för kommunstyrelsen. Vice 

ordförande i kommunstyrelsen attesterar 

kommunstyrelsens ordförandes utgifter av personlig 

karaktär.  
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Jäv Med närstående avses medlem i familj och andra nära 

anhöriga, det vill säga make och maka, 

sammanboende, registrerad partner, barn, barnbarn, 

föräldrar samt svärsöner och svärdöttrar. 

 

Med utgifter av personlig karaktär avses egna utlägg, 

resekostnader, mobiltelefoner, egna kurser etc. Deltar 

attestanten som en av flera är det tillåtet att även 

attestera den del som avser en själv. 

 

Det är vars och ens ansvar att i förekommande fall 

tolka jävsfrågan så strikt som möjligt. 

 

  

Dokumentation För pappersbaserade rutiner är huvudregeln att 

samtliga attester ska dokumenteras genom varaktig 

påskrift på verifikationen. Minimikravet är att 

beslutsattest alltid ska skrivas på verifikationen medan 

övriga attester om det är praktiskt lämpligt kan 

dokumenteras på annat sätt. Sådan dokumentation, 

t.ex. följesedel eller mottagningsattesterat köpkvitto 

vid kortköp, ska på ett varaktigt sätt fästas på 

verifikaten eller sparas på ett överskådligt sätt lika 

länge som verifikatet. 

 

Av nämnden beslutade kompletterande kontroller ska 

på ett liknande sätt dokumenteras med avseende på 

omfattning, utfall och vem som utfört kontrollen. 

 

För IT-baserade rutiner ska minst användarnamn och 

lösenord anges för attest. IT-systemet ska innehålla 

aktuell och historiska data över vem och vilka som får 

göra och har gjort attester. 

  

Kontrollordning Mottagnings- eller granskningsattest ska i 

normalfallet ske före beslutsattest och först därefter 

ska behörighetsattest ske. Behörighetsattest får aldrig 

göras av den som beslutsattesterar. 

 

Mottagnings- eller granskningsattest får ske efter 

beslutsattest i de fall då ett IT-system automatiskt 

matchar beställningen (som då är beslutsattesterad i 

förväg) mot en inleverans utan anmärkning. 
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12 § Kontrollansvariga 

Nämnd får delegera rätten att utse beslutsattestant samt rätten att besluta om 

eventuella kompletterande kontroller till förvaltningschef. Nämnden behöver 

inte utse personer till alla attestmoment då detta kan bli opraktiskt att hantera. 

Nämnden kan därför välja att utse enbart beslutsattestanter. Om 

kontrollansvaret knyts till en befattning ska det finnas rutiner för att säkerställa 

vem som innehar befattningen vid varje given tidpunkt. 

 

13 § Genomförda kontroller 

Framkommer felaktigheter i genomförda kontroller ska dessa av förvaltningen 

utsedd person hanteras, dokumenteras och rapporteras.  

 



 
 

Beslutsförslag 1 (2) 
2019-01-09 Dnr: UAN 2019/0028-1  

 
 
 

 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

 
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Helena Lindvall 
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Gallring av handlingar av tillfällig och ringa 

betydelse  

Förslag till beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar  
 

1. fastställa gallringsfrister för handlingar av tillfällig och ringa betydelse i 

enlighet med bifogade gallringsanvisningar. 

 

Beskrivning av ärendetDe handlingar som inkommer till eller 

upprättas i kommunen är allmänna handlingar. Hanteringen av allmän 

handling regleras i Tryckfrihetsförordningen 1949:105 samt Arkivlagen 

1990:782. För att radera information i allmän handling krävs beslut om 

gallring som fattas av ansvarig myndighet. 

I förvaltningens dagliga verksamhet skapas samt inkommer en mängd 
handlingar vars informationsinnehåll endast under en begränsad tid är av 
betydelse för verksamheten eller vars innehåll är av liten eller obefintlig 
betydelse för densamma. 

För att kunna upprätthålla en effektiv dokumenthantering behöver denna typ 
av information löpande gallras. Då det rör sig om frekvent förekommande 
handlingstyper och dessa är av en sådan art att handläggarna själva är bäst 
lämpade att avgöra när informationen inte längre har betydelse för 
verksamheten, anges gallringsfristen till vid inaktualitet. Det innebär att 
ansvarig handläggare gör bedömningen när handlingarna kan gallras.  
 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 9 januari 2019. 

Gallringsanvisningar för handlingar av tillfällig och ringa betydelse. 

 

Övervägande 
Gallringsanvisningar har tagits fram utifrån Riksarkivets föreskrift RA-FS 

1997:6 samt SKL:s gallringsråd Bevara eller gallra 1. 

 

Ekonomi och verksamhet  
Ekonomi och verksamhet påverkas inte av beslutet. 



  2 (2) 
2019-01-09 Dnr: UAN 2019/0028-

1 
  
  
  
  

 
 

Samråd 
Samråd har skett med kommunarkivarien. 

 

 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 

 

 

Maria Gustafsson Helena Lindvall 

Förvaltningschef Kommunarkivarie 

 

Protokollsutdrag 
Arkivarie på kommunstyrelsens förvaltning 

 
 



GALLRINGSANVISNINGAR 

Gallring av handlingar av tillfällig och ringa betydelse 

 

Gallring 

Gallring innebär avsiktlig och planmässig förstöring av allmänna handlingar eller uppgifter i 
allmän handling, i enlighet med ett i förväg fattat myndighetsbeslut. Som gallring räknas även 
åtgärder som ger upphov till: 

- förlust av betydelsebärande data (informationsförlust), 

- förlust av möjliga sammanställningar, 

- förlust av sökmöjligheter, eller 

- förlust av möjligheter att bedöma handlingarnas autenticitet. 

 

Gallringsfrist 

Gallring ska ske vid den tidpunkt eller efter den frist som fastställs av myndigheten. 
Föreskriven gallring ska alltid utföras.  

 

Handlingar av tillfällig och ringa betydelse gallras vid inaktualitet. Ansvarig handläggare avgör 
när handlingen inte längre är aktuell. Handlingen ska då inte längre ha något värde för 
rättsskipning, förvaltning eller forskning. Gallringen ska dock senast två år efter utgången av 
det år då handlingen skapades eller inkom till myndigheten.  Gallring får enligt 3§ arkivlagen 
(1990:782) endast ske under förutsättning att allmänhetens rätt till insyn inte åsidosätts. Med 
anledning av detta bör gallringen i regel tidigast ske efter en vecka. 

 

Handlingarna får inte gallras innan: 

- föreskriven bearbetning, redovisning eller kontroll har slutförts, 

- tidsfrist för revision och preskription hat gått ut och 

- betydelsen för styrkande av rättigheter och skyldigheter samt i övrigt från rättslig synpunkt 
har upphört 

 

Förutsättningar för gallring 

Handlingar kan gallras under förutsättning att det sker utan eller endast med ringa förlust 
avseende betydelsebärande uppgifter, data, sammanställnings- och sökmöjligheter, samt 
möjligheter att fastställa autenticiteten (äktheten, ursprungligheten). Ytterligare en 
förutsättning är att de ursprungliga handlingarna inte längre har någon funktion. 

 

Beslutets omfattning 

Handlingar som omfattas av detta beslut är av två typer: 



A. Handlingar som genom sitt informationsinnehåll eller sin funktion är av tillfällig eller ringa 
betydelse för myndighetens verksamhet under förutsättning att gallringen inte medför att 
allmänhetens rätt till insyn åsidosätts och att handlingarna bedöms sakna värde för 
rättsskipning, förvaltning och forskning. 

B. Handlingar som är av tillfällig betydelse efter att de ersatts av nya handlingar i samband 
med överföring av information till nya databärare, under förutsättning att överföringen skett 
utan eller med endast ringa förlust avseende betydelsebärande uppgifter, sammanställnings – 
och sökmöjligheter, samt möjligheter att fastställa informationens autenticitet. 

 

Reglerna i detta beslut gäller inte om det finns avvikande bestämmelser om bevarande eller 
gallring i lag eller förordning eller i föreskrifter som grundar sig på lag. 
 

Del A. Handlingar som genom sitt informationsinnehåll eller sin funktion är av tillfällig eller 
ringa betydelse: 

1. Kopior och dubbletter som inte har någon funktion då det finns arkivexemplar hos 
myndigheten med samma innehåll. 

2. Inkomna eller expedierade framställningar, förfrågningar och meddelanden av tillfällig 
betydelse eller rutinmässig karaktär. 

3. Handlingar som har inkommit för kännedom och som inte har föranlett någon åtgärd, om 
de även i övrigt är av ringa betydelse. 

4. Inkomna handlingar som inte berör myndighetens verksamhetsområde, eller som är 
meningslösa eller obegripliga, om handlingarna inte kräver vidarebefordran till annan 
myndighet eller enskild för åtgärd. 

5. Register, liggare, listor och andra tillfälliga förteckningar som har tillkommit för att 
underlätta myndighetens arbete och som saknar betydelse när det gäller att dokumentera 
myndighetens verksamhet, att återsöka handlingar eller att upprätthålla samband inom 
arkivet. 

6. Mottagnings‑  och delgivningsbevis under förutsättning att de inte har påförts anteckning 
som tillfört ärende sakuppgift. 

7. Handlingar som endast tillkommit för kontroll av postbefordran, under förutsättning att de 
inte längre behövs som bevis för att en försändelse har inkommit till eller utgått från 
myndigheten. Här avses till exempel inlämningskvitton och kvittensböcker för avgående post. 

8. Loggar för e‑ post och fax under förutsättning att de inte längre behövs för kontroll av 
överföringen och att de inte heller behövs för återsökning av de handlingar som inkommit till 
eller utgått från myndigheten och som skall bevaras. 

9. Handlingar som utgjort underlag för myndighetens interna planering och 
verksamhetsredovisning, när sammanställning eller annan bearbetning har gjorts, under 
förutsättning att handlingarna inte heller i övrigt har någon funktion. 

 

Del B. Handlingar som ar av tillfällig betydelse genom att innehållet har överförts till nya 
databärare eller genom att handlingarna på annat satt har ersatts av nya handlingar: 

1. Handlingar som har inkommit till myndigheten eller expedierats från myndigheten i 
elektronisk form, till exempel e‑ post, om handlingarna har överförts till annat format eller 
annan databärare, till exempel genom utskrift på papper. En förutsättning är att överföringen 
endast har medfört ringa förlust. För att förlusten skall anses ringa, krävs att handlingarna 



inte är autenticerade (äkthetsgaranterade) genom elektroniska signaturer eller motsvarande. 
De får inte heller vara strukturerade på ett sådant sätt att betydande bearbetningsmöjligheter 
går förlorade. 

2. Handlingar som upprättas och sprids elektroniskt i informationssyfte, tillexempel 
webbsidor, under förutsättning att handlingarna har överförts till annat lagringsformat eller 
annan databärare för bevarande. Om överföringen innebär förlust av samband med andra 
handlingar inom eller utom myndigheten, till exempel genom elektroniska länkar, får en 

bedömning göras i varje enskilt fall av länkarnas värde.  

Sådana handlingar som avses i första stycket och som är felaktiga eller inaktuella, under 
förutsättning att de ersätts av rättade/uppdaterade handlingar. En förutsättning är att de 
uppgifter som rättats/uppdaterats endast är av tillfälligt intresse (till exempel adress, 
telefonnummer, öppettider). 

3. Handling som inkommit till myndigheten i icke autenticerad (äkthetsgaranterad) form, till 
exempel fax eller e‑ post, om en autenticerad (äkthetsgaranterad) handling med samma 
innehåll har inkommit i ett senare skede. En förutsättning är att handlingen inte har påförts 
några anteckningar av betydelse för myndighetens beslut eller för handläggningens gång. 

Om den först inkomna handlingen påförts ankomststämpel bör den bevaras till dess att 
ärendet har avslutats, om inte ankomsttiden dokumenterats på annat sätt, till exempel i 
diarium eller lätt tillgänglig logglista. I de fall ärendet rör myndighetsutövning mot enskild bör 
handlingen bevaras till dess att överklagandetiden har löpt ut. 

4. Handling som inkommit till myndigheten i form av meddelande i röstbrevlåda, 
telefonsvarare och motsvarande, och som tillfört ett ärende sakuppgift, under förutsättning att 
innehållet dokumenterats i en tjänsteanteckning som tillförts övriga handlingar i ärendet. 

5. Felaktiga uppgifter i ADB‑ upptagningar av registerkaraktär, vilka tillkommit genom 
skrivfel, räknefel eller motsvarande förbiseendefel, under förutsättning att rättning har skett. 

6. Handlingar som har överförts till annan databärare inom samma medium, under 
förutsättning att de inte längre behövs för sitt ändamål, till exempel arkivexemplar av 
ADB‑ upptagningar och mikrofilm (säkerhets‑ , mellan‑  och bruksexemplar) som har ersatts 
av nya exemplar, samt ADB‑ upptagningar som endast framställts för överföring, utlämnande, 

utlån eller spridning av handlingar. 

 

Utöver detta kan följande handlingar kan gallras omedelbart: 

-Felsända handlingar som vidarebefordras till rätt mottagare 

-Reklam och reklamliknande information  

-Skräppost (spam) 

-E-post som kan tänkas innehålla virus eller skadlig programvara 
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Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

 
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Christer Allestad    
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Upphandling av yrkesutbildningar 

Förslag till beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar  
 

1. ge vuxenutbildningen i uppdrag att genomföra upphandling av 

yrkesutbildningar inom anläggning, bygg, el, industri och transport i 

enlighet med bilaga till utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens 

beslutsförslag. 

 

Beskrivning av ärendet 
Vuxenutbildningen får i uppdrag att upphandla yrkesutbildningar inom 

anläggning, bygg, el, industri och transport med målbilden att upphandlingen 

ska vara genomförd senast den 15 juni 2019. Upphandlingen leds av rektor för 

vuxenutbildningen i Varberg och sker i enlighet med gällande 

delegationsförteckning.  

 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 9 januari 2019. 

 

Ekonomi och verksamhet  
Ekonomi och verksamhet påverkas inte av beslutet. 

 

 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 

 

 

Maria Gustafsson Christer Allestad 

Förvaltningschef Rektor/enhetschef 

 

Protokollsutdrag 
Vuxenutbildningen 
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Vuxenutbildningen i Varberg / CLL 
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Beslut om upphandling av yrkesutbildningar inom anläggning, bygg, el, 

industri och transport för vuxenutbildningen i Varberg. 

 

Förslag till beslut: 

Vuxenutbildningen föreslår att Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden ger 

vuxenutbildningen i uppdrag att genomföra upphandling av yrkesutbildningar inom 

vuxenutbildningen inom anläggning, bygg, el, industri och transport.   

  

Nuläge: 

Idag genomförs yrkesutbildningar inom anläggning, bygg, el, transport, industri av 

två olika utbildningsleverantörer, Astar och Movant. Avtalet med de två 

utbildningsleverantörerna upphör 2019-12-31. Totalt är det ca 300 unika elever som 

genomför yrkesutbildningar per år, och i genomsnitt finns det 60 elever inskrivna 

på Astar och 80 elever inskrivna på Movant varje vecka.  Upphandlat värde är ca 

10.000.000 per år.  

 

Målbild: 

Att upphandlingen är genomförd och slutförd till 15 juni 2019.  

 

Genomförandeplan 

Januari 

 Beslut om genomförande av upphandling-  

Februari 

 Uppstart av upphandling och kartläggning av yrkesinriktningar 

 Dialog med branschrepresentanter 

 Dialog med regionala samverkansparter 

 Införskaffande av upphandlingar från andra kommuner 

 

Mars 

Skrivande av förfrågningsunderlag och inbjudan till dialog med 

utbildningsleverantörer 

 

April 
 Publicerande av upphandling 

 

Maj  
 Utvärdering av anbud, skriftlig och presentation av upphandling för  
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 nämnden. 

 

Juni  

Presentation av tilldelade beslut samt avtalsgenomgång med framtida 

utbildningsleverantörer. 

Logistik 

 Parter som kommer ingå i upphandlingsarbetet:  

Upphandlingsenheten Varbergs kommun,  

Extern inhyrd konsult med specifik kompetens om upphandlade 

tjänster inom utbildning. (Varbergs kommun har / kommer ha 

genomfört ramavtalsupphandling av denna typ av tjänst.) 

Vuxenutbildningen i Varberg 

Eventuella regionala samarbetspartners. 

  

Ledning 

 Upphandlingen leds av rektor för vuxenutbildningen i Varberg.  
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Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

 
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Christer Allestad    
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Upphandling av distansutbildningar 

Förslag till beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 
1. ge vuxenutbildningen i uppdrag att genomföra upphandling av 

distansutbildning i enlighet med bilaga till utbildnings- och 

arbetsmarknadsförvaltningens beslutsförslag. 

 

Beskrivning av ärendet 
Vuxenutbildningen får i uppdrag att upphandla distansutbildningar med 

målbilden att upphandlingen ska vara genomförd senast den 15 juni 2019. 

Upphandlingen leds av rektor för vuxenutbildningen i Varberg och sker i 

enlighet med gällande delegeringsförteckning. 

 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 9 januari 2019. 

 

Ekonomi och verksamhet  
Ekonomi och verksamhet påverkas inte av beslutet. 

 

 

 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 

 

 

Maria Gustafsson Christer Allestad 

Förvaltningschef Rektor/enhetschef 

 

Protokollsutdrag 
Vuxenutbildningen 
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Vuxenutbildningen i Varberg / CLL 
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Underlag inför beslut om upphandling av distansutbildningar 

 

Vuxenutbildningen föreslår att Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden ger 

vuxenutbildningen i uppdrag att genomföra upphandling av distansutbildning. 

  

Nuläge 

Under 2018 gjorde distansutbildningsföretaget Miroi konkurs och i november 

genomförde vuxenutbildningen en direktupphandling av distansutbildningar med 

Hermods. Avtalet med Hermods löper fram till 30/6 (med möjlighet att förlänga 

ytterligare tre månader). 

 

Målbild 

Att upphandlingen är genomförd och slutförd till 15 juni 2019.  

 

Genomförandeplan 

Januari 

 Beslut om genomförande av upphandling  

Februari 

 Uppstart av upphandling  

 Dialog med regionala samverkansparter 

 Införskaffande av upphandlingar från andra kommuner 

 

Mars 

Skrivande av förfrågningsunderlag och inbjudan till dialog med 

utbildningsleverantörer. 

 

April 
 Publicering av upphandling 

 

Maj  
 Utvärdering av anbud samt presentation av resultat upphandling för  

 Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden. 

 

Juni  

Presentation av tilldelade beslut samt avtalsgenomgång med framtida 

utbildningsleverantörer. 
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Logistik 

 Parter som kommer ingå i upphandlingsarbetet:  

 Upphandlingsenheten Varbergs kommun 

 Extern inhyrd konsult med specifik kompetens om 

upphandlade tjänster inom utbildning. (Varbergs kommun 

har / kommer ha genomfört ramavtalsupphandling av denna 

typ av tjänst.) 

 Vuxenutbildningen i Varberg 

 Eventuella regionala samarbetspartners 

  

Ledning 

 Upphandlingen leds av rektor för vuxenutbildningen i Varberg.  
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Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

 
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Dan Persson,    
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Information om budget 2019 

Förslag till beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 

1. Godkänna informationen angående framtagning av underlag till budget 

2019 och långtidsplan 2020 - 2023. 

 
2. Lägga underlaget till handlingarna 

 
 

Beskrivning av ärendet 
 

Information om budgetarbetet inför 2019 samt beskrivning av nämndens 

verksamheter 

 

Beslutsunderlag 
Styrgruppens budgetförslag 

 

Övervägande 
För att informera nämnden om hur processen med budget 2019 har hanterats 

under 2018  

 

Ekonomi och verksamhet  
Följer Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens anvisningar och beslut för 

budgetarbetet. 

 

Samråd 
 

 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 

 

 

Maria Gustafsson Dan Persson 

Förvaltningschef Administrativ chef 
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Protokollsutdrag 
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Inledning 

Under 2016-2018 har det pågått en politisk process att starta en ny nämnd för utbildning och 

arbetsmarknad.  

2018 tillsattes en politisk styrgrupp med presidierna från respektive berörd nämnd, vilken 

har fungerat som en interimistisk nämnd och en facklig referensgrupp tillsattes. 

En projektledare har också funnits under 2018. Flera personer har tidigare arbetat med 

utredning av organisationsförändringen vilken finns beskriven i kommunfullmäktigebeslutet. 

Politiskt motiv för en förändring har varit att fördjupa dialogen med näringslivet och 

offentliga arbetsgivare, med syftet att möta deras behov av kompetens samt skapa 

förutsättningar för förtroendevalda att på ett bättre sätt kunna fokusera på verksamheten, 

stärka styrningen och följa upp densamma. Samverkan behöver utökas både internt och med 

externa med parter som försäkringskassa och arbetsförmedling och fokus på efterfrågade 

utbildningar behöver stärkas. Det strategiska arbetsmarknadsrådet kommer att vara en viktig 

samarbetsyta för nämnden. Varberg växer och även elevantalet ökar vilket gör att det finns 

olika delar som måste kunna tillgodoses för att nå uppsatta mål. Vuxenutbildningen ska 

utgöra en egen avdelning och den interna organisationsförändringen behöver vara klar till 1 

juli 2019. 

De delar som den nya nämnden, utbildnings-och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för är 

gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, Lärvux, kommunalt aktivitetsansvar (KAA), Centrum 

för livslångt lärande (CLL), arbetsmarknadsenheten (exklusive daglig verksamhet) och 

socialförvaltningens integrationsenhet. 

Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kommunstyrelsen har varit delaktiga i 

planeringsarbetet och budgetarbetet och tagit fram underlag till den nya nämndens ram. 

Overheadkostnader har övergått till nya nämnden för uppbyggnad av förvaltningen och 

förvaltningsstaben. Ett tillägg för kostnaden för ny nämnd, lokal och utrustning och 

förvaltningschef 3,1 mnkr utgör den ökande kostnaden för den berörda verksamheten. 

Rekrytering av förvaltningschef har skett under våren 2018 och avslutats i juni. Den nya 

förvaltningschefen har funnits på plats på deltid för att förbereda för den nya nämnden. 

Arbetet sker ihop med en projektledare på 50 procent året ut. Tre nya tjänster till 

förvaltningsstaben är identifierade och rekryterade, administrativ chef/ förvaltningsekonom, 

nämndsekreterare och HR-strateg. 

En ny gymnasiechef är också rekryterad. Två personer från barn- och utbildningsnämndens 

stab flyttas över till nya nämnden. Övrig personal i de berörda nämnderna följer med in den 

nya nämnden i de delar som flyttas över. I några fall görs också tjänsteköp mellan 

förvaltningarna. 



 

3 

Flera överväganden har skett för att skapa en optimal organisation och för att få till ett bättre 

samarbete mellan olika delar. Med bakgrund av detta har det föreslagits att försörjningsstöd 

och daglig verksamhet blir kvar i socialnämndens ansvarsområde och att 

inkluderingscentrum blir kvar under kommunstyrelsens ansvar., emedan 

integrationssekreterarna som tillhört socialförvaltningen flyttas till nya nämnden. 

Risk-och konsekvensanalyser har tagits fram från respektive förvaltning. 

I budgetarbetet har respektive nämnd använt sig av olika schabloner för fördelning av pengar 

till utbildnings-och arbetsmarknadsnämnden vilket framgår i de berörda nämndernas 

budgetar. 

Förutsättningarna för nämndens budget 2019 har fastslagits genom kommunfullmäktiges 

beslut 2018-11-13 om budget 2019 och plan 2020-2023. Barn- och utbildningsnämnden har 

därefter beslutat föreslå kommunfullmäktig att överföra 7,5 mnkr från förskole- och 

grundskolenämnden till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. För 2019 är 

driftsbudgeten för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden därmed 314,8 mnkr och 

investeringsbudgeten 2,0 mnkr. 
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Sammanfattning 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får en viktig roll i Varbergs fortsatta utveckling. 

Den nya nämndstrukturen måste sätta sig och den nya nämnden behöver introduceras i 

nämndens uppdrag. 

Organisationsstrukturen och tillvaratagandet av nämndens totala resurser för ett effektivt 

utnyttjande blir också väsentligt för ett gott resultat. 

De utmaningar som finns är att fördjupa dialogen med näringslivet och offentliga 

arbetsgivare, med syftet att möta deras behov av kompetens, ytterligare att skapa 

förutsättningar för förtroendevalda att på ett bättre sätt kunna fokusera på verksamheten, 

stärka styrningen och följa upp densamma. 

Samverkan behöver också utökas både internt och med externa med parter som 

försäkringskassa och arbetsförmedling och fokus på efterfrågade utbildningar behöver 

stärkas. För de grupper som nämnden ansvarar för behövs det många olika lösningar för att 

alla skall komma i utbildning eller sysselsättning. 

På lång sikt är personal- och kompetensförsörjningsfrågorna och digitaliseringsfrågorna av 

största betydelse för att kunna behålla en god kvalitet och ge unga människor möjlighet till 

god utbildning och jobb. 

Hög måluppfyllelse, bibehållande av högre utbildning i Varberg och ett starkt kvalitetsarbete 

är överst på agendan för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i linje med visionen för 

att på ett kreativt sätt kunna förenkla för människors vardag och kunna uppnå sina 

drömmar. 
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Mål och inriktning 

Nämndens mål 

Utbildning- och arbetsmarknadsnämndens mål för 2019 överensstämmer med de mål barn- 

och utbildningsnämnden, socialnämnden och kommunstyrelsen formulerat för perioden 

2016-2019 avseende de verksamheter som nu ingår i den nya nämndens ansvarsområde. 

Under våren 2019 kommer utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att bedriva ett 

målarbete för kommande fyraårsperiod, 2020-2023. 

Hälsa och social sammanhållning 

GYMNASIESKOLANS VERKSAMHETER 

Öka välmående och minska utanförskap 

Nämndsmålet belyser vikten av det främjande och förebyggande arbetet för att skapa 

trygghet och välmående. Det svarar upp mot fullmäktiges mål Bättre hälsa genom att 

inspirera till ett aktivt liv. 

Varbergs förskolor och skolor strävar efter en verksamhet som präglas av en värdegrund där 

olikheter ses som en tillgång. Ett tillåtande klimat där alla upplever sig sedda och hörda 

skapar grund för positiv psykosocial miljö och god psykisk hälsa, där välmående, hälsa och 

lärande förutsätter varandra. Vi arbetar förebyggande och främjande för ökat välmående och 

"innanförskap" utifrån varje barns och elevers behov. Därför skapar vi en lärande 

organisation för välmående, hälsa och inkludering. 

Strategier för måluppfyllelse: 

• Vi utvecklar det tvärprofessionella arbetet och samarbetet inom barn- och 

elevhälsa. 

• Vi har likvärdiga förutsättningar för mottagande och integration av 

ensamkommande, nyanlända och asylsökande barn och unga. 

• Vi utvecklar åtgärder för daglig fysisk aktivitet i skolan. 

• Vi säkerställer fortsättning av framgångsrika insatser av Psynkprojektet. 
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Utbildning och arbete 

GYMNASIESKOLANS VERKSAMHETER 

Stärka pedagogers skicklighet som lyfter barns och elevers resultat 

Nämndsmålet belyser ledarskapets betydelse för elevernas måluppfyllelse och svarar upp mot 

fullmäktiges mål Inspirera och stödja så att fler elever uppnår godkända betyg efter såväl 

grundskola och gymnasieskola. 

Varbergs förskolor och skolor ska ligga i framkant för att utveckla undervisningen så att barn 

och elever stärks i sitt lärande och når kunskapskraven. Genom pedagogernas skicklighet och 

ledarskap motiveras barn och elever att utvecklas genom förväntningar som utmanar deras 

kunskapsprogression. Därför skapar vi en lärande organisation som systematiskt arbetar 

med att förbättra kvalitet och resultat. 

Strategier för måluppfyllelse: 

• Vi har en hög andel legitimerade och behöriga lärare och pedagoger. 

• Vi bygger upp strukturer och höjer kompetensen för kollegialt lärande som 

utvecklar verksamheten och undervisningen. 

• Vi utvecklar pedagogiskt ledarskap och formativ praktik som stärker barn och 

elevers lärande. 

• Vi fördjupar lärarens ämnesdidaktiska kompetens, vilket har stor betydelse för 

elevens resultat. 

Öka elevers möjlighet för snabbare väg till studier och yrkesliv 

Nämndsmålet belyser vikten av att elever tränar förmågor som breddar kompetens så att de 

är eftertraktade och beredda att möta alternativ i yrkeslivet. Svarar upp mot fullmäktiges mål 

Ett gott företagsklimat där fler uppmuntras till företagande. 

Varbergs förskolors och skolors ansvar är att utbilda elever för dagens och morgondagens 

kompetenser och stärka individernas självförtroende och att skolan ger rätt förutsättningar 

att göra val utifrån mål och drömmar. Det är först när alla elever lyckas som vi är en 

framgångsrik skolkommun. Därför skapar vi en lärande organisation med modern 

arbetslivsorientering. 

Strategier för måluppfyllelse: 

• Vi utvecklar övergångarna mellan verksamheterna för att säkerställa att elevers 

kunskap, förmågor och kreativitet blir utgångspunkten för fortsatt utveckling. 
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• Vi skapar samarbete mellan skola och omvärld som löper genom elevens hela 

skolgång. Förmågor tränas i situationer där kunskap och kreativitet utvecklar 

kompetens för ökad anställningsbarhet. 

• Vi prioriterar tidig vägledning som utvecklar valkompetens. Det är en 

förutsättning för barns och elevers underbyggda val kring framtida studier och 

yrkesliv. 

CENTRUM FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE 

Mer högre utbildning tillgänglig i Varberg 

Ökat söktryck på befintliga utbildningar samt ökat utbud av Yrkeshögskoleutbildning ger 

Varbergsbor möjlighet till studier nära och lockar nya studenter till Varberg. 

Ökad andel studerande på YH samt elever inom vuxenutbildning går vidare till 

studier eller arbete 

Öka andel av studerande som går vidare i studie- och yrkeskarriär efter sina studier vid CLL. 

ARBETSMARKNADSINSATSER OCH INTEGRATION 

Främja hälsa och förebygga ohälsa för personer som står långt ifrån 

arbetsmarknaden 

Arbetsmarknadsinsatser 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 möjligt ska integreras på den 

ordinarie arbetsmarknaden. 

Nyanlända till Sverige är en grupp som ofta står långt ifrån arbetsmarknaden. Enligt 

nationell statistik är det ca 30 procent av nyanlända som är självförsörjande efter den 

tvååriga etableringsperioden. Arbetsförmedlingen i Varbergs kommun redovisar att 65 

procent av de som avslutade sin etablering under våren 2018 var självförsörjande. 

Samordning av insatser för unga vuxna utanför, ofta personer med lindriga 

funktionsnedsättningar eller psykisk ohälsa, behöver förbättras. Det är väsentligt att det finns 

nära samverkan med skolan för att förbättra övergången till vuxenlivet och ett utvecklat 

samarbete med Arbetsförmedling och Försäkringskassa. 

Bostäder 

Nämnden har inget nämndsmål inom detta strategiska målområde, då bostäder och 

bostadsförsörjning inte ingår i nämndens reglemente. 
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Miljö och klimat 

Ökad medvetenhet om energi- och klimatfrågor i verksamheterna 

Ökad kunskap och medvetenhet om miljö- och klimatfrågor möjliggör ett förändrat beteende. 

Prioriterade inriktningar 

Attraktiv arbetsgivare 

En framgångsrik kompetensförsörjning kräver ett aktivt arbete för att stärka både 

kommunens och nämndens position som en attraktiv arbetsgivare. Följande områden har 

identifierats som särskilt viktiga för att stärka rollen som attraktiv arbetsgivare ytterligare: 

• Hög måluppfyllelse 

• Ett framgångsrikt systematiskt kvalitetsarbete 

• God arbetsmiljö 

• Individuella utvecklingsmöjligheter 

• Konkurrenskraftiga förmåner 

• Kultur och förhållningssätt 

• Ändamålsenlig organisation och ledarskap 

• Professionella rekryteringsprocesser 

I nämndens arbete med kompetensförsörjning prioriteras insatser för att tillgodose behovet 

av behörig personal på både kort och längre sikt. Särskilt viktigt är chefsförsörjning och 

chefernas arbetssituation samt personalförsörjning mot bakgrund av skollagens krav på 

behörighet. Inom gymnasieskolan ser nämnden behov av att bibehålla, rekrytera och 

attrahera en hög andel legitimerad och behörig personal så att nuvarande kvalitet kan 

bibehållas och utvecklas. 

Önskad sysselsättningsgrad 

Personal som önskar utökad eller minskad sysselsättningsgrad erbjuds det utifrån 

kommunens regler för önskad sysselsättningsgrad. Inför varje förändring i verksamheten 

inventeras intresset hos redan anställda om att ändra sin sysselsättningsgrad. Förvaltningen 

arbetar för att erbjuda full eller önskad sysselsättningsgrad i samband med nyanställningar 

för att kunna attrahera personal med rätt behörighet. 

Ändamålsenlig organisation 

Organisationsutveckling är något som pågår ständigt. Genom den nya nämnden ges 

möjlighet att på effektivast möjliga sätt använda den samlade kompetensen och förmågan för 
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att nå uppsatta mål. Organisationen utgörs inte bara av ledningsstrukturen utan även av 

system, processer, flöden, rutiner, kultur och värderingar, ledar- och medarbetarskap. 

Hälsofrämjande aktiviteter 

Nämnden kommer kontinuerligt följa hälso- och sjukfrånvaroläget samt inrapporterade 

olycksfall och tillbud. Mot bakgrund av resultatet av medarbetarundersökningen 2018 

kommer handlingsplaner upprättats på enhets-, verksamhets- och förvaltningsnivå för att 

hantera identifierade risker i arbetsmiljön och som kan påverka medarbetares hälsa. 

Valfrihet och kvalitetskonkurrens 

Elever i Varbergs kommun har stora möjligheter att välja verksamhetsform samt huvudman. 

I Varbergs kommun finns möjlighet att välja både fristående och kommunal 

utbildningsanordnare. Inom gymnasieskolan finns både kommunal och fristående 

huvudmän. Inom vuxenutbildningen upphandlas utbildningar vilket medför att 

verksamheten alltid är konkurrensutsatt. 

Som en del i det systematiska kvalitetsarbetet genomför förvaltningen granskningar enligt en 

insynsplan för fristående gymnasieskola samt vuxenutbildning med regelbunden 

återkoppling till nämnd, verksamhet och medborgare. 

För att säkra medborgarnas delaktighet och möjlighet till valfrihet så gör den enskilde val av 

skola. 

Utifrån skollagen och bidrag på lika villkor säkerställer nämnden att ersättningsnivåerna till 

fristående och interkommunal huvudman är rättvisa och konkurrensneutrala. 
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Planeringsförutsättningar 

Nuläge i verksamheten 

Eftersom Utbildnings- och Arbetsmarknadsnämnd inrättas 1 januari 2019 är budgettexten 

detaljerad för att tydliggöra nämndens uppdrag. 

Nämndens administrativa arbete sköts genom en nyanställd förvaltningschef och stab. 

Staben består utav en Administrativ chef/förvaltningsekonom, Hr-strateg och 

nämndsekreterare, dessa är också nyanställda. Övriga administrativa resurser finns ute i 

verksamheterna. Staben kommer att sitta i en inhyrd lokal på Borgmästaregatan 20. 

Under 2019 kommer organisationen fastställas och fram till 1 juli kommer arbete ske med 

översyn av administrativa resurser, avdelningar och enheter för att få en optimal 

organisation. 

GYMNASIESKOLA 

I Varberg finns det en kommunal gymnasieskola, Peder Skrivares skola, och tre fristående 

gymnasieskolor. På Peder Skrivares skola är även den kommunala gymnasiesärskolan 

lokaliserad. I april 2018 går 1 560 elever på Peder Skrivares skola vilket är en ökning jämfört 

med 2017 då antalet elever var 1 488. I tabellen nedan presenteras elevantalet i kommunal 

gymnasieskola i april under de fyra senaste åren. 

 2015 2016 2017 2018 

Elevantal i kommunal 

gymnasieskola (april) 

 

1 497 

 

1 487 

 

1 460 

 

1 516 

Av gymnasieelever som är folkbokförda i Varbergs kommun väljer totalt sett cirka 75 % att gå 

i den kommunala gymnasieskolan. Cirka 25 % väljer annan huvudman, både inom 

kommunen och i annan kommun. 

Inför 2019 ses ett ökat elevunderlag i befolkningsprognosen och antalet elever folkbokförda i 

Varbergs kommun som läser på ett gymnasium beräknas uppgå till i genomsnitt 2 084 elever 

jämfört med 2 046 elever inför 2018. 

Peder Skrivares skola erbjuder gymnasieutbildning inom högskoleförberedande program, 

yrkesprogram samt introduktionsprogram med ett brett programutbud. 
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Inför höstterminen 2018 har Peder Skrivares skola flest förstahandssökande till 

Teknikprogrammet, Ekonomiprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet och 

Samhällsvetenskapsprogrammet. 

Söktrycket till barn- och fritidsprogrammet, estetiska programmet, restaurang- och 

livsmedelsprogrammet samt vård- och omsorgsprogrammet är relativt lågt och antalet 

platser är fler än antalet antagna elever. 

Inom Hallandsregionen finns ett samverkansavtal. Samverkansavtalets syfte är att alla elever 

som bor i de avtalsslutande kommunerna erbjuds ett likvärdigt och attraktivt 

utbildningsutbud av hög kvalitet. De som ingår i samverkansavtalet är Varbergs Kommun, 

Falkenbergs kommun, Hylte kommun, Halmstads kommun, Laholms kommun samt Region 

Halland. 

Inför läsår 2018/2019 sker personalförstärkningar och kompetensförsörjande insatser på 

introduktionsprogrammet (IM) på enhet 4 för stöd för elever inom AST och NPF. 

Idag bedrivs delar av utbildningen på fordon- och transportprogrammets inriktning 

transport av extern leverantör. Ny upphandling kommer behöva göras inför läsåret 19/20. 

Det går idag inte att säga hur och på vilket sätt detta kommer att påverka utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämndens budget. 

Under 2018 kommer Tolken, där undervisning bedrivs för fordons- och 

transportprogrammet, att rustas upp för att möta de krav som ställs på utbildningen. Hyran 

för lokalen kommer att öka med cirka 1,37 mnkr. Utifrån tillkommande medel för förändrad 

demografi ses att ca 0,29 mnkr av dem ca 1,37 mnkr kan hanteras via ökade anslag för fler 

elever om förhållandet mellan lokalkostnader och övriga kostnader ska bibehållas. Därmed 

ses att cirka 1,1 mnkr kommer behöva omdisponeras från resursfördelningen avseende 

undervisning och pedagogisk verksamhet för att finansiera de ökade hyreskostnaderna. 

Högskoleförberedande program Yrkesprogram 

Ekonomi Barn och fritid 

Estetisk Bygg och anläggning 

Naturvetenskap El och energi 

Samhällsvetenskap Fordon och transport 

Teknik Handel och administration 
 Industriteknisk 

 Restaurang och livsmedel 

 VVS och fastighet 
 Vård och omsorg 

Introduktionsprogram  

Individuellt alternativ 
Programinriktat individuellt val 
Preparand 
Språkintroduktion 
Yrkesintroduktion 
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Verksamhetens kvalitet 

Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen

 

Andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen är högre i Varberg än i liknande kommuner 

samt de halländska kommunerna. 

Andel gymnasieelever på högskoleförberedande-, yrkes- och introduktionsprogram
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Andelen elever i Varberg på yrkesprogram uppgick 2017 till cirka 33 %, vilket är en större 

andel i jämförelse med liknande kommuner samt de halländska kommunerna. Vid en 

jämförelse med 2016 ses att andelen som går på yrkesprogram är stabil och därmed ses att 

den nedgång som sågs vid föregående års jämförelse inte har fortsatt. 

Antal elever per lärare i kommunal gymnasieskola

 

Antal elever per lärare i Varberg är högre vid en jämförelse med liknande kommuner, de 

halländska kommunerna samt alla kommuner. Vid en jämförelse mellan åren ses att 

lärartätheten i Varberg har ökat mellan 2016 och 2017. Inför 2017 förstärktes budgeten till 

gymnasieskolans program, vilket ses kan förklara den ökade lärartätheten mellan 2016 och 

2017. 
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Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning

 

Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning fortsätter ligga stabilt i Varberg. Liknande 

kommuner visar på något bättre resultat, medan Varberg visar något bättre resultat än de 

halländska kommunerna samt samtliga kommuner. 

Gymnasieelever med examen inom 3 år
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Kostnader per kostnadsslag

 

Den kommunala gymnasieskolan i Varberg hade en total kostnad per elev som uppgick till 

118,1 tkr. Det är lägre än både liknande kommuner, de halländska kommunerna samt 

samtliga kommuner. 

Vid en kostnadsjämförelse med liknande kommuner ses Varberg ha en högre 

undervisningskostnad, medan vid en jämförelse med de halländska kommunerna samt 

samtliga kommuner har Varberg en lägre kostnad. Vad gäller jämförelsen med liknande 

kommuner ses att Norrtälje har redovisat betydligt lägre kostnader för undervisning än 

övriga liknande kommuner, vilket får genomslag i jämförelsetalet. 

Peder Skrivares skola lägger mer resurser på pedagogiskt material/lärverktyg vid en 

jämförelse med andra kommuner. I posten pedagogiskt material/lärverktyg ingår läromedel, 

bibliotekskostnader, en-till-en och övriga IT-kostnader som berör eleverna, kulturaktiviteter, 

studiebesök samt inventarier i den pedagogiska verksamheten. 

Kostnaderna för elevhälsa har ökat mellan 2016 och 2017 i Varberg. Kostnadsbilden är i nivå 

med liknande kommuner, men är lägre vid en jämförelse med samtliga kommuner samt 

kommunerna i Hallands län. 

Måltidskostnaderna ses vara jämförbara med liknande kommuner men lägre än 

genomsnittet för samtliga kommuner. 
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Lokalkostnaderna ses vara högre än liknande kommuner samt samtliga kommuner. 

Gymnasieskolan har under de senaste arbetat mycket för att optimera användningen av 

lokaler och har bland annat sagt upp och lämnat Bolmen. Under 2018 har Tolken renoverats 

och rustats upp, vilket kommer påverka lokalkostnaderna framgent. 

Övriga kostnader består av skoladministration, elevförsäkringar, kompetensutveckling, 

insatser för elever med behov av särskilt stöd, elevassistenter, tolkar, studie- och 

yrkesvägledare, fackliga företrädare samt personalvård. Varberg ses ha låga övriga kostnader 

i en jämförelse med andra kommuner. 

GYMNASIESÄRSKOLA 

Varberg har en kommunal gymnasiesärskola på Peder Skrivares skola med 14 elever på 

nationella program och 19 elever på individuellt program under våren 2018. Elevunderlaget i 

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

rätt kompetens inom verksamheten. 

Rekryteringsbasen för gymnasiesärskolan minskar vilket medför konsekvenser för 

verksamheten, marknadsföring av program, med mera. 

Gymnasiesärskolan på Peder Skrivares skola erbjuder utbildning inom både nationella 

program samt individuella program. Dövblindföddas klass tillhör gymnasiesärskolans 

individuella program sedan HT16. 

Nationella program 

Programmet för hantverk och produktion 

Programmet för hotell, restaurang och bageri  

Programmet för samhälle, natur och språk 

Individuella programmet med sex ämnesområden 

Estetisk verksamhet 
Hem- och konsumentkunskap 
Idrott och hälsa 
Natur och miljö 
Individ och samhälle 
Språk och kommunikation 

Inför läsårsstart 2018/2019 startar gymnasiesärskolan program för fastighet, anläggning och 

byggnation vilket skapar ytterligare valmöjligheter för eleverna. 

I gymnasiesärskolan bedrivs undervisningen utifrån den individuella elevens förutsättningar 

och utifrån kursplaner och ämnesområdesplaner. Studier sker i en miljö där möjlighet ges till 

lärande och utveckling i den enskilde elevens i egen takt och i samspel med andra. 

Utbildningen är fördelad på fyra läsår och utbildningens mål är att ge eleverna god 

förberedelse inför arbetsliv och sysselsättning. För de elever som studerar på de nationella 

programmen ingår minst 22 veckors arbetsplatsförlagt lärande i utbildningen och på de 

individuella programmen kan praktik ingå om det gynnar elevens utveckling. 
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Verksamhetens kvalitet 

I gymnasiesärskolan bedrivs undervisningen utifrån den individuella elevens förutsättningar. 

Studier sker i en miljö där möjlighet ges till lärande och utveckling i den enskilde elevens i 

egen takt och i samspel med andra. Utbildningen är fördelad på fyra läsår och där den senare 

delen av utbildningen riktas mot arbetslivet eller daglig verksamhet. För de elever som 

studerar på de nationella programmen ingår minst 22 veckors arbetsplatsförlagt lärande i 

utbildningen. 

Kostnader i gymnasiesärskola

 

Kostnaderna för undervisning i Varberg ses vara högre än genomsnittet för samtliga 

kommuner, men lägre än både liknande kommuner samt de halländska kommunerna. 

Däremot ses att övriga kostnader är högre i Varberg i en jämförelse med andra kommuner 

och i den posten redovisas bland annat elevassistenter. Övriga kostnadsposter under övriga 

kostnader är skoladministration, elevförsäkringar, kompetensutveckling, tolkar, studie- och 

yrkesvägledare, fackliga företrädare samt personalvård. 

Vad gäller kostnader för lärverktyg ses Varberg ha högre kostnader vid en jämförelse med 

andra kommuner. 
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Kostnaderna för elevhälsa ses skilja sig ganska mycket mellan olika kommuner. Varberg har i 

jämförelse med de halländska kommunerna samt samtliga kommuner låga kostnader för 

elevhälsa, däremot har Varberg högre kostnader än liknande kommuner. 

Vad gäller måltidskostnader och lokalkostnader ses även dem skilja sig mycket mellan olika 

kommuner. En analys som görs är att dessa kostnader kan skilja sig mycket åt beroende på 

hur särskolan är lokaliserad i kommunen, om den delar lokaler med gymnasieskola eller om 

den är lokaliserad för sig själv. Är gymnasiesärskolan lokaliserad tillsammans med 

gymnasieskolan kan ju kostnader avseende kök, matsal och vissa uppehållsytor fördelas på 

ett annat sätt än om lokalerna är åtskilda. 

NATURVETENSKAPLIGT BASÅR 

Det naturvetenskapliga basåret vänder sig till vuxna som saknar kurser i matematik, fysik, 

biologi och kemi för att få särskild behörighet för vidare studier inom naturvetenskap och 

teknik. 

KOMMUNALT AKTIVITETSANSVAR (KAA) 

Samtliga kommuner har sedan 1 januari 2015 ett kommunalt aktivitetsansvar. Det 

kommunala aktivitetsansvaret omfattar unga under 20 år som har fullgjort sin skolplikt men 

som inte genomför eller har fullföljt, med godkänt resultat, en utbildning i gymnasieskola, 

gymnasiesärskola eller annan motsvarande utbildning eller inte har en gymnasieexamen eller 

ett gymnasiesärskolebevis. Ansvaret innebär att kommunen ska bedriva ett fortlöpande och 

aktivt uppsökande av målgruppens ungdomar samt erbjuda individanpassade insatser för att 

få den unge att i första hand återuppta studier eller påbörja annan aktivitet för att förhindra 

utanförskap. 

I Varberg har det kommunala aktivitetsansvaret organiserats genom Projektet Steget vidare 

som funnits sedan 2013. Sedan 2015 har verksamheten bedrivits av barn- och 

utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen. Från och med 2019 är det utbildnings- och 

arbetsmarknadsförvaltningen, och inte barn- och utbildningsförvaltningen, som ansvarar för 

det kommunala aktivitetsansvaret. 

I juni 2018 omfattades 94 ungdomar av det kommunala aktivitetsansvaret. Ansvaret omfattar 

även dem som går ut gymnasieskolan med studiebevis. De senaste åren har det rört sig kring 

60-80 personer. Antalet ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret är 

mycket varierande. 
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ÖVRIGA RESURSER 

Samordning inom övergripande elevhälsa avseende MLA (Medicinskt ansvarig skolsköterska), 

verksamhetschef skolhälsovård samt skolläkare föreslås organiseras under nuvarande barn 

och utbildningsförvaltningen men med ansvar även för gymnasieskolan. 

Enhet flerspråkighet med ansvar för modersmålsundervisning och studiehandledning föreslås 

organiseras på barn- och utbildningsförvaltningen med uppdrag även för gymnasieskolan. 

CENTRUM FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE 

Centrum för Livslångt Lärande (CLL) består av verksamheterna Campus Varberg, 

Alexandersoninstitutet och Vuxenutbildningen i Varbergs kommun.  

Verksamheten är organiserad i arbetslaget Campus Varberg, Alexandersoninstitutet, 

Vuxenutbildningen (inkluderande svenska för invandrare (SFI) samt Studie- och 

Karriärcentrum (SKC)), Service- och support (SOS) samt Kommunikation och Marknadsföring 

(KOM). 

Campus Varberg och Alexandersoninstitutet leds av chefen för CLL och övriga arbetslag leds 

av en enhetschef för respektive lag. Som ledningsstöd och för Alexandersoninstitutets 

utvecklingsprojekt finns en controllerfunktion. Inom Campus Varberg finns även ett arbetslag 

för Yrkeshögskolan som leds av en enhetschef. 

CLL bidrar till Varbergs kommuns vision 2025 om västkustens kreativa mittpunkt genom att 

skapa efterfrågad framtid. CLLs verksamhetsidé är att skapa Mötesplatser, Mäkla kunskap 

och vara Motor i en regional utveckling. 

I april 2018 hade CLL 25 anställda medarbetare varav 23 har en tillsvidareanställning. 

Högre utbildning vid Campus Varberg 

Campus Varberg erbjuder högre utbildning (högskola) i samarbete med ett antal lärosäten i 

västra och södra Sverige. Den tidigare bristen på kvalificerad kompetens inom bland annat 

vård och skola har kunnat tillgodoses genom att Campus Varberg i samarbete med lärosätena 

i Halmstad, Borås, Skövde, Väst (Trollhättan) och Malmö har fått högre utbildning 

utlokaliserad till Varberg. 

Inom området vård och skola sker studentrekryteringen till stora delar regionalt d.v.s. här 

utbildar man sig om utbildningen finns inom rimligt reseavstånd annars avstår man. Vid 

Campus Varberg finns också ett antal unika högskoleutbildningar som har nationellt 

upptagningsområde där Campus Varberg i de flesta fall har varit med att ta fram utbildningen 

i nära dialog med näringslivet. 
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Sedan 2007 arbetar Campus Varberg med konceptet Efterfrågade utbildningar. De 

utbildningar som erbjuds svarar mot en konstaterad efterfrågan. Med det menas att strävan är 

att erbjuda utbildningar där studenterna efter färdig utbildning är efterfrågade bland 

arbetsgivare. En av de centrala målsättningarna för Campus Varberg är att utveckla en intim 

samverkan mellan utbildning, företag och offentlig verksamhet. Studenter behöver komma ut 

i samhället för att få yrkeskontakter, driva projekt eller pröva nya idéer. Samtidigt behöver 

företagen nya kunskaper och idéer från studenter som i framtiden kan bli viktiga medarbetare. 

Från hösten 2018 erbjuds följande sex högskoleprogram; 

• Butikschefsprogrammet 

180 högskolepoäng 

Högskolan i Skövde 

• Event management 

180 högskolepoäng Högskolan i Borås 

• Studie- och yrkesvägledarprogrammet 

180 högskolepoäng Malmö universitet 

• Förskollärarutbildning 

210 högskolepoäng Högskolan i Borås 

• Grundlärarutbildning med inriktning förskoleklass och årskurs 1–3 

240 högskolepoäng Högskolan i Borås 

• Sjuksköterskeprogrammet 

180 högskolepoäng Högskolan i Halmstad 

• Yrkeshögskolan vid Campus Varberg 

De framgångsrika yrkeshögskoleutbildningarna med Campus Varberg som huvudman är till 

sin konstruktion sådana att de endast hanterar bristyrken och under förutsättning att 

respektive bransch rekryterar efter genomgången utbildning. Campus Varberg har i dessa fall 

en viktig funktion som Hallands största Yrkeshögskola med flera unika utbildningar. Här 

finns beroende på utbildningens innehåll, utbildningar med både regionalt och nationellt 

upptagningsområde.  

Från hösten 2018 erbjuds följande 11 yrkeshögskoleutbildningar: 

• Byggingenjör 

415 yrkeshögskolepoäng 

• Mätningstekniker 

400 yrkeshögskolepoäng 

• VVS-ingenjör 

400 yrkeshögskolepoäng 

• Järnvägsprojektör *Startade våren 2018 (ej start ht 2018) 

400 yrkeshögskolepoäng 

• Drifttekniker – Biogas och vattenrening 
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400 yrkeshögskolepoäng 

• Energitekniker med specialisering vindkraft 

400 yrkeshögskolepoäng 

• Solenergiprojektör med specialisering solceller 

400 yrkeshögskolepoäng 

• Elkonstruktör 

400 yrkeshögskolepoäng 

• Komposittekniker 

400 yrkeshögskolepoäng 

• Logistiker 

400 yrkeshögskolepoäng 

• Medicinsk sekreterare 

400 yrkeshögskolepoäng 

Alexandersoninstitutet 

Alexandersoninstitutet utgör inte ett traditionellt institut. Istället för att fokusera på 

spetskompetens och riktad forskning inom en disciplin arbetar institutet med att skapa utbud 

där det finns en efterfrågan samt att underhålla utbudet så länge efterfrågan finns. 

Alexandersoninstitutet invigdes i december 2008. Initiativet är resultatet av ett målinriktat 

arbete sedan 2006 för att fullfölja Campus Varbergs tre uppdrag att fungera som mötesplats, 

mäklare av utbildningar samt som motor i en regional utveckling. Alexandersoninstitutet 

utformades för att stärka och utveckla det tredje uppdraget. 

Där Campus Varberg arbetar utifrån ledorden Efterfrågade utbildningar har 

Alexandersoninstitutet uppdraget att arbeta med Efterfrågad utveckling. 

Syftet med Alexandersoninstitutet är att bedriva efterfrågad utveckling som samordnar och 

tillvaratar utvecklingsbehov kopplade till näringsliv i regionen genom att: 

• bidra till utveckling i näringslivet genom nätverk och projektsatsningar, 
• bidra till ökad konkurrenskraft för regionen, 
• bidra till ökat fokus på internationalisering, 
• öka kopplingen mellan forskning och utveckling samt utbildning och näringsliv. 

Genom att driva utvecklingen av Alexandersoninstitutet genom EU-finansierade projekt kan 

delar av verksamheten finansieras genom externa medel. EU-projekt ger dessutom mervärden 

i form av kontakter med offentliga aktörer och med akademien samt motiverar utvecklandet 

av internationella kontakter. 

EU-projekten har en tradition av att rikta sig till offentliga organ som har till uppgift att skapa 

tillväxt. På Alexandersoninstitutet har en modell skapats där företagen kan involveras i EU-

projekt utan att belastas av den tunga byråkrati som projekten innebär. 
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Modellen innebär att Alexandersoninstitutet stödjer nätverk av företag genom att söka, 

administrera och rapportera projekt så att företagen kan fokusera på innehållet i 

projektaktiviteterna. Genom åren har detta skett bland annat genom nätverken CRED, EMC 

och COMMIT. 

Vid institutet finns två utvecklingsledare, en projektkoordinator och CLLs controller sköter 

redovisning av utvecklingsprojekt till anslagsgivande myndigheter och organisationer. 

Det uppskattade arrangemanget Halifornia har sin bakgrund bland annat i 

Alexandersoninstitutets framgångsrika aktivitet Coastal Culture (till stor del finansierat av 

projektet KASK Inkubator). 

Sedan institutets invigning 2008 har mer än 30 utvecklingsprojekt beviljats om mer än 50 

miljoner kronor. För närvarande bedrivs sex utvecklingsprojekt inom områden som bygger på 

en konstaterad efterfrågan. Sedan många år har Alexandersoninstitutet varit en av Hallands 

största aktörer vad gäller interregionala utvecklingsprojekt med EU-finansiering. 

Pågående projekt 2018: 

• Green building A–Z 

1 september 2016 – 31 augusti 2019 

Interreg VA – Öresund-Kattegatt-Skagerrak 

• Innomatch 

1 januari 2016 – 31 december 2018 

Interreg VA – Öresund-Kattegatt-Skagerrak 

• Kobra 

1 september 2015 – 31 augusti 2018 

Interreg VA – Öresund-Kattegatt-Skagerrak 

• Smartup Accelerator 

1 november 2017–31 oktober 2020 

Interregprogrammet 5B Östersjöprogrammet 

• Solreg Halland 

1 januari 2017 – 1 januari 2020 

Europeiska regionala utvecklingsfonden 

Vuxenutbildning 

CLL har levererat vuxenutbildning med den kvalitet som skolverket efterfrågar (se rapporter 

från skolinspektioner 2009, 2013 (Skolverkets ärendenummer 43-SV2008:19 och 43-

2012:5306) och inom givna ekonomiska ramar sedan starten 1998. 

 



 

23 

Efterfrågestyrning 

Vuxenutbildningens starka koppling till näringslivs-, arbetsmarknads-, och övriga strategiska 

frågor innebär att efterfrågan och utbud i stor utsträckning styrs av konjunkturläge och 

särskilda statliga satsningar, till exempel Kunskapslyftet 1997-2002 och satsningen på 

yrkesutbildning för vuxna, Yrkesvux, från 2009. Andra viktiga faktorer som styr är 

näringslivets efterfrågan på kompetens och elevernas preferenser när det gäller val av 

utbildningsinriktning och studieform (schema, flex, distans). 

Mellan åren 2012 och 2015 ökade andelen distansstuderande på gymnasial nivå i Varberg med 

50 procent. Antalet inom schemalagd undervisning på gymnasial nivå har minskat i 

motsvarande grad. CLL hanterar upp- och nedgångar i utbildningsvolymer och förändringar i 

utbud samt elevernas efterfrågan genom att upphandla och avtala på ett sätt som ger flexibilitet 

och möjlighet till snabba omställningar när nya krav ställs. Organisationen för 

vuxenutbildning inom CLL styrs av efterfrågan. 

Europeiska utvecklingsprojekt 

Vuxenutbildningen i Varberg präglas av ett aktivt deltagande inom europeiska 

utvecklingsprojekt. Sedan Alexandersoninstitutet invigdes 2008 har CLL deltagit i ett flertal 

framgångsrika projekt inom Livslångt Lärande. Utvecklingsprojekten har möjliggjort 

finansiering av kvalitetshöjande insatser och ett flertal synergier har erhållits i samarbete med 

yrkeshögskolan vid Campus Varberg. Den centrala mäklarfunktionen av utbildningar hos CLL 

har underlättats genom samordning och delning av information i samband med kartläggning 

av näringslivets behov av kompetens. 

Upphandling 

CLL upphandlar cirka 70 procent av sin verksamhet och har tillsammans med Varbergs 

kommuns upphandlingsavdelning genomfört ett drygt 30-tal upphandlingar varav cirka 10 

inom gymnasial vuxenutbildning samt sfi. Genom åren har CLL haft samarbete med drygt 20 

upphandlade utbildningsleverantörer. Upphandlingarna av vuxenutbildning har tagit sin 

utgångspunkt i de ökande kraven på flexibilitet och individualisering (SFS 2011:1108) samt 

elevernas och näringslivets efterfrågan. Det har resulterat i att Varbergs kommun idag erbjuder 

ett brett kursutbud med stor valfrihet för eleverna när det gäller hur, när, i vilken takt och var 

de önskar studera samt i vilken form; schema, flex eller distans. 

Enligt uppdraget från staten (SFS 2011:1108 1 kap § 3) erbjuds också möjlighet att kombinera 

olika studieformer samt att utifrån individuell nivå kombinera studier på flera nivåer, till 

exempel kan en elev läsa sfi-, grundläggande- och gymnasiala kurser parallellt. Likaså kan 

elever kombinera kurser från olika utbildningsanordnare, till exempel kan en elev som läser 

en yrkesutbildning parallellt läsa teoretiska kurser hos en annan anordnare. Samarbetet 
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avseende elevers möjlighet att kombinera nivåer och kurser hos olika anordnare regleras i 

avtalen med utbildningsanordnarna och finns med som krav i förfrågningsunderlagen. 

SFI-svenska för invandrare 

Antagningen till sfi sker kontinuerligt under hela kalenderåret enligt 

vuxenutbildningsförordningen (SFS 2011:1108 2 kap 25§) och ska enligt Skollagen (2010:800 

22 kap 6§) omfatta minst 15 timmar per vecka genomsnittligt under en fyraveckorsperiod. 

Förutom den lärarledda undervisningen på plats, bedriver sfi-eleverna studier via lärplattform. 

Studieplaneringen görs tillsammans med vägledare från Studie- och Karriärcentrum och 

revideras vid behov. Den individuella studieplanen (Skollagen 2010:800 22 kap § 10) ligger 

därefter till grund för en individuell fördjupad studieplan, en pedagogisk planering, vilken 

upprättas av sfi-läraren tillsammans med eleven. Utbildningstiden är individuell och beror på 

elevens förkunskaper och mål med studierna. 

Nya grupper skapas, det vill säga avropas från leverantören kontinuerligt efter behov.  

Grundläggande vuxenutbildning 

Verksamheten omfattar främst grundläggande kurser i svenska, svenska som andraspråk, 

engelska och matematik. Inför hösten 2018 beräknas cirka 70 elever. Eftersom det idag inte 

är någon kö till studier på SFI kan den grundläggande vuxenutbildningen på sikt att påverkas 

med ett minskat antal studerande. 

Behov av att anordna grundläggande datakunskap och grundläggande matematik har 

identifierats. 

Arbetsförmedlingen kan idag anvisa sökande till utbildning genom den sk 

”utbildningsplikten”. I vilken omfattning detta kommer att ske framöver är svårt att förutse i 

dagsläget. 

Antagning till grundläggande vuxenutbildning sker kontinuerligt (SFS 2011:1108 kap 2 § 25). 

Ca 90 % av de studerande är utrikesfödda som efter avslutade sfi-studier övergår till att på 

heltid studera svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Elever med kort skolbakgrund 

väljer därefter att studera engelska, matematik och samhällskunskap. 

Efter avslutad utbildning på grundläggande nivå, går många elever vidare till gymnasial 

yrkesutbildning. Elever med längre skolbakgrund går vidare till kurser på gymnasienivå 

alternativt till yrkesutbildning. Varje elev erbjuds lärarledda lektioner som varvas med egna 

studier, individuellt och i grupp utifrån den individuella fördjupade studieplanen som 

upprättats (SFS 2011:1108 kap 2 § 16). Förutom den lärarledda undervisningen på plats, 

bedriver eleverna studier via lärplattform. 
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Elever som bedriver heltidsstudier på grundläggande nivå ska erbjudas 15 timmar lärarledd 

tid i form av lektioner och handledning. Studietid och studietakt är individuell och beror på 

elevens förkunskaper och mål med studierna och ska kunna kombineras med andra studier, 

arbete eller med annan aktivitet, t ex samhällsorientering. Studierna bedrivs med 

utgångspunkt från den individuella fördjupade studieplan som upprättas och vid behov 

revideras av lärare och elev tillsammans, eventuellt i samråd med studie- och yrkesvägledare 

(SFS 2010:800 kap 20 § 8). 

Gymnasial vuxenutbildning – allmänna ämnen 

Allmänna ämnen inom gymnasial vuxenutbildning erbjuds i tre olika studieformer; 

schemalagda studier, flexibla studier och distansstudier. 

Andelen elever som väljer att studera i flexibel form alternativt distansform ökar. Oavsett 

studieform är det ett upphandlingskrav att utbildningsanordnare använder sig av en 

lärplattform. Likaså sker en successiv övergång från traditionell kurslitteratur i form av fysiska 

böcker mot digitaliserade läromedel, även om böcker erbjuds som alternativ. 

Antagning till schemalagda studier sker inför kursstart i augusti och januari. Varje elev 

erbjuds schemalagd lärarledd undervisning i grupp varje vecka i kombination med 

handledning individuellt eller i grupp. 

Antagning till flexibla studier sker kontinuerligt och eleven behöver aldrig vänta längre än fyra 

veckor på att påbörja sina studier. Varje elev har stora möjligheter att själv planera sina studier 

i tid och rum. Handledning av behöriga lärare erbjuds på plats i utbildningsanordnarens 

lokaler. Dessutom har den flexstuderande, utan föranmälan, tillgång till de lärarledda 

genomgångar som de elever som valt schemalagda studier deltar i. 

En väl utvecklad lärplattform är förutsättningen för den flexibla studieformen. Via 

lärplattformen får eleverna exempelvis tillgång till ”streamade” lektioner, skickar 

inlämningsuppgifter och kommunicerar med lärare och kurskamrater. I vissa kurser finns 

obligatoriska moment som kräver närvaro. Studieplatser, bland annat i form av öppna 

lärmiljöer, och hjälpmedel i form av datorer och läsplattor erbjuds hos utbildningsanordnaren. 

Antagning till distansstudier sker kontinuerligt. Varje elev har stor möjlighet att själv planera 

och bedriva sina studier på distans via lärplattform. En särskild kontaktperson stöttar och 

vägleder genom studierna. På plats i utbildningsanordnarens lokaler i Varberg sker 

introduktion och där genomförs även de obligatoriska laborationer som ingår i vissa kurser. 

Examinationer äger rum på plats hos utbildningsanordnaren. 

Gemensamt för alla tre studieformerna är att studierna bedrivs med utgångspunkt från den 

individuella fördjupade studieplan som upprättas och vid behov revideras av lärare och elev 

tillsammans, eventuellt i samråd med studie- och yrkesvägledare (SFS 2010:800 kap 20 § 8). 
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Lärvux (finns på Peder Skrivares gymnasium) 

Särskild utbildning för vuxna vänder sig till personer som är 20 år eller äldre och som har en 

utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Målet med utbildningen är att vuxna med 

utvecklingsstörning ska få stöd och stimulans i sitt lärande. Möjlighet ska ges till 

kunskapsutveckling och kompetensutveckling i syfte att stärka den enskilde vuxnas ställning 

i arbets- och samhällslivet och främja den personliga utvecklingen. 

Utbildning erbjuds inom fristående ämnen/ämnesområden på grundläggande nivå samt 

gymnasial nivå. Under våren 2018 studerade 24 elever, där alla läste enstaka kurser utlagd på 

lång studietid. 

Utbildningsutbudet håller på att ses över då det troligtvis behöver utökas med skolförlagd 

eller lärlingsförlagd yrkesutbildning. En kartläggning av målgruppens behov av utbildning 

för att bättre möta arbetsmarknadens krav har inletts med andra aktörer. Om kartläggningen 

visar att det finns intresse av att få en yrkesutbildning inom särskild utbildning för vuxna så 

kommer en framställan om medel för detta att skrivas fram och statsbidrag kommer att 

kunna sökas. 

Lärlingsutbildning 

CLL erbjuder lärlingsutbildningar i en omfattning som varierar med efterfrågan. I samarbete 

med Peder Skrivares gymnasium studerar för närvarande ett antal vuxna elever kurser inom 

restaurang- och livsmedelsprogrammet. 

Yrkesutbildning 

17 olika yrkesutbildningar erbjuds. Det skiljer något mellan respektive utbildningar men 

vanligtvis sker antagning inför kursstart två gånger per halvår. Yrkesutbildningarna lägger 

stort fokus på det praktiska i form av både arbetsplatsförlagt arbete (APL) och praktiskt arbete 

i skolan hos respektive utbildningsanordnare. Utbildningen är individuellt upplagd och består 

av lärarledd undervisning, handledning i grupp och individuell handledning. Studierna bedrivs 

utifrån den individuella fördjupade studieplanen (SFS 2010:800 kap 20 § 8). 

Särskild prövning 

Samtliga utbildningsanordnare kan åta sig att genomföra särskild prövning (SFS 2011:1108 

kap 4 § 24). Majoriteten av prövningarna avser fristående gymnasiala kurser. 

Några siffror 

• Ca 2 250 elever (unika personer) per år motsvarar ca 1100 helårsplatser.  
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• Varav SFI ca 250 elever.  

• Måluppfyllnadsgrad: 92 % 

• Antal elever i arbete efter avslutad yrkesutbildning i bransch: 72 % 

• Antal elever i arbete efter avslutad yrkesutbildning: 91 % 

• Aktiva elevärenden: 6 st. (2018-11-19) 

Åtgärder 2018 

• Ökad kravställning på utbildningsleverantörer 

• Utbildningsleverantörerna arbetar direkt i våra system, kortar ner handläggningstid, 

dialoger och sparar tid. 

• Tydligare kravställning mot elever 

• Anpassade utbildningar mot behov som finns i Varberg och även regionalt för Halland.  

• Minskade möjligheter för elever att få för stora friheter 

• Kompetenshöjande utbildning för alla medborgare i Varberg 

• Ökade insatser för studie- och yrkesvägledning 

ARBETSMARKNADSINSATSER OCH INTEGRATIONSVERKSAMHET 

Då arbetsmarknadsenheten (inom socialförvaltningen kallad Arbetscentrum, inom Varbergs 

Omsorg), är en omfattande verksamhet, med många olika delar i samverkan, så krävs en 

genomlysning av vilka delar som kan flyttas över till en ny nämnd, och vad det har för 

konsekvenser för kunder, personal, verksamhet och ekonomi. Ett historiskt perspektiv är 

också nödvändigt 

2011 beslutade kommunfullmäktige att överföra arbetsmarknadsenheten, AME, från 

kommunstyrelsen till socialnämnden, medan det strategiska ansvaret för 

arbetsmarknadsfrågor skulle ligga kvar på kommunstyrelsen. De politiska motiven 

överflyttningen var att man ville förbättra för människor utanför arbetsmarknaden. 

Socialnämnden skulle få direktkontroll över ett viktigt verktyg så att människor snabbare 

skulle komma i arbete, och att människor med försörjningsstöd tidigt skulle få hjälp tillbaka 

till arbete.  

Under 2012 införlivades AME in i socialförvaltningen och anpassades till socialförvaltningens 

organisationsform med beställare och utförare. Verksamheten har sedan dess genomgått 

stora förändringar, vissa verksamhetsdelar och lokaler har lagts ner eller tillkommit, 

regelrätta upphandlingar har utförts och avtal har ingåtts. Samverkan har byggts upp mellan 

arbetsmarknadsinsatser, sysselsättning för personer för missbruks och beroendeproblematik, 

sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning, SOL samt daglig verksamhet 

enligt LSS.  

Utöver AME fick socialnämnden också ansvaret för de ekonomiska ersättningarna till 

Varbergs Föreningsråd och Kulturarvs-IT. 
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Verksamheten ansvarar även för avtal och överenskommelser med samordningsförbundet i 

Halland, Arbetsförmedlingen samt andra organisationer och företag när det gäller 

arbetsmarknad och integration. 

Nuvarande organisation i socialförvaltningen( text från risk-och 

konsekvensanalysen  som togs fram i maj) 

Uppdragsavdelningen 

På uppdragsavdelningen arbetar arbetsmarknadssekreterare som kartlägger behov av 

arbetsmarknadsinsatser och fattar beslut enligt socialtjänstlagen 4 kap. 4 §. Målgruppen är 

personer som uppbär försörjningsstöd på grund av arbetslöshet och i vissa fall sjukskrivning.  

Uppdragsavdelningen samarbetar med arbetsförmedlingen, AF, som är första instans för 

arbetslösa personer. I de fall AF beviljar en arbetsmarknadsinsats utgår aktivitetsstöd till 

personen. Är personen i arbetsmarknadsinsats via AF så får de ca 3000 kr/månad i 

aktivitetsstöd (om de saknar a-kassa) vilket i de flesta fall behöver kompletteras med 

försörjningsstöd.  

Mot målgruppen unga vuxna finns på uppdragsavdelningen socialsekreterare som arbetar 

med alla delar kring den unge som uppbär försörjningsstöd. Det är arbetsmarknadsinsatser, 

samverkan för de som har ett missbruk, samverkan med enheten för ensamkommande 

ungdomar, samverkan med vård och försäkringskassa för de som är sjuka. 

När beslut fattas om kommunal arbetsmarknadsinsats skickas uppdraget till någon av 

utförarna som uppdragsavdelningen har internuppdrag eller avtal med. Insatserna och mål 

och syfte följs upp kontinuerligt på individnivå av ansvarig arbetsmarknadssekreterare.  

Utförarna följs även upp på verksamhetsnivå kopplat till avtal och internuppdrag.  

Uppdragsavdelningen har internuppdrag med Varbergs Omsorg och ramavtal med Alpha CE 

och fram till april 2018 ramavtal med Klara i Varberg. Klara i Varberg gick i konkurs i april 

2018 och Varbergs kommun har därefter förhyrt lokalerna med inventarier, och startat upp 

insatser inom kommunens egenregi, Varbergs Omsorg.  

Uppdragsavdelningen har med representanter i individsamverkansteamet inom 

Samordningsförbundet. Individsamverkansteamet finns till för alla personer i arbetsför ålder 

som av olika skäl under lång tid stått utanför arbetsmarknaden på grund av psykiska, fysiska 

och/eller sociala skäl och är i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering och där 

ordinarie samverkansstrukturer inte räckt till.  

Uppdragsavdelningen bekostar en personal till ”Steget vidare” som arbetar med ungdomar 

som har hoppat av eller riskerar att hoppa av gymnasiet. Steget vidare finns organisatoriskt 
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inom barn och utbildningsförvaltningen men det är ett delat ansvar mellan berörda 

förvaltningar. Det lagstadgade kommunala aktivitetsansvaret styr denna verksamhet. 

Enhetschefen från Arbetscentrum sitter med i styrgruppen för "Steget vidare". Här görs 

speciallösningar för varje ungdom. "Steget vidare ”kan köpa platser för ungdomarna på 

Arbetscentrum vid behov.  

Arbetsmarknadsinsatser, Arbetscentrum Varbergs Omsorg  

Arbetscentrum inom Varbergs Omsorg är en integrerad verksamhet där många av insatserna 

utförs i samverkan med daglig verksamhet LSS och sysselsättning SOL.  

Arbetscentrum verkställer uppdrag från socialförvaltningen och arbetsförmedlingen. 

Ersättningen för arbetsmarknadsinsatser styrs av internuppdraget och är uppdelad i 

kategorier och baserad på kundernas närvaro. All ersättning utgår från uppdragsavdelningen 

oavsett om det är en kund från AF eller socialförvaltningen. Intäkten från AF går till 

uppdragsavdelningen, och utföraren får ersättning enligt ersättningsmodellen i 

internuppdraget.  

Kunder som har beslut om arbetsmarknadsinsatser har sin insats förlagd på Susvindsvägen, 

Kardanvägen, Träslövs By, olika utegrupper, praktikplatser eller caféer mm, beroende på 

kundens behov, beslut och mål. Från och med april 2018 ingår verksamheten på Härdgatan 

28 b (f.d. Klara i Varberg) inom Varbergs Omsorg, där arbetsmarknadsinsatser utförs.  

På Susvindsvägen sker i dagsläget utbildning, handläggning, coaching för arbetsmarknad, 

praktiksamordning, språkträning och etablering.  

På Kardanvägen fanns i feb 2018 ca. 104 kunder som hade sin insats i lokalerna eller utgick 

därifrån till olika grupper, praktik, utegrupper, caféer mm. 19 av dessa kunder hade beslut 

om en arbetsmarknadsinsats. Cirka 1,5 årsarbetare fördelat på ett flertal anställda 

beräknades arbeta med arbetsmarknadsinsatser. Personalen har här sin organisatoriska 

tillhörighet till daglig verksamhet LSS.  

På Träslövs by finns det inom verksamheten i feb 2018 ca 30 kunder, av dem hade fem 

kunder en arbetsmarknadsinsats. Det är kunderna som står långt från arbetsmarknaden.  

Insatser enligt internuppdrag 

Idag verkställer Arbetscentrum de uppdrag som beställs genom mellan uppdragsavdelningen 

och Varbergs Omsorg 
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Arbetsförmågebedömning  

Syftet är att utreda vilka arbetsuppgifter kunden klarar av och vilka arbetsuppgifter som är 

olämpliga.  

Insatsen består i att kunden ska pröva olika arbetsuppgifter/arbetsmoment. Det ska göras en 

strukturerad bedömning av arbetsförmågan utifrån närvarorapport, observationer, 

självskattning t.ex. arbetstakt, uthållighet och samarbetsförmåga.  

Arbetsprövning  

Insatsen ska ge svar på frågan om kunden kan stå till arbetsmarknadens förfogande eller inte. 

Syftet är att utreda om kunden uppfyller arbetsmarknadens grundläggande villkor som t.ex. 

närvaro, passa tider, ta instruktioner, arbeta individuellt och arbeta i grupp.  

Arbetsträning  

Syftet är att träna på arbetslivets grundläggande funktioner i en arbetsmiljö, för att bli redo 

för arbetsmarknaden.  

Målgruppen är personer som varit borta länge från arbetsmarknaden eller inte kommit in på 

arbetsmarknaden. Arbetsträning sker i vissa fall tidsmässigt efter arbetsprövning.  

Rehabiliteringsaktivitet  

Syftet är att kunden ska få ökade sociala aktiviteter och kontakter, en vana att gå till en 

arbetsplats samt få stärkt motivation för att gå vidare mot arbete/studier.  

Insatsen ska stärka individens arbetsförmåga, samt ge en förberedelse för andra 

arbetsmarknadsinsatser när sjukskrivningen upphör. Målgruppen är personer med en 

pågående sjukskrivning på heltid och där det finns en gemensam planering med sjukvården. 

Om det blir klarlagt att arbetsförmåga saknas ska kunden gå vidare med andra insatser inom 

sjukvården och/eller försäkringskassan.  

Praktik  

Syftet är att öka kundens möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden, få prova på 

yrkesområden och få arbetslivserfarenhet, samt möjlighet till att få referenser och meriter.  

För att praktik ska kunna bli aktuellt ska kunden uppfylla de mest grundläggande 

arbetsvillkoren. 
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Offentligt skyddad anställning, OSA  

Syftet efter avslutad OSA är att kunden ska ha stärkt sin arbetsförmåga och uthållighet, fått 

vana att arbeta, fyllt utbildnings- och erfarenhetsluckor och fått kontakter och referenser på 

arbetsmarknaden. Det kan användas som en tidsbegränsad övergångsanställning för 

personer med socialmedicinsk funktionsnedsättning. OSA ligger tidsmässigt efter 

arbetsförmågebedömning, arbetsprövning och arbetsträning. För att få en OSA krävs att 

kunden klarat minst tre månaders arbetsprövning/arbetsträning på heltid.  

Prova–På anställningar  

Syftet är att personen ska bli självförsörjande, få referenser, får prova ett yrke för ev. vidare 

studier. Prova-på-anställning är en särskild satsning inom kommunen för att minska 

försörjningsstödet och korta tiderna som personer är aktuella för försörjningsstöd.  

Målgruppen är personer som fått försörjningsstöd minst sex månader och som bedöms klara 

en anställning.  

Praktiksamordning/Praktikcentrum  

Syftet är att de som anvisas praktikplats i kommunen ska få så få och enkla vägar som möjligt 

för att få kontakt. Alla verksamheter i kommunen som önskar praktikanter i sin verksamhet 

kan anmäla sitt intresse.  

Insatserna riktar sig till alla som är intresserade av att praktisera inom kommunens 

verksamheter.  

Praktiksamordningen ska sammanställa och koordinera praktikplatser inom kommunen. Det 

ska finnas möjlighet till både utbildningspraktik och arbetsrelaterad praktik. I de fall en 

person med rätt till lönestöd från AF, önskar få en anställning inom kommunen, ska denna 

förfrågan hanteras via praktikcentrum. Utföraren ersätts av Uppdragsavdelningen för en 

tjänst på 100% årligen.  

Utbildningskontrakt 

Insatsen syftar till att personen ska påbörja eller återgå till studier. Utbildningskontrakt 

riktar sig till personer mellan 20–24 år och som saknar en fullständig gymnasieutbildning.  

Utbildningskontrakt är en överenskommelse mellan berörd person, Arbetsförmedlingen och 

kommunen. Deltagarna kan få stöd att fullfölja en gymnasieutbildning via Komvux eller 

folkhögskola. Studierna kan också kombineras med praktik.  
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Traineejobb  

Traineejobb riktar sig till personer mellan 20–24 år med gymnasieutbildning, som varit utan 

arbete i tre månader eller mer. Traineejobben är en anställning på deltid i kombination med 

en yrkesutbildning på deltid.  

Extratjänster  

Extratjänster riktar sig till de som deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin en längre tid samt 

nyanlända. Arbetsgivare som anställer en person för en extratjänst får ett ekonomiskt stöd 

där stödet baseras på en anställning motsvarande en heltid. Stöd för extratjänst gäller för 

yrken inom sjukvård, äldreomsorg, omsorg, skola och fritidshem. Ersättningen rekvireras 

från staten via personalkontoret.  

Feriearbete  

Syftet är att ungdomar ska få arbetslivserfarenhet och referenser. Elever i årskurs 2 samt 

andra prioriterade grupper i mån av plats.  

Uppdraget är att organisera och genomföra kommunens verksamhet för feriearbete. I 
uppgiften ingår att rekrytera arbetsplatser med varierande arbetsinnehåll och olika 
svårighetsgrad. Utföraren ska ta fram informationsmaterial och informera och samarbeta 
med arbetsplatser, gymnasieskolor, ungdomar samt föräldrar.  
 

Utföraren ska genomföra ansöknings/ och rekryteringsprocessen från annonsering till 

anställning. Informera ungdomarna om anställningsvillkoren skriftligt och muntligt samt 

hämta in bankkontonummer och informera Varbergs sparbank. I uppdraget ingår också att 

utbetala löner från tidrapporter, redovisa statistik, ekonomiskt utfall samt skriva en 

sammanfattad rapport till beställaren I uppdraget ingår det att utföraren ansvarar för och 

handhar det för verksamheten anpassade dataprogram.  

Social coach för ungdomar  

Syftet är att förbereda den unge för vuxenlivet, samt att den unge inte skall behöva söka 

försörjningsstöd och hamna i bidragsberoende. Målgruppen är ungdomar som går sista året 

på gymnasiet och ingår i en familj som uppbär försörjningsstöd.  

Ungdomen ska ges kunskap om hur man söker jobb, kontaktar arbetsgivare och blir 

förberedd för anställningsintervjuer. Den unge ska lära sig hur man sköter tider, skolarbete, 

kosthållning, hälsa mm. I uppdraget ingår att ge kunskap om hur man skriver CV och har 

ordning på betyg samt få kunskap om möjliga till studier för framtida yrkesval.  
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Projekt  

Utföraren ska på uppdrag av beställaren medverka i olika former av projekt. Utföraren ska 

följa de avtal/projektdirektiv/projektplaner som skrivs mellan de olika aktörerna. För varje 

projekt ska projekttiden vara angiven och ekonomiska ersättningen eller vilka resurser som 

tilldelats projektet beskrivas  

Utförande av insatser enligt integration  

Arbetscentrum utför insatser inom etablering i fyra olika delar.  

Arbetsplatskultur Det är en del i ett ESF-projekt som heter integration Halland. Detta projekt 

tar slut till sommaren 2018, men det kommer eventuellt bli en förlängning med nio månader. 

Det är 12–15 personer inskrivna löpande och fem personal är inblandade, totalt 1,0 åa. 

Ersättningen rekvireras från integration Halland.  

Arbetsmarknadsinsatser för nyanlända Enligt en överenskommelse mellan 

integrationssamordnare och utförare utförs arbetsmarknadsinsatser. Målgruppen är 

nyanlända som ingår i etableringen oavsett om den är anvisad till kommunen eller på egen 

hand bosatt sig i kommunen. Arbetscentrum ersätts med 50 000 kr per kalendermånad som 

bekostas av statliga medel.  

Praktik för nyanlända Arbetscentrum ombesörjer att berörda kunder får en praktikplats.  

Dua  

Kommunen har tillsammans med Centrum för livslångt lärande, CLL, gjort en ansökan och 

beviljats ett statsbidrag på 1 340 000 kr hos Delegationen för unga och nyanlända till arbete, 

Dua. Arbetscentrum och CLL samverkar om detta och har tagit fram ett samverkansavtal där 

arbetsförmedlingen också medverkar. Inom DUA finns en personalresurs på 1,0 åa från 

arbetscentrum, som bekostas av statsbidraget.  

Integration  

Inom socialförvaltningen har det ett funnits ett integrationsuppdrag sedan 2012, då det kom 

med som en del från arbetsmarknadsenheten. Sedan 2016 har uppdraget tydliggjorts och 

formaliserats i och med att Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för 

bosättning kom.  

Under 2016 anställdes en integrationssekreterare och en integrationssamordnare. De finns 

organisatoriskt placerade direkt under förvaltningschefen men samordnas inom 

förvaltningsledningsstaben. Dessa tjänster finns inom socialförvaltningen men de arbetar 
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mot kommunstyrelsens förvaltning som är huvudansvarig för kommunens 

integrationsarbete.  

Personalen inom integrationen arbetar med bostadsfrågor, tar fram statistik och 

behovsanalyser, underlag för återsök av ersättningar från staten, kontakt med 

migrationsverket samt samordnar mottagande av anvisade nyanlända mm.  

Finansiering gällande integration  

Från Migrationsverket kommer ersättning gällande integration till Socialnämnden som i sin 

tur fördelar ut delar av den till övriga berörda nämnder. Verksamheten finansieras helt 

genom statliga medel. Ersättningen består av:  

Grundersättning 227 500 kr som engångsbelopp varje år för mottagning av nyanlända.  

Schablonersättning för mottagande och etablering 133 200 kr per mottagen nyanländ 0–64 

år respektive 80 300 kr per mottagen nyanländ över 64 år. Ersättningen betalas ut över två 

år och går till den kommun där den nyanlända är folkbokförd. Ersättningen ska täcka 

kostnader för bl.a. mottagande, utbildning, tolk och ekonomiskt bistånd och administration.  

Initiala kostnader för ekonomiskt bistånd 7 500 kr per vuxen ABO/kvotflykting, 4 000 kr per 

vuxen EBO/anknytning, samt 3 000 kr per barn under 20 år. Är ett engångsbelopp som 

betalas ut samtidigt som första schablonersättningen. Det ska täcka kostnader för 

försörjningsstöd i glapp-perioden som uppstår från att den nyanlända blir kommunplacerad 

tills dess att den nyanlända får ut etableringsersättning från försäkringskassan. 

Ny organisation och övergång av personal till utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden 

Arbetsmarknadssekreterare från uppdragsavdelningen går över till Utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden, dessa kan kartlägga behoven för personer i behov av insatser. 

Sedan sommaren har enhetscheferna på socialförvaltningen arbetat med hur arbetet ska 

kunna ske och förberett övergången när beställar- och utförarorganisationen försvinner. 

Organisationsstrukturen kommer att ses över under våren 2019. 

Integrationssamordnaren och integrationssekreteraren som är finansierade av 

migrationsverket placeras i staben och fortsätter att arbeta ihop med Inkluderingscentrum. 

Cirka 17 årsarbetare inklusive en enhetschef från Arbetscentrum, behåller sin enhet. 

Cirka 30 personer med olika arbetsmarknadsanställningar som OSA anställning, extratjänst 

och prova-på anställningar. Dessa anställningar är arbetsmarknadsinsatser och finansieras 

via internuppdraget.  
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Överföring av lokaler med befintliga inventarier och utrustning  

• Susvindsvägen 3  

• Härdgatan 28 b  

Överföring av utförande av insatser  

• Utredning och kartläggning av behov av arbetsmarknadsinsatser  

• Arbetsmarknadsinsatser beskrivna enligt nuvarande internuppdrag  

• Integrationsarbetet  

• Ansvar för avtal och överenskommelser gällande arbetsmarknadsinsatser och 

integration  

 

Utblick 

GYMNASIESKOLANS VERKSAMHETER 

Inom de närmsta åren finns ett antal nationella utmaningar för skolan och dess utveckling. 

Flera av utmaningarna är högst aktuella i Varbergs kommun. För att svara upp mot 

prioriterade kommunala uppdrag och beslut samt nationell styrning finns ett antal områden 

som kommer att få konsekvenser för nämndens verksamhet. 

Personal- och kompetensförsörjning 

Skolverket redovisar återkommande prognoser över behovet av olika lärarkategorier. I 

Skolverkets senaste prognos (2017-12-18) bedöms personalbehovet vara stort inom samtliga 

skol- och verksamhetsformer de närmsta 15 åren. Mot bakgrund av prognoserna gör 

skolverket bland annat bedömningen att arbetsmiljön behöver förbättras för lärare för att fler 

ska vilja bli, stanna kvar i och återvända till yrket samt för rektorer så att de får större 

möjligheter att ägna sig åt sitt pedagogiska ledarskap. 

I juni 2018 presenterade Skolverket en kartläggning av lärarförsörjningen i Sverige. Idag är, 

nationellt sett, nästan var tredje lärare obehörig och lärarbristen förväntas att förvärras. 

Skolverket menar att satsningar på arbetsmiljön, ge läraren förutsättningar att planera, 

genomföra och följa upp undervisningen, löner samt kompetensutveckling är avgörande för 

att bemöta utmaningen. 

Skolverket betonar vikten av att skapa flera, snabbare och mer flexibla vägar i läraryrket så 

som snabbspår för lärare med utländsk lärarexamen, karriärtjänster och statliga satsningar 

för höjda lärarlöner, kompletterande pedagogiska utbildningar samt vidareutbildning av 

lärare som saknar examen. 
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Skolkommissionen beskriver otillräcklig kompetensförsörjning till lärare och rektor och 

bristande förutsättningar för professionsutveckling som en av flera allvarliga 

systemsvagheter som kännetecknar skolan ur ett nationellt perspektiv. 

Kommissionens förslag och strategiska bedömningar avseende kompetensförsörjning till 

skolväsendet omfattar: 

• Fortsatta insatser för att öka antalet behöriga lärare och skolledare 

• Förstärkt lärarutbildning 

• Stärkt forskningskapacitet för att möta skolans och lärarutbildningarnas behov 

• Nationell funktion för lärar- och skolledarutveckling 

• Nationellt professionsprogram för lärare och skolledare 

• Effektivisering genom digitalisering 

• Prioritera det pedagogiska ledarskapet 

• Frigöra tid från administrativa uppgifter och restriktivitet avseende uppdrag vid 

sidan av vad som anges i nationella styrdokument 

I slutbetänkandet av utredningen om en bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner 

(SOU 2018:17) utvecklas förslaget om professionsprogram i syfte att skapa en 

sammanhållande systematik för såväl utveckling av lärares och skolledares kompetens som 

dess strategiska användning. Förslaget om ett professionsprogram består av en lagstyrd 

kompetensutveckling, erkännande av kompetensnivåer samt strategisk 

kompetensanvändning. En möjlig konsekvens av ovan beskrivning är en ökad nationell 

styrning av kompetensutveckling och användande av kompetens. 

Prioriterade insatser 

Trots att Varberg har en relativt hög andel behörig personal inom skolan finns utmaningar i 

rekryteringen. Bedömningen är att kommunen inte kommer att ha tillräckligt antal behöriga 

och legitimerade lärare i flera ämnen i framtiden. Genom att förbereda organisationen med 

att rekrytera medarbetare som inte har formell behörighet men kompetens kan detta bidra 

till en god kompetensförsörjning och en fortsatt ökad måluppfyllelse. Behöriga och 

legitimerade lärare ges förutsättningar till mentorskap, professionsguidning och 

betygssättning för att säkra en likvärdig utbildningsnivå för alla elever. 

Inom ramen för arbetet med kompetensförsörjning prioriteras insatser för att tillgodose 

behovet av behörig personal på både kort som längre sikt. 

Det behövs åtgärder för att komplettera behöriga lärare med i skollagens mening obehörig 

personal som med olika insatser, exempelvis kompletterande utbildning, ges förutsättningar 

att förstärka organisationen. I den strategiska plan för kompetensförsörjning och attraktiv 

arbetsgivare som den tidigare barn- och utbildningsnämnden tagit fram framgår vilka 

insatser som prioriteras under perioden 2019-2023. Följande insatser är prioriterade: 
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• Öka andelen behöriga lärare genom kompletterande utbildning för behörighet 

enligt skollagen krav. 

• Säkra kompetens för studiehandledning och undervisning i modersmål. 

• Stärka kvaliteten på verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och anställning av 

studentmedarbetare. VFU bedöms bli en av de viktigaste källorna för rekrytering 

framöver. 

• Stärka det pedagogiska ledarskapet genom administrativt stöd. 

• Ökade lönekostnader som konsekvens av brist på behöriga lärare och ökad 

konkurrens på arbetsmarknaden. 

• Bibehålla lönestrukturen inom verksamhetsområdet. De senaste årens satsningar 

för att öka lärares löner (förstelärarreform och lärarlönelyft) har inneburit ett 

minskat löneavstånd mellan lärare och rektor trots bibehållet ansvarsavstånd. 

Lokalförsörjning gymnasieskola 

Elevunderlaget till gymnasieskolan ses öka successivt under hela prognosperioden fram till 

läsåret 22/23 och ses öka även vid en utblick mot läsåret 23/24 och framåt. Bedömningen är 

att kapaciteten i lokalerna inte klarar av att möta behovet under senare delen av 

prognosperioden samt vid en utblick fram mot läsåret 29/30. 

Dessutom behöver ändamålsenliga lokaler tillses fordon- och transportprogrammet efter 

2026 då hyreskontraktet för Tolken har gått ut. Även industritekniska programmet behöver 

på längre sikt tillgång till andra lokaler för att kunna möta industrins krav på vilka kunskaper 

eleverna behöver ha med sig. Dagens lokaler är inte utformade för morgondagens industri. 

Därmed ses behov av en kompletterande gymnasieskola mellan åren 2024 och 2027. 

Om en kompletterande gymnasieskola byggs kommer det innebära tillkommande 

hyreskostnader, vilket kommer påverka resursfördelningen avseende undervisning och 

pedagogisk verksamhet om inte budgetmedel tillskjuts. 

Under hösten 2018 kommer en behovsanalys att arbetas fram avseende behov av 

gymnasieplatser. Därmed finns det idag ingen uppskattade hyreskostnadsökning. 

Upphandlad utbildning 

ME-skolan AB bedriver idag delar av utbildningen inom bygg- och anläggningsprogrammets 

inriktning anläggningsfordon. Avtalet mellan kommunen och ME-skolan AB gäller till och 

med juli 2021. Det innebär att ett nytt beslut behöver fattas om en ny upphandling ska göras 

vid avtalstidens utgång eller om utbildningen ska drivas i egen regi. Det går idag inte att säga 

hur och på vilket sätt detta kommer att påverka utbildning- och arbetsmarknadsnämndens 

budget. 
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Ungas trygghet, trivsel och välmående 

Skolkommissionen föreslog satsningar på en god skolmiljö för lärande och utveckling, som 

exempelvis en trygg lärmiljö som främjar studiero, ökade inslag av stöd, stimulans och extra 

anpassningar. Kommissionen föreslog även en stärkt och mer tillgänglig elevhälsa samt 

förtydligande i läroplan gällande skolans uppdrag att främja elevers hälsa och välbefinnande. 

Det pågår även en utredning om bättre möjligheter för elever i de obligatoriska skolformerna 

att nå de kunskapskrav som minst ska nås där en kartläggning och analys av skolornas stöd- 

och elevhälsoarbete ska genomföras för bättre förutsättningar för elever att nå 

kunskapskraven. 

Det pågår ett utvecklingsarbete för att öka elevers trygghet, trivsel och välmående. Utöver 

kontinuerligt kvalitetsarbete inom barn- och elevhälsa har den tidigare barn- och 

utbildningsnämnden fått i uppdrag att öka den dagliga fysiska aktiviteten i skolan under 

skoltid samt att utreda/kartlägga kommunens insatser när det gäller behoven hos personer 

med neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF). 

Kartläggning och insatser för personer med NPF 

Socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden fick genom 

budget 2018 i uppdrag att utreda/kartlägga kommunens insatser när det gäller behoven hos 

personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer, samt hur kommunen skulle kunna 

höja kvaliteten på kommunens insatser för personer med neuropsykiatriska 

funktionsvariationer i deras kontakter med kommunen. 

Utifrån kartläggningar har projektgruppen identifierat ett antal områden där samverkan 

mellan förvaltningarna behöver tydliggöras och förbättras. Projektgruppen har även urskilt 

ett antal områden som bedöms vara mest angelägna att utveckla för att förvaltningarna 

bättre ska kunna nå och möta upp målgruppen inom respektive förvaltning. 

Kommunfullmäktige har godkänt samt gett nämnderna i uppdrag att verkställa de förslag på 

åtgärder som utredningen föreslår samt återrapportering i samband med årsredovisning 

2018. 

Det finns bland annat behov av att: 

• kompetenshöja och samordna fortbildning inom Neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar (NPF) tillsammans med Varbergsnämnden inom RH, för 

personal som arbetar direkt med målgruppen, så att individanpassade utbildning 

för målgruppen kan utvecklas ytterligare. Samordnas i kompetensutvecklingsplan 

för förvaltningarna under perioden 2019-2023. 
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• stärka och rikta det drogförebyggande arbetet i större utsträckning för 

målgruppen i samarbete med Trygg i Varberg och som en del av prioritering av 

Folkhälsorådet. Uppföljning av arbetet görs av Trygg i Varberg 2021 och 2023. 

• införande av flexteam på IM som i sitt arbete kan arbeta med direktinkludering 

och alternativ i elevernas undervisning, som gör att eleverna når målen och för 

kvalitetssäkra tillgänglighet för målgruppen NPF. 

• gemensam uppföljning av skolplacerade ungdomar (ex. Impius, Munka) med LSS 

för att ta fram alternativ på hemmaplan. 

• utveckla lämpliga NPF-anpassningar samt på gymnasiet och skapa ytterligare 

alternativa studieprogram för att motverka avhopp. 

• ta tillvara erfarenheter som Steget vidare samt vidareutveckla fungerande 

metoder och goda exempel där man inom vissa programmet lyckas förhållandevis 

väl med elever med NPF. 

Digitalisering – Pedagogiskt material och lärverktyg 

Den 9 mars 2017 beslutade regeringen om förtydliganden och förstärkningar ibland annat 

läroplaner, kursplaner och ämnesplaner för grundskolan och gymnasieskolan. Syftet är att 

tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens och innovativa förmåga, 

för att förbereda dem för ett aktivt deltagande i ett allt mer teknikorienterat arbets- och 

samhällsliv och för ett stärkt entreprenöriellt lärande. 

Förtydligandena kring digital kompetens har gjorts i läroplanens alla kapitel så att 

digitaliseringen går som en röd tråd och där alla verksamheter och undervisande lärare 

berörs. Förändringarna är direkt styrande för innehåll och arbetssätt i undervisningen. 

Utifrån regeringsbeslut kring stärkt digital kompetens i läroplaner och kursplaner har 

tidigare barn- och utbildningsnämnden i Varbergs kommun beslutat om en IT-strategi 

gällande perioden 2018-2022. 

Utgångspunkt för fortsatt digitalisering, svarar upp mot nya förändringar i styrdokumenten, 

utgår från fyra huvudområden för att skapa likvärdighet för ökad måluppfyllelse: 

1. Likvärdig tillgång till digitala verktyg 

2. Infrastruktur 

3. Digitala lärresurser 

4. Professionsutveckling 

Sedan 2011 har samtliga elever och personaltillgång till ett personligt digitalt verktyg och står 

inför ett fortsatt utvecklingsarbete för att möta läroplanens mål med digital kompetens i 

fokus. 
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Förutom förändringar i de nationella styrdokumenten så finns den digitala agendan i 

Varbergs kommun. Den digitala agendan pekar ut områden som kommunen ska fokusera på 

under de närmaste åren och blir på det sättet en gemensam viljeinriktning för att möta 

verksamheternas utveckling genom digitalisering. Den digitala agendan belyser områden 

som behöver tas upp för att hanteras på kommungemensam central nivå då utvecklingen 

berör kommunens verksamhet som helhet. 

AI (Artificiell intelligens) och maskininlärning tillsammans med automatiserade processer 

blir viktiga verktyg i arbetet med att effektivisera offentlig sektor. AI kan ge handläggare stöd 

att snabbt kunna göra kontroller och fatta beslut utifrån stora datamängder. I samband med 

utveckling och införande av automatisering av processer kommer behov av att rikta resurser 

för framtagande och kvalitetssäkring att krävas. 

Den 25 maj 2018 trädde en ny persondataskyddslagstiftning, dataskyddsförordningen (DSF), 

i kraft. Förordningen innebär generellt skärpa regler kring hur myndigheter och andra 

organisationer får behandla personuppgifter, och mer specifikt kategoriseras barns 

personuppgifter som extra skyddsvärda. Konsekvenserna av ny lagstiftning kan komma att 

påverka framtida licenskostnader. 

Utvecklad studie- och yrkesvägledning 

Det pågår en utredning om en utvecklad studie- och yrkesvägledning. Uppdraget är att 

utreda och föreslå åtgärder för att ge alla elever inom skolväsendet möjlighet att göra väl 

övervägda utbildnings- och yrkesval fattade utifrån goda kunskaper om arbetsliv och 

utbildningsvägar. Åtgärder för att minska betydelsen av kön, social bakgrund och 

funktionsnedsättning vid utbildnings- och yrkesval. 

I Varberg pågår ett utvecklingsarbete med fokus på att utveckla elevernas valkompetens. 

Utredningen ligger i linje med det pågående utvecklingsarbetet i kommunen och vi ser ett 

fortsatt behov av de prioriterade insatserna. 

Ökat nationellt ansvar för skolans finansiering 

Resultatet av skolkommissionens arbete som slutredovisades i april 2017 genom SOU 

2017:35 kommer att påverka kommunernas ansvar, ekonomi och styrning av skolan under 

flera år framöver. Bland annat föreslogs ett ökat nationellt ansvar för skolans finansiering 

som kommer att förändra styrningen av statliga medel och statsbidrag. Skolkommissionen 

bedömde bland annat att medlen generellt sett som fördelas till skolan tar för liten hänsyn till 

likvärdighetsperspektiv, som exempelvis socioekonomiskt betingade skillnader i 

elevunderlaget. 

De statliga satsningarna på en mer jämlik och likvärdig skola kommer att öka under de 

närmsta åren. Varbergs kommun har relativt sett goda socioekonomiska förutsättningar 
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vilket kan innebära att kommunen får en mindre andel av statsbidrag som fördelas utifrån 

dessa grunder. 

Efter riksrevisionens granskning av de riktade statsbidragen har regeringen påbörjat en 

översyn som ett led i att förbättra styrningen av skolan. Syftet är att skapa ett mer 

ändamålsenligt stöd genom färre och bättre anpassade riktade bidrag. 

Förändringar av statsbidrag kan påverka kontinuitet och kvalitet i de berörda 

verksamheterna. 

Ökad regional närvaro 

Skolkommissionen har föreslagit en statlig skolmyndighet med närvaro på regional nivå för 

att stärka och stödja skolhuvudmännen. 

I juni 2018 redovisades skolmyndighetsutredningen (SOU:41). För att komma till rätta med 

brister i skolsystemet och den nuvarande myndighetsstrukturen finns det behov av 

förändring. För att bli ändamålsenlig och effektiv i förhållande till skolhuvudmännen menar 

utredningen att staten behöver inta ett samordnat holistiskt synsätt där olika uppgifter 

stärker varandra. Utredningen föreslår att Skolmyndigheten och Institutet för professioner i 

skolväsendet ska inrättas. Förslaget medför att Statens skolverk, Statens skolinspektion och 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) ska upphöra. Utredningen menar även att det 

finns behov av en regional organisation och regional närvaro av skolmyndigheten. 

Översyn av gymnasial utbildning 

Det pågår en utredning avseende planering och dimensionering av gymnasial utbildning 

vilken ska föreslå hur bland annat gymnasieskola och gymnasiesärskola bättre kan planeras 

och dimensioneras utifrån regionala och nationella kompetensbehov. Syftet är att trygga 

regional och nationell kompetensförsörjning, effektivisera resursutnyttjandet och förbättra 

tillgången till ett allsidigt brett utbud av utbildningar av hög kvalitet. Syftet är också att 

främja en likvärdig utbildning och minska segregationen inom gymnasieskolan. Regional 

planeringsmodell men ansvarsfördelning mellan stat, kommun och andra aktörer för en 

regional planering och dimensionering av gymnasial utbildning. 

CENTRUM FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE 

Global konkurrens och den ökade tillgängligheten gör att små och medelstora aktörer och 

verksamheter (SME) är mycket utsatta och faktorer för stabil tillväxt och ekonomisk 

utveckling är snabbt föränderliga. Samverkan inom och mellan regioner är avgörande för att 

kunna hävda sig i denna konkurrens. För CLL finns det fler olika nivåer 
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Vuxenutbildningen i Varberg 

Vuxenutbildningen I Varberg påverkas av de statliga satsningar och beslut som görs på 

utbildnings- och arbetsmarknadspolitisk nivå. Detta innefattar den grundläggande och 

gymnasiala vuxenutbildningen såväl som SFI och studie- och karriärverksamheten (SKC). 

I februari 2017 beslutade regering att en särskild utredare ska undersöka behovet av 

förändringar i regleringen av vuxenutbildningen, huvudsakligen när det gäller kommunal 

vuxenutbildning (komvux) och särskild utbildning för vuxna (särvux). Uppdraget redovisades 

i augusti 2018 och där lämnades följande förslag: 

• Skollagen förtydligas så att det framgår att komvux även utgör en del i 

arbetsmarknadens kompetensförsörjning och förberedelser till fortsatta studier. 

• Urvalsreglerna till komvux på gymnasial nivå ändras så att det inte längre är den 

med minst utbildning som automatiskt ska ha förtur vid urval, utan individer med 

störst behov av utbildningen. 

• Gymnasieskolans sex studieförberedande program slås ihop inom komvux till tre 

bredare studieområden och gymnasiearbetet ersätts av ett bredare komvuxarbete. 

• En del lärosäten bör erbjuda en profilering mot komvux i sin lärarutbildning 

samtidigt som möjligheterna till kompetensutveckling för professionen ska 

stärkas. 

• Lärvux blir en del av komvux och byter namn till särskild utbildning för vuxna. 

• Personer med intellektuell funktionsnedsättning ges ökade möjligheter till fortsatt 

utbildning efter Lärvux. 

• Betygsrätt införs som ett krav för att enskilda anordnare ska få bedriva 

vuxenutbildning på entreprenad. Villkoren för betygsrätt för utbildning 

motsvarande komvux skärps, så att de överensstämmer med kraven på i komvux. 

• Betygsskalan för grundläggande komvux, sfi och grundläggande särvux förenklas. 

Hur det vidare påverkar den kommunala vuxenutbildningen i Varberg kommer att 

analyseras. 

Campus Varberg 

Varbergs kommun har intensifierat sitt arbete med näringslivet och i denna process lyfts 

särskilt behovet av kompetens fram. Den kompetensbrist som upplevs inom näringslivet 

pekar särskilt ut högskoleområdet. Till följd av flera olika faktorer har det blivit svårare att 

bibehålla och attrahera högskoleutbildningar vid Campus Varberg varför antalet utbildningar 

och studenter har minskat något de senaste åren. Söktrycket, alltså intresset från potentiella 

studenter att läsa vid Campus Varberg är fortsatt gott vad gäller de flesta utbildningar, men 

en förändring jämfört med tidigare är att söktrycket till lärarutbildningarna har minskat 

väsentligt, något som delas med högskolorna generellt. Sammantaget har alltså 

möjligheterna att studera högskoleutbildningar för potentiella studenter minskat. 
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Av faktorerna som har påverkat och påverkar möjligheterna till högskoleutbildning kan 

nämnas; 

1. Utvecklingen mot allt starkare forskningsmiljöer vid Sveriges lärosäten 

De "nya" lärosäten som framförallt har utgjort basen för Campus Varbergs samarbeten har 

under den senaste femårsperioden koncentrerat sina forskningsinriktningar eller profiler 

från ett flertal miljöer till färre miljöer som skall kunna hävda sig i forskningskonkurrensen. 

Med den koncentrationen följer i de flesta fall en nedläggning av vissa programutbildningar 

som saknar tydlig koppling till profilområden samt att lärosätet fasar ut tidigare 

forskningsområden och utbildningsprogram genom att inte tillföra dessa centrala resurser 

eller ny rekrytering. Ett exempel i Varberg är högskoleutbildningen "Energiekonom" från 

Högskolan i Halmstad, ett treårigt utbildningsprogram som plockades bort ur högskolans 

utbud samtidigt som ett tjugotal programutbildningar vid högskolan togs bort ur utbudet. 

2. Nedläggningen av Vattenfall Ringhals 1 och 2 

Samarbetet med Vattenfall Ringhals har varit en stor draghjälp i att locka 

högskoleutbildningar till Campus Varberg. När de förändrade förutsättningarna för Ringhals 

blev kända förlorades söktryck till den mångåriga högskoleutbildningen "Högskoletekniker 

Energi- och Miljö" varvid Högskolan i Borås plockade bort utbildningen ur sitt utbud. 

Vattenfall Ringhals har genom åren även bidragit starkt till ledningsgrupper och 

rekryteringsbehov från Yrkeshögskolan. Med det minskade rekryteringsbehovet från 

Vattenfall Ringhals de senaste åren har behoven minskat i väsentlig omfattning inom ett 

antal tidigare upparbetade och framgångsrika områden. 

3. Kompetensbrist hos lärosäten 

Sveriges demografiska utveckling med åldrande befolkning och en stor invandring/migration 

har skapat och kommer skapa mycket stora underskott på högskoleutbildad personal inom 

ett flera yrkesområden. I flera fall var det redan innan "migrationskrisen" stora brister inom 

flertal områden, t ex förskollärare. Regleringsbreven till lärosätena stipulerar nu än mer att 

dessa skall utbilda fler studenter inom områden såsom t ex lärare, sjuksköterskor och 

socionomer. Den gemensamma nämnaren för dessa områden är dock att det i stor 

utsträckning redan tidigare har varit brist på disputerade (behöriga) lärare inom högskolan. 

Bristerna inom den offentliga sektorn har i sin tur ökat efterfrågan på uppdragsutbildningar 

från lärosätena för att kunna "lappa och laga" bland de anställda i välfärdssektorn som 

saknar relevant utbildning. De institutioner som erbjuder bristutbildningarna idag brottas i 

vissa fall med ohälsa och problem med arbetsmiljön, betydande rekryteringssvårigheter för 

att få nya behöriga medarbetare och även svårighet att rekrytera studenter. 

Ett exempel där detta fått konsekvenser för Campus Varberg är den treåriga 

högskoleutbildningen socialpedagog från Högskolan Väst som under många år uppvisat 
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högst söktryck i Varberg, nöjd samarbetspartner, fungerande videokonferensanläggningar 

osv men där högskolan ändå väljer att lägga ned utbildningen i Varberg och fortsätta på 

andra avsevärt mindre orter där kommunerna bidrar ekonomiskt till forskarutbildning på 

lärosätet eller med finansiering av personal till utbildningen. 

4. Högkonjunktur och demografiska förutsättningar 

Sverige befinner sig i en högkonjunktur och till följd av detta kan många potentiella studenter 

klara sig förhållandevis väl utan högskoleutbildning, det finns arbeten ändå. Utöver 

högkonjunkturen bidrar även den demografiska utvecklingen i landet till att det inte är lika 

stora kullar från gymnasieskolan som nu kan söka sig till den högre utbildningen. Tillspetsat 

sägs ibland att universiteten kapacitetsmässigt skulle kunna klara av att utbilda alla som 

efterfrågar högre utbildning utan att några högskolor behövs. Så är givetvis inte fallet rent 

praktiskt men det illustrerar att det är en lägre numerär som rent faktiskt efterfrågar högre 

utbildning. Större ungdomskullar finns dock på väg in och ut ur gymnasieskolan så på några 

års sikt kommer det sannolikt att bli en större efterfrågan. 

Den stora 40-talistgruppen har nu lämnat arbetsmarknaden och från arbetsgivarna inom 

många välfärdsområden märks redan en ökad brist på medarbetare, vilket förstärks av 

prognoser som visar på en ökad brist och allt fler som efterfrågar välfärdstjänster. 

Utöver de fyra faktorerna ovan finns förstås fler komponenter varav kan vara värt att nämna 

en ökad konkurrenssituation mellan nya och befintliga Campus-anläggningar i Sverige. 

Campus Varberg är Sveriges original som sedan starten 2003 följs och ibland kopieras av en 

del av kommunerna i Sverige. 

Varbergs kommun har de senaste åren präglats av ett starkt fokus på stadsutveckling och 

stora infrastrukturprojekt vilket ger goda möjligheter till framtida expansion och nya 

utbildningar, t ex Yrkeshögskoleutbildningen mättekniker. Generellt är även utmaningarna 

inom Yrkeshögskolan av en annan karaktär. Här handlar det mer om konkurrenssituationen 

på ett nationellt plan mellan olika organisatörer. Campus Varberg vidmakthåller trots den 

stora konkurrensen ställningen som Hallands största yrkeshögskola. 
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Nämndens uppdrag och ekonomiska ram enligt 

kommunfullmäktiges budget 

Siffror i mnkr 2019 2020 2021 2022 2023 

Driftsbudget 314,8 325,8 334,7 343,4 350,7 

varav politiska prioriteringar      

Bibehålla kvalitet och fortsätta 

utveckla verksamheten 

0,3     

Ny nämnd 3,1     

Driftsbudgeten ovan förutsätter att kommunfullmäktige beslutar enligt barn- och 

utbildningsnämndens förslag, 2018-12-10, om överföring av 7,5 mnkr från förskole- och 

grundskolenämnden till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. 

Politiska prioriteringar 

Bibehålla kvaliteten och fortsätta utveckla verksamheten 

Nämnden tillförs resurser för att bibehålla kvaliteten och fortsätta utveckla verksamheten. 

Ny nämnd 

Resursförstärkning för tillkommande kostnader vid inrättande av ny nämnd samt anställning 

av förvaltningschef. 
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Internbudget 2019 

Detaljbudget 

Verksamhet, tkr Driftsbudget 

Nämnd 1 400 

Förvaltningsledning och administration 6 781 

Gymnasieskola 221 611 

Gymnasiesärskola 13 960 

Lärvux 2 090 

Kommunalt aktivitetsansvar 1 280 

Vuxenutbildningen i Varberg 23 821 

Campus 22 034 

Alexandersoninstitutet 1 283 

Arbetsmarknadsinsatser 20 564 

Integration 0 

Totalt 314 824 

GYMNASIESKOLANS VERKSAMHETER 

 

Den totala budgetramen för gymnasieskola, gymnasiesärskola, Lärvux och det kommunala 

aktivitetsansvaret uppgår 2019 till 243,3 mnkr inkluderat den överföring som kommer göras 

mellan förskole- och grundskolenämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. 

Intäkterna avser interkommunala intäkter, ersättning från Migrationsverket avseende 

asylsökande elever samt statsbidrag för lärarlönelyftet. Statsbidrag för lärarlönelyftet är det 

enda statsbidraget från Skolverket som räknas med i detaljbudgeten och det beror på att det 

är en tillsvidaresatsning som gjorts i kommunen och därmed beräknas ersättningen via 

resursfördelningsmodellen på genomsnittslönerna som innehåller lärarlönesatsningen. 

Övriga statsbidrag från Skolverket ligger inte med i detaljbudget. 

Vad gäller intäkterna under Komvux så avser detta interna intäkter från centrum för livslångt 

lärande, då gymnasieskolan anordnar grundläggande vuxenutbildning. 

Detaljbudget för gymnasieskola, gymnasiesärskola, Lärvux och kommunalt aktivitetsansvar

(Alla belopp redovisas i tkr)

Total budget 

2019

Gymnasie-

skola

Gymnasie-

särskola

Komvux Lärvux Kommunalt 

aktivitets-

ansvar

Central 

förvaltning

Totalt per verksamhet 243 292 221 611 13 960 0 2 090 1 280 4 351

Intäkter -16 180 -12 970 -210 -3 000 0 0 0

Resursfördelning 121 260 106 460 9 470 2 330 1 740 1 260 0

Ersättning interkommunal och fristående verksamhet 69 730 69 730 0 0 0 0 0

Personalkostnader utanför resursfördelning 10 680 5 210 910 220 160 20 4 160

Lokalkostnader 25 410 23 840 970 420 180 0 0

Måltider 10 400 10 280 120 0 0 0 0

Elevresor och inackordering 9 600 7 150 2 450 0 0 0 0

IT- och kommunikationskostnader pedagogisk verksamhet 5 460 5 310 150 0 0 0 0

IT- och kommunikationskostnader administration 730 600 90 30 10 0 0

Prioriterade satsningar 3 440 3 380 0 0 0 0 60

Övriga verksamhetskostnader 2 761 2 620 10 0 0 0 131
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I posten resursfördelning återfinns elevpeng till rektor per program som fördelas utifrån den 

antagna resursfördelningsmodellens principer. Vidare återfinns budgetmedel avseende 

biträdande rektorer, modersmål och studiehandledning, tilläggsbelopp, kostnader för 

elevhälsa som ligger utanför resursfördelningsmodellen samt studie- och yrkesvägledare. 

Elevpengen i gymnasieskolan är justerad utifrån behov av verksamhetsförändringar. 

Ersättning till fristående och interkommunal verksamhet är beräknad utifrån skollagen och 

bidrag på lika villkor. 

I personalkostnader utanför resursfördelning återfinns kostnader för personal som inte ingår 

i posten resursfördelning, där de största kostnaderna avser skolledning, administration, 

kommunhälsa och fackliga företrädare. 

Lokalkostnader avser lokalhyror, lokalvård, kapitalkostnader, flyttkostnader, 

fastighetsåtgärder, miljöavgifter samt övriga fastighetskostnader. 

Måltidskostnaderna består av serverings- och portionskostnader. 

Budgetmedel för elevresor och inackordering är avsatt utifrån gällande regelverk. 

IT- och kommunikationskostnaderna består av kostnader för IT-verktyg, nät, 

användarkonton, programlicenser, lärplattform samt kopieringsavtal. 

Prioriterade satsningar avser kultur i skolan, ledarskapet i klassrummet samt 

lärlingsutbildning. 

I övriga verksamhetskostnader återfinns elevförsäkringar, antagningskansli, skolbibliotek, 

teknikcollege och vårdcollege samt övriga administrativa kostnader. 

CENTRUM FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE 

Detaljbudgeten avser nettokostnader för grundläggande vuxenutbildning, gymnasial 

vuxenutbildning, yrkesvägledare, yrkesskoleutbildning, SFI, Campus samt 

Alexanderssoninstitutet. 

ARBETSMARKNADSINSATSER 

Verksamheten har utöver ramfinansiering även extern finansiering, bland annat intäkter från 

arbetsförmedlingen, ersättning för extra tjänster och ersättning för DUA (delegationen för 

unga och nyanlända till arbete).  
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INTEGRATION 

Tidigare år har näst intill all ersättning från Migrationsverket gällande integration kommit 

till socialnämnden som i sin tur fördelat ut delar av den till övriga berörda nämnder. 

Ersättningen består av: 

• Grundersättning 

• Schablonersättning för mottagande och etablering 

• Initiala kostnader för ekonomiskt bistånd 

• Ekonomiskt bistånd p.g.a. sjukdom eller funktionshinder 

• Försörjningsstöd för gymnasiestuderande unga 

• Kostnader för stöd och hjälp i boendet 

• Kostnader för stödinsatser LSS och hälso- och sjukvårdsinsatser 

• Kostnader för tomhyra 

• Vissa särskilda och extraordinära kostnader – kvotflyktingar 

Kommunens kostnader för integration har tidigare fördelats på tre olika nämnder med ca 70 

% av kostnadsmassan i socialnämndens regi. Samtliga kostnader är statligt finansierade 

genom ersättningarna från Migrationsverket. 

Efter övergång till ny nämnd 

Socialnämnden kommer att ha kvar ansvaret och kostnaden för försörjningsstöd, 

handläggning samt övriga socialtjänstinsatser för flyktingar. De medel som enbart berör 

socialnämndens målgrupper, t.ex. återsökning för försörjningsstödskostnader, stöd och hjälp 

i boendet, samt LSS- och HSL-insatser ligger därför kvar i socialnämndens regi. Gällande 

övriga ersättningar går dessa till den nya nämnden, som kommer ha merparten av 

kostnaderna, för hantering och fördelning. 

Samtliga kostnader är finansierade genom tidigare nämnda ersättningar från 

Migrationsverket vilket innebär att det inte är någon ramfinansiering gällande 

integrationsverksamheten. 
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Verksamhetsförändringar 

GYMNASIESKOLANS VERKSAMHETER 

I samband med framskrivning av underlag till budget 2019 och långtidsplan 2020-2023 sågs 

större förändringar inför 2019 som påverkar internbudgeten. 

Dels har samtliga nämnder inför 2019 ett effektiviseringskrav på 1 % att hantera och utöver 

det sågs ökade kostnader för personal- och kompetensförsörjning samt ökade kostnader för 

lokalförsörjning som behöver hanteras via omfördelning av budgetmedel. 

Inför 2019 finns det dock beslut om tillkommande budgetmedel avseende bibehållen kvalitet 

i verksamheten, vilket för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden innebär 0,3 mnkr. 

Det innebär att gymnasieskola, gymnasiesärskola, lärvux och kommunalt aktivitetsansvar har 

att hantera ett effektiviseringskrav samt omfördelning av budgetmedel på 3,6 mnkr. 

Därutöver ses att allt fler elever har valt naturbruksprogram under de senaste läsåren, vilket 

påverkar budget då dessa program är dyra att bedriva. 

För att nå en budget i balans har elevpengen justerats i gymnasieskolan. Utifrån bidrag på 

lika villkor påverkar detta även bidrag till fristående gymnasieskola. 

Gymnasieutbildning för alla 

Riksdagen har beslutat om att möjliggöra att fler elever ska påbörja och fullfölja en 

gymnasieutbildning. Förslagen innefattar bland annat mentorskap i gymnasiet, förtydligat 

ansvar för rektor att utreda upprepad eller längre frånvaro, eleverna på 

introduktionsprogrammen ska ha rätt till en garanterad minsta undervisningstid och 

nyanlända elevers kunskaper ska bedömas vid mottagandet till introduktionsprogrammet 

språkintroduktion. 

Beslutet kommer att medföra en ökad undervisningstid på IM från ca 18-19 timmar till 23 

timmars undervisningstid per vecka. Detta innebär behov av ökade personalresurser och ökat 

nyttjande av lokaler. 

Istället för att köpa vissa utbildningsplatser inom IM arbetar gymnasiet för att skapa en 

organisation där fler elever kan gå på den kommunala gymnasieskolan. Det kommer därmed 

kunna frigöra resurser som kan möta den utökade undervisningstiden. 

Förändringarna i skollagen stödjer det pågående utvecklingsarbetet för ökad måluppfyllelse. 
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Etablering av fristående gymnasieskola 

Folkuniversitetet kursverksamheten vid Göteborgs universitet har ansökt hos 

Skolinspektionen om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i 

Varbergs kommun från och med läsåret 2019/2020. 

En etablering kan komma att innebära ett minskat elevunderlag vilket i sin tur kommer att 

medföra förändringar inom den kommunala gymnasieskolan. Översyn av 

programinriktningar och kursutbud både inom de högskoleförberedande programmen men 

även yrkesprogrammen kommer även fortsättningsvis kommer att krävas för att möta 

varierande elevunderlag. 

CENTRUM FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE 

Arbetet med att kartlägga och analysera hur den nya gymnasielagen samt resultatet av 

utredningen kring eventuella förändringar i regleringen av vuxenutbildningen påverkar 

verksamheterna pågår såväl verksamhetsmässigt som ekonomiskt. 

Den 1 januari 2018 började utbildningsplikten för nyanlända med kort utbildning gälla. Detta 

innebär att de ska kunna studera på heltid under sin etableringsperiod på 24 månader. SFI 

kan till exempel matchas upp med andra ämnen inom GRUV (grundläggande 

vuxenutbildning) och i viss mån gymnasial nivå. Arbetsförmedlingen anvisar till studier och 

vuxenutbildningen bedömer vilken nivå och vilka kurser och upprättar en individuell 

studieplan som ska omfatta studier på heltid. Beroende på vilken volym kan detta komma att 

påverka med ökade kostnader för verksamheten. 

Vuxenutbildningen påbörjade under 2018 en kompetenssatsning för att utbilda vårdbiträden 

till undersköterskor. Till starten 2018 sökte 61 personer, motsvarande utbildning kommer 

erbjudas under 2019. 

Under 2019 kommer nya upphandlingar genomföras av utbildningar inom distans, bygg- och 

anläggning samt El och VVS för att startas 1 januari 2020. 

Samverkan i regionen stärks av den operativa vuxenutbildningsgruppen där ett gemensamt 

intresse för utbildningar som är prioriterade för Hallands utveckling. Exempel på det är 

jordbruksutbildningen som utförs av Munkagårdsgymnasiet. 
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Långtidsplan 2020-2023 

Verksamhetsförändringar 

GYMNASIESKOLANS VERKSAMHETER 

Personal- och kompetensförsörjning 

• För att stärka kvaliteten på verksamhetsförlagd utbildning (VFU) finns behov av 

inrättande av förstelärartjänster med uppdrag för ändamålet. 

• För att stärka chefsförsörjningen och för att bibehålla lönestrukturen inom 

verksamhetsområdet finns behov av en insats för att höja chefers löner. 

Kartläggning och insatser NPF 

Som en del i uppdraget att kartlägga samt genomföra insatser för att höja kvaliteten på 

kommunens insatser för personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer behöver 

flexteam utvecklas ytterligare, kompetensutveckling genomföras och tillgängligheten 

kvalitetssäkras. 

CENTRUM FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE 

För CLL handlar det om att fånga upp och exploatera innovationer, kunskap och initiativ 

genom nätverk, projekt och utbildningar samt att möta upp mot omvärldens ökade 

efterfrågan på kunskap. Att ta tillvara på potential som finns i den egna regionen men också 

utnyttja de lärdomar och möjligheter som ges i projekt på nationell och europeisk nivå är A 

och O. 

Inför den beskrivna perioden bedöms utmaningarna utöver vad som nämnts ovan handla om 

att anpassa utbildningsutbudet än mer efter potentiella studenters önskemål om 

utbildningarnas innehåll. Till följd av myndighetens krav och svårigheter att hitta 

utbildningsleverantörer och lärarkompetens kan det också vara nödvändigt att se över 

modellen för hur vissa utbildningar levereras. Detta kommer att kräva en delvis annan 

affärsmodell men huvudspåret bedöms fortsatt vara att upphandla utbildningsleverantörer 

och utveckla samarbetet med befintliga och nya leverantörer. 

Under hösten 2016 skrevs ett beslutsunderlag fram för att på kommunledningens uppdrag 

utreda ett antal möjliga utvecklingslinjer för Campus Varberg och den högre utbildningen. 

Frågan var tänkt att bearbetas med en bredare grupp av tjänstemän inom 

kommunledningskontoret och berörda förvaltningar för att sedan mynna ut i ett 

utredningsuppdrag att presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott. Till följd av andra 
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prioriterade områden och tillskapandet av den nya nämnden för utbildning och 

arbetsmarknad kommer framtidsfrågorna att aktualiseras för den nya nämnden. 

Alexandersoninstitutet 

Vad gäller marknaden för att arbeta med utvecklingsprojekt så har även konkurrensen ökat 

mellan olika projektaktörer. Alexandersoninstitutet har ändå en mycket god utgångspunkt 

genom hög kompetens, omfattande kontakter och gott rykte i branschen. Den pågående 

projektperioden för Horizon 2020 kommer troligen att ersättas med något annat och det är i 

dagsläget inte klart hur omfattning och inriktning kommer att se ut. Övergångar mellan 

projektperioder kan innebära att verksamheten kommer att ha ett mindre antal 

utvecklingsprojekt än under pågående programperioder. 

Personellt och kompetensmässigt finns mycket goda förutsättningar för att fortsätta vara en 

stark aktör för efterfrågad utveckling. 
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Investeringsplan 2019-2023 

Projektkod Projektkalkyl/löpande 

investering 

Prognos 

utfall 

tom 

2018 

Prognos 

överföring 

tidigare 

beslut 

Budget 

2019 

exklusive 

överföring 

Ram 

2020 

Plan 

2021 

Plan 

2022 

Plan 

2023 

36101 Löpande investering 2,0  2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Ram för mindre investeringar 

Ram anpassad för mindre verksamhetsinvesteringar som nämnden ansvarar för och fördelar. 



 
 

Beslutsförslag 1 (2) 
2019-01-10 Dnr: UAN 2019/0019-1  

 
 
 

 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

 
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Dan Persson,    

 

  
 

 
 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS 

Varbergs kommun    0340-880 00 212000-1249    
  TELEFAX  WEBBPLATS 

432 80 Varberg        www.varberg.se 
 

Internbudget 2019 

Förslag till beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 
1.  Fastställa internbudget 2019 som även utgörs av det underlag för ersättning 

till fristående gymnasieskolor som antagits av Barn- och 
utbildningsnämnden 2018-12-10 (BUN§162) 

 

Beskrivning av ärendet 
Nämnden ska inför varje år fastställa sin internbudget för de verksamheter 

som nämnden ansvarar för. 

 

Beslutsunderlag 
Upprättad internbudget som bifogas samt tillhörande bilagor 

 

Övervägande 
Skap möjligheter för nämnden att utifrån den fastställda budgetramen för 

2019 genomföra kommunfullmäktiges budgetbeslut. 

 

Ekonomi och verksamhet  
Förslaget bygger på att de ekonomiska resurser som Kommunfullmäktige tagit 

beslut om fördelas inom nämndens verksamheter 

 

Samråd 
 

 

 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 

 

 

[Maria Gustafsson] Dan Persson 

Förvaltningschef Administrativ chef 

 

Protokollsutdrag 
 



  2 (2) 
2019-01-10 Dnr: UAN 2019/0019-
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INTERNBUDGET 2019 FÖR UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

Detaljbudget  

Verksamhet Driftsbudget 2019, tkr 

Nämnd     1 400 

Förvaltningsledning och administration     6 781 

Gymnasieskola 221 611  

Gymnasiesärskola   13 960 

Lärvux     2 090 

Kommunalt aktivitetsansvar     1 280  

Vuxenutbildningen i Varberg   23 821 

Campus   22 034 

Alexanderssoninstitutet     1 283 

Arbetsmarknadsinsatser   20 564 

Integration             0 

Totalt 314 824 

 

Nämndens totala ram är 314,8 mnkr och består av följande beslut:  

KF:s budgetbeslut  307,3 mnkr                                                                                                       
Överföring från förskole- o                                                                                                             
Grundskolenämnden       7,5 mnkr (beslut i KF 2018-12-18 §276) 

SUMMA  314,8 mnkr 

Kommunfullmäktige beslutade den 18 december 2018 §278 att tillföra nämnden 500 tkr som är delar 
av ett statsbidrag för tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande. Syftet är 
att stötta inkluderingsarbetet i den nya verksamheten. 

Det är viktigt med täta och noggranna uppföljningar under nämndens första år bland annat för att få 
en uppfattning och insikt i verksamheterna och deras ekonomiska förutsättningar både under 2019 
men även under perioden 2020 – 2023. Som exempel på detta kan nämnas att då delar av flera 
förvaltningar slagits samman kan eventuellt oförutsedda kostnader uppstå samt att arbetsutskottet 
utökats från tre till fem personer.  

GYMNASIESKOLANS VERKSAMHETER  

Detaljbudget för gymnasieskola, gymnasiesärskola, Lärvux och kommunalt aktivitetsansvar  

 

Verksamhet Total Gymnasie- Gynasie- Komvux Lärvux Kommunalt

budget 2019 skola särksola aktvitets-

ansvar

Intäkter 16 180 -     12 970 -    210 -           3 000 -       -             -             

Resursfördelning 121 260    106 460  9 470        2 330        1 740        1 260        

Ersättning interkommunal o fristående verksamhet 69 730      69 730     -             -             -             -             

Personalkonstnader utanför resursfördelning 6 520         5 210       910            220            160            20              

Lokalkostnader 25 410      23 840     970            420            180            -             

Måltider 10 400      10 280     120            -             -             -             

Elevresor o inackordering 9 600         7 150       2 450        -             -             -             

IT- och kommunikationkostnader pedagogisk verksamhet 5 460         5 310       150            -             -             -             

IT- och kommunikationkostnader administration 730            600          90              30              10              -             

Prioriterade satsningar 3 380         3 380       -             -             -             -             

Övriga verksamhetskostnader 2 631         2 621       10              -             -             -             

Totalt per verksamhet 238 941    221 611  13 960      -             2 090        1 280        
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Den totala budgetramen för gymnasieskola, gymnasiesärskola, Lärvux och det kommunala 

aktivitetsansvaret uppgår 2019 till 238,9 mnkr inkluderat den överföring som kommer göras mellan 

förskole- och grundskolenämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.  

Intäkterna avser interkommunala intäkter, ersättning från Migrationsverket avseende asylsökande 

elever samt statsbidrag för lärarlönelyftet. Statsbidrag för lärarlönelyftet är det enda statsbidraget 

från Skolverket som räknas med i detaljbudgeten och det beror på att det är en tillsvidaresatsning 

som gjorts i kommunen och därmed beräknas ersättningen via resursfördelningsmodellen på 

genomsnittslönerna som innehåller lärarlönesatsningen.  

Övriga statsbidrag från Skolverket ligger inte med i detaljbudget.  

Vad gäller intäkterna under Komvux så avser detta interna intäkter från centrum för livslångt lärande, 

då gymnasieskolan anordnar grundläggande vuxenutbildning. 

 

 

I posten resursfördelning återfinns elevpeng till rektor per program som fördelas utifrån den antagna 
resursfördelningsmodellens principer. Vidare återfinns budgetmedel avseende biträdande rektorer, 
modersmål och studiehandledning, tilläggsbelopp, kostnader för elevhälsa som ligger utanför 
resursfördelningsmodellen samt studie- och yrkesvägledare. Elevpengen i gymnasieskolan är justerad 
utifrån behov av verksamhetsförändringar.  

Ersättning till fristående och interkommunal verksamhet är beräknad utifrån skollagen och bidrag på 

lika villkor.  

I personalkostnader utanför resursfördelning återfinns kostnader för personal som inte ingår i posten 

resursfördelning, där de största kostnaderna avser skolledning, administration, kommunhälsa och 

fackliga företrädare.  

Lokalkostnader avser lokalhyror, lokalvård, kapitalkostnader, flyttkostnader, fastighetsåtgärder, 

miljöavgifter samt övriga fastighetskostnader.  

Måltidskostnaderna består av serverings- och portionskostnader.  

Budgetmedel för elevresor och inackordering är avsatt utifrån gällande regelverk.  

IT- och kommunikationskostnaderna består av kostnader för IT-verktyg, nät, användarkonton, 

programlicenser, lärplattform samt kopieringsavtal.  

Prioriterade satsningar avser kultur i skolan, ledarskapet i klassrummet samt lärlingsutbildning.  

I övriga verksamhetskostnader återfinns elevförsäkringar, antagningskansli, skolbibliotek, 

teknikcollege och vårdcollege samt övriga administrativa kostnader.  

CENTRUM FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE  

Den totala budgetramen för vuxenutbildningen, Campus och Alexanderssoninstitutet är 47 138 tkr. 

Detaljbudgeten avser nettokostnader för grundläggande vuxenutbildning, gymnasial 

vuxenutbildning, yrkesvägledare, yrkesskoleutbildning, SFI, Campus samt Alexanderssoninstitutet.  
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ARBETSMARKNADSINSATSER  

Verksamheten har utöver ramfinansiering på 20 564 tkr men även extern finansiering, bland annat 

intäkter från arbetsförmedlingen, ersättning för extra tjänster och ersättning för DUA (delegationen 

för unga och nyanlända till arbete).   

 

INTEGRATION  

Tidigare år har näst intill all ersättning från Migrationsverket gällande integration kommit till 

socialnämnden som i sin tur fördelat ut delar av den till övriga berörda nämnder. Ersättningen består 

av:  

• Grundersättning  

• Schablonersättning för mottagande och etablering  

• Initiala kostnader för ekonomiskt bistånd  

• Ekonomiskt bistånd p.g.a. sjukdom eller funktionshinder  

• Försörjningsstöd för gymnasiestuderande unga  

• Kostnader för stöd och hjälp i boendet  

• Kostnader för stödinsatser LSS och hälso- och sjukvårdsinsatser  

• Kostnader för tomhyra  

• Vissa särskilda och extraordinära kostnader – kvotflyktingar  

Kommunens kostnader för integration har tidigare fördelats på tre olika nämnder med ca 70 % av 

kostnadsmassan i socialnämndens regi. Samtliga kostnader är statligt finansierade genom 

ersättningarna från Migrationsverket.  

Efter övergång till ny nämnd  

Socialnämnden kommer att ha kvar ansvaret och kostnaden för försörjningsstöd, handläggning samt 

övriga socialtjänstinsatser för flyktingar. De medel som enbart berör socialnämndens målgrupper, 

t.ex. återsökning för försörjningsstödskostnader, stöd och hjälp i boendet, samt LSS- och HSL-insatser 

ligger därför kvar i socialnämndens regi. Gällande övriga ersättningar går dessa till den nya nämnden, 

som kommer ha merparten av kostnaderna, för hantering och fördelning.  

Samtliga kostnader är finansierade genom tidigare nämnda ersättningar från Migrationsverket vilket 

innebär att det inte är någon ramfinansiering gällande integrationsverksamheten.  

 

Verksamhetsförändringar  

GYMNASIESKOLANS VERKSAMHETER  

I samband med framskrivning av underlag till budget 2019 och långtidsplan 2020 - 2023 sågs större 

förändringar inför 2019 som påverkar internbudgeten.  
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Dels har samtliga nämnder inför 2019 ett effektiviseringskrav på 1 % att hantera och utöver det sågs 

ökade kostnader för personal- och kompetensförsörjning samt ökade kostnader för lokalförsörjning 

som behöver hanteras via omfördelning av budgetmedel.  

Inför 2019 finns det dock beslut om tillkommande budgetmedel avseende bibehållen kvalitet i 

verksamheten, vilket för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden innebär 0,3 mnkr.  

Det innebär att gymnasieskola, gymnasiesärskola, lärvux och kommunalt aktivitetsansvar har att 

hantera ett effektiviseringskrav samt omfördelning av budgetmedel på 3,6 mnkr.  

Därutöver ses att allt fler elever har valt naturbruksprogram under de senaste läsåren, vilket 

påverkar budget då dessa program är dyra att bedriva.  

För att nå en budget i balans har elevpengen justerats i gymnasieskolan. Utifrån bidrag på lika villkor 

påverkar detta även bidrag till fristående gymnasieskola.  

Gymnasieutbildning för alla  

Riksdagen har beslutat om att möjliggöra att fler elever ska påbörja och fullfölja en 

gymnasieutbildning. Förslagen innefattar bland annat mentorskap i gymnasiet, förtydligat ansvar för 

rektor att utreda upprepad eller längre frånvaro, eleverna på introduktionsprogrammen ska ha rätt 

till en garanterad minsta undervisningstid och nyanlända elevers kunskaper ska bedömas vid 

mottagandet till introduktionsprogrammet språkintroduktion.  

Beslutet kommer att medföra en ökad undervisningstid på IM från ca 18-19 timmar till 23 timmars 

undervisningstid per vecka. Detta innebär behov av ökade personalresurser och ökat nyttjande av 

lokaler.  

Istället för att köpa vissa utbildningsplatser inom IM arbetar gymnasiet för att skapa en organisation 

där fler elever kan gå på den kommunala gymnasieskolan. Det kommer därmed kunna frigöra 

resurser som kan möta den utökade undervisningstiden.  

Förändringarna i skollagen stödjer det pågående utvecklingsarbetet för ökad måluppfyllelse. 

   

Etablering av fristående gymnasieskola  

Folkuniversitetet kursverksamheten vid Göteborgs universitet har ansökt hos Skolinspektionen om 

godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Varbergs kommun från och med 

läsåret 2019/2020.  

En etablering kan komma att innebära ett minskat elevunderlag vilket i sin tur kommer att medföra 

förändringar inom den kommunala gymnasieskolan. Översyn av programinriktningar och kursutbud 

både inom de högskoleförberedande programmen men även yrkesprogrammen kommer även 

fortsättningsvis kommer att krävas för att möta varierande elevunderlag.  

CENTRUM FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE  

Arbetet med att kartlägga och analysera hur den nya gymnasielagen samt resultatet av utredningen 

kring eventuella förändringar i regleringen av vuxenutbildningen påverkar verksamheterna pågår 

såväl verksamhetsmässigt som ekonomiskt.  

Den 1 januari 2018 började utbildningsplikten för nyanlända med kort utbildning gälla. Detta innebär 

att de ska kunna studera på heltid under sin etableringsperiod på 24 månader. SFI kan till exempel 
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matchas upp med andra ämnen inom GRUV (grundläggande vuxenutbildning) och i viss mån 

gymnasial nivå. Arbetsförmedlingen anvisar till studier och vuxenutbildningen bedömer vilken nivå 

och vilka kurser och upprättar en individuell studieplan som ska omfatta studier på heltid. Beroende 

på vilken volym kan detta komma att påverka med ökade kostnader för verksamheten.  

Vuxenutbildningen påbörjade under 2018 en kompetenssatsning för att utbilda vårdbiträden till 

undersköterskor. Till starten 2018 sökte 61 personer, motsvarande utbildning kommer erbjudas 

under 2019.  

Under 2019 kommer nya upphandlingar genomföras av utbildningar inom distans, bygg- och 

anläggning samt El och VVS för att startas 1 januari 2020.  

Samverkan i regionen stärks av den operativa vuxenutbildningsgruppen där ett gemensamt intresse 

för utbildningar som är prioriterade för Hallands utveckling. Exempel på det är jordbruksutbildningen 

som utförs av Munkagårdsgymnasiet. 

 

Långtidsplan 2020 - 2023  

Verksamhetsförändringar  

GYMNASIESKOLANS VERKSAMHETER  

Personal- och kompetensförsörjning  

• För att stärka kvaliteten på verksamhetsförlagd utbildning (VFU) finns behov av inrättande av 

förstelärartjänster med uppdrag för ändamålet.  

• För att stärka chefsförsörjningen och för att bibehålla lönestrukturen inom verksamhetsområdet 

finns behov av en insats för att höja chefers löner.  

Kartläggning och insatser NPF  

Som en del i uppdraget att kartlägga samt genomföra insatser för att höja kvaliteten på kommunens 

insatser för personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer behöver flexteam utvecklas 

ytterligare, kompetensutveckling genomföras och tillgängligheten kvalitetssäkras.  

CENTRUM FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE  

För CLL handlar det om att fånga upp och exploatera innovationer, kunskap och initiativ genom 

nätverk, projekt och utbildningar samt att möta upp mot omvärldens ökade efterfrågan på kunskap. 

Att ta tillvara på potential som finns i den egna regionen men också utnyttja de lärdomar och 

möjligheter som ges i projekt på nationell och europeisk nivå är A och O.  

Inför den beskrivna perioden bedöms utmaningarna utöver vad som nämnts ovan handla om att 

anpassa utbildningsutbudet än mer efter potentiella studenters önskemål om utbildningarnas 

innehåll. Till följd av myndighetens krav och svårigheter att hitta utbildningsleverantörer och 

lärarkompetens kan det också vara nödvändigt att se över modellen för hur vissa utbildningar 

levereras. Detta kommer att kräva en delvis annan affärsmodell men huvudspåret bedöms fortsatt 

vara att upphandla utbildningsleverantörer och utveckla samarbetet med befintliga och nya 

leverantörer.  

Under hösten 2016 skrevs ett beslutsunderlag fram för att på kommunledningens uppdrag utreda ett 

antal möjliga utvecklingslinjer för Campus Varberg och den högre utbildningen. Frågan var tänkt att 
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bearbetas med en bredare grupp av tjänstemän inom kommunledningskontoret och berörda 

förvaltningar för att sedan mynna ut i ett utredningsuppdrag att presenteras för kommunstyrelsens 

arbetsutskott. Till följd av andra prioriterade områden och tillskapandet av den nya nämnden för 

utbildning och arbetsmarknad kommer framtidsfrågorna att aktualiseras för den nya nämnden.  

Alexandersoninstitutet  

Vad gäller marknaden för att arbeta med utvecklingsprojekt så har även konkurrensen ökat mellan 

olika projektaktörer. Alexandersoninstitutet har ändå en mycket god utgångspunkt genom hög 

kompetens, omfattande kontakter och gott rykte i branschen. Den pågående projektperioden för 

Horizon 2020 kommer troligen att ersättas med något annat och det är i dagsläget inte klart hur 

omfattning och inriktning kommer att se ut. Övergångar mellan projektperioder kan innebära att 

verksamheten kommer att ha ett mindre antal utvecklingsprojekt än under pågående 

programperioder.  

Personellt och kompetensmässigt finns mycket goda förutsättningar för att fortsätta vara en stark 

aktör för efterfrågad utveckling. 

Investeringsplan 2019 - 2023  

 

 

Ram för mindre investeringar  

Ram anpassad för mindre verksamhetsinvesteringar som nämnden ansvarar för och fördelar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektkod ProjektKalkyl/löpande Prognos Prognos Budget Ram Plan Plan Plan

investering utfall överföring 2019 2020 2021 2022 2023

tom tidigare exkulsive

2018 beslut överföring

36101 Löpande investering 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
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Bilaga 1. Riktade statsbidrag. 

1. DUAN (delegationen för unga och nyanlända till arbete) statsbidrag 1 220 tkr varav 610 tkr 

till VUX och 610 tkr till arbetsmarknadsenheten. Upphör 2019-13-31 

 

2. Statsbidrag för yrkesvux ca 7 000 tkr preliminär siffra då det fördelas mellan kommunerna i 

Halland. 

 

3. Statsbidrag för lärling 1 000 tkr preliminär siffra då det fördelas mellan kommunerna i 

Halland 

 

4. Statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning. En max summa på 26 500 kr per elev och termin. 

Högst 2 500 kr per elev och termin går till huvudmannen. Resterande högst 24 000 kr per 

elev och termin går till arbetsgivaren. Bidraget kan bli lägre om det är många som söker.  

 

5. Statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för yrkeslärare 2019. Ansök 15 jan – 15 feb 

2019. Kvalificerade yrkeslärare är en förutsättning för en yrkesutbildning med hög kvalitet. 

Därför behöver fler lärare i yrkesämnen ha möjlighet att få yrkeslärarexamen. Det här 

statsbidraget ska användas för att ersätta huvudmannen för lärarens minskade arbetstid 

under studietiden. Det kan också ersätta kostnader för lärarens resor under utbildningen. För 

2018 fanns totalt 66 mnkr. Skolverket tar hänsyn till huvudmannens behov av lärare med 

behörighet för den undervisning de bedriver, och behovet av geografisk spridning. 

 

6. Fjärde tekniskt år. Varbergs kommun Peder Skrivares skola har beviljats bidrag för läsåret 

2019/20 med 22 platser för produktionsteknik, IT. Maxbelopp är 138 350 kr per elev. 

 

7. Försöksverksamhet med branschskola (2018–2023). Statsbidraget kan sökas av huvudmän 

inom gymnasieskolan eller vuxenutbildningen som lämnat över undervisning på entreprenad 

till en branschskola som ingår i försöksverksamheten. Med branschskola avses inte en 

eventuell filial till de skolor som beviljats deltagande i försöket. 

 

8. Statsbidrag för karriärtjänster 2018/19. Bidraget ska användas för att täcka löneökningar för 

karriärtjänsterna förstelärare och lektorer. Syftet är att göra läraryrket mer attraktivt och att 

höja lärarnas kompetens. Total 1,4 miljarder för riket. Per förstelärare är det 85 000 kr per år 

och per lektor är det 170 000 kr/år. 

 

9. Statsbidrag för introduktionsprogram Bidraget får användas till insatser för att stärka 

utbildningen på gymnasieskolans introduktionsprogram. Vi har samlat förslag på vad 

bidraget kan användas till. Du som huvudman kan använda bidraget till andra insatser, så 

länge de syftar till att stärka utbildningen på introduktionsprogrammen. En huvudman kan 

beviljas högst 3 mnkr. Fördelningen av statsbidraget baseras på den andel elever som 

respektive huvudman har av samtliga sökande huvudmäns elever. 

 

10. Statsbidrag för kompetensutveckling inom yrkesämnen 2019. Bidraget ska användas för att 

lärare ska få kompetensutveckling i yrkesämnen. Syftet med bidraget är att höjs kvaliteten på 

undervisningen inom yrkesämnen. Det sker genom att läraren utvecklar sin kompetens på en 
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arbetsplats utanför skolan. På så sätt kan läraren hålla sig uppdaterad med utvecklingen 

inom sitt yrkesområde. 

 

11. Statsbidrag för lärarlyftet 2019. Bidraget ska användas till att lärare och fritidspedagoger ska 

få möjlighet att komplettera sin legitimation med fler behörigheter. Det ska ske genom de får 

gå kurser inom Lärarlyftet. Därmed kan undervisningen förbättras och även elevernas 

resultat. Bidraget till huvudmannen är 1 500 kr per högskolepoäng för kurser i svenska som 

andraspråk (sva) och svenska för invandrare (sfi). 1 000 kr per högskolepoäng för kurser i 

matematik och speciallärarutbildning. 500 kr per högskolepoäng för kurser i övriga ämnen.  

 

12. Statsbidrag för lärarlönelyftet 2019/20. Det är huvudmannen som avgör hur många och vilka 

lärare som är kvalificerade för att få löneökning genom Lärarlönelyftet samt hur dessa lärare 

ska utses. Huvudmannen bestämmer också hur pengarna ska fördelas mellan dessa lärare. 

Huvudmannen kan ställa ytterligare villkor och krav på lärarnas kvalifikationer utöver de som 

anges i förordningen.  Den genomsnittliga löneökningen är mellan 2 500 kr och 3 500 kronor. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har 16 personer X 2500kr = 40 000 kr per 

månad 

 

13. Statsbidrag för lärarcentrum 2019.  Kommuner kan använda statsbidraget till insatser för att 

utveckla ett nytt eller befintligt lärcentrum. Ni prioriterar vilka insatser som statsbidraget ska 

finansiera utifrån era specifika behov. Lärcentrum är enligt förordning 2017:1303 en 

verksamhet inom kommunal vuxenutbildning där elever får stöd i sitt lärande från lärare och 

annan personal. Där får också eleverna möjlighet att möta andra elever. 

 

14. Statsbidrag för papperslösa barn.  Barn som vistas i landet utan tillstånd har i huvudsak 

samma rätt till utbildning som andra barn som bor i Sverige. Det här statsbidraget ska 

användas till att finansiera deras utbildning. Bidraget ska gå till kostnader som huvudmännen 

har för: Undervisning, lärverktyg, elevhälsa, administration, mervärdesskatt, lokalkostnader 

och skolskjuts. 2018 var det total för riket 50 miljoner kronor som fördelas proportionellt till 

de kommuner som har asylsökande barn och som ansöker om bidrag.  

 

 

 

 

 

 



Varbergs kommun 
Barn- och utbildningsnämnden 

BUN § 162 

Sammanträdes protokoll 
2018-12-10 

Dnr BUN 2018/1025 

Principer för beräkning av bidragsbelopp till 
huvudmän för fristående gymnasieskola samt 
interkommunala ersättningar för 2019 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

1. bidragsbelopp till huvudmän för fristående gymnasieskola för 2019 ska
beräknas i enlighet med vad som framgår av bilaga A.

2. uppdra åt gymnasiechefen att besluta om bidragsbelopp till respektive
huvudman för gymnasieskola.

3. kommunens kostnad vid beräkning av interkommunala ersättningar
avseende gymnasieskola vid mottagning i andra hand fastställs i
enlighet med vad som framgår av bilaga B.

Beskrivning av ärendet 
Bidrag till huvudmän för fristående verksamheter 

För att ge enskilda huvudmän ekonomiska förutsättningar att bedriva 

fristående gymnasieskola är hemkommun skyldig att lämna bidrag till 

huvudmannen för vaije 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 den så kallade 

likabehandlingsprincipen, som innebär att bidrag ska bestämmas enligt 

samma grunder som hemkommunen tillämpar vid fördelningen av resurser 

till sina egna motsvarande verksamheter. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 
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