
Kallelse/underrättelse 
2019-08-19 

1 (9) 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS

Varbergs kommun 0340-880 00 212000-1249 
TELEFAX WEBBPLATS 

432 80 Varberg www.varberg.se 

Beslutsorgan Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

Tid Måndagen den 26 augusti, kl. 8.30-12.00 

Plats Campus E225 

Ärenden 1. Val av justerare

2. Anmälan av eventuella övriga ärenden

3. Anmälan av eventuellt jäv

4. Information om arbetsmarknadsenheten, Christer Allestad

5. Månadsuppföljning till och med juli 2019, information

6. Budget 2020 och långtidsplan 2021 - 2024 (UAN 2019/0118-1)

7. Översyn av Regler för reseersättning inom gymnasieskolan (UAN

2019/0092-1)

8. Förvaltningen informerar

9. Övriga frågor

10. Delegeringsbeslut

Eva Pehrsson-Karlsson (C) 

Ordförande 

Viktoria Thonäng 

Sekreterare 

Om handlingar saknas eller ytterligare beslutsunderlag önskas 

kontakta nämndens sekreterare Viktoria Thonäng, 

viktoria.thonang@varberg.se, 0340- 697 081. 

http://www.varberg.se/
mailto:viktoria.thonang@varberg.se


4. Information om arbetsmarknadsenheten



5. Månadsuppföljning till och med juli 2019



Beslutsförslag 1 (1) 
2019-08-01 Dnr: UAN 2019/0118-1 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 

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 

6. Budget 2020 och långtidsplan 2021 - 2024

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden besluta 
1. Godkänna budget 2020 och långtidsplan 2021 – 2024 och översända den

till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet 

Budget 2020 och långtidsplan 2021 – 2024 enligt anvisningar från 

kommunstyrelsen 

Beslutsunderlag 
Bilagda underlag. Budget 2020 och långtidsplan 2021 - 2024

Övervägande 
Baseras på en beskrivning av 2020 samt en långtidsplanering för 2021 – 2024. 

Ekonomi och verksamhet 
Innebär under perioden ett besparingskrav motsvarande 1% per år 

Samråd 
Har hanterats i FSG 2019-08-21 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 

Maria Gustafsson Dan Persson 

Förvaltningschef Administrativ chef 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 



Underlag till budget 2020 och
långtidsplan 2021 – 2024

9 - Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnd



1 

Underlag till budget 2020 och 
långtidsplan 2021–2024 
Status: Påbörjad    Rapportperiod: 2019-08-31  Organisation: 9- Utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnd  

UNDERLAG TILL BUDGET 2020 OCH LÅNGTIDSPLAN 2021–2024 ....................................................................... 1 

NÄMNDENS VERKSAMHET 2020 ...................................................................................................................... 2 

FÖRÄNDRING AV TAXOR OCH AVGIFTER 2020 ............................................................................................................... 7 

UNDERLAG TILL LÅNGTIDSPLAN 2021-2024 ...................................................................................................... 8 

UTBLICK ................................................................................................................................................................. 8 
BEHOV AV VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR 2021 TILL 2024 ............................................................................................ 12 

Tabell verksamhetsförändringar år 2021-2024, mnkr ................................................................................. 13 

UNDERLAG TILL INVESTERINGSPLAN 2020-2024............................................................................................. 14 

NÄMNDENS INVESTERINGBEHOV ÅR 2020-2024 ........................................................................................................ 14 
Tabell nämndens investeringsplan 2019-2020 samt investeringsbehov 2021-2024, mnkr .......................... 14 



2 

Nämndens verksamhet 2020 

1.1.1 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens verksamhet 2020. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden startade den 1 januari 2019 och har verksamheter 

som tidigare tillhört förskole- och grundskolenämnden, socialnämnden och 

kommunstyrelsen. Hög måluppfyllelse i samtliga verksamheter, fortsatt utveckling av högre 

utbildning 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 inspirera dem att uppnå sina drömmar. 

Följande verksamheter ansvarar nämnden för: 

 Gymnasieverksamheten

 Integrationsenheten

 Campus Varberg samt Alexandersoninstitutet

 Vuxenutbildningen

 Arbetsmarknadsenhet

Arbetet pågår med att få verksamheterna att samverka för att få fram de synergieffekter som 

finns och som gör att det blir en bättre helhetssyn för berörda invånare i Varberg. Ur ett 

medarbetarperspektiv kommer detta att skapa dynamik som ska leda till att det blir mer 

gynnsamt att rekrytera till nämndens verksamheter då det kommer att finns en tydlig koppling 

mellan utbildning och arbetsmarknad. 

Den ny nämnden ska ge möjligheter till att fördjupa dialogen mellan näringsliv och offentlig 

arbetsgivare, med syfte att möta kompetensbehovet. Organisationsstrukturen och 

tillvaratagandet av nämndens totala resurser för ett effektivt användande är väsentligt för ett 

gott resultat. 

Samarbete mellan olika nämnder och bolag är centralt för att lyckas med uppdragen från 

fullmäktige och på bästa sätt tillgodose behoven för dem kommunen är till för. För att 

samarbeta med andra internt i kommunen, och vidare externt behöver nämndens 

beståndsdelar ges förutsättningar att verka tillsammans. Nämnden följer Varbergs kommuns 

visions verksamhetsidé "Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina 

drömmar. 

Nämndens mål för perioden utgår från Kommunfullmäktiges fastställda mål 2019-04-23 för 

perioden 2020 - 2023. "Ett hållbart Varberg Socialt - Ekonomiskt - Ekologiskt." Målområdena 

är följande: 

1. Ett samhälle för alla

2. Hela kommunen lever och utvecklas

3. Livskraftigt näringsliv

4. Organisation som utmärks av utveckling och förnyelse

Nämnden har i ett separat dokument fastställt sina mål för perioden 2020 - 2023 vid 

nämndssammanträdet i juni 2019. 

 Vi rustar individer för framtiden genom att möjliggöra ett livslångt lärande för alla.
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 Utbildning och insatser som leder till arbete, studier och goda möjligheter att försörja

sig.

 Gemensamma mötesplatser för utbildning och arbetsliv stärker elevers och studenters

valkompetens och näringslivets utveckling.

God ekonomisk hushållning genomsyrar utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbete. 

Nämnden ser det som viktigt att bedriva en effektiv verksamhet i enlighet med de strategiska 

målområden inom givna budgetramar som nämnden förfogar över. 

Problemområdena för 2020 är volymökningen inom arbetsmarknadsenheten som inte kunnat 

förutses och resurssättas. Statistiken visar på en ökning med 123 deltagare från och med första 

januari 2019 till och med maj 2019. Detta motsvara en ökning med ca 25 individer per månad 

vilket på ett år ger ca 250-300 ny deltagare. Kostnaden för detta beräknas till ca 4 mnkr. Det 

är svår att precisera detta då även förändringar inom arbetsförmedlingen kan påverka 

utvecklingen inom arbetsmarknadsinsatser. En möjlighet är att kommunstyrelsen reserverar 

medel för detta under 2020. 

Lokalanpassningar för att möta elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF) 

samt det ökade elevantalet på gymnasiet generellt är nödvändigt under innevarande år. 

Lokalsituationen på Campus behöver ses över då det är viktigt med funktionsdugliga lokaler 

och att de motsvarar de krav som finns när det gäller arbetsmiljö, skalskydd mm 

Problemområden för 2021 och framåt är lokalsituationen på gymnasieskolan där det kommer 

bli nödvändigt med tillfälliga inhyrningar tills dess att en helhetslösning blivit klar. Tillfälliga 

lokaler är oftast dyrare och det är här svårt att exakt precisera en summa. 

Campus Varberg har intensifierat sitt arbete med näringslivet och i denna process lyfts särskilt 

behovet av kompetens fram. Näringslivet efterfrågar eftergymnasiala utbildningar för att 

tillgodose kompetensbristen nu och i framtiden. Det har blivit svårare att bibehålla och 

attrahera högskoleutbildningar att förläggas till Campus Varberg. Det är viktigt med en fortsatt 

prioritering som syftar till att ge Varbergs kommun ett bredare utbud av eftergymnasiala 

utbildningar inom yrkeshögskola och högskola. 

Utmaningar finns inom nämndens flesta områden och de kan kort sammanfattas så här: 

 Gymnasieskolan - ökning med 180 elever från och med höstterminen 2019

 Arbetsmarknadsenheten - hantering av de förändringar som kommunen påverkas av

med anledningen ev omstruktureringen på AF.

 Campus Varberg - fler yrkeshögskoleutbildningar samt fortsatt satsning på

digitalisering för att ytterligare utveckla distansutbildningar

1.1.2 Nämnd och stab 

Under nämndens första mandatperiod finns det behov av kompetenshöjande insatser för 

nämnd och stab genom exempelvis utbildning, studiebesök, omvärldsbevakning mm. 

Dessutom behöver det systematiska kvalitetsarbetet resurssättas och särskilt prioriteras då det 

är en viktig del under uppbyggnaden och utifrån nya mål och ny nämnd och förvaltning. En 

kvalitetstrateg med fokus på det systematiska kvalitetsarbetet skulle utgöra en tillgång för 

nämndens målarbete, interna utbildningar, omvärldsbevakning och löpande kvalitetsarbete. 

Det är även viktigt att stärka samarbetet med andra nämnder/förvaltningar i Varberg och en 

viktig samarbetspartner är Näringslivs- och destinationskontoret för att kunna möta 

näringslivet på ett ännu mer professionellt och för kommunen heltäckande sätt. 
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1.1.3 Gymnasieskolan 

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

gymnasieskolor. En fjärde fristående gymnasieskola har fått tillstånd att starta sin utbildning 

från och med höstterminen 2019 men har valt att inte starta. 

På Peder Skrivare skola är även den kommunala gymnasiesärskolan lokaliserad. Antal elever 

är ca 1700 under vårterminen 2019. 

Befolkningsprognosen är för 16 - 18 åringarna folkbokförda i Varberg följande för perioden 

2019 - 2024: 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Invånare 16 - 18 år, 
prognos 

2143 2182 2268 2318 2375 2461 

Antal elever,  80% på 
PS 

1714 1746 1814 1854 1900 1969 

Den procentuella ökningen av invånare mellan 2019 till 2024 är 14,8 % för åldersgruppen 16 - 

18 år. Befolkningsökningen totalt för Varberg under samma period är 9,4 %. Andelen 16-18 

åringar som går på PS är nu 80%. Om inte andelen förändras innebär detta en ökning med 255 

elever under perioden 2019 till 2024. 

Det är viktigt att det finns resurser för utveckling, satsningar för särskilda målgrupper, 

skolpsykolog, kompetensförsörjning samt digitalisering vilket är en förutsättning för att nå 

målet ett samhälle för alla och för att uppfylla det kompensatoriska uppdraget. 

Barn och unga satsning (tillsammans med FoG, KoF och SN) 

I Varbergs kommun är uppväxtvillkoren för barn och unga förhållandevis goda men ohälsan 

ökar. Det finns även skillnader mellan grupper av befolkningen samt inom de olika geografiska 

områdena. För att bibehålla, stärka och förbättra uppväxtvillkoren, livsmiljön samt 

levnadsvanorna för barn och unga behöver arbetet intensifieras mellan förvaltningarna. 

Syftet med arbetet mellan förvaltningarna är framförallt att finna samverkansvinster som 

gynnar våra barn och unga genom att främja skyddsfaktorer och minska riskfaktorers 

inverkan. En viktig faktor i detta arbete är att stärka och skapa stödjande miljöer och ge såväl 

generella som riktade insatser i tidigt skede. Satsningen syftar vidare till att stärka samarbetet 

mellan de olika förvaltningarna för att i ett tidigt skede kunna se barn och unga med behov av 

särskilt stöd och kunna sätta in tidiga insatser. Det gemensamma arbetet ska också utmynna i 

ett gemensamt förhållningssätt för förvaltningarna i arbetet med barn och unga. 

Under hösten 2019 kommer en kartläggning göras inom vilka geografiska områden det finns 

störst behov av utveckling och samarbete för att arbetet ska kunna påbörjas under 2020. De 

förvaltningar som samarbetar är socialförvaltningen, förskole- och grundskoleförvaltningen, 

utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen. Även 

Region Halland deltar. 

Denna typ av samordnat arbete som ska leda till förbättrad hälsa och lägre ohälsa för barn och 

unga, samt utjämnar skillnader mellan geografiska områden behöver resurssättas. Detta bör 

på sikt leda till lägre kostnader för kommunen i form av att färre barn/unga är i behov av andra 

kostsamma insatser. För att möjliggöra denna satsning behöves en sammanlagd årlig  

förstärkning för nämnderna motsvarande ca 5 mnkr under 4 år, totalt 20 mnkr. 
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Gymnasiesärskolan 

Varberg har en kommunal gymnasiesärskola på Peder Skrivares skola med ca 30 elever under 

vårterminen 2019 uppdelat på nationella program och på individuellt program under våren. 

Elevunderlaget i gymnasiesärskolan har minskat över tid vilket medför en utmaning att 

bibehålla kvalitet och rätt kompetens inom verksamheten. 

Kommunala aktivitetsansvaret 

I Varberg har Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden huvudansvaret för det kommunala 

aktivitetsansvaret, i nära samarbete med Socialnämnden. Ungefär 150 ungdomar mellan 16 

och 20 år, som inte är inskrivna på någon gymnasieutbildning eller gått ur gymnasiet med 

ofullständig examen, omfattas årligen av ansvaret. Enligt Skollagen 29 kap. 9 § ska kommunen 

löpande under året erbjuda dessa ungdomar individuellt anpassade insatser som främst är 

inriktade mot studier. 

1.1.4 Campus Varberg samt Alexandersoninstitutet 

Förvaltningen har under 2019 förändrat organisationen och integrerat vuxenutbildningen med 

nämndens arbetsmarknadsenhet, där även integrationsenheten ingår. Syftet med detta är att 

få ett närmare samarbete mellan arbetsmarknadsenheten och vuxenutbildningen. 

Campus Varberg består från och med 1 juli 2019 av verksamheterna Yrkeshögskola, Campus 

för högskoleutbildningar, Alexandersoninstitutet samt Service och support 

Verksamheten är organiserad i arbetslaget Campus Varberg, Alexandersoninstitutet, Service- 

och support (SOS). Kommunikationsenheten som tidigare tillhörde Campus tillhör nu 

förvaltningens stab och har på det viset ett övergripande kommunikationsansvar för 

förvaltningen. 

Sveriges demografiska utveckling kommer att skapa underskott på högskoleutbildad personal 

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

utbildningsbehovet vid universitet och högskolor ska svara mot studenters efterfrågan och 

arbetsmarknadens behov. Utbildningsbehovet ska universitet och högskolor som har tillstånd 

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

olika examina, inriktningar och ämneskombinationer så dimensioneringen svarar mot 

studenters efterfrågan och arbetsmarknadens nationella och regionala behov. 

Under de senaste åren har det visat sig att det blir svårare att driva yrkeshögskoleutbildningar 

på entreprenad. För läsåret 19/20 fick Varbergs kommun fyra nya yrkeshögskoleutbildningar 

var av två är direktupphandlade och kommer helt att drivas på entreprenad medan de övriga 

två delvis kommer att drivas på entreprenad. Förvaltningen behöver ta fram en ny affärsmodell 

för drift av yrkeshögskoleutbildningar. Detta innebär ett större ansvar och en större 

arbetsinsats för Campus Varberg. 

1.1.5 Arbetsmarknadsenheten, vuxenutbildningen och integrationsenheten. 

Från och 1 juli 2019 så är arbetsmarknadsenheten, vuxenutbildningen och integrationsenheten 

en avdelning. Detta innebär ett tätare arbete mellan utbildning och arbetsmarknadsinsatser 

där även nyanlända på ett än tydligare sätt kommer in i en arbets- och utbildningssatsning. 

Arbetsmarknadsenheten(AME) ska erbjuda meningsfulla arbetsuppgifter och/eller lärande 

med fokus på utveckling av individuella färdigheter, ökat självförtroende och ett mer 

självständigt liv. Inriktningen är att arbetsmarknadsåtgärder så långt som möjligt ska 

integreras på den ordinarie arbetsmarknaden. I vårändringsbudgeten för 2019 har regeringen 

satsat 340 mnkr för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Medlen kan användas till insatser för 
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arbetssökande. Det kan handla om lokala jobbspår som arbetsförmedlingen, kommuner och 

arbetsgivare samarbetar kring. 

Alla som från och med den 1 januari 2019 uppbär försörjningsstöd, beslutade av 

socialnämnden, hänvisas till arbetsmarknadsenheten som  utför socialnämndens beslut. Detta 

får konsekvenser för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden eftersom socialnämnden 

tidigare även anlitat externa utförare. 

Inriktningen för deltagarna är att alla får en likvärdig insats, medborgarperspektivet är att 

sänka kostnaden för kommunens försörjningsstöd, medarbetarperspektiv är att tydliggöra 

arbetsmetodiken. För att nå detta är det viktigt med rätt kompetens för det som ska utföras 

samt att arbetet sker enligt en vetenskapligt förankrad metod alternativt en väl beprövad 

metod. 

En del är att anpassa det administrativa system som implementeras under hösten 2019 och 

våren 2020 då detta system stöder en arbetsmetodik som inte är etablerad på AME 

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

arbetsmarknadspolitisk nivå. Detta innefattar de grundläggande och gymnasiala 

vuxenutbildnings samt SFI och studie- och karriärverksamheten(SKC) 

Regeringen har gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att förbereda och bistå regeringskansliet i 

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

s.k. januariavtalet ska Arbetsförmedlingen reformeras i grunden och ett nytt system baserat på

LOV (Lagen Om Valfrihet) ska utvecklas där fristående aktörer matchar och rustar

arbetssökande för de lediga jobben (källa: nyheter från Delegation för unga och nyanlända till

arbete v 19, dua.se).

Tabellen visar det totala antalet första gången mottagna nyanlända i en kommun, såväl 

anvisade som de som bosatt sig på egen hand. Informationen bygger på att den första 

ersättningen har betalats ut till berörd kommun och har därför en månads fördröjning (källa 

Migrationsverket). 

Kommuntal 2018 Mottagna 2018 (inkl. 
anvisde) 

Kommuntal 2019 Mottagna 2019 
t.o.m. maj (inkl.
anvisade)

138 209 98 77 

Mnkr 

Nämnd Nettokostnad 
2018 

Budget 
2019 

Budget 2020, enligt 
Planeringsförutsättningar 
inför budget 2020 

318,4 332,5 prel. 

Nämndens ram för 2020 är uppräknad för löne- och kostnadsökningar samt kompenserats för 

volymförändring inom gymnasiet. Det finns en ökning av antal ärenden under hösten 2018 och 

våren 2019 inom arbetsmarknadsenheten som inte har kompenserats i ram. Nämnden  anser 

att den för redan 2020 kommer att få problem med att hantera denna volymökning på 

arbetsmarknadsenheten. Total uppskattas detta till ca 4 mnkr. En stor del av insatserna är en 

konsekvens av att personer beviljas försörjningsstöd och detta kan nämnden inte styra. 
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Förändring av taxor och avgifter 2020 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har inga taxor och avgifter att ta ställning till. 
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Underlag till långtidsplan 2021-2024 

Utblick 

2.1.1 Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden långtidsplan 2021- 2024 

Nämnden ser att det är viktigt att förbereda verksamheterna för en eventuellt kommande 

konjunkturnedgången. 

"Det mesta talar för att svensk ekonomi befinner sig i en avmattningsfas och BNP tillväxten 

blir lägre de närmaste kvartalen. Trots den relativt starka arbetsmarknaden, och trots att 

bostadspriserna har stabiliserats, har förtroendeindikatorer för hushållen i 

konjunkturbarometern fallit markant sedan hösten 2018. Bilden är snarlik för näringslivet. 

Tillväxten i den globala industriproduktionen är på väg att mattas av och indikatorer tyder på 

att inflödet av nya order har börjat bromsa in. Sammantaget bedöms svensk exportmarknad 

växa med 3 procent per år framöver, vilket är en svag utveckling i ett historiskt perspektiv" 

(Konjunkturinstitutet 19 juni 2019). 

Omdaningen av Arbetsförmedlingen innebär att det med stor sannolikhet kommer att ställas 

nya och större krav på kommunerna. Detta är en komplex utmaning för nämnden och där är 

naturligtvis även finansieringsfrågan viktig. Nämnden utgår från att finansieringsprincipen 

gäller dvs eventuella övervältringar av verksamhet från staten till kommunerna är finansierad. 

Här är det viktigt med ett bra samarbete med näringslivet, utbildningen samt offentliga 

organisationer, där kommunen är en viktig aktör. Redan under 2020 kommer troligtvis 

omdaningen behöva hanteras vilket gör att nämnden behöver utveckla sin 

arbetsmarknadsenhet för att hantera denna förändring. Ett större ansvar för 

arbetsmarknadspolitiken läggs troligtvis på kommunerna. Utvecklingen sker i samarbete med 

Arbetsförmedlingen. 

Utmaningarna inom Yrkeshögskolan är bland annat konkurrenssituationen på ett nationellt 

plan mellan olika organisatörer. Campus Varberg behåller trots den stora konkurrensen 

ställningen som Hallands största Yrkeshögskola. För att fortsatt vara i framkant, bland annat 

som Hallands ledande YH utövare behöver nämnden satsa på digitalisering och 

ändamålsenliga lokaler 

2.1.2 Gymnasieskolan 

Med hänvisning till ökningen i befolkningsprognosen för 16 -18 åringar under perioden så 

kommer det att krävas ytterligare lokaler för att möta detta behov. Bland annat när det gäller 

fordonsprogrammet så finns behov av nya lokaler. Nuvarande hyreskontrakt går ut 2024 med 

en möjlighet att förlänga till 2026. Till detta kommer en elevökning med ca 250 elever fram till 

2024 jämfört med dagens läge. Det har tagits fram en behovsanalys som sträcker sig till 2030 

och visar på att det är nödvändigt med en investering alternativt inhyrning av nya lokaler för 

att möta detta behov på ett mer långsiktigt sätt. 

Den kommunala gymnasieskolan bör kunna bereda plats för 2 800 gymnasieelever och 

vuxenstuderande. Målbilden innebär en ökning av antalet studieplatser med ca 1 000 mot 

dagens kapacitet på gymnasiet, samt en utökning för att även ha beredskap för att rymma delar 

av vuxenutbildningen. 

Det är av vikt att skolans lokaler kan samutnyttjas mellan olika program. Detta gäller 

framförallt tekniska utbildningar, men även de humanistiska utbildningarna. Genom att flera 

utbildningar kan nyttja samma lokaler går det att finna synergier vad gäller exempelvis 
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investeringar vilket kan öka nyttjandegraden på utrustningen och således göra den billigare 

per nyttjad timme. Detta gäller exempelvis nya fordon, datorutrustning, robotteknik och större 

maskiner. 

Skolan behöver ha en flexibilitet i lärmiljön. Skolans styrdokument ställer nya krav på hur en 

skolmiljö ska vara uppbyggd, och att den traditionella strukturen med klassrum och grupprum 

bör blandas med mer öppna lärmiljöer. På gymnasiet behövs olika typer av lösningar för att 

möta alla elever i en skola för alla. 

Nämnden förutsätter att en ny gymnasieskola blir tillgänglig för alla och att den byggs och 

inreds utifrån de lagar och krav som är gällande. 

I den strategiska planen för PS beskrivs en samlokalisering för de naturvetenskapliga och 

tekniska utbildningarna. Syftet med en sådan samlokalisering är att i högre grad finna 

synergier i investeringar och samutnyttjande av lokaler och undervisningsmaterial. 

Lokala branschföretag har visat intresse av att vara lokaliserade i gymnasieskolans lokaler. Ett 

samarbete och samutnyttjande med det lokala näringslivet skulle också bidra till minskade 

driftskostnader, tillföra värdefull kompetens i utformningen av kommunens utbildningar samt 

stärka kompetensförsörjningen för arbetslivet i Varbergs Kommun. 

Gymnasieelever med examen inom 3 år 2018, kommunala skolor, andel (%) (liknande 

kommuner, gymnasieskola) källa KOLADA 

 

74,7 % av eleverna i kommunens gymnasieskola går ut med examen inom 3 år. Inom de 

fristående gymnasieskolorna i Varberg är motsvarande siffra 67,9 %. Totalt för hela 

kommunen är andelen 72,0 %. Här är det alla folkbokförda elever i Varberg som går i 

gymnasium. Det andra båda uppgifterna är elever som går i i kommunalt respektive fristående 

gymnasieskola. För riket är siffran 64,3 % för elever i kommunal gymnasieskola. 

Enligt Kommun- och landstingsdatabasens nettokostnadsavvikelse för gymnasieskolan var 

den för Varberg 2017 - 5 % och för 2018 -5% vilket motsvarar ca 11 mnkr. 2016 var motsvarande 

avvikelse 0%. 

2.1.3 Campus Varberg 

Campus Varbergs uppdrag från den 1 juli 2019 omfattar yrkeshögskoleutbildningar, högre 

utbildningar samt Alexandersoninstitutet (AI). Det är högre utbildning och forskning som ska 

utvecklas under perioden. Uppdraget är att tillgängliggöra eftergymnasial utbildning i 

Varbergs kommun samt mäkla mötet mellan akademi och arbetsmarknad. Campus Varberg 
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har ett ansvar att marknadsföra kommande utbildningar så att de attraherar studenter så det 

blir ekonomiskt försvarbart att driva utbildningarna. 

En utmaning är att anpassa utbildningsutbudet än mer efter potentiella studenters önskemål 

om utbildningarnas innehåll. Till följd av myndigheternas krav och svårigheter att hitta 

utbildningsleverantörer och lärarkompetens kan det också vara nödvändigt att se över 

modellen för hur vissa utbildningar levereras. Det är därför viktigt, som tidigare påpekats, att 

förvaltningen tar fram en ny affärsmodell för drift av yrkeshögskoleutbildningar. 

Alexandersoninstitutet har en god utgångspunkt med hög kompetens, omfattande kontakter 

och ett gott rykte. Den pågående projektet Horizon 2020 kommer ersättas med ett ny projekt 

Horizon Europe. 

2.1.4 Arbetsmarknadsenheten, vuxenutbildningen och integrationsenheten. 

Från och med den 1 juli 2019 så är arbetsmarknadsenheten, vuxenutbildningen och 

integrationsenheten samlat under en avdelningschef. Detta innebär att det blir en tydligare 

koppling mellan utbildning, integration och arbetsmarknad som kommer att innebära ett ökat, 

och för medborgarna, bättre samarbete mellan dessa enheter. 

I och med den stora förändringen av arbetsförmedlingen där många kontor avvecklas kommer 

med största sannolikhet kommunerna påverkas. Detta innebär utmaningar när även 

konjunkturen planar ut och arbetslösheten kan komma att öka om inte ett kraftfull arbete sätts 

in med praktikplatser, utbildning, omskolning mm. Ett riktat arbete är nödvändigt för att möta 

behovet av personal inom skola, vård och omsorg. För att klara omställningen är det viktigt att 

nämnden har resurser för att erbjuda sysselsättning och utbildning i stället för att personer 

hänvisas till försörjningsstöd. 

Arbetsförmedlingens verksamhet förändras samt stödet flyttas från personliga möten till 

digitala möten / lösningar. 

De deltagare som saknar förmågan att hantera digitala verktyg kommer inte kunna få det stöd 

de har behov av då man saknar en digital kompetens. Detta innebär att risken för att fler 

deltagare skrivs ut från Arbetsförmedlingen och skrivs in på Socialförvaltningens 

försörjningsstöd. 

Arbetsförmedlingens omorganisation kommer vara klar tidigast 2021. 

Extra tjänster i sin nuvarande form upphör som anställningsform. Övriga 

arbetsmarknadsinsatser med anställningsformer, kräver en delad finansiering som inte är 

budgeterad. 

SKL har den 20 maj 2019 överlämnat en skrivelse till regeringen om att flytta 

samordningsansvaret för nyanländas etableringsinsatser från Arbetsförmedlingen till 

kommunerna, se länk: 

https://skl.se/5.4fb1868016ac3ad3e0277d99.html?utm_source=notifiering&utm_medium=

email&utm_campaign=integration 

Arbetsförmedlingens bedömning för 2019 och 2020 för Halland, som publicerades 12 juni 

2019, är att sysselsättning kommer att öka med 2400 personer under 2019 och 1800 personer 

under 2020. Det är de privata tjänstenäringarna som väntas stå för den största ökningen. Den 

offentliga sektorn har haft en sysselsättningsökning de senaste åren, som ser ut att fortsätta 

öka framöver. För industrin, som i stor utsträckning är exportberoende, väntas antalet 

sysselsatta bara öka marginellt. Det har varit en minskning av arbetslösheten men framöver 

ökar dock arbetslösheten bl.a. på grund av bristen på arbetskraft med efterfrågad kompetens. 
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Bland dem som har långa tider i arbetslöshet finns personer som har en svag 

konkurrensförmåga på arbetsmarknaden och som generellt sett har svårare att komma ut i 

jobb. Att minska tiden i arbetslöshet är en av de större utmaningarna för 

arbetsmarknadspolitiken. (källa Arbetsförmedlingen, arbetsmarknadsutsikterna våren 2019 

Hallands län. 

Arbetslösheten i Varberg är låg och i jämförelse med andra kommuner och riket. Varberg hade 

2018 4,2 % arbetslöshet i åldern 18 -64 år. Motsvarande siffra för riket är 6,0 %. I Hallands län 

var det endast Kungsbacka som hade en lägre arbetslöshet nämligen 3,1%. Andelen invånare 

25 - 65 år med eftergymnasial utbildning var 39,1 % i Varberg och i riket var motsvarande andel 

42,4 %. Andelen invånare 25 - 64 år med förgymnasial utbildning var 10,7 %. och i riket är 

motsvarande andel 10,9 %. 

Jämförelse arbetslösa 18-64 år, samt utbildningsbakgrund i Hallands kommuner 2018 (källa 

Kolada) 

Kommun Arbetslösa 18 -64 
år, andel  (%) 

Invånare 25 - 64 med 
eftergymnasial 
utbildning , andel (%) 

Invånare 25 -64 
år med 
gymnasial 
utbildning, 
andel % 

Invånare 25-64 år 
med förgymnasial 
utbildning andel 
(%) 

Kungsbacka 3,1 48,3 42,9 7,6 

Varberg 4,2 39,1 49,0 10,7 

Laholm 5,3 30,6 52,9 14,6 

Falkenberg 6,0 31,4 53,4 13,6 

Halmstad 6,6 42,4 45,1 10,9 

Hylte 9,2 24,9 53,2 19,2 

Riket 6,0 43,2 43,2 11,4 



12 

Nedan beskrivs utvecklingen av antalet deltagare i arbetsmarknadsenheten samt en tabell som 

visar vilket typ av insats det är 

Antal inskriva vid 
arbetsmarknadsenheten 

AF IST* en väg 
in 

IFO Antal totalt 

Månad 

Januari 2018 70 13 41 58 182 

April 2018 91 23 38 86 238 

Augusti 2018 98 24 29 85 236 

December 2018 152 25 23 104 304 

Maj 2019 152 37 30 208 427 

*IST = individsamverkansteamet

Behov av verksamhetsförändringar 2021 till 2024 

2.2.1 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden övergripande. 

De verksamhetsförändringar som tydligast kan ses under perioden är att det behövs en höjning 

av tilldelningsnivån på gymnasiet då Varbergs satsning i förhållande till andra kommuner är 5 

% lägre (nettokostnadsavvikelse enl. KOLADA). För att vara en attraktiv kommun och bli 

Västkustens kreativa mittpunkt och förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå 

sina drömmar är det viktigt med en kvalitativt hög nivå på gymnasieutbildningarna samt att 

till så stor del som möjligt kunna erbjuda de utbildningar som efterfrågas. Den lägre satsningen 

på 5% i jämförelse med andra kommuner motsvarar ca 11 mnkr för Varberg. 

Nettokostnadsavvikelsen 2017 (enl. KOLADA) för övriga kommuner i Halland är följande: 

Kungsbacka +3 %, Falkenberg +7 %, Halmstad +8 %, Laholm +4 % och Hylte - 15% (har inget 

eget gymnasium). Detta läge med en effektiv gymnasieskola kopplat till höga resultat innebär 

att det inte finns något utrymme för utveckling, satsningar för särskilda målgrupper, NPF-

elever, skolpsykolog, kompetensförsörjning samt digitalisering vilket är en förutsättning för 

att nå målet ett samhälle för alla och för att uppfylla det kompensatoriska uppdraget. 

Till detta kommer det ökade elevantalet att innebära tillfälliga lokallösningar fram till dess att 

en ny gymnasieskola är färdig vilket med största sannolikhet innebär högre lokalkostnad per 

elev en vad en permanent lokallösning gör. 

Arbetet med barn och unga fortsätter under perioden. 

Ett annat område är arbetsmarknadsenheten, vuxenutbildningen och integrationsenheten där 

det är viktigt att det finns ett pågående flöde med arbetsmarknadsinsatser, vuxenutbildning 

mm som leder till sysselsättning på den ordinarie arbetsmarknaden. Även detta bör prioriteras 

för att förhindra att människor passiviseras genom att erhålla försörjningsstöd. 

För att AME ska lyckas med sitt uppdrag framöver är det viktigt med en dialog och ett 

samarbete inom hela kommunen. Både privat och offentliga arbetsgivare är viktiga parter för 

att lyckas med uppdraget. Arbetsmarknadsenheten och vuxenutbildningen kommer att 

vidtaga en rad åtgärder för att kunna hantera ökningen samt få ett än mer effektivare flöde 

inom verksamheten. Bland annat kommer det om, utrymme finns, att starta olika 

utbildningsinsatser och andra satsningar så som: 

* utbildningsinsats riktad mot att öka den digitala kompetensen hos nyanlända och även de

deltagare som har behov av en digital kompetens.
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* Utbildningsinsats för personalen på AME för att skapa en likvärdig insats för respektive

deltagare.

* Kartläggning och analys av verksamheten för att säkerställa att AME arbetar med rätt

verksamhet.

* Säkerställa att ersättningen för feriearbete överensstämmer med den verkliga kostnaden.

* Kostnader för ökat språkstöd behöver lyftas inom budgetramen.

* Ökade kostnader för OSA anställda, Prova på anställningar.

Denna satsning och förändring av AME är nödvändig för verksamheten om den ska vara redo 

för att möta de kommande förändringarna inom arbetsmarknadspolitiken. 

Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) är ett samarbetet mellan socialnämnden och 

utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Här är personalkostnaderna finansierade men det 

saknas resurser för att driva verksamheten ca 500 tkr. 

Tabell verksamhetsförändringar år 2021-2024, mnkr 

Verksamhetsför
ändring 

Förändr
ad 
nettokos
tnad år 
2021 

Förändr
ad 
nettokos
tnad år 
2022 

Förändr
ad 
nettokos
tnad år 
2023 

Förändr
ad 
nettokos
tnad år 
2024 

Ramhöjande/engån
gsbelopp 

Arbetsmarknadsen
heten 

4,0 Ramhöjande 

Kvalitetstrategiska 
arbetet 

0,6 Ramhöjande 

Kommunala 
aktivitetsansvaret 
(KAA) 

0,5 Ramhöjande 

Satsning på 
gymnasiet 

5,0 3,0 2,0 1,0 Ramhöjande 

Projekt barn och 
unga 

1,25 1,25 1,25 1,25 Engångsbelopp 20 
mnkr tillsammans 
med FoG, KUF och SN 

Summa 11,35 4,25 3,25 2,25 
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Underlag till investeringsplan 2020-2024 

Nämndens investeringbehov år 2020-2024 

Nämnden har för 2019 erhållit 2 800 tkr i investeringsanslag för mindre investeringar. Detta 

inkluderar ett tilläggsanslag under 2019 på 800 tkr. Det är till stor del kopplat till maskiner 

och utrustning på gymnasiet samt IT- teknik för att kunna hantera utbildningar via Campus 

Varberg. För 2 020 är behovet oförändrat för att kunna hantera den kommande 

digitaliseringen. 

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

Behovsanalysen är översänd till kommunstyrelsen och arbetet har precis påbörjats mellan 

förvaltningen och stadsutvecklingskontoret. De stora kostnaderna för investeringen ligger 

utanför perioden och kommer troligtvis år 2025 eller 2026. Vad som anges nedan är en 

uppskattad kostnad för förstudie och inledande projekteringsarbete mm. 

Tabell nämndens investeringsplan 2019-2020 samt investeringsbehov 2021-2024, mnkr 

Investerings-
objekt 

Total 
projektbudget 

Prognos 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Löpande mindre 
investeringar 

2,8 2,8 2,8 2,5 2,8 2,8 2,8 

Ny gymnasieskola 
förstudie mm 

5,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,5 
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7. Översyn av Regler för reseersättning inom

gymnasieskolan

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden besluta 

1. Anta Riktlinjer för reseersättning inom gymnasieskolan enligt bilaga

Beskrivning av ärendet 
En översyn har gjorts av Regler för reseersättning i syfte att förtydliga att 

ersättning för elevresor i första hand utgår i form av resekort med allmän 

kollektivtrafik. Kontant ersättning medges om avståndet mellan skola och 

folkbokföringsadress överstiger sex kilometer och om kollektivtrafik saknas, 

eller om turtätheten med kollektivtrafik är så begränsad att eleven inte kan ta 

sig till eller ifrån skolan.  

Nuvarande Regler för reseersättning har beslutats av tidigare barn- och 

utbildningsnämnden och ansvaret för styrdokumentet förs i samband med 

föreliggande beslut uttryckligen över till utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden med utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 

kansli som dokumentansvarig avdelning. I enlighet med Varbergs kommuns 

Riktlinjer för styrdokument ersätts benämningen regler med riktlinjer.

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag den 16 april 2019. 

Förslag till nya Riktlinjer för reseersättning 

Nuvarande Regler för reseersättning 

Övervägande 
Föreliggande förslag till reviderade Regler för reseersättning innehåller 

förtydliganden avseende när reseersättning ska utgå i form av resekort med 

allmän kollektivtrafik respektive kontant ersättning. Förtydligandena 

underlättar tillämpningen av riktlinjerna. 
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Ekonomi och verksamhet 
Förslaget till beslut påverkar inte nämndens ekonomi eller verksamhet. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 

Maria Gustafsson Viktoria Thonäng 

Förvaltningschef Nämndsekreterare 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

Förskole- och grundskolenämnden 

Peder Skrivares skola 
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Reseersättning 

Elever i gymnasieskolan som har en lång väg till skolan har rätt till reseersättning för dagliga 

resor mellan folkbokföringsadress och skolan. 

För att en elev som går i gymnasieskolan ska vara berättigad reseersättning (Lag (1991:1110) 

om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor, 2 §) ska eleven uppfylla följande 

villkor: 

 Vara folkbokförd i Varbergs kommun

 Ha minst 6 km resväg mellan skola och folkbokföringsadress

 Vara heltidsstuderande på en gymnasial utbildning

 Vara berättigad till studiebidrag enligt studiestödslagen (1999:1395)

 Ej får inackorderingstillägg för samma tidsperiod

Mätning av avstånd mellan folkbokföringsadress och skola 

Mätning av avstånd mellan folkbokföringsadress/inackorderingsadress och aktuell skola sker 

med hjälp av ett geografiskt informationssystem (GIS). Avståndet beräknas efter kortast 

möjliga färdväg. Mätningen startar vid närmaste punkt från gatan vid den adress där eleven 

är folkbokförd/inackorderad till fastställd mätpunkt vid huvudentrén till aktuell 

gymnasieskola, oavsett i vilken av skolans byggnader eleven har sin undervisning. Mätning 

görs inte inne på privat område. 

Resekort eller kontant ersättning 

Reseersättning för elevresor utgår i första hand i form av resekort med allmän 

kollektivtrafik. Kontant ersättning medges om avståndet mellan 

folkbokföringsadress och skola överstiger sex kilometer och om kollektivtrafik 

saknas eller om turtätheten med kollektivtrafik är så begränsad att eleven inte kan 

ta sig till eller ifrån skolan. Endast en ersättning kan erhållas för samma tidsperiod. 

Eleven ansöker om antingen resekort eller kontant ersättning. Ansökan görs inför varje 

nytt läsår. Ansökan beviljas tidigast från och med den månad då fullständig ansökan 

inkommit. Ansökan kan inte göras i efterhand för avslutad termin. 

Kontantersättning betalas ut i slutet av varje månad under perioden september-maj. 

Elever som studerar på en gymnasieskola kan erhålla kontant ersättning om högst 1/30 av 

prisbasbeloppet enligt 2 kap § 6–7 socialförsäkringsbalken för varje hel kalendermånad som 

eleven har kostnader för resor mellan folkbokföringsadress och skolan (Lag (1991:1110) om 

kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor, 2 §). 

Förlorat resekort 

Elever som förlorar eller blir bestulen på sitt resekort vänder sig till Varberg direkt som 

spärrar kortet och förser eleven med nytt kort. Eleven bekostar själv sina resor till och från 

gymnasieskolan i väntan på nytt resekort. 
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Kilometerersättning 

Elever som från folkbokföringsadress har minst 6 kilometer till närmaste linjehållplats kan, 

utöver resekort, ha rätt till kilometerersättning för resor mellan folkbokföringsadress och 

linjehållplats. Kilometerersättningen utgår med samma belopp som för resa med eget fordon 

(bil, moped eller liknande) i tjänsten enligt Skatteverket. 

Kilometerersättning beviljas inte om det uppstår väntetider för eleven på grund av att 

kollektivtrafikens utbud av turer och linjer är begränsade. 

Ansökan om kilometerersättning görs inför varje nytt läsår. Ansökan kan inte göras i 

efterhand för avslutad termin. 

 
 

Reseersättning vid APL 

Arbetsplatsförlagt lärande ingår som en del i vissa gymnasieprogram. Det är den skola eleven 

går på som ansvarar för eventuella resor mellan folkbokföringsadress och APL-plats. 

Reseersättning vid APL kan beviljas om: 

 Resvägen mellan folkbokföringsadress och APL-plats är minst 6 km. 

 Eleven ej innehar resekort med kollektivtrafik eller kontant ersättning för 

ordinarie resor mellan folkbokföringsadress och gymnasieskola. 

 Elevens resekort med kollektivtrafik eller kontant ersättning ej täcker 

resebehovet mellan folkbokföringsadress och APL-plats. 

 Eleven ej erhåller någon form av ersättning för tillfälligt boende i samband med APL. 

Ansökan om reseersättning vid APL görs i samband med avslutad APL-period. Ansökan kan 

inte göras i efterhand för avslutad termin. 

 

Återkrav 

Om en elev som beviljats reseersättning inte påbörjar sina studier, avbryter studierna, flyttar 

eller av annan orsak inte längre uppfyller villkoren för reseersättning måste eleven meddela 

aktuell gymnasieskola detta. Beviljat resekort ska omedelbart återlämnas. Eleven är 

återbetalningsskyldig för ersättning som erhållits på felaktig grund. 

 

Reseersättning vid olycksfall 

Varbergs kommun har ingen skyldighet att ge reseersättning för en elev som på grund av 

olycksfall har en tillfällig funktionsnedsättning och är i behov av transport mellan hemmet 

och skolan. Istället kontaktas det försäkringsbolag som Varbergs kommun har upphandlat 

för olycksfallsförsäkring. Försäkringsbolaget kan besluta om rätt till och ordna transport 

mellan hemmet och skolan. 
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Överklaga beslut om reseersättning 

Ett beslut om reseersättning kan överklagas enligt 10 kap Kommunallagen, så kallad 

laglighetsprövning, till Förvaltningsrätten. 

Överklagan ska ha kommit till Förvaltningsrätten inom tre veckor efter det att beslutet 

anslagits på Varbergs kommuns anslagstavla på www.varberg.se. 
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Reseersättning 

Elever i gymnasieskolan som har en lång väg till skolan har rätt till reseersättning för dagliga 

resor mellan folkbokföringsadress och skolan. 

För att en elev som går i gymnasieskolan ska vara berättigad reseersättning (Lag (1991:1110) 

om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor, 2 §) ska eleven uppfylla följande 

villkor: 

 Vara folkbokförd i Varbergs kommun

 Ha minst 6 km resväg mellan skola och folkbokföringsadress

 Vara heltidsstuderande på en gymnasial utbildning

 Vara berättigad till studiebidrag enligt studiestödslagen (1999:1395)

 Ej får inackorderingstillägg för samma tidsperiod

Mätning av avstånd mellan folkbokföringsadress och skola 

Mätning av avstånd mellan folkbokföringsadress/inackorderingsadress och aktuell skola sker 

med hjälp av ett geografiskt informationssystem (GIS). Avståndet beräknas efter kortast 

möjliga färdväg. Mätningen startar vid närmaste punkt från gatan vid den adress där eleven 

är folkbokförd/inackorderad till fastställd mätpunkt vid huvudentrén till aktuell 

gymnasieskola, oavsett i vilken av skolans byggnader eleven har sin undervisning. Mätning 

görs inte inne på privat område. 

Resekort eller kontantersättning 

Reseersättning till elever i gymnasieskolan ges i form av ett resekort med allmän 

kollektivtrafik eller kontantersättning. Endast en ersättning kan erhållas för samma 

tidsperiod. 

Eleven ansöker om antingen resekort eller kontantersättning. Ansökan görs inför varje nytt 

läsår. Ansökan beviljas tidigast från och med den månad då fullständig ansökan inkommit. 

Ansökan kan inte göras i efterhand för avslutad termin. 

Kontantersättning motsvarar värdet av ett resekort med kollektivtrafik (Förordning 

(1991:1120) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor, 2 §). Kontantersättning 

betalas ut i slutet av varje månad under perioden september-maj. 

Elever som studerar på en gymnasieskola kan erhålla kontantersättning om högst 1/30 av 

prisbasbeloppet enligt 2 kap § 6–7 socialförsäkringsbalken för varje hel kalendermånad som 

eleven har kostnader för resor mellan folkbokföringsadress och skolan (Lag (1991:1110) om 

kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor, 2 §). 

Förlorat resekort 

Elever som förlorar eller blir bestulen på sitt resekort vänder sig till Varberg direkt som 

spärrar kortet och förser eleven med nytt kort. Eleven bekostar själv sina resor till och från 

gymnasieskolan i väntan på nytt resekort. 
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Kilometerersättning 

Elever som från folkbokföringsadress har minst 6 kilometer till närmaste linjehållplats kan, 

utöver resekort, ha rätt till kilometerersättning för resor mellan folkbokföringsadress och 

linjehållplats. Kilometerersättningen utgår med samma belopp som för resa med eget fordon 

(bil, moped eller liknande) i tjänsten enligt Skatteverket. 

Kilometerersättning beviljas inte om det uppstår väntetider för eleven på grund av att 

kollektivtrafikens utbud av turer och linjer är begränsade. 

Ansökan om kilometerersättning görs inför varje nytt läsår. Ansökan kan inte göras i 

efterhand för avslutad termin. 

Reseersättning vid APL 

Arbetsplatsförlagt lärande ingår som en del i vissa gymnasieprogram. Det är den skola eleven 

går på som ansvarar för eventuella resor mellan folkbokföringsadress och APL-plats. 

Reseersättning vid APL kan beviljas om: 

 Resvägen mellan folkbokföringsadress och APL-plats är minst 6 km.

 Eleven ej innehar resekort med kollektivtrafik eller kontantersättning för ordinarie

resor mellan folkbokföringsadress och gymnasieskola.

 Elevens resekort med kollektivtrafik eller kontantersättning ej täcker resebehovet

mellan folkbokföringsadress och APL-plats.

 Eleven ej erhåller någon form av ersättning för tillfälligt boende i samband med APL.

Ansökan om reseersättning vid APL görs i samband med avslutad APL-period. Ansökan kan 

inte göras i efterhand för avslutad termin. 

Återkrav 

Om en elev som beviljats reseersättning inte påbörjar sina studier, avbryter studierna, flyttar 

eller av annan orsak inte längre uppfyller villkoren för reseersättning måste eleven meddela 

aktuell gymnasieskola detta. Beviljat resekort ska omedelbart återlämnas. Eleven är 

återbetalningsskyldig för ersättning som erhållits på felaktig grund. 

Reseersättning vid olycksfall 

Varbergs kommun har ingen skyldighet att ge reseersättning för en elev som på grund av 

olycksfall har en tillfällig funktionsnedsättning och är i behov av transport mellan hemmet 

och skolan. Istället kontaktas det försäkringsbolag som Varbergs kommun har upphandlat 

för olycksfallsförsäkring. Försäkringsbolaget kan besluta om rätt till och ordna transport 

mellan hemmet och skolan. 
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Överklaga beslut om reseersättning 

Ett beslut om reseersättning kan överklagas enligt 10 kap Kommunallagen, så kallad 

laglighetsprövning, till Förvaltningsrätten. 

Överklagan ska ha kommit till Förvaltningsrätten inom tre veckor efter det att beslutet 

anslagits på Varbergs kommuns anslagstavla på www.varberg.se. 
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