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1. Godkänna redovisning av Trygghet och trivsel 2020.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 

Trygghet och trivsel är en rapport som följer upp elevers välmående i den 

kommunala gymnasieskolan. Trygghet och trivsel utgör en del av 

huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. 

Tillgänglig statistik visar att elever i Varbergs kommunala gymnasieskola 

upplever en hög grad av trygghet och trivsel. Resultatet är positivt över tid 

och ligger högt i jämförelse med riket och övriga kommuner i länet. 

Utvecklingsområden som har identifierats är arbetet med övergångar 

mellan skolformer samt arbetet kopplat till elever i behov av särskilt stöd. 

Det systematiska kvalitetsarbetet behöver utvecklas för att vara 

ändamålsenligt och på ett tydligt sätt fånga upp verksamhetens 

utvecklingsområden. Därutöver är det förebyggande arbetet kopplat till 

plan för barn och unga ett prioriterat arbete framöver. 

Genomförd uppföljning av den distansundervisning som ägde rum på 

gymnasiet under vårterminen 2020 visar inte på någon större generell 

påverkan på elevers mående. De arbetssätt och rutiner som utvecklats för 

att ta hand om de elever som påverkats negativt av distansundervisningen 

upplevs ha fungerat väl.  

Beslutsunderlag 
Bilaga – Trygghet och trivsel 2020 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunikationsavdelningen för 
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Trygghet och trivsel 2020

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden besluta 

1. Godkänna redovisning av Trygghet och trivsel 2020.

Beskrivning av ärendet 
Trygghet och trivsel är en rapport som följer upp elevers välmående i den 

kommunala gymnasieskolan. Trygghet och trivsel utgör en del av 

huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. 

Tillgänglig statistik visar att elever i Varbergs kommunala gymnasieskola 

upplever en hög grad av trygghet och trivsel. Resultatet är positivt över tid och 

ligger högt i jämförelse med riket och övriga kommuner i länet. 

Utvecklingsområden som har identifierats är arbetet med övergångar mellan 

skolformer samt arbetet kopplat till elever i behov av särskilt stöd. Det 

systematiska kvalitetsarbetet behöver utvecklas för att vara ändamålsenligt 

och på ett tydligt sätt fånga upp verksamhetens utvecklingsområden. 

Därutöver är det förebyggande arbetet kopplat till plan för barn och unga ett 

prioriterat arbete framöver. 

Genomförd uppföljning av den distansundervisning som ägde rum på 

gymnasiet under vårterminen 2020 visar inte på någon större generell 

påverkan på elevers mående. De arbetssätt och rutiner som utvecklats för att 

ta hand om de elever som påverkats negativt av distansundervisningen 

upplevs ha fungerat väl.  

Beslutsunderlag 
Bilaga – Trygghet och trivsel 2020 

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

Trygghet och trivsel är en rapport som följer upp eleversvälmåendei den
kommunala gymnasieskolan. Trygghet och trivsel utgör en delav huvudmannens
systematiska kvalitetsarbete.

Tillgänglig statistik visar att elever i Varbergs kommunala gymnasieskola
upplever en hög grad av trygghet och trivsel. Resultatet är positivt över tid och
ligger högt i jämförelse med riket och övriga kommuner i länet.

Utvecklingsområden som har identifierats är arbetet med övergångar mellan
skolformer samt arbetet kopplat till elever i behov av särskilt stöd. Det
systematiska kvalitetsarbetet behöver utvecklas för att vara ändamålsenligt och
på ett tydligt sätt fånga upp verksamhetens utvecklingsområden. Därutöver är det
förebyggande arbetet kopplat tillplan för barn och unga ett prioriterat arbete
framöver.

Genomförd uppföljning av den distansundervisning som ägde rum på gymnasiet
under vårterminen 2020visar inte på någon större generell påverkan på elevers
mående. De arbetssätt och rutinersom utvecklatsför att ta hand om de elever
som påverkats negativt av distansundervisningen upplevs ha fungerat väl.

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen i Varberg

Maria Gustafsson
Förvaltningschef

Tobias Ramstedt
Gymnasiechef
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1 Inledning 

Trygghet är en förutsättning för att lära. Enligt skollagen ska förebyggande och 

hälsofrämjande insatser stödja elevens utveckling mot skolans mål. 

Hälsofrämjande perspektiv fokuserar på att stärka friskfaktorer som leder till 

hälsa, och som underlättar utveckling och lärande. Förebyggande perspektiv 

handlar istället om att undvika riskfaktorer. En skola med ett positivt skolklimat, 

d.v.s. en skola där elever kan känna sig trygga, där de kan växa och utvecklas och 

där de trivs, är också en skola där elever med största sannolikhet både mår bra 

och där lärandet är lyckosamt. 

 

Enligt skollagen ska ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivas både på 

huvudmannanivå och på - skolenhetsnivå. Syftet är att säkerställa verksamhetens 

kvalitet och likvärdighet med utgångspunkt i skollag, läroplan och andra 

skolförfattningar. 

 

Trygghet och trivsel är en av de rapporter som tas fram inom ramen för det 

systematiska kvalitetsarbetet. Syftet med rapporten är att följa upp och analysera 

elevernas välmående inom den kommunala gymnasieskolan. Trygghet och trivsel 

följs upp genom nyckeltal, enkäter samt verksamhetens egen beskrivning och 

analys. 
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2 Peder Skrivares skola (PS) 

I Varbergs kommun finns en kommunal gymnasieskolan, Peder Skrivares skola 

(PS). Idag går cirka 1 800 elever på PS och enligt prognos kommer elevantalet att 

öka. PS har idag fem enheter som är uppbyggda kring rektor, samt för enhet 1–3 

även biträdande rektor och elevhälsa. Direkt under gymnasiechef ligger 

skolbibliotek, Steget vidare (KAA), vaktmästeri och administration.  

 

Programstrukturen under enheterna ser ut enligt följande: 

 

Enhet 1 

 Samhällsprogrammet 

 Ekonomiprogrammet  

 Handelsprogrammet 

 Restaurang och livsmedelsprogrammet 

 Vård- och omsorgsprogrammet 

Enhet 2 

 Naturvetenskapliga programmet 

 Estetiska programmet 

 Teknikprogrammet 

Enhet 3 

 Bygg- och anläggningsprogrammet 

 Barn- och fritidsprogrammet 

 El- och energiprogrammet 

 Fordonsprogrammet 

 Industritekniska programmet 

 VVS- och fastighetsprogrammet 

Enhet 4 

 Individuella programmet 

 SPRINT 

 Specialpedagogiskt team 

Enhet 5 

 Gymnasiesärskolan 

 Komvux som särskild utbildning  
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3 Främjande, förebyggande och åtgärdande arbete 

Arbetet för att främja alla elevers välmående pågår kontinuerligt i verksamhetens 

alla delar tillsammans med det förebyggande och åtgärdande arbetet. 

3.1 Elevhälsoarbete 

Skolans elever ska ha tillgång till elevhälsa med medicinska, psykologiska, 

psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska arbeta 

hälsofrämjande och förebyggande och även stödja elevernas utveckling mot 

utbildningens mål. 

 

På PS finns ett systematiserat arbete med tvärprofessionella forum mellan 

elevhälsateam (EHM) och lärare och pedagoger. EHM består av rektor, 

skolkurator, skolsköterska och specialpedagogisk kompetens. Tillgång till 

psykolog finns genom en upphandlad tjänst. Varje enhet på PS har ett 

elevhälsateam knutet till sin verksamhet och arbetet styrs utifrån varje enhets 

behov och förutsättningar. 

3.2 Arbete med kränkande behandling 

Lärare och annan personal i skolan måste anmäla kränkande behandling, 

trakasserier och sexuella trakasserier som personalen får kännedom om och som 

sker i samband med skolans verksamhet till rektorn. Rektorn måste i sin tur 

anmäla vidare till huvudmannen. Skyldigheten att anmäla gäller oberoende av 

hur personalen får reda på kränkningen.  

 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har rutiner och stöd för anmälan 

om kränkande behandling.  

 

I enlighet med lagstiftningen tar varje enhet på PS årligen fram en plan mot 

kränkande behandling. 

3.3 Specialpedagogiskt team 

Som en del i skolans arbete med att skapa tillgängliga lärmiljöer finns ett 

specialpedagogiskt team som är knutet till introduktionsprogrammen (IM), och 

de elever som saknar behörighet till nationella program. Det specialpedagogiska 

teamet har i uppdrag att möjliggöra ett framgångsrikt pedagogiskt arbete med 

elever inom autismspektrumtillstånd (AST) och andra neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar (NPF), med kartlagt behov av detta stöd. Målsättningen 
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är att anpassa undervisningen utifrån elevernas behov i syfte att de ska utvecklas 

utifrån sin individuella förmåga.  

 

Antalet elever med behov av särskilt stöd ökar. Det arbete som sker inom 

specialpedagogiskt team behöver på sikt breddas och även rikta sig till elever som 

har behörighet till nationella program. 

3.4 Ökad skolnärvaro 

Elevers närvaro i skolan är en viktig del i och en förutsättning för att det 

hälsofrämjande och förebyggande arbetet ska kunna lyckas. PS har sedan några 

år tillbaka byggt upp ett systematiskt arbete för att främja skolnärvaron. Arbetet 

bygger på att i ett tidigt skede uppmärksamma problematisk frånvaro och 

skyndsamt vidta åtgärder.  

 

Frånvarostatistik 

 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Andel elever utan 

frånvaro 

95% 94% 95% 

Andel elever med 

ogiltig frånvaro 

1% 1% 1% 

 

3.5 Övergångar 

Arbetet med att stärka trygga och anpassade övergångar pågår ständigt och 

kräver ett systematiskt arbetssätt för att lyckas. På utbildnings- och 

arbetsmarknadsförvaltningen pågår arbete för att utveckla arbetet med 

övergångar i dialog med förskole- och grundskoleförvaltningen.   
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4 Genomförda enkäter och resultat 

Nedan redovisas ett urval av frågor från Varbergs elevhälsoenkät och 

Skolinspektionen skolenkät. 

4.1 Varbergs elevhälsoenkät 

Varbergs elevhälsoenkät genomförs årligen för elever i årskurs 1 på PS. Efter 

genomförd enkät träffas skolsköterska och elev för ett elevhälsosamtal där 

resultatet följs upp.  

 

Elevhälsoenkäten genomfördes innan övergången till distansundervisning och 

fångar därmed inte upp elevernas upplevelse av trygghet och trivsel under 

pågående distansundervisning. Varje enhet har dock gjort en särskild uppföljning 

av elevernas mående kopplat till distansundervisningen (se avsnitt 6.2) 

 

Nedan redovisas ett urval av frågor ur elevhälsoenkäten som kan kopplas till 

elevernas upplevelse av trygghet och trivsel. 

 

Andel elever som anger att de alltid eller ofta har arbetsro på lektionerna 

2018 2019 2020 

87% 77% 88% 

 

Flertalet elever anger att de upplever arbetsro på lektionerna. Andelen har även 

ökat med 11 procentenheter jämfört med 2019. 

 

Andel elever som anger att de ofta eller alltid känner sig stressade över 

skolarbetet 

2018 2019 2020 

31% 29% 32% 

 

Cirka en tredjedel av eleverna anger att de känner sig stressade över skolarbetet, 

vilket får bedömas som relativt högt.  

 

Skolverkets nationella rapport Attityder till skolan (2018) visar att fyra av tio 

elever oftast eller alltid är stressade i skolan. Andelen som känner sig stressade 

har ökat över tid enligt den nationella statistiken och flickor känner sig generellt 

mer stressade än pojkar. 
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Andel elever som anger att de trivs bra eller mycket bra i skolan 

2018 2019 2020 

98% 97% 98% 

 

En hög andel av eleverna anger att de trivs i skolan, vilket är ett mycket positivt 

resultat.  

 

Andel elever som anger att de alltid eller ofta känner sig trygga i skolan 

2018 2019 2020 

94% 95% 96% 

 

En mycket hög andel att av eleverna anger att de känner sig trygga i skolan. 

Andelen har även ökat med 2 procentenheter jämfört med 2018. 

 

Andel elever som anger att de har blivit retade, utstötta eller på annat sätt illa 

behandlade av andra elever i skolan 

2018 2019 2020 

18% 17% 13% 

 

Andelen elever som anger att de har blivit retade, utstötta eller på annat sätt illa 

behandlade av andra elever i skolan har minskat med 4 procentenheter jämfört 

med 2019, vilket är en positiv utveckling. Av de elever som angett att de har blivit 

retade, utstötta eller på annat sätt illa behandlade anger flertalet att det inträffat 

på tidigare skola. 

4.2 Skolinspektionen skolenkät 

Skolinspektionens genomför årligen en skolenkät för elever i årskurs 2 där 

samtliga skolor deltar under en tvåårsperiod. PS deltog senast år 2018, och på 

grund av ny struktur för genomförande kommer nästa skolenkät äga rum först 

under 2021. 

 

Nyckeltal från Skolinspektionens skolenkät publiceras i det nationella 

statistikverktyget Kolada. 

 

Andel elever som anger att de har studiero på lektionerna 

 2016 2018 

Totalt 63% 79% 

Pojkar  80% 

Flickor  78% 
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Andelen elever som anger att de har studiero på lektionerna har ökat med hela 16 

procentenheter från 2016 till 2018, vilket är mycket positivt. Varbergs kommun 

har därmed gått från att tillhöra de 25 procent sämsta kommunerna i riket till de 

25 procent bästa i riket. Varberg har även högst resultat bland länets kommuner 

2018. 

 

Andel elever som anger att de känner sig trygga i skolan 

 2016 2018 

Totalt 92% 94% 

Pojkar - 95% 

Flickor - 93% 

 

Andelen elever som anger att de känner sig trygga i skolan har ökat med 2 

procentenheter från 2016 till 2018. Denna positiva trend särskiljer sig från den 

negativa trend som kan ses i övriga riket. Varbergs kommun tillhör de 25 procent 

bästa kommunerna i riket och har även högst resultat i jämförelse med övriga 

kommuner i länet.  

 

Andel elever som anger att de vet vem på skolan de kan prata med om någon 

har varit elak mot en elev 

 2016 2018 

Totalt 73% 76% 

Pojkar - 76% 

Flickor - 77% 

 

Andelen elever som anger att de vet vem på skolan de kan prata med om någon 

har varit elak mot en elev har ökat något från 2016 till 2018. Varberg redovisar en 

positiv trend men ligger något under riksgenomsnittet i denna fråga. Även i 

jämförelse med övriga kommuner redovisar Varbergs kommun ett något lägre 

resultat.    
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5 Utvecklingsområden 

Nedan redovisas identifierade utvecklingsområden kopplade till trygghet och 

trivsel. 

5.1 Övergångar 

Behov finns av att säkerställa arbetet med övergångar. Detta behöver ske i 

samverkan med förskole- och grundskoleförvaltningen. Det är viktigt med 

förståelse och insyn i varandras verksamheter för att lyckas med arbetet. 

Framförallt utgör arbetet med elever i behov av särskilt stöd och deras 

övergångar ett utvecklingsområde där tydliga rutiner och arbetssätt behöver 

fastställas. 

5.2 Elever med behov av särskilt stöd 

Elever med behov av särskilt stöd ökar. Det ställer krav på att det finns tydliga 

och genomarbetade rutiner för att utreda behov av särskilt av stöd. Det är också 

angeläget att fortsätta att utveckla det förebyggande och främjande arbetet på 

skolan. Arbetet med specialpedagogiskt team behöver kontinuerligt ses över för 

att kunna möta de behov som finns bland skolans elever. 

5.3 Ändamålsenligt kvalitetsarbete 

Ett ändamålsenligt kvalitetsarbete är viktigt för att synliggöra 

På PS pågår en översyn av systematiska kvalitetsarbetet. Ambitionen är att forma 

ett ändamålsenligt kvalitetsarbete som på ett tydligt sätt fångar upp 

verksamhetens utvecklingsbehov. Elevers känsla av trygghet och trivsel på skolan 

är starkt sammanlänkat med kunskapsutveckling och resultat. Detta behöver 

tydligt speglas i det systematiska kvalitetsarbetet. 

5.4 Samordnade förebyggande insatser 

Det är viktigt att stärka samarbetet mellan olika förvaltningar i syfte att skapa 

samordnade insatser riktade till barn och unga. Utbildnings- och 

arbetsmarknadsförvaltningen ingår, tillsammans med förskole- och 

grundskoleförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och socialförvaltningen, 

i arbetet med plan för barn och unga. Syftet med plan för barn och unga är att 

tillsammans skapa förebyggande och främjande insatser för barn som löper risk 

för utsatthet eller utanförskap. Detta arbete behöver prioriteras framöver. 
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6 Trygghet och trivsel kopplat till 

distansundervisning 

6.1 Nationell uppföljning av Skolinspektionen 

Skolinspektionen har genom inspektionssamtal med rektorer gjort en uppföljning 

av erfarenheterna av den distansundervisning som har ägt rum på 

gymnasieskolor under våren 2020.  

 

Sammanställningen av erfarenheterna visar att särskilt stöd och elevhälsa är ett 

område med särskilda utmaningar i en omställningssituation. Flertalet rektorer 

beskriver att arbetet med elevhälsa och särskilt stöd under omständigheterna 

fungerar och att nya arbetssätt har utvecklats. 

 

Skolinspektionen konstaterar dock att vissa elevgrupper tycks särskilt sårbara vid 

distansundervisning. Det gäller exempelvis elever på introduktionsprogram (IM) 

och elever med social oro i hemmet.  

6.2 Lokal uppföljning på PS 

Uppföljningar av distansundervisningen har gjorts på respektive skolenhet. Den 

samlade bedömningen är att undervisningen har fungerat bra. I uppföljningen 

har bland annat följande synpunkter framkommit från eleverna: 

 

 Många elever har saknat skolan som social mötesplats, och upplevt det 

som tråkigt att sitta hemma själva. 

 Många elever har gett uttryck för att arbetsbelastningen ökat kopplat till 

fler inlämningsuppgifter. 

 Elever som tidigare haft svårt med den sociala tillvaron i skolan har 

upplevt distansundervisningen som positiv. 

 

Elevhälsateamen på de olika skolenheterna har arbetat aktivt för att identifiera 

elever som inte mått bra under distansundervisningen. I en del fall har beslut 

fattats om att låta elever ha lektioner på skolan. Det har gjorts i de fall det har 

bedömts vara för elevens bästa. Elevhälsateam har vid behov gjort hembesök och 

tagit promenader tillsammans med elever för att säkerställa att eleverna mår bra 

och att studierna fungerar. 
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Det går inte att göra några generella antaganden rörande huruvida den psykiska 

ohälsan ökat eller inte kopplat till distansundervisningen. En del elever har mått 

sämre under distansundervisningen samtidigt som en del elever har mått bättre.  

 

Distansundervisningen bedöms inte ha påverkat elevers studieresultat. En 

djupare analys av eleverna kunskapsutveckling redovisas i rapporten Mål och 

resultat hösten 2020. 
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7. Delårsrapport 2020

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden besluta 

1. Godkänna förvaltningens förslag till delårsrapport och översända den

till kommunstyrelsen

Beskrivning av ärendet 
Delårsrapport enligt anvisningar från kommunstyrelsen 

Beslutsunderlag 
Bifogade rapport. Delårsbokslut 2020. 

Övervägande 
Genomgångar har gjorts med avdelningschefer. 

Ekonomi och verksamhet 
Har ingen påverkan på ekonomin då prognosen för både driftbudget och 

investeringsbudget ligger inom ram.  

Samråd 
Information till FSG den 16 september 2020. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 

Maria Gustafsson Dan Persson 

Förvaltningschef Administrativ chef 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 
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 Verksamhetsberättelse 

Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden 

Hänt i verksamheten 

Nämnden påverkas utifrån den situation som världen nu befinner sig i med anledning av 

covid 19. Ökade kostnader för inköp av teknik för att hantera distansundervisningen samt 

ökade städkostnader fr o m höstterminen. Intäkterna ökar främst genom höjda statsbidrag 

till vuxenutbildningen. 

För gymnasiet utfördes den största delen av undervisningen på distans under andra halvan 

av vårterminen. Från höstterminen så bedrivas undervisningen på vanligt sätt. 

För Campus Varberg (CV) bedrivs den mesta delen av undervisningen på distans. 

Vuxenutbildningen har distansutbildning så långt det är möjligt. Studie- och karriärscentrum 

(SKC) har öppet och för vägledning. Det är ett högt tryck på SKC under hela perioden. 

Arbetsmarknadsenheten har svårare att få ut deltagarna till ”riktiga” jobb vilket gör att tiden 

med försörjningsstöd kan komma att öka. Den ökade arbetslösheten pga pandemin är en oro 

som nämnden har och påverkar kommande år. 

Nämnden redovisar en budget i balans men ser en viss oro för de kommande åren. 
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Målredovisning 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har beslutat om tre mål för mandatperioden: 

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

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

sig. 

 Gemensamma mötesplatser för utbildning och arbete stärker elevers och studenters 

valkompetens och näringslivets utveckling. 

Fokus under den inledande perioden har legat på att skapa organisatoriska förutsättningar 

för ett effektivt arbete med nämndens mål. 

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

Arbetet med att fånga upp elever i behov av särskilt stöd är viktigt för att nå en god 

måluppfyllelse. Den nära samverkan som utformats mellan specialpedagogiskt team och det 

kommunala aktivitetsansvaret utgör ett exempel på insats som utvecklats i syfte att stärka 

detta arbete. 

Gymnasiet redovisar över tid goda resultat. Andelen gymnasieelever som tar examen inom 3 

år ligger på en hög nivå jämfört med Hallands läns kommuner och riket i sin helhet. Positivt 

är att skillnaderna mellan könen minskat vad gäller både genomsnittligt betygspoäng och 

andel som tar examen. 

Övergångar mellan olika skolformer är ett utvecklingsområde som kräver ytterligare insatser 

för att nå en god måluppfyllelse. 

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

Nämndens samlade ansvarsområde möjliggör en helhetssyn som skapat samordnings- och 

samverkansvinster i arbetet med att skapa effektiva vägar till arbete och studier. 

Till följd av covid-19 har arbetslösheten ökat. Förvaltningen har lagt stort fokus på att forma 

en flexibel organisation och skapa arbetssätt som på ett effektivt sätt kan möta förändrade 

förutsättningar och behov på arbetsmarknaden. Viktigt är att följa pågående utveckling och 

effekter i samhället för att kunna sätta in rätt insatser för att främja sysselsättning. Ett tydligt 

fokus på nämndsmålet kommer bli viktigt för att klara framtida utmaningar. 

Ett viktigt arbete för att nå en god måluppfyllelse är de insatser som gjorts vad gäller 

introduktionsprogrammen (IM). Tydligare kopplingar mellan IM och yrkesprogrammen, 

samt även de nationella programmen, har skapats i syfte att hitta individuella lösningar 

anpassade efter elevers olika behov och förutsättningar. Ett ökat antal elever som saknar 

gymnasiebehörighet ställer krav på ett fortsatt utvecklingsarbete inom området. 

Ett ökat söktryck till utbildningar på Campus Varberg kommer att kräva insatser som syftar 

till att öka tillgängligheten till utbildningsplatser. Likvärdiga livschanser och barn- och 

ungaplanen är ett arbete som införts i förvaltningen för att se till att individer på ett så 

effektivs sätt som möjligt når egen försörjning. 
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Gemensamma mötesplatser för utbildning och arbetsliv stärker 
elevers och studenters valkompetens och näringslivets utveckling 

Förvaltningen har arbetat med att skapa interna organisatoriska förutsättningar för ett aktivt 

och utvecklingsorienterat arbete med att stärka kopplingen mellan skola och arbetsliv. 

Utvecklingsinsatser har även gjorts för att skapa ett tydligare samarbete med näringslivs- och 

destinationskontoret i syfte att uppnå en effektiv samordning i gemensamma frågor. 

Möjligheten för elever och studenter att göra praktik utgör en viktig del i att stärka 

kopplingen mellan utbildning och arbetsliv. En ständig utmaning är att hitta praktikplatser 

till elever, studenter och deltagare. Färre arbetstillfällen och restriktioner med anledning av 

covid-19 förväntas innebära ökade utmaningar vad gäller möjligheten att göra praktik. En 

tydligare intern samordning i kommunen är viktig för att öka förutsättningarna för ett 

framgångsrikt arbete i frågan. 

Förvaltningen har påbörjat arbete för att öka andelen företrädare från näringslivet inom 

yrkeshögskolans ledningsgrupper. Jämfört med föregående år ses redan nu en ökad 

representation från näringslivet. En hög representation från näringslivet inom 

yrkeshögskolans ledningsgrupper skapar goda möjligheter att forma utbildningar som möter 

arbetsmarknadens behov av kompetens. 

Andel ungdomar som två år efter fullföljd kommunal gymnasieutbildning är etablerade på 

arbetsmarknaden har ökat. Varberg tillhör de 25 procent bästa i riket och har även högt 

resultat jämfört med liknande kommuner. Tillgänglig statistik redovisas med en 

eftersläpning på två år och påverkas även av ytterligare faktorer än skolans arbete. 

Det finns möjligt för fyra personer att bedriva forskning kopplat till Campus utbildningar. 11 

personer har sökt och urval pågår. Detta finansieras fullt ut via Sparbanksstiftelsen i Varberg. 
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Verksamhetens utveckling och ekonomiska ställning 

Betydelsefulla händelser  

Efter åtta månader ligger nämnden på ett resultat som är i nivå med föregående år. 

Bedömningen är att nämnden kommer att klara sin budget för 2020 men prognosen är 

osäker utifrån de omständigheter som nu råder. Nämnden har tagit i anspråk 1,5 mnkr av sin 

resultatreserv för att klara 2020. 

Som läget ser ut nu kommer detta engångbelopp förbrukas under året och då främst med 

tanke på nämndens arbetsmarknadsenhet och den ökade arbetslösheten som prognostiseras 

under året. Då nämnden för 2021 inte får de 2 mnkr till arbetsmarknadsenheten så är det 

troligt att omprioriteringar inom verksamheterna får göras i samband med internbudget för 

2021 fastställs. 

Drift 

Nettokostnadsutvecklingen i jämförelse med samma period föregående år är 1,2 % högre. 

Nämnden har en bättre periodiserad redovisning vilket visar en jämnare kostnadsfördelning 

under året. Till viss del kan även den del av lönerevisionen som inte är klar påverka detta 

men för nämndens del är de största avtalsområdena klara. Nämnden ligger i fas med 

periodiserad budget. 

Nämndens budget för 2020 är 336,7 mnkr och där ingår 1,5 mnkr av nämndens reserverade 

medel enligt nämndens beslut vid sitt sammanträde den 24 februari 2020. 

Prognosen för 2020 är att nämnden kommer att klara sin budget. De verksamheter som har 

det svårt att få sin ekonomi i balans är gymnasieskolan och arbetsmarknadsenheten. 

Arbetsmarknadsenheten arbetar med en genomlysning av verksamheten. Syftet är att komma 

fram till den för individen snabbaste vägen till egen försörjning. 

Det har över lag varit svårt med praktikplatser som är ett avgörande moment för att elever 

ska bli godkända och att statsbidrag erhålls. 

När det gäller feriearbete/sommarjobb brukar det i normala fall vara ca 160 st. Genom en 

gemensam insats från alla förvaltningar så har arbetsmarknadsenheten kunnat erbjuda 210 

personer feriearbete. Ökat statsbidrag har möjliggjort denna ökning. 

Nämnden förbereder verksamheterna på att de kommande åren innebär en stram ekonomisk 

hållning, då det är av största vikt att hålla sin budget. 
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Konto: RR    Verksamhet: Verksamhet 10000-93999 (drift)    Enhet: mnkr     

Ansvar Utfall 
jan - Aug 

2020  

Periodiserad 
budget, jan - 

Aug 2020  

Periodiserad 
budget jan- 

Aug Jmf 
Utfall jan - 
Aug 2020  

Budget  
2020  

Budget 
2020 Jmf 

Prognos 
2020  

Utfall 
jan - Aug 

2019  

Utb- och 
arb.mark 
nämnd 

203,6 218,7 15,1 336,7 336,7 201,1 

Investeringar 

Projektstruktur Utall 
jan- 
aug 
2020 

Budget 
2020 

Helårs-
prognos 
2020 

Budget 
2020 
jmf med 
prognos 
2020 

Projekt-
kalkyl 

Projekt-
prognos 

Projekt-
kalkyl 
jmf 
med 
projekt-
progno 

Projekts 
status 

36011 - PS 
väderskydd 

185 467 300 167 3 500 3 333 167 Pågående 

39101 - Ram 
för mindre 
investeringar 

1 131 2 676 2 676 2 676 2 676 2 676 0 Pågående 

För väderskyddet på PS så har 467 tkr förts över från 2019 och investeringen kommer att 

slutföras under 2020. 

Ram för mindre investeringar har fördelats till respektive verksamhet. 
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Väsentliga personalförhållanden 

Antalet anställda fördelat på anställningsform, medelålder, sysselsättning och medelön. 

Avlöningsform Anställningsform Totalt 
antalet 
anställda 

Medel-
ålder 

sysselsättnings-
grad 

Medellön 

Alla Alla 
anställnings-
fomer 

429 46,3 70,52 % 37 647 kr/ 
mån 

Alla Tillsvidare 268 50,7 95,68 % 38 081 
kr/mån 

Alla Tidsbegränsad 161 39,4 31,16 % 33 997 
kr/mån 

Samtliga anställningsformer fördelat på män och kvinnor. 

Kön Antal 
anställda 

anta åa, 
partiell 
ledighet 

medel-
ålder 

sysselsättnings-
grad 

Medellön 

Alla 429 1,07 46,3 70,52 37 647 kr/mån 

Kvinnor 261 1,07 46,6 70,23 36 611 kr/mån 

Män 168 0 45,8 70,98 39 254 kr/mån 

Förvaltningen har 60 % kvinnor och 40 % män. I ledande positioner är det 6 kvinnor (2% 

jämför med andelen kvinnor) och 7 män (4% jämfört med andelen män). Det finns en 

skillnad i lön mellan män och kvinnor vilket uppmärksammades i lönerevisionen 2020 på 

förvaltningen. Lönekartläggningen görs av HR - centralt. 

Sjukfrånvaron 20200101 -- 20200731 

Sjukfrånvaron har påverkats av Coronapandemin. Folkhälsomyndighetens riktlinje var att 

samtliga som har förkylningssymtom ska stanna hemma eller arbeta hemma om så är 

möjligt. De flesta i verksamheten har under perioden arbetat på distans och på så sätt kunnat 

arbeta trots förkylningssymtom. Detta gör att sjukfrånvaron är lägre än under 2019. 

Förvaltningen har ett mål på max 5% sjukfrånvaro. 



8 

Sjukfrånvaro fördelat på kön, procent: 

Kön Sjukfrånvaro 
totalt 

1-14 dgr 15-59
dgr

60 dgr eller mer 

Alla 4,66 1,58 0,46 2,67 

Kvinnor 6,27 1,77 0,57 3,99 

Män 2,34 1,31 0,29 0,77 

Statistiken visar att det är fler kvinnor än män som är sjukskrivna och att största skillnaden 

är efter 60 dagar eller mer. Att kvinnor har högre sjukfrånvaro är ett mönster nationellt sett. 

Olycksfall och tillbud: 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har under perioden januari tom juli 2020 

haft tre rapporterade tillbud, fördelat på en man och två kvinnor kvinna. 

HR och Kommunhälsan har informerat och utbildat cheferna om vikten att anmäla tillbud 

och arbetsskador. Under 2019 hade UAN 4 anmälda arbetsskador och 14 tillbud. Uppföljning 

av arbetsskador och tillbud har ägt rum i skyddskommittén. En ökad rapportering av tillbud 

ger ett bättre underlag för att förebygga arbetsskador. 

Personalomsättning 

Personalomsättning januari tom juli 2020 är 3,4 % vilken är samma som för 2019. Varbergs 

kommun har ca 7 % personalomsättning. Förvaltningen eller Varbergs kommun har inte 

något önskat måltal gällande personalomsättningen. 

Det är en låg personalomsättning och det tyder på att förvaltningen är attraktiv att arbeta vid. 

Personal- och kompetensförsörjning 

Det är inte gjord någon samlad utbildningsinsats för samtliga medarbetare. Men det har varit 

utbildningsinsatser för delar av personalen inom bland annat NPF, hot och våld, IT och 

kränkande särbehandling. 

I medarbetarsamtalet görs en utvecklingsplan för varje medarbetare som sen följs upp under 

året. Kompetensförsörjningen är ett gemensamt uppdrag mellan chef och medarbetare. 

Det råder brist på gymnasielärare i Sverige men Peder Skrivare har ett bra söktryck på 

samtliga av sina tjänster. Peders Skrivares strategi för att motverka bristen på gymnasielärare 

är att aktivt arbeta med arbetsmiljö och behålla attraktiviteten för arbetsplatsen. 

Motiverade medarbetare 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har inte gjort någon samlad medarbetarenkät 

under perioden januari - juli 2020 utan inväntar den obligatoriska psykosociala enkät som 

görs i oktober 2020 och som kommer redovisas i årsredovisningen för 2020. 
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Kompletterande rapportering till nämnden 
Område Utfall jan 

- aug 
2020 

Periodiserad 
Budget jan -
aug 2020 

Periodiserad 
budget jan - 
aug jmf med 
utfall jan- aug 
2020 

Budget 
2020 

Budget 
2020 jmf 
prognos 
2020 

utfall 
jan - 
aug 
2019 

Nämnd 863 933 70 1 400 1 400 1 015 

Administration och 
stab 

10 319 13 292 2 973 19 953 19 953 3 611 

Gymnasieskola 146 656 163 660 17 005 254 731 254 731 155 397 

Campus Varberg 16 250 13 698 -2 552 20 555 20 555 28 224 

VIA, Vuxenutb. 
Integration och 
AME 

29 491 27 069 -2 422 40 033 40 033 12 886 

SUMMA 203 579 218 652 15 074 336 672 336 672 201 133 

Administration och stab 

Resultatet efter åtta månader visar på ett positivt resultat vilket är rimligt med tanke på de 

reserverade medel som är budgeterade här. 

Gymnasieskola 

Ett nytt digitalt system för gymnasiet som hanterar elever i andra skolor har införts från och 

med 2020 och redovisningen sker månadsvis i stället för som tidigare en gång per termin. 

Det finns inte utrymme för några satsningar under året då budgetläget är stramt. Prognosen 

är att gymnasiet kommer att klara sin budget för 2020. 

CV, Campus Varberg 

Här finns en eftersläpning när det gäller intäkter men prognosen för helåret är att Campus 

Varberg håller sin budget. 

VIA, vuxenutbildningen, integration och arbetsmarknadsenhet 

Omställningen av fjärrundervisning och distansundervisning har fungerat väl då det till en 

stor del är ett naturligt inslag i den moderna digitala undervisningen som vuxenutbildningen 

är i dag. 

En avstämning när det gäller etableringsmedel är gjord. För perioden maj - augusti erhöll 

nämnden drygt 1 mnkr. 

Den kommande utmaningen är att hantera den ökade arbetslösheten och fokusera på att 

människor kommer i egen försörjning. 

Nedan visas ett utdrag av Arbetsförmedlingens statistik 16 - 64 år för juli månad 2020 

jämfört med 2018 och 219. 
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Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 2020-09-07 1 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

§ 38 Dnr UAN 2020/0140 

8. Remissvar på klimatväxlingsprogram för 
Varbergs kommun 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden besluta 

1. Godkänna förvaltningens överväganden och översända till

kommunstyrelsen som nämndens remissvar i ärendet.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har skickat förslag på 

Klimatväxlingsprogram för Varbergs kommun på remiss till samtliga 

nämnder och bolag för yttrande. Yttrandet ska vara kommunstyrelsen 

tillhanda senast den 31 oktober 2020. 

Syftet med att införa ett klimatväxlingsprogram är att få fler av kommunens 

anställda att välja klimatsmarta resealternativ för minskade utsläpp från 

tjänsteresor i Varbergs kommun. I Varbergs kommun finns riktlinjer som styr 

hur anställda i kommunen ska resa i tjänsten. Riktlinjerna ska bidra till 

ekonomiskt effektiva, säkra resor med minimal klimatpåverkan. Införandet av 

ett klimatväxlingsprogram är ett verktyg för att ekonomiskt styra mot att 

riktlinjerna efterlevs.  

Klimatväxlingen innebär i korthet att en resa blir dyrare för verksamheten ju 

mer den påverkar klimatet. Medlen på klimatväxlingskontot kan sedan 

användas för att stimulera ett fossilfritt resande eller andra klimatrelaterade 

projekt i verksamheterna. Klimatväxlingsprogrammet föreslås gälla för alla 

medarbetare och förtroendevalda i kommunen. Tjänsteresor med flyg och 

resor med egen bil i tjänsten föreslås omfattas av klimatväxlingsprogrammet. 

Beslutsunderlag 

Beslutsförslag den 2 september 2020. 

Bilaga 1 – Förslag på klimatväxlingsprogram för Varbergs kommun 

Bilaga 2 – Begäran om yttrande 

Övervägande 
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen ser positivt på förslaget till 

klimatväxlingsprogram för Varbergs kommun. Det är viktigt att effektiva 

åtgärder vidtas för att minska klimatpåverkan från kommunens tjänsteresor. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

Förvaltningen vill framhålla att det är viktigt att de insatser som genomförs 

med stöd av medel från klimatväxlingskontot enbart är insatser som annars 

inte skulle ha genomförts. I annat fall riskerar systemet att bli verkningslöst.  

 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen vill även betona att det är 

positivt och viktigt att kommunstyrelsens förvaltning är ansvarig för 

klimatväxlingsprogrammets klimatkonto, administrerar ansökningar och 

fattar beslut om vilka ansökningar som ska tilldelas pengar. Det skapar 

förutsättningar för att de insatser som vidtas ger högst klimatnytta för 

kommunen som helhet. 

 

I övrigt har utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen inget att invända 

mot förslaget, utan anser att det är ett väl utformat förslag som skapar 

möjligheter att nå de lokala, nationella och globala målsättningarna för en 

hållbar utveckling.  

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

hantering 

 

 
 
 



Beslutsförslag 1 (2) 
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Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Viktoria Thonäng,    

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS

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

432 80 Varberg www.varberg.se 

Remissvar på klimatväxlingsprogram för Varbergs 

kommun

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden besluta 

1. Godkänna förvaltningens överväganden och översända till

kommunstyrelsen som nämndens remissvar i ärendet.

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har skickat förslag på Klimatväxlingsprogram 

för Varbergs kommun på remiss till samtliga nämnder och bolag för yttrande. 

Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 31 oktober 2020. 

Syftet med att införa ett klimatväxlingsprogram är att få fler av kommunens 

anställda att välja klimatsmarta resealternativ för minskade utsläpp från 

tjänsteresor i Varbergs kommun. I Varbergs kommun finns riktlinjer som styr hur 

anställda i kommunen ska resa i tjänsten. Riktlinjerna ska bidra till ekonomiskt 

effektiva, säkra resor med minimal klimatpåverkan. Införandet av ett 

klimatväxlingsprogram är ett verktyg för att ekonomiskt styra mot att riktlinjerna 

efterlevs.  

Klimatväxlingen innebär i korthet att en resa blir dyrare för verksamheten ju mer 

den påverkar klimatet. Medlen på klimatväxlingskontot kan sedan användas för 

att stimulera ett fossilfritt resande eller andra klimatrelaterade projekt i 

verksamheterna. Klimatväxlingsprogrammet föreslås gälla för alla medarbetare 

och förtroendevalda i kommunen. Tjänsteresor med flyg och resor med egen bil i 

tjänsten föreslås omfattas av klimatväxlingsprogrammet. 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag den 2 september 2020. 

Bilaga 1 – Förslag på klimatväxlingsprogram för Varbergs kommun 

Bilaga 2 – Begäran om yttrande 
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Övervägande 
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen ser positivt på förslaget till 

klimatväxlingsprogram för Varbergs kommun. Det är viktigt att effektiva åtgärder 

vidtas för att minska klimatpåverkan från kommunens tjänsteresor.  

 

Förvaltningen vill framhålla att det är viktigt att de insatser som genomförs med 

stöd av medel från klimatväxlingskontot enbart är insatser som annars inte skulle 

ha genomförts. I annat fall riskerar systemet att bli verkningslöst.  

 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen vill även betona att det är positivt 

och viktigt att kommunstyrelsens förvaltning är ansvarig för 

klimatväxlingsprogrammets klimatkonto, administrerar ansökningar och fattar 

beslut om vilka ansökningar som ska tilldelas pengar. Det skapar förutsättningar 

för att de insatser som vidtas ger högst klimatnytta för kommunen som helhet. 

 

I övrigt har utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen inget att invända mot 

förslaget, utan anser att det är ett väl utformat förslag som skapar möjligheter att 

nå de lokala, nationella och globala målsättningarna för en hållbar utveckling.  

 

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

 

 

 

 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 

 

 

Maria Gustafsson Viktoria Thonäng 

Förvaltningschef    

 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen för vidare hantering 
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Förslag på klimatväxlingsprogram för Varbergs 

kommun 
 

1. Bakgrund och syfte 

Syftet med att införa ett klimatväxlingsprogram är att få fler av kommunens 

anställda att välja klimatsmarta resealternativ för minskade utsläpp från 

tjänsteresor i Varbergs kommun – ett viktigt bidrag till lokal, nationell och 

global målsättning för en hållbar utveckling. 

 

I Varbergs kommuns lokala hållbarhetsmål finns en tydlig ambition om att 

bidra till den nationella målsättningen om att Sverige ska bli ett av världens 

första fossilfria välfärdsländer. Ett konkret mål för kommunen är att 

minimera klimatpåverkan från resor och transporter genom att bland annat 

minska utsläppen från tjänsteresor i Varbergs kommun. 

 

I Varbergs kommun finns riktlinjer som styr hur anställda vid Varbergs 

kommun ska resa i tjänsten. Riktlinjerna ska bidra till ekonomiskt effektiva, 

säkra resor med minimal klimatpåverkan. Införandet av ett 

klimatväxlingsprogram i Varbergs kommun är ett verktyg för att ekonomiskt 

styra mot att riktlinjerna efterlevs.  

 

Klimatväxling innebär i korthet att en resa blir dyrare för verksamheten ju 

mer den påverkar klimatet. Medlen på klimatväxlingskontot kan sedan 

användas för att stimulera ett fossilfritt resande eller andra klimatrelaterade 

projekt i verksamheterna.  
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2. Aktörer som omfattas av klimatväxlingsprogrammet 

I enighet med riktlinjerna för tjänsteresor omfattar 

klimatväxlingsprogrammet anställda i kommunens förvaltningar och 

förtroendevalda. 

 Medarbetare 

Chefer i alla led är ansvariga för att riktlinjerna för resor följs och att 

avsteg växlas i enlighet med kommunens klimatväxlingsprogram. Alla 

medarbetare har ett ansvar för att möten och resor i tjänst sker enligt 

riktlinjerna. 

 Förtroendevalda 

Resor som ger rätt till reseersättning i samband med ordinarie 

sammanträden betraktas inte som tjänsteresor och ska därför inte 

klimatväxlas. Resor som kan likställas med tjänsteresor, till exempel 

utbildningar och dylikt, omfattas av kommunens riktlinjer för 

tjänsteresor och ska därför klimatväxlas. Förtroendevald ska vid 

begäran om kilometerersättning uppge om resan ska klimatväxlas 

eller inte.   

 

3. Tjänsteresor som omfattas av klimatväxlingsprogrammet 

Tjänsteresor med följande transportsätt omfattas av 

klimatväxlingsprogrammet: 

 Flygresor 

Påslag på 50 procent av kostnaden för flygbiljetten för flygresor under 

500 km och 25 procent av kostnaden för flygresor över 500 km. 

 Resor med egen bil i tjänsten 

Påslag på 50 procent av milkostnaden för resor i tjänsten. 
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4. Klimatväxlingskonto: Sökbar finansiering för fler fossilfria 

tjänsteresor 

Klimatväxlingskontot ska subventionera förvaltningarnas resor med 

kollektivtrafik genom att finansiera Hallandstrafikens resekort 

FöretagFlex och Reskassan.  

 

Det är också möjligt för förvaltningarna att söka stöd från klimatkontot 

för att genomföra informationsinsatser, beteendeförändrande åtgärder 

och till ”hårda” investeringar för fler fossilfria resor, till exempel inköp av 

cyklar eller teknik för att genomföra resfria möten 

 

Ansökan sker via en e-tjänst med en ”verktygslåda” innehållande förslag 

på goda initiativ att genomföra för att skapa inspiration till fler hållbara 

tjänsteresor. 

 

5. Ansvar och administration 

Klimatväxlingsprogrammet är ett verktyg för att ekonomiskt styra mot 

kommunens riktlinjer för tjänsteresor. Riktlinjerna för tjänsteresor antas 

av personalutskottet, som är kommunstyrelsens utskott för personal- och 

arbetsgivarfrågor. Personalutskottet har bland annat fått delegering från 

kommunstyrelsen att besluta i personalpolitiska frågor av principiell art. 

Förtroendevalda och chefer i alla led är ansvariga för att riktlinjerna för 

resor följs. Chefer ska säkerställa att medarbetarna känner till dessa 

riktlinjer för resor, och att de som reser i tjänsten känner till innehåll, 

rutiner och system. Alla medarbetare har ett ansvar för att möten och 

resor i tjänster sker enligt riktlinjerna. 

Kommunstyrelsens förvaltning är utifrån sitt uppdrag att leda och 

samordna kommunens hållbarhetsarbete administrativt ansvarig för 

klimatväxlingsprogrammets klimatkonto. Kommunstyrelsens förvaltning 

tar emot och administrerar ansökningar till klimatkontot och medverka 

till beslut om vilka ansökningar som tilldelas pengar.  

 

6. Uppföljning 

För att kunna mäta att klimatväxlingen styr mot riktlinjerna för 

tjänsteresor och ett mer hållbart resande krävs mätbara indikatorer som 

följer upp de resesätt som ska klimatväxlas. Kommunstyrelsens 

förvaltning ansvarar för årlig uppföljning och avstämning av 

klimatkontot.  
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Samtliga nämnder och 
bolag 

Varbergs kommun 

Kommunstyrelsens förvaltning 432 80 Varberg 

Sofie Nilsson,  0340-882 26 

Begäran om yttrande 

Ärende  
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att skicka förslag på 

klimatväxlingsprogram för Varbergs kommun, daterat 15 april 2020, på 

remiss till samtliga nämnder och bolag. 

Förslaget föreslås att gälla samtliga nämnder i Varbergs kommun, men yttrande 

efterfrågas även från kommunens bolag då ambitionen är att utforma en modell 

för klimatväxling som på sikt är möjlig att implementera även i kommunens 

bolag. 

Svar skickas till ks@varberg.se

Diarienummer 
KS 2018/0228 

Yttrande senast 
31 oktober 2020 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Sofie Nilsson 



9. Förvaltningen informerar



10. Delegeringsbeslut

Delegeringsbeslut UAN 2020/0126-4, Beslut. Tilläggsbelopp Naturbruksskolan Sötåsen, 
gymnasiechef Tobias Ramstedt

Delegeringsbeslut UAN 2020/0059-5 Ansökan om ersättning avseende kostnader för dagliga 
resor mellan bostad och gymnasieskola. Avslag, gymnasiechef Tobias Ramstedt

Delegeringsbeslut UAN 2020/0059-6 Ansökan om ersättning avseende kostnader för dagliga 
resor mellan bostad och gymnasieskola. Avslag, gymnasiechef Tobias Ramstedt



11. Övriga ärenden


	Dagordning
	4. Trygghet och trivsel 2020
	5. Likvärdiga livschanser
	6. Samarbete mellan utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen och socialförvaltningen 
	7. Delårsrapport 2020
	8. Remissvar på klimatväxlingsprogram för Varbergs kommun 
	9. Förvaltningen informerar
	10. Delegeringsbeslut
	11. Övriga ärenden



