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4. Åtgärdsval gymnasieskola

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden besluta 

1. Godkänna åtgärdsval för gymnasieskola.

2. Hemställa hos kommunstyrelsen om att genomföra förstudie

”Framtida gymnasieplatser Peder Skrivares skola” för byggnation enligt

scenario ”PS” i åtgärdsvalet.

3. Godkänna en förstudiekostnad om 5 800 000 kr och att denna kostnad

belastar utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens budget om

projektet ej genomförs.

Beskrivning av ärendet 
I enlighet med kommunens fastighetsinvesteringsprocess beslutade 
utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 2019-04-24 att godkänna 
framtagen behovsanalys för lokaler Peder Skrivares skola samt att översända 
den till kommunstyrelsen för åtgärdsval (UAN 2019/0058). 

I behovsanalysen fastslås, utifrån prognos, att antalet elever som väljer 
kommunala gymnasieskolan, Peder Skrivares skola (PS), kommer att öka från 
ca 1 700 elever läsåret 2018/2019 till ca 2 400 elever år 2032. Vidare anges i 
behovsanalysen att den kommunala gymnasieskolan bör kunna bereda plats 
för 2 800 elever vilket innebär en ökning av antalet studieplatser med ca 1 000 
mot dagens kapacitet samt en utökning för att även ha beredskap för att 
rymma delar av vuxenutbildningen. 

Samhällsutvecklingskontoret har arbetat med ett åtgärdsval för att utreda 
lämpliga lösningar för nya gymnasieplatser. Information har lämnats till 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2021-02-19 och 2021-05-24 samt 
till utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 2021-06-07. 

Beslutsunderlag 
Åtgärdsval gymnasieskola. 

Övervägande 
Åtgärdsvalet beskriver genomförd volymstudie av fyra scenarier (alternativa 

placeringar) för nya gymnasieplatser. Av dessa har tre bedömts som 
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ekonomiskt försvarbara och utvärderats utifrån tidsaspekter, 

markförutsättningar, byggnation och verksamhet. 

Samhällsutvecklingskontoret rekommenderar uppstart av förstudie för 

scenario ”PS” med hänvisning till att det innebär en god hushållning med 

kommunens mark och en förtätning av befintlig användning. 

Sammanhållen gymnasieskola 

I diskussionerna med samhällsutvecklingskontoret har förvaltningen 

framhållit vikten av en sammanhållen gymnasieskola som rymmer samtliga 

utbildningsprogram inklusive fordonsprogrammet och estetiska programmet 

som idag är förlagda utanför PS-området. Förvaltningens bedömning är att 

scenario ”PS” möjliggör det. 

Evakuering och varumärke 

Förvaltningen har också betonat vikten av att nödvändig evakuering under 

byggtid kan ske på ett effektivt och smidigt sätt för verksamheten. Uppskattad 

tidsram innebär byggtid under 5 år (2024-2028). Det är viktigt att PS starka 

varumärke och goda rykte vårdas även under denna tid. 

Inventering av befintligt byggbestånd 

I åtgärdsvalet anges att ”större delen av behovet för de nya gymnasieplatserna 

genomförs som nybyggnation men omställningar inom befintliga byggnader 

kan komma att krävas. Status på befintliga byggnader samt omfattningen av 

ombyggnation i befintliga lokaler innebär en osäkerhetsfaktor in i projektet.” 

Peder Skrivares skola är redan fullbelagd och för att klara elevökningen hösten 

2021 genomförs kapacitetshöjande åtgärder i hus 4 och 11. Förvaltningens 

bedömning utifrån prognos är att elevantalet på PS kommer att fortsätta öka 

varje år. Det är därför av yttersta vikt att projektet med att bygga nya 

gymnasieplatser påbörjas så snart som möjligt och att fördjupad inventering 

av befintligt byggbestånd genomförs snarast för att säkerställa projektets 

fortgång. 

Behov av gymnasieplatser efter 2032 

Med hänvisning till befolkningsprognos kommer behovet av fler 

gymnasieplatser att finnas även efter 2032. Åtgärdsvalet tar upp frågan om 

framtida behov av gymnasieplatser. ”Utifrån rekommenderad inriktning 

behöver framtida yta för utökning av gymnasieplatser efter 2032 säkerställas.” 

Fastigheten Bolmen 1 behandlades i lokaliseringsutredning men var inte 

aktuell inom tidsramen för åtgärdsvalet. Den kan däremot vara ett alternativ 

för framtida gymnasieplatser. I åtgärdsvalet anges att 
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”samhällsutvecklingskontoret bör verka för att i pågående programarbete för 

Prästakullen/Sjukhusområdet säkerställa att planeringen stödjer byggnation 

för skola/gymnasium på Bolmen 1. 

Förvaltningen betonar vikten av att samhällsutvecklingskontoret redan nu 

beaktar behovet av och planerar för fler gymnasieplatser efter 2032 i nära 

anslutning till nuvarande PS-område. Bolmen 1 är ett alternativ. 

Ekonomi och verksamhet 
I åtgärdsvalet beräknas budgeten för förstudie ”Framtida gymnasieplatser 

Peder Skrivares skola” till 5 800 000 kr. Budgeten innefattar möjlighet till att i 

förstudien genomföra tekniska utredningar (till exempel markmiljö och 

geotekning, planlösning och gestaltning, parkeringsutredning och fördjupad 

inventering av befintligt byggnadsbestånd) samt verksamhetsutredningar (till 

exempel funktionsprogram). Enligt fastighetsinvesteringsprocessen belastar 

kostnaden för förstudien projektets investeringsbudget under förutsättning att 

kommunstyrelsen godkänner investeringsprojektet. I annat fall belastar 

kostnaden utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens budget. 

Kalkyl för investeringsbelopp och ny hyra tas fram i förstudien. Förvaltningen 

betonar vikten av att dessa beräkningar inkluderar resultatet av en fördjupad 

inventering av befintligt byggbestånd. 

Driftkostnaderna för nämnden kommer att öka. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 

Maria Gustafsson Ann-Mari Christensen Jägryd 

Förvaltningschef Lokalstrateg 

Protokollsutdrag 
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Åtgärdsval gymnasieskola, objekt 18812 

Åtgärdsvalet har tagits fram i samarbete mellan samhällsutvecklingskontoret och 
utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen utifrån underliggande behovsanalys 
och lokalrevision 2020.  

Syftet med åtgärdsvalet är att identifiera befintliga behov och problem, klargöra 
situationen, analysera lösningsalternativ och föreslå val av åtgärd. Åtgärdsvalet ska 
ses som underlag för beslut om att genomföra förstudie. 
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1. Bakgrund, syfte

1.1. Initiering 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har den 24 april 2019 beslutat att 
godkänna behovsanalysen avseende lokaler för Peder Skrivares skola (i rapporten 
fortsatt benämnt PS) samt uppdra åt samhällsutvecklingskontoret att genomföra ett 
åtgärdsval för att ta fram förslag på lösning för att täcka framtida ökat behov av 
gymnasieplatser i Varbergs kommun.  

1.2. Övergripande syfte 

Syftet med åtgärdsvalet är att identifiera befintliga behov och problem, klargöra 
situationen, analysera lösningsalternativ och föreslå val av åtgärd. Åtgärdsvalet ska 
ses som underlag för beslut om att genomföra förstudie. 

1.3. Behovsanalys 

Behovsanalys rörande lokaler för PS, bilaga 1, samt Lokalrevision 2020, bilaga 2, 
ligger till grund för vad som utreds i detta åtgärdsval. 

I en prognos framtagen av barn- och utbildningsförvaltningen hösten 2018 fastslås 
att antalet elever som väljer den kommunala gymnasieskolan (PS) kommer att öka 
från ca 1 700 elever läsåret 2018–2019 till ca 2 400 elever år 2032. PS har tidigare 
haft kapacitet för ca 2 000 elever men under perioden 2014–2018 avyttrades ett 
stort antal lokaler för att anpassa gymnasieskolan för det elevantal som då var 
rådande.  

Den kommunala gymnasieskolan bör kunna bereda plats för 2 800 elever. 
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. 

2. Förstå situationen

2.1. Intressenter 

Intressenter internt Varbergs kommun: 
- Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
- Samhällsutvecklingskontoret
- Serviceförvaltningen
- Kultur- och fritidsförvaltningen

Externa intressenter: 
- Nyhemsskolan
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2.2. Avgränsning 

2.2.1. Geografiskavgränsning 

Ytterligare gymnasieplatser ska tillskapas inom Varbergs tätort.  

2.2.2. Tid 

Behovet av gymnasieplatser fram till och med 2032.  

2.2.3. Scenarier 

För att analysera lösningsalternativ och föreslå val av åtgärd har man i åtgärdsvalet 
avgränsat sig till att arbeta med tre olika scenarier för att utöka antalet 
gymnasieplatser:  

• PS – nya gymnasieplatser skapas i anslutning till Peder Skrivares skola.  

• Kombination – nya gymnasieplatser tillskapas på Peder Skrivares skola 
samt ytterligare lokalisering. Gymnasieplatserna ses fortfarande som en del 
av samma skola, men med olika campus.  

• Nytt läge – nya gymnasieplatser skapar en ny skola. Antalet 
gymnasieplatser fördelas jämnt mellan ny skola och Peder Skrivares skola.  

2.3. Krav 

En investering för att säkerställa behovet av gymnasieplatser ska uppfylla gällande 
byggnadstekniska krav men även de krav som ställs i Skollagen och 
gymnasieförordningen samt Förordningen om vuxenutbildningen kring lokaler och 
byggnaders utformning. Krav för arbetsmiljö ska även uppfyllas.  

2.4. Behov  

Den kommunala gymnasieskolan bör kunna bereda plats för minst 2 800 elever. 
Målbilden innebär en ökning av antalet studieplatser med ca 1 000 mot dagens 
kapacitet på gymnasiet och ska även möjliggöra förutsättningar för samarbeten med 
förvaltningens övriga verksamheter.  
 
Utöver behov av att öka antalet gymnasieplatser finns även behov av att flytta 
tillbaka estetiska programmet som idag har sina programspecifika ämnen förlagda 
på Rosenfredsskolan. Detta för att få en integrerad utbildning tillsammans med 
övriga gymnasieelever och underlätta schemaläggning. Vidare kommer hyresavtalet 
på Tolken (Fordonsteknisk utbildning) att löpa ut 2026 och till dess behöver 
fordonsprogrammet nya ämnesspecifika utbildningslokaler. Undantaget är 
inriktning transport som fortfarande avses bedrivas företagsplacerat. 
Idag utgörs vissa lokaler på PS av modullösningar (Hus 11), där byggnaderna inom 
kort kommer att uppnå sin tekniska livslängd och således behöver ersättas med 
permanenta lokaler.  
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2.5. Nollalternativ 

Vid ett nollalternativ kommer gymnasieskolan behöva hitta tillfälliga 
kompletterande lokaler redan 2019–2020 och framåt. Tillfälliga lösningar riskerar 
att bli dyra och det är svårare att anpassa dessa lokaler för att fullt ut möta de 
kvalitetskrav som finns. 

Vid ett nollalternativ skulle nämnden behöva ställas inför frågan att prioritera vilka 
utbildningar som ska erbjudas. Den kommunala gymnasieskolan kan då komma att 
tvingas prioritera de mest populära utbildningarna, och således tvingas minska 
bredden på utbudet. Detta innebär att elevers möjligheter att uppnå sina drömmar 
begränsas. 

Flera av de utbildningar som den kommunala gymnasieskolan bedriver finns inte 
hos de privata aktörerna vilket innebär vid ett nollalternativ att många elever då 
kommer att stängas ute från de utbildningar de helst skulle ha gått. Alternativt 
tvingas de söka sig till andra kommuner med en ökad kostnad för Varbergs kommun 
som följd. 

Ett nollalternativ ger även konsekvenser för näringslivet då det innebär en risk för 
brist på framtida kompetensförsörjning.   

2.6. Mål för åtgärderna 

- Den kommunala gymnasieskolan ska kunna erbjuda plats för 2 800 elever.
- Samnyttjande av lokaler mellan program. Framförallt mellan tekniska

utbildningar, men även de humanistiska utbildningarna. 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, samutnyttjande av lokaler och
undervisningsmaterial.

- Ökad 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

Eventuella nyttoeffekter 
- Ökade synergier mellan utbildningar för effektivare resursutnyttjande
- Framtidsbereda kommunens utbildningar
- Stärka kompetensförsörjningen i Varbergs kommun
- Möjliggöra för fler elever att välja den utbildning de vill
- Sammanhållna skolenheter utan satelliter
- Skapa möjligheter till samverkan mellan gymnasial utbildning och

vuxenutbildning och YH
- Stärka samverkan med näringslivet
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2.7. Nuläge befintlig gymnasieskola 

2.7.1. Status på befintliga lokaler Peder skrivares skola, underhållsplan. 

Byggnader inom Tranan 6 (PS) och Tranan 4. 

Teknisk status för byggnader på PS bedöms generellt falla inom klass 3, ”byggnad 
äldre än 10 år i gott skick med normalt framtida underhållsbehov”. I mitten av 
2000-talet genomfördes reinvestering i form av bland annat om- och tillbyggnad i 
PS hus 1 samt nybyggnation av hus 9. 

Underhållsplanen (redovisning i tabell 1 nedan) visar på att reinvesteringar och 
underhåll på befintliga byggnader framförallt kommer ske i perioden 2028–2030. 
Vid ett maximalt utnyttjande av lokalerna kan slitage upplevas högre från 
verksamheten.  
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Tabell 1, sammanställning av kostnader från serviceförvaltningens underhållsplan, bilaga 3b.  

Som underlag till åtgärdsvalet har samhällsutvecklingskontoret begärt en rapport 
(bilaga 3) från serviceförvaltningen med bedömning av byggnader på Tranan 6 (PS) 
och även för den intilliggande fastigheten Tranan 4. För rapporten har byggnader 
som idag har ett lågt markutnyttjande varit särskilt intressanta att få veta status för, 
aktuellt har varit hus 7, 8, 10, 11 samt Tranan 4.   

2.7.2. Kapacitet i befintliga lokaler 

Åtgärdsvalet är initierat utifrån att förvaltningen ser en kapacitetsbrist idag och 
framtida kapacitetsproblem i befintliga lokaler för gymnasieundervisning.  

Behovsanalys rörande lokaler för PS, bilaga 1, beskriver följande brister i lokalbehov: 
- Svårigheter att rymma all idrottsundervisning i idrottshallen.
- Svårigheter att rymma laborativ undervisning i laborationssalar.
- Flera salar där det redan idag sker nollbyten (lektionen sker utan att lokalen

står tom något i mellan), vilket medför att luften inte hinner cirkuleras
mellan lektioner.

- Dubbelbeläggning i verkstäder som samutnyttjas mellan teknikprogrammet
och industriprogrammet.

- Ökat söktryck på elprogrammet vilket har medfört att undervisning för 28
elever sker i lokaler anpassade för 24–26 elever.

- Brist på omklädningsrum för elever på yrkesprogram.
- Grupprum och samtalsrum används för undervisning och som arbetsrum för

personal.
- Brist på lärararbetsplatser och arbetsplatser för administrativ personal.
- Brist på elevskåp.
- Klassrummen i många av lokalerna är beräknade för klasser på 28 elever,

idag ligger antagningen på flera av de teoretiska programmen på 32
elever/klass.

- Brist på platser att undervisa elever i behov av särskilt anpassade lokaler
lärmiljöer.

- Yta för matsal behöver utökas vid ökat elevantal.

Sammanställning från underhållsplan Peder Skrivares skola

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Summa kostnad för perioden 

Hus 1 10 700 000 800 000 11 500 000 kr

Hus 2 130 000 800 000 800 000 1 730 000 kr

Hus 3 65 000 40 000 400 000 1 740 000 540 000 2 785 000 kr

Hus 4 20 000 70 000 380 000 70 000 540 000 kr

Hus 5 460 000 460 000 kr

Hus 6 80 000 1 500 000 1 580 000 kr

Hus 7 165 000 720 000 885 000 kr

Hus 8 240 000 450 000 690 000 kr

Hus 9 1 700 000 2 650 000 4 350 000 kr

Hus 10 270 000 20 000 140 000 640 000 90 000 1 160 000 kr

Hus 11 - Saknas 

Summa total kostnad 

kommande åtgärder i 

underhållsplan. 270 000 85 000 0 90 000 170 000 620 000 0 18 325 000 0 6 120 000 25 680 000 kr
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Under åtgärdsvalet har ett gemensamt arbete gjorts tillsammans med 
representanter från serviceförvaltningen, utbildnings- och 
arbetsmarknadsförvaltningen samt kommunstyrelsen för att sammanställa de 
befintliga ytor som PS gymnasiet disponerar över. Antalet lärosalar varierar stort i 
yta samt ventilationskapacitet. Det är därför svårt att beskriva en kapacitet på 
elevflöden mellan verksamhetens byggnader, beskriver rapporten här istället en 
sammanställning över de totala disponibla ytorna som PS gymnasiet har. 

Det stora antalet byggnader (13 st) tillsammans med variationen i salarnas kapacitet 
och ställtider mellan schemalagda lektioner innebär att lokaleffektiviteten inte är 
optimal. Exempel på detta är att kommunikationsytor, tekniska utrymmen och 
övriga ytor finns i alla de 13 byggnader som gymnasieskolan använder sig av men 
detta ger inte verksamheten möjlighet att använda ytorna optimalt. Denna yta 
jämförs sedan mot nationella schablonytor för gymnasieverksamhet. Ett riktmärke 
för ytor som Sweco brukar utgå från i sina uppdrag när det gäller lokaler för 
högstadium och utbildning på högskoleförberedande program inom gymnasieskolan 
är 12 till 14 kvm per elev. Ytor för yrkesprogrammen i gymnasieskolan är svårare att 
uppskatta p.g.a. utbildningarnas karaktär, t.ex. Fordonsprogrammet kräver betydligt 
större lokalyta än utbildning på Handelsprogrammet trots att båda är yrkesprogram. 
För yrkesprogram är 18 till 20 kvm ett möjligt riktmärke relaterat ytor som är 
vanligt förekommande i ett nationellt perspektiv, men variationen och därmed 
osäkerheten är större inom dessa program än för övriga skolformer och utbildningar. 

Varbergs kommuns befolkningsprognos för 2021–2036 visar på att 
befolkningsantalet i åldersspannet 16 – 18 år ökar från 2 286 personer år 2022 till 
2 928 personer år 2036. Behovsanalysen beskriver att cirka 80 procent av ungdomarna 
16–18 år väljer kommunal gymnasieskola, vilket i stort motsvarar hur det ser ut idag. 

Lokalyta 
BRA 

Kvadratmeter 
80% av 
befolkningsprognosprognos 
2022 

Yta / elev 

PS Hus 1–11 28 322 
Tolken 9 
(Fordon) 

1 761 

Rosenfred 
(Estet) 

1 481 

Totalt 31 564 1 829 Ca 17,5 m2 

Lokalyta 
BRA 

Kvadratmeter 
80% av 
befolkningsprognosprognos 
2036 

Yta / elev 

PS Hus 1–11 28 322 
Tolken 9 
(Fordon) 

1 761 

Rosenfred 
(Estet) 

1 481 

Totalt 31 564 2 342 Ca 13,5 m2 
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2.7.3. Fordons- och transportprogrammet 

I nuläget hyrs lokaler på Tolken 9 in för programspecifik undervisning 
(verkstadslokaler), för elever på fordons- och transportprogrammet. Kontrakt för 
lokalerna är förlängt t o m ht 2026. Inför ht 2026 behöver nya lokaler finnas på 
plats.  

2.7.4. Estetämnen på Rosenfred 

På Rosenfredsskolan drygt en kilometer från Peder Skrivares skola har det estetiska 
programmet idag har sina programspecifika ämnen.  Lokalerna samnyttjas med 
Kulturskolan.  



 

Åtgärdsval 
  
  

  Datum Version 

ÅV – gymnasieskola, objekt 18812 2021-06-10 2,0 

Samhällsutvecklingskontoret   

 

 10 (28) 
 

3. Pröva tänkbara lösningar 

För att pröva tänkbara lösningar har de tre olika scenarierna utretts i först en 
lokaliseringsutredning och därefter en volymstudie, nedan följer en redovisning av 
dessa. 

3.1. Lokaliseringsutredning 

En lokaliseringsutredning (bilaga 4) togs fram under hösten 2020 av medarbetare 
på samhällsutvecklingskontoret. Syftet med utredningen var att utgöra ett underlag 
till åtgärdsvalet i form av att belysa alternativ för lokalisering av nya 
gymnasieplatser samt redovisa övergripande förutsättningar för desamma.  
 
Lokaliseringsutredningen har utgått från de tre scenarierna för åtgärdsvalet men 
medtaget finns även ett alternativ där enbart lokalisering av fordonsprogrammet 
hanterades.  
 
Alternativ har i lokaliseringsutredningen utvärderats efter:  

- Läget - stadsliv, tillgänglighet, koppling till andra verksamheter m.m. 
- Området - storlek, fysiska förhållanden för markanvändningen. 
- Tidsaspekt - när kan området vara tillgängligt för att ianspråktas.  

  



Åtgärdsval 

Datum Version 

ÅV – gymnasieskola, objekt 18812 2021-06-10 2,0 

Samhällsutvecklingskontoret 

11 (28) 

3.1.1. Scenario ”PS” 

För alternativet har enbart yta vid befintligt PS utretts. Sammanfattningsvis är 
platsen en etablerad funktion i staden med god tillgänglighet för gång, cykel och 
kollektivtrafik. Byggnation här innebär en förtätning av befintlig markanvändning. I 
avseende till tidsaspekten krävs en planändring och preliminär bedömning är att 
detaljplan kan startas 2022 och färdigställas 2024.  

Peder Skrivares skola (Tranan 6) och Nyhemsskolan (Tranan 4). 

3.1.2. Scenario ”Kombination” 

För alternativ ”Kombination” så har PS (bedömning enligt ovan 3.1.1) tillsammans 
med ytterligare tre lokaliseringar, som kan utgöra ett komplement till PS, utretts.  
Platser som utretts för alternativ ”Kombination” är: Renen 13, Inspektören 1 
(Gamlebyskolan) och Bolmen 1.  

I scenario ”Kombination” har Renen 13 valts som komplement till byggnation på PS. 
Renen 13 har i utvärderingen fått högsta betyg för sitt läge i staden, vilket ger ett 
mervärde till området och med goda möjligheter för att samnyttja lokaler.  
I ett scenario där man går vidare med planering för Renen 13 krävs att markmiljön 
kan saneras till godkänd nivå för gymnasieskola. Saneringen av Renen 13 m fl. pågår 
under året och fortsätter även 2022.  För byggnation på Renen 13 krävs en 
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planändring, preliminär bedömning är att detaljplan kan startas 2021 och 
färdigställas 2023. Att beakta är att tidplanen kan förändras om bedömning görs att 
detaljplanearbetet ska föregås av ett program, i så fall kan detta fördröja tidplanen 
ca 2 år.  

I utvärdering av alternativen ligger Renen 13 och Bolmen 1 högt i den sammanvägda 
bedömningen. Bolmen 1 väljs trots högre betyg bort framför Renen 13. Att friställa 
Bolmen 1 från nuvarande hyresgäster innebär nya kommunala investeringar, då 
både serviceförvaltningen och socialförvaltningen idag har verksamhet i lokalerna. 
Bedömd tidsaspekt har inte tagit hänsyn till process för att hitta nya lokaler för 
befintliga hyresgäster. Bolmen 1 är däremot intressant att studera för framtida 
markanvändning för gymnasieskola, bortom tidsaspekten för nu aktuellt åtgärdsval.  

Renen 13. 
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3.1.3. Scenario ”Nytt läge”  

För scenariot har tre lägen varit aktuella i lokaliseringsutredningen, Västerport 
(norra delen område C), Väröbacka och Breared (inom framtida planeringsområde 
öster om Österleden/Jonstaka).   
 
Västerport är alternativet med högst samlad bedömning. Läget innebär en plats i ett 
utvecklingsområde där en gymnasieskola kan vara en bidragande faktor. Västerport 
bedöms få god tillgänglighet och nås enkelt med alla trafikslag och framtida 
kollektivtrafik. I området och för aktuell tomt behöver aspekter så som markmiljö, 
geoteknik, vattennivå och störningar/risker beaktas. I avseende till tidsaspekten 
krävs en planändring och fram till hösten 2021 pågår ett utredningsarbete för 
strukturen i Västerports norra del, vilket innebär att planarbete inte kan påbörjas 
innan denna utredning är klar. Preliminär bedömning är att detaljplan kan vara 
möjlig att starta 2022 och färdigställas 2024. Byggnation i området är också 
beroende av det avtal som kommunen har med Trafikverket som idag nyttjar 
området i samband med byggnation av tunneln, nyttjanderättsavtalet löper fram till 
och med 2026 och först efter avtalets utgång är marken tillgänglig.  
 

 
Områdesindelning Västerport. 
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Västerport - potentiellt område inom delområde C. 

3.1.4. Lokaliseringsutredning angående fordonsprogrammet. 

I lokaliseringsutredningen finns även två alternativ för placering av lokaler för 
fordonsprogrammet.  Alternativen som undersökts är Kardanen 1 och Träslöv 37:1. 
Båda platserna har bedömts att inom kort möjliggöra en byggnation, preliminär 
byggstart 2023.  

Utifrån önskan att enskilda utbildningar/program inte ska ligga som solitärer går 
inte åtgärdsvalet vidare med att undersöka dessa platser för fordonsprogrammet. 
Bedömningen är också att det finns goda möjligheter att skapa lokaler för 
fordonsprogrammet i något av de vidare utredda alternativen.  
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3.2. Volymstudie 

För att vidare utreda möjliga lösningar har en volymstudie tagits fram (bilaga 5), 
volymstudien är framtagen tillsammans med Varbergs Fastighets AB och D Office 
Arkitekter AB. Syftet med volymstudien är att undersöka hur en möjlig byggnation 
kan se ut på ovan valda platser för scenarierna. I en vidare förstudie kan utformning 
av en byggnation komma att ändras och optimeras från förslag nedan.   
 
I studien har man utgått från en volym om 15 kvm per elev. Schablonen är refererad 
från PS som har 15,4 kvm per elev samt med stöd från omvärldsbevakning som 
anger ca 12–14 kvm per elev för högskoleförberedande program och 18–20 kvm per 
elev för yrkesförberedande program.  
 
Enligt parkeringsutredning framtagen av BUF så är behovet av parkering för 
skola/gymnasieskola 6 st p-platser per 1000 kvm BTA samt 45 cykelparkeringar / 
1000 kvm BTA. En specifik parkeringsutredning får senare tas fram i samband med 
en förstudie. 

3.2.1. Scenario ”PS” 

Antal elever: 2 800 st. 
BTA nybyggnad: 20 000 kvm. 
BTA befintliga byggnader: 25 000 kvm.  
Våningar: 2–3.  

Parkering: 260 st. 
Cykelparkering: 2 000 st.  
Ny idrottshall: 2 500 kvm. 

 
Övrigt: Som utgångspunkt har man tillåtit att befintliga byggnader som idag har ett 
lågt markutnyttjande (enskilda 1-plans hus) och modulbyggnader får rivas. I 
volymstudien visar alternativet också på ett ianspråktagande av den kommunala 
fastigheten Tranan 4. Idag finns hyresgästen Nyhemsskolan i lokalen där man 
bedriver förskola, aktören har också ett hyreskontrakt i hus 11 på PS där skola 
bedrivs.  
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Befintligt utseende samt rivning PS (D Office Arkitekter). 

Blivande utseende PS (D Office Arkitekter AB). 
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3.2.2. Scenario ”Kombination” 

Utbyggnad Renen 13.  
Antal elever: 800 st. 
BTA nybyggnad: 12 000 kvm. 
Våningar: 3.  

Parkering: 60 st. 
Cykelparkering: 550 st. 

Utbyggnad (komplettering) PS.  
Antal elever: 2 000 st. 
BTA nybyggnad: 12 000 kvm.  
BTA befintliga byggnader: 25 000 kvm. 
Våningar: 1–2.  

Parkering: 260 st. 
Cykelparkering: 1 500 st.  
Ny idrottshall: 2 500 kvm. 

Övrigt:  Ingångspunkt i en kompletterande plats för gymnasieskola är att 
administrativt så delas skolan in i grupper om 400 elever. Utifrån detta utreddes 
storleken för Renen 13 för  800 eller 1 200 elever. Bedömningen i volymstudien är 
att en enhet för 1 200 elever är svår att anpassa till omgivningen och därav går man 
fram med en volym som grundar sig på 800 elever.  

I kompletterande alternatv för PS föreslås även här en rivning av modulbyggnader 
(hus 11) samt ytterligare byggnader med en låggrad av markutnyttjande (hus 7, 8 
och 10). Tranan 4 ianspråkstas inte i detta scenarie. 

Blivande utseende Renen 13 (D Office Arkitekter AB). 
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Blivande utseende kompletterande bebyggelse PS (D Office Arkitekter AB). 

3.2.3.  Scenario ”Nytt läge” 

Antal elever: 1 600 st. 
BTA nybyggnad: 25 000 kvm. 
Våningar: 4.  

Parkering: 150 st. 
Cykelparkering: 1 100 st.  
Ny idrottshall: 2 500 kvm. 

Övrigt: I detta scenarie fördelas behovet om totalt 2 800 gymnasieplatser på två 
skolor, med 1 600 elever på vardera befintligt PS och ny gymnasieskola Västerport. 
Nya gymnasieplatser ordnas i nytt läge och ingen utökning på PS sker. 
Utgångspunkt för en byggnation som bildar en ny gymnasieskola är att både 
högskoleförberedande program och yrkesförberedande program ska fördelas över 
båda skolorna. Ytor för yrkesförberedande program har lagts i en separat byggnad 
för att möjliggöra hantering av logistik samt även minimera risken för att störande 
ljudmiljö påverkar övrig undervisning.  
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Blivande utseende ”nytt läge” (D Office Arkitekter AB). 

Alternativ för scenario ”nytt läge” i Västerport (3b).  
I volymstudien gjordes även ett alternativ för hur en byggnation skulle se ut i 
Västerport som täcker det totala behovet av gymnasieplatser (2 800 elever). Ett 
sådant alternativ skulle innebära 43 500 kvm BTA nybyggnad samt förändring av 
befintliga lokaler på PS. Alternativet är i detta läge inte ekonomiskt försvarbart och 
åtgärdsvalet kommer fortsatt inte att hantera alternativ 3b. Volymstudien för 
alternativet kan ses som en möjlig typ av byggnation för platsen, i ett framtida 
perspektiv som hanterar ytterligare gymnasieplatser än vad som är aktuellt i detta 
åtgärdsval. För bilder för alternativet hänvisas till bilaga 5.  
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3.3. Utvärdering av alternativen och bedömd måluppfyllelse 

Utvärderingen av alternativen grundar sig på, markförutsättningar, tid (när 
byggnationen kan stå klar), själva byggnationen samt utifrån verksamhetensmål.  En 
utvärdering av alternativen från verksamhetens perspektiv finns i sin helhet i bilaga 
6. 

Scenarier PS 
Kombination 
(PS + Renen) 

Nytt läge 
(Västerport) 

Utvärdering av tid 

Krävs planändring Ja (delvis). Ja. Ja. 

Bedömd tid för när 
planarbete kan påbörjas. 
*  

4e kvartalet 
2021. 

4e kvartalet 
2021. 

Invänta pågående 
övergripande 
utredning.  
Prel. start 2022 

Möjlig start 
genomförande. 

2024.  
Delar av 
byggnation kan 
genomföras 
inom gällande 
detaljplan vilket 
möjliggör en 
tidigare 
byggstart än 
2024.  

Tidigast 2024. 

Tidigast 2026. 
TRV avtal t o m 2026. 
Arbete med Östra 
Hamnvägen 2024-
2025. 

Färdigställande av 
byggnation. 

4 års 
genomförande 
tid, klar 2028. 

4 års 
genomförande tid, 
klar tidigast 2028. 

4 års genomförande 
tid, klar tidigast 
2030. 

Utvärdering av 
markförutsättningar 

Risk för markförorening Låg. 
Pågående 
sanering. 

Hög. Kostnader för 
sanering kommer att 
tillkomma i projektet. 

Markanvändning. 

God. Förtätning 
av idag redan 
ianspråktagen 
verksamhet.   

Området kan vara 
aktuellt för övriga 
intressenter. En 
annan aktör skulle 
ev. möjliggöra en 
högre grad av 
exploatering.  

Positivt med 
markanvändning som 
erbjuder kommunal 
service i Västerport.  
Området är även 
aktuellt för övriga 
intressenter och 
kommunala 
investeringar, ex 
förskole- och 
grundskoleplatser 
som genereras i 
området. 
Möjlig plats för 
fjärrkyla (VE). 
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Framtida 
utvecklingsmöjlighet. 

Ytterligare 
utveckling på 
befintlig tomt är 
svårt efter 
projektet är 
genomfört. 
Framtida tomt 
för utveckling 
efter 2032 
saknas. 

Alternativet ger 
möjlighet till 
ytterligare 
framtida 
förtätning på PS 
efter 2032. 

Ger goda möjligheter 
att efter 2032 både 
att bygga ut 
ytterligare platser vid 
vald tomt i Västerport 
och vid PS.  

Utvärdering av 
byggnation 

BTA nybyggnation exkl. 
idrottshall och p-hus. 

20 000 kvm 
24 000 kvm  
(12 000 + 12 000 
kvm) 

25 000 kvm 

Kräver evakuering 
under byggtid. 

Ja. Nej alt. mindre. Nej. 

Övrigt ang. byggnation. 

Etappvis 
byggnation. 
Byggnation i 
anslutning till 
bef. skola kan 
innebära 
störning i 
undervisningen. 

Renen byggs först 
annars krävs 
evakuering.  

Innan skolan finns på 
plats kan flertalet 
åtgärder för att klara 
kapaciteten komma 
att krävas.  

Kräver ombyggnation av 
befintliga lokaler PS. 

Ja, mindre behov 
av 
lokaloptimeringa
r inom befintliga 
byggnader i 
samband med 
nybyggnation på 
PS.  

Ja, mindre behov 
av 
lokaloptimeringar 
inom befintliga 
byggnader i 
samband med 
nybyggnation på 
PS och Renen.  

Ja behov av 
lokaloptimeringar 
inom befintliga 
byggnader på PS 
finns. Flera program 
flyttas till ny 
gymnasieskola vilket 
har påverkan på 
befintliga lokaler.   

Utvärdering 
verksamhet. 
Uppnås antalet 
studieplatser  
(2 800 elever)? 

Ja Ja Ja 

Främjar samnyttjande 
av lokaler mellan 
program. 

Ja, mycket god.  
En 
sammanhållen 
kommunal 
gymnasieskola 
blir också en 
gemensam 
mötesplats för 
elever från olika 
bakgrund och 

Delvis, Renen och 
PS är fortfarande 
samma skola. Men 
åtskilda vilket kan 
spela in på 
schemaläggning 
m.m.

Möjliggör inte att 
förlägga 

Delvis. Möjligt att 
samnyttja inom 
respektive skola men 
svårare mellan de två 
skolorna.  

Samordning bedöms 
särskilt svårt för 
yrkesinriktningarna 
samt 
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med olika 
intressen. 

yrkesprogram på 
Renen vilket 
riskerar en sned 
könsfördelning 
mellan de olika 
lokaliseringarna. 

gymnasiesärskolan. 
Däremot kan en ny 
skola innebära en 
möjlighet att bygga in 
en samverkan mellan 
teoretiska och 
praktiska 
utbildningar från 
början (avseende 
investering i 
utrustning och 
maskiner) 

Organisations-
strukturen. 

Förändringar av 
organisationen 
krävs. En 
förändring av 
organisationen 
krävs för att 
klara en skola 
med 3 000 
elever. 

Ställer krav på 
skolorganisatione
n vilka inte känns 
optimala ur ett 
socialt, 
organisatoriskt 
eller ekonomiskt 
perspektiv.  

Två skolor innebär en 
helt ny organisations-
struktur.  
Två mindre 
skolenheter tillåter en 
flexibilitet i driften 
och är lättare att 
anpassa efter nya 
behov.  

*Bedömning beroende av byggnadsnämndens beslut.

3.3.1. Utvärdering Scenario ”PS” 

Alternativet innebär att en ny detaljplan för PS (Tranan 6 och 4) behöver tas fram. 
Möjligheten att påbörja en detaljplan är oberoende av andra aktörer eller 
utredningar. Planprocessen bedöms kunna påbörjas efter ett eventuellt beslut om att 
påbörja förstudie (hösten 2021). Delar av byggnationen kan även byggas enligt 
gällande detaljplan vilket kan möjliggöra en tidigare start. Byggstart/start 
genomförande bedöms påbörjas under 2024 och pågå under ca fyra år med ett 
färdigställande 2028.  

Byggnation på PS innebär en förtätning av befintlig markanvändning vilket ger en 
god resurshushållning med kommunens mark. Platsen är väletablerad i staden för 
användningen och bedöms ej lämplig att kombinera med annan kommunal 
verksamhet som exempelvis grundskola eller ge utrymme för en kommunal förskola. 
En byggnation enligt scenario ”PS” innebär däremot att ytterligare gymnasieplatser 
efter 2032 är svåra att inrymma på platsen. Ytterligare mark för gymnasieskolan bör 
reserveras i stadsområdet. Risken för markföroreningar inom PS område bedöms 
vara låg. Alternativet innebär också att kommunens fastighet på Tranan 4 
(Nyhemsskolan) behöver i anspråkstas och nuvarande hyresgäst sägas upp från både 
Tranan 4 samt de lokaler man huserar i på PS.    

En initial bedömning är att ca 20 000 BTA nybyggnad krävs på PS för att säkerställa 
behovet av totalt 2 800 gymnasieplatser. För byggnation på PS krävs evakuering när 
befintliga byggnader rivs. Att genomföra både en byggnation samt en evakuering 
inom PS område innebär ytmässigt en svårighet, detta kan innebära att evakuering 
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behöver ske utanför PS område och att man således under en period har 
gymnasieplatser utlokaliserade från PS. Byggtiden har också i detta scenario en 
större påverkan på undervisningen då man under perioder kommer att påverkas i 
högre grad än i övriga scenarier.  

Organisatoriskt (sammanfattning från bilaga 6). En gymnasieskola med knappt 
3000 elever blir en väldigt stor verksamhet, organisationsstrukturen kommer 
behöva ses över. En sammanhållen kommunal gymnasieskola blir en mötesplats för 
kommunens ungdomar, elever med olika bakgrund, intressen och från olika delar av 
kommunen får en gemensam mötesplats. Samordningsvinster mellan olika 
utbildningar underlättas av att organisera gymnasieutbildningarna på en plats. 

3.3.2. Utvärdering Scenario ”Kombination” 

Förslaget innebär att två planarbeten behöver startas upp, både för Renen 13 och PS, 
delar av byggnationen på PS bedöms kunna uppföras inom gällande detaljplan. 
Planprocessen bedöms kunna påbörjas hösten 2021 för PS och inom ungefär samma 
tid för Renen 13. För Renen 13 finns en risk att planarbetet behöver föregås av ett 
program vilket förlänger planprocessen något (ca 1 år). Start för genomförande kan 
därav komma igång tidigast 2024 och pågå under ca fyra år med ett färdigställande 
2028.  

Byggnation enligt alternativ ”Kombination” innebär en mindre förtätning på PS 
samt en byggnation på Renen 13. Att fortsätta nyttja marken gymnasieändamål på 
PS ses som positivt. Byggnationen på Renen 13 styrs av de organisatoriska 
sektionerna om 400 elever, en byggnation för 800 elever ansågs i volymstudien vara 
lämpligast på platsen då ytor och byggnation för nästa steg om 1 200 elever inte sågs 
som hållbar. Vid byggnation för ett annat ändamål exempelvis kontor, ytterligare 
lokaler för Campus Varberg eller hotell skulle marken potentiellt kunna bebyggas 
med en högre exploateringsgrad och nyttja marken bättre än vid byggnation för 
gymnasieskola. För framtida utökning av gymnasieplatser bortom 2032 finns 
möjlighet att i alternativet utveckla byggnationen på PS. Saneringen av Renen är 
inne i tredje fas in-situ saneringen som förväntas pågå till och med våren 2022 
(tidigare genomförda faser är schaktsanering och termisk sanering). Att sanering 
fortfarande pågår innebär en risk för alternativet då slutgiltiga föroreningsnivåer 
inte är fastställda samt att saneringen även kan påverka tidplanen.  

En tidig bedömning enligt volymstudien är att för att uppnå gymnasieplatser för 
2 800 elever innebär alternativet 24 000 BTA nybyggnad fördelad på ca 12 000 kvm 
på vardera Renen 13 och PS. En byggnation med start på Renen 13 innebär att 
antalet gymnasieplatser kan utökas där först och därefter kan elever börja flyttas dit 
inför byggstart på PS. En lösning som skulle minska behovet för evakuering av 
elever. Men det är viktigt att nya lokaler för fordonsprogrammet samt idrottshall 
kommer på plats relativt tidigt under genomförandet vilket kan kräva att byggnation 
startas här innan den är avslutas på Renen 13. Två byggnationer kan således behöva 
pågå på två platser i staden för samma projekt.  
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Organisatoriskt (sammanfattning från bilaga 6). Alternativet kombination innebär 
en sämre möjlighet för samnyttjande då flera utbildningarna inte är 
samlokaliserade, något som varit ett behov från verksamheten. Renen 13 ger heller 
inte utrymme för att lokalisera de tekniska yrkesförberedande programmen, något 
som man ser kommer leda till en sneddriven könsfördelning mellan de två 
lokaliseringarna. Avståndet mellan PS och Renen 13 påverkar schemaläggningen då 
exempelvis idrott sker för alla elever och enbart på PS så tid för att förflytta sig 
mellan platserna behöver tillgodoses i schemat.  

3.3.3. Utvärdering Scenario ”Nytt läge” 

Alternativet innebär att en ny detaljplan för aktuellt område i Västerport behöver tas 
fram. Möjligheten att påbörja en detaljplan är beroende av den översyn som pågår 
av de norra delarna av Västerport (område C och D). Utredningen förväntas 
färdigställas under hösten 2021. Planprocessen bedöms kunna påbörjas därefter 
med uppstart tidigast under våren 2022. Start för genomförande/byggnation är för 
alternativet beroende av arbeten som ska genomföras för att höja marknivån på 
Östra Hamnvägen och förväntas pågå under 2024–2025.  För området finns också 
ett nyttjanderättsavtal för Trafikverket för pågående arbete med Varbergstunneln 
som löper fram till och med 2026. Utifrån dessa förutsättningar bedöms byggstart 
kunna påbörjas tidigast under slutet av 2026 och pågå under ca fyra år med ett 
färdigställande 2030.  Alla tre scenarier innebär i en viss mån kapacitetshöjande 
åtgärder fram till dess att nya gymnasieplatser finns på plats, tidplanen för färdig 
byggnad i Västerport påverkar i högsta grad det behov man ser av tillfälliga 
lösningar.  

Byggnation innebär att ianspråktagen yta i staden för gymnasieutbildning ökar med 
ungefär det dubbla med två lika stora enheter på PS och i Västerport. Detta innebär 
inte samma hushållning med mark som exempelvis alternativet ”PS”. En byggnation 
enligt ”Nytt läge” säkerställer däremot två platser i staden som möjliggör utveckling 
och framtida byggnation för gymnasieplatser efter 2032. I social konsekvensanalys 
av Västerport (framtagen av Spacescape och Varbergs kommun i december 2020) 
som är framtagen för Västerport, påvisas behov av kommunal service inom området. 
Ett gymnasium skulle kunna vara en drivkraft och en positivt bidragande faktor i 
området. Utvecklingen av stadsområdet Västerport kräver bland annat att behov av 
förskole- och grundskoleplatser tillgodoses för området, det finns därmed en 
konkurrens om ytorna som är begränsade och avvägningar krävs. Risk för 
föroreningar föreligger inom området, då oljecisterner varit placerad här och 
sanering kommer krävas.  

En initial bedömning är att ca 25 000 BTA nybyggnad krävs i Västerport för att 
skapa 1 600 gymnasieplatser i den nya skola och säkerställa behovet av totalt 2 800 
gymnasieplatser. En byggnation i Västerport innebär att ingen evakuering kommer 
att krävas av gymnasieplatser. Ombyggnationer på PS krävs vid flytt samt 
förändringar av fördelning av program mellan skolorna.  
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Organisatoriskt (sammanfattning från bilaga 6). Två skolor kräver en helt ny 
organisation för gymnasieskolan, både vad gäller ledningsstruktur och andra 
overheadfunktioner såsom administration, antagning etc. Delning av skolan innebär 
vissa samordningssvårigheter, inte minst vad gäller yrkesinriktade utbildningar på 
IM och samma sak gäller för gymnasiesärskolan. En ny skola med nya lokaler för 
programmen ger en ökad möjlighet till att samnyttja och bygger in samverkan 
mellan teoretiska och praktiska utbildningar. Möjligheten till samnyttjande kan 
således skapa förutsättningar för stora samordningsvinster exempelvis avseende 
investeringar i teknisk utrustning och maskiner. 

4. Inriktning och rekommenderade åtgärder

4.1. Rekommenderad åtgärd. 

Samhällsutvecklingskontoret föreslår uppstart av förstudie för scenario ”PS”. 

Alternativet innebär en god hushållning med kommunens mark och en förtätning av 
befintlig användning. Dagens kapacitetsbrist i utbildningslokaler samt att 
hyreskontraktet för fordonsprogrammet går ut under 2026, gör att tiden för start 
och färdigställande av byggnation är mycket viktig där alternativet ger möjlighet till 
den tidigaste starten av byggnation. En byggnation på PS har minst beroenden av 
andra aktörer och pågående utredningsarbeten. Risken för föroreningar och 
omfattande saneringsbehov är låg. En byggnation på PS innebär att vissa lokaler 
kommer att behöva evakueras samt att byggnationen sker etappvis, men är ändå att 
föredra framför att under en längre period behöva arbeta med kapacitetshöjande 
åtgärder som skulle vara aktuellt för alternativ Västerport.   

Förslaget ger goda möjligheter till samnyttjande av lokaler och innebär att större 
delen av Varbergs kommuns gymnasieungdomar går på samma skola vilket är 
positivt ur ett jämställdhetsperspektiv.  

4.2. Framtida behov av gymnasieplatser 

Utifrån rekommenderad inriktning behöver framtida yta för utökning av 
gymnasieplatser efter 2032 säkerställas.  

I lokaliseringsutredningen (bilaga 4) utreddes fastigheten Bolmen 1. Bolmen 1 var 
inte aktuell inom tidsramen för nu aktuellt åtgärdsval, men fastigheten har däremot 
möjlighet att kunna vara ett reellt alternativ för framtida gymnasieplatser. 
Samhällsutvecklingskontoret bör verka för att i pågående programarbete för 
Prästakullen/Sjukhusområdet säkerställa att planeringen stödjer byggnation för 
skola/gymnasium på Bolmen 1. Ett framtid uppdrag är också att arbeta för att hitta 
nya lokaler för nuvarande hyresgäster.  



Åtgärdsval 

Datum Version 

ÅV – gymnasieskola, objekt 18812 2021-06-10 2,0 

Samhällsutvecklingskontoret 

26 (28) 

5. Riskanalys

Planarbete har inte påbörjats och en planändring krävs för att kunna genomföra en 
ombyggnation på Peder Skrivares skola. Detta kan påverka tidplanen då det är en 
process som har flera beroenden.    

Större delen av behovet för de nya gymnasieplatserna genomförs som nybyggnation 
men omställningar inom befintliga byggnader kan komma att krävas. Status på 
befintliga byggnader samt omfattningen av ombyggnation i befintliga lokaler 
innebär en osäkerhetsfaktor in i projektet och ska säkerställas under förstudien.  

6. Budget och finansiering

Åtgärdsvalet har en schabloniserad budget för eventuella uppkomna kostnader. 
UAN har godkänt kostnad för åtgärdsval på 500 000 kr, enligt beslut Dnr UAN 
2019/0058, §38. Uppkomna kostnader under åtgärdsvalet belastar utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden.   

Budget för förstudie ”Framtida gymnasieplatser Peder Skrivares skola” beräknas till 
5 800 000 kr, budgeten innefattar möjlighet till att i förstudien genomföra tekniska 
utredningar (ex. markmiljö och geoteknik, planlösning och gestaltning, 
parkeringsutredning och fördjupad inventering av befintligt byggnadsbestånd) samt 
verksamhetsutredningar (ex. funktionsprogram).  

Kostnader som uppstår under kommande förstudiefas kommer att belasta 
kommande fastighetsinvestering vid ett genomförande. Går projektet inte vidare till 
genomförande belastar kostnaden för förstudie utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden.  

7. Schablonberäknad investeringsutgift

I arbetet med kommunens investeringsbudget har en schabloniserad kostnad för 
gymnasieskola beräknats till ca 388 000 000 kr fördelat på fem-sex år.  Den 
schabloniserade kostnaden baseras på tidigare erfarenheter samt benchmarking och 
uppskattas till 388 000 kr/elev inklusive idrottshall, ingångsvärdet har varit 1 000 
nya elevplatser. Schablonvärden bygger på benchmarking framtagen av 
samhällsutvecklingskontoret 2019, bilaga 7.  

Kostnader för parkeringshus tillkommer och förstudien får utreda om den kommer 
belasta fastighetsinvesteringen eller om den ska utföras som ett kommersiellt p-hus 
och ägas av Varbergs Fastighets AB. 

Andel ombyggnader till följd av lokaloptimering inom befintliga lokaler utreds i 
förstudiefasen, vilket gör att kostnaden dessa är svåra att uppskatta i tidigt skede. 
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Dessa kostnader är ej medräknade i nuvarande schabloniserad kostnad utan 
kommer att tillkomma.  

Även kostnader för detaljplan och exploateringskostnader i samband med denna 
kommer att belasta projektet och tillkommer.  

Kostnader för evakuering är ej inräknat utan kommer att belasta nämndens 
driftbudget. 

Kostnader för inventarier är inte inräknat utan en schabloniserad kostnad för detta 
planeras att medtagas i kommande budgetarbete. 

I förstudien kommer kostnader specificeras och även en preliminär hyreskostnad tas 
fram. Även efter förstudiefas finns en viss kalkylosäkerhet +- 20 % av beräknad 
investeringskostnad. Det är viktigt att beakta att kostnader i tidiga skeden enbart är 
en prognos med relativt hög osäkerhet.  

8. Tidsram

Förstudie: Start 3e kvartalet 2021 – klar 1a kvartalet 2023.  
Beslut om budget: 4e kvartalet 2023.  
Genomförande: Start 1a kvartalet 2024 – klar 4e kvartalet 2028. 

9. Förteckning bilagor

Bilaga 1. Behovsanalys lokaler
Bilaga 2. Lokalrevision för UAN, december 2020.  
Bilaga 3a. Underlag för bedömning befintliga byggnader.  
Bilaga 3b. Underhållsplan PS. 
Bilaga 4. Lokaliseringsutredning, 2020-11-27. 
Bilaga 5. Volymstudie, 2020-12-18 
Bilaga 6.  PM volymstudie utvärdering från utbildnings- och 
arbetsmarknadsförvaltningen, 2021-01-26. 
Bilaga 7. Sammanställning av kostnadsjämförelse av nyproduktion kommunala 
lokaler, 2019-10-07. 



Åtgärdsval 

Datum Version 

ÅV – gymnasieskola, objekt 18812 2021-06-10 2,0 

Samhällsutvecklingskontoret 

28 (28) 

Revideringsförteckning 

Version Kapitel/sida Orsak/ändring Ansvarig 

2,0 Slutgiltig version till nämnd Jenny Jakobsson 



5. Budget 2022 och långtidsplan 2023-2026, information



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 2021-06-07 1 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

§ 33 Dnr UAN 2021/0088 

6. Redovisning enligt program för uppföljning 
och insyn av verksamhet som utförs av privata 
utförare 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden besluta 

1. Godkänna redovisning av uppföljning och insyn av verksamhet som

utförs av privata utförare med ett mindre tillägg.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 

Enligt kommunallagen ska fullmäktige för varje mandatperiod anta ett 
program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som 
utförs av privata utförare. I programmet ska det också anges hur 
fullmäktiges 
mål och riktlinjer ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. 

Privat utförare definieras i kommunallagen som en juridisk person eller 
enskild individ som har hand om vården av en kommunal angelägenhet. 
Det 
kan handla om olika företagsformer som aktiebolag, stiftelser, enskilda 
firmor, idébundna organisationer etc. 

Programmet omfattar all verksamhet som kommunen upphandlar inom 
alla 
verksamhetsområden, t.ex. vård och omsorg, kultur och fritid, hälso- och 
sjukvård, gata och park, fastighetsförvaltning, kommunikation och 
infrastruktur. 

Programmet omfattar inte fristående skolor och fristående förskolor då den 
verksamheten inte är upphandlad utan är reglerad genom tillståndsgivning. 
Även utförare av personlig assistens enligt socialförsäkringsbalken är 
undantagna. 

Kommunfullmäktige har uppdragit åt varje berörd nämnd att med 
utgångspunkt i detta program ansvara för att utförare (oavsett driftsform) 
inom nämndens ansvarsområde bedriver verksamheten enligt 

- de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller för verksamheten

- de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige och nämnd har
fastställt i verksamhetsplaner
- i juni månad varje år översiktligt redovisa till kommunstyrelsen på
vilket sätt avtal för privata utförare och uppdrag för kommunal regi följs
upp.

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag den 12 april 2021 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

Övervägande 

Inom utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområde 
finns 
nedanstående privata utförare. 

Peder Skrivas skola (PS) 

 Fordonsprogrammet inriktning transport. Utförare: CR-Johansson

Åkeri

 Bygg- och anläggningsprogrammet inriktning anläggningsförare.

Utförare: ME-skolan

 Skolskjuts. Utförare: Hallandstrafiken AB

Avtalen innehåller avtalspunkt ”Information och insyn” som stipulerar 
grundläggande krav. 

Vuxenutbildningen 

 Vård- och omsorgsprogrammet. Utförare: Hermods

 Barn- och fritidsprogrammet. Utförare: Hermods

 Industritekniska programmet. Utförare: Movant

 Bygg- och anläggningsprogrammet. Utförare: Movant

 Fordon- och transportprogrammet. Utförare: Movant

 VVS- och fastighetsprogrammet. Utförare: Movant

 El- och energiprogrammet. Utförare: Movant

 SFI. Utförare: Folkuniversitetet

 Allmänna teoretiska kurser på gymnasial nivå. Utförare:

Folkuniversitetet, Hermods

En gång per år (under våren) görs en skriftlig efterfrågad 
kvalitetsuppföljning 
från vuxenutbildningen hos respektive leverantör. Kvalitetsredovisningen 
som 
redovisas från de privata utförarna fungerar som avtalsuppföljning. 
Däremellan sker kontinuerliga uppföljningar från vuxenutbildningen i den 
dagliga driften. Varje tertial genomförs en genomlysning av verksamheten 
genom dialog om respektive utbildningsområde, samt branschrådsdialoger. 
I 
genomlysningen redovisas utfall, avhopp och förbättringar som eventuellt 
har 
genomförts utifrån tidigare dialog. Här redovisas också elevers progression. 

Yrkeshögskolan (YH) 

 Medicinsk sekreterare. Utförare: Folkuniversitetet

 Mjukvaruutvecklare. Utförare: Folkuniversitetet

 Systemutvecklare.NET. Utförare: Folkuniversitetet
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En gång per läsår görs en skriftlig enkät bland studerande, i enkäten ingår 
en rad frågor gällande utbildningsleverantörens genomförande.   
Det sker kontinuerliga uppföljningar med leverantörens personal i den 

dagliga driften och vid avstämningsmöten med leverantörens personal 

tillsammans med ansvariga chefer sker avtalsuppföljning på 

utbildningsnivå. Två gånger per termin hålls ett ledningsgruppsmöte för 

respektive utbildning. Vid ledningsgruppsmötet redovisas arbetet med det 

systematiska kvalitetsarbetet, det dagliga operativa arbetet per klass samt 

utvecklingsarbetet. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 
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Redovisning enligt program för uppföljning och 

insyn av verksamhet som utförs av privata 

utförare

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden besluta 

1. Godkänna redovisning av uppföljning och insyn av verksamhet som

utförs av privata utförare.

Beskrivning av ärendet 
Enligt kommunallagen ska fullmäktige för varje mandatperiod anta ett 
program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som 
utförs av privata utförare. I programmet ska det också anges hur fullmäktiges 
mål och riktlinjer ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. 

Privat utförare definieras i kommunallagen som en juridisk person eller 
enskild individ som har hand om vården av en kommunal angelägenhet. Det 
kan handla om olika företagsformer som aktiebolag, stiftelser, enskilda 
firmor, idébundna organisationer etc. 

Programmet omfattar all verksamhet som kommunen upphandlar inom alla 
verksamhetsområden, t.ex. vård och omsorg, kultur och fritid, hälso- och 
sjukvård, gata och park, fastighetsförvaltning, kommunikation och 
infrastruktur. 

Programmet omfattar inte fristående skolor och fristående förskolor då den 
verksamheten inte är upphandlad utan är reglerad genom tillståndsgivning. 
Även utförare av personlig assistens enligt socialförsäkringsbalken är 
undantagna. 

Kommunfullmäktige har uppdragit åt varje berörd nämnd att med 
utgångspunkt i detta program ansvara för att utförare (oavsett driftsform) 
inom nämndens ansvarsområde bedriver verksamheten enligt 

- de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller för verksamheten

- de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige och nämnd har
fastställt i verksamhetsplaner
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- i juni månad varje år översiktligt redovisa till kommunstyrelsen på
vilket sätt avtal för privata utförare och uppdrag för kommunal regi följs upp.

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag den 12 april 2021 

Övervägande 
Inom utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområde finns 
nedanstående privata utförare. 

Peder Skrivas skola (PS) 

 Fordonsprogrammet inriktning transport. Utförare: CR-Johansson

Åkeri

 Bygg- och anläggningsprogrammet inriktning anläggningsförare.

Utförare: ME-skolan

 Skolskjuts. Utförare: Hallandstrafiken AB

Avtalen innehåller avtalspunkt ”Information och insyn” som stipulerar 
grundläggande krav. 

Vuxenutbildningen 

 Vård- och omsorgsprogrammet. Utförare: Hermods

 Barn- och fritidsprogrammet. Utförare: Hermods

 Industritekniska programmet. Utförare: Movant

 Bygg- och anläggningsprogrammet. Utförare: Movant

 Fordon- och transportprogrammet. Utförare: Movant

 VVS- och fastighetsprogrammet. Utförare: Movant

 El- och energiprogrammet. Utförare: Movant

 SFI. Utförare: Folkuniversitetet

 Allmänna teoretiska kurser på gymnasial nivå. Utförare:

Folkuniversitetet, Hermods

En gång per år (under våren) görs en skriftlig efterfrågad kvalitetsuppföljning 
från vuxenutbildningen hos respektive leverantör. Kvalitetsredovisningen som 
redovisas från de privata utförarna fungerar som avtalsuppföljning. 
Däremellan sker kontinuerliga uppföljningar från vuxenutbildningen i den 
dagliga driften. Varje tertial genomförs en genomlysning av verksamheten 
genom dialog om respektive utbildningsområde, samt branschrådsdialoger. I 
genomlysningen redovisas utfall, avhopp och förbättringar som eventuellt har 
genomförts utifrån tidigare dialog. Här redovisas också elevers progression. 
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Yrkeshögskolan (YH) 

 Medicinsk sekreterare. Utförare: Folkuniversitetet

 Mjukvaruutvecklare. Utförare: Folkuniversitetet

 Systemutvecklare.NET. Utförare: Folkuniversitetet

En gång per läsår görs en skriftlig enkät bland studerande, i enkäten ingår en 
rad frågor gällande utbildningsleverantörens genomförande.   
Det sker kontinuerliga uppföljningar med leverantörens personal i den dagliga 

driften och vid avstämningsmöten med leverantörens personal tillsammans 

med ansvariga chefer sker avtalsuppföljning på utbildningsnivå. Två gånger 

per termin hålls ett ledningsgruppsmöte för respektive utbildning. Vid 

ledningsgruppsmötet redovisas arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet, 

det dagliga operativa arbetet per klass samt utvecklingsarbetet. 

En utförligare kvalitetsuppföljning av verksamhet som utförs av privata 
utförare ingår och redovisas som en del av nämndens systematiska 
kvalitetsarbete.   

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

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 

Maria Gustafsson Viktoria Thonäng 

Förvaltningschef Verksamhetsutvecklare 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 2021-06-07 1 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

§ 34 Dnr UAN 2021/0106 

7. Delegationsordning för utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden besluta 

1. Anta reviderad delegationsordning för utbildnings- och

arbetsmarknadsnämnden.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har genomfört en översyn 
av nämndens delegationsordning. Delegationsordningen har anpassats i 
syfte att följa en för kommunen enhetlig struktur. Det innebär bland annat 
att den tidigare benämningen delegeringsförteckning har ersatts med 
benämningen delegationsordning. Därutöver har övrig struktur, 
utformning och allmänt innehåll reviderats utifrån en kommungemensam 
mall. 

I övrigt har samtliga delegationspunkter setts över vad gäller innehåll, 
ansvarig delegat och laghänvisning. Bestämmelserna för gymnasieskolan 
och gymnasiesärskolan har slagits samman för att undvika upprepning och 
med anledning av att särskild utbildning för vuxna upphört som egen 
skolform, och istället blivit en del av vuxenutbildningen, utgör den inte 
längre ett eget avsnitt.  

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag den 19 maj 2021 

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

publicering på kommunens hemsida. 
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Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Viktoria Thonäng,  0340-69 70 81 

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 

Delegationsordning för utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden besluta 

1. Anta reviderad delegationsordning för utbildnings- och

arbetsmarknadsnämnden.

Beskrivning av ärendet 
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har genomfört en översyn av 
nämndens delegationsordning. Delegationsordningen har anpassats i syfte att 
följa en för kommunen enhetlig struktur. Det innebär bland annat att den 
tidigare benämningen delegeringsförteckning har ersatts med benämningen 
delegationsordning. Därutöver har övrig struktur, utformning och allmänt 
innehåll reviderats utifrån en kommungemensam mall. 

I övrigt har samtliga delegationspunkter setts över vad gäller innehåll, 
ansvarig delegat och laghänvisning. Bestämmelserna för gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan har slagits samman för att undvika upprepning och med 
anledning av att särskild utbildning för vuxna upphört som egen skolform, och 
istället blivit en del av vuxenutbildningen, utgör den inte längre ett eget 
avsnitt.  

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag den 19 maj 2021 

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

Maria Gustafsson Viktoria Thonäng 

Förvaltningschef Verksamhetsutvecklare 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen för kännedom och publicering på kommunens hemsida. 
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Allmänt om delegation 
Delegation innebär att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ger en delegat i uppdrag 
att på utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden vägnar fatta beslut i ett visst ärende eller 
ärendegrupp. Detta framgår av kommunallagen, KL, 6 kap. 37 § och 7 kap. 5 och 6 §.  
 
Överföring av beslutanderätt, det vill säga delegation, syftar till att utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden ska kunna avlastas rutinärenden och ägna sig åt övergripande och 
principiella frågor.  
 
Ett beslut som fattas med stöd av delegation likställs med ett beslut som utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden fattar, vilket betyder att beslutanderätten förs över från 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden till delegaten.  
 
Eftersom delegation innebär att beslutanderätten överförs till en delegat ska delegaten alltid 
överväga om det aktuella ärendet är av principiell art eller av större vikt, och om så är fallet 
ska beslutet lämnas till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.  
 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens reglemente 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens delegationsordning utgår från utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens reglemente. I reglementet, som är fastställt av 
kommunfullmäktige, framgår nämndens verksamhets- och ansvarsområden.  
 
Genom reglementet ger kommunfullmäktige utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i 
uppdrag att hantera ett visst område eller besluta i ärenden inom ramen för reglementet. I 
delegationsordningen delegerar utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i sin tur 
beslutanderätten i vissa ärenden till en delegat. 
 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens delegater 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden delegerar beslutanderätten till nämndens 
presidium, utskott, en ledamot eller ersättare i nämnden eller till en tjänsteperson. Detta 
framgår av KL, 6 kap. 37 § och 7 kap. 5 och 6 §. 
 
Blandad delegation är inte tillåten, det vill säga att utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden överlåter beslutanderätten till både förtroendevalda och 
tjänstepersoner. 
 
Förvaltningschefen får vidaredelegera till annan tjänsteperson enligt KL, 7 kap. 6 §. I de fall 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har medgivit vidaredelegering framgår det av 
respektive delegationspunkt. 
 

Villkorad delegation 
I delegationsordningen framgår de fall där delegaten ska samråda med annan part innan 
beslut i ärendet fattas.  Samrådet ska dokumenteras i delegationsbeslutet. 
 

Ersättare för delegater 
I delegationsordningen ges beslutanderätt till utpekad funktion. En delegat kan inte själv 
utse ersättare. Ersättare får inte heller utses av ett arbetsutskott eller en tjänsteperson.  
 



Vid jäv eller annan frånvaro av delegat övertas delegatens beslutanderätt av tillförordnad 
ersättare. Finns ingen tillförordnad ersättare övertar ersättare som är utpekad i 
delegationsordningen. Då beslutanderätt delegerats till tjänsteperson kan beslut också fattas 
av direkt överordnad tjänsteperson.  

En delegat kan även överlämna ärendet till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för 
beslut. 

Ärenden som inte får överklagas 
Enligt KL, 6 kap. 38 §, får beslut i följande ärenden inte delegeras: 

 Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, det vill säga
kommunstyrelsens övergripande ansvar för verksamheten.

 Framställningar eller yttrande till fullmäktige.

 Yttrande med anledning av att fullmäktiges beslut har överklagats.

 Yttrande med anledning av att kommunstyrelsens beslut har överklagats.

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

 Ärenden som enlig lag eller annan författning inte får delegeras.

Delegation i särskilt beslut 
De vanligaste förekommande ärendena samlas i utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 

delegationsordning, men nämnden kan också besluta om delegation i 

en viss fråga enligt särskilt beslut. 

Skillnad på delegationsbeslut och verkställighet 
I ett beslut som fattas med stöd av delegering finns ofta alternativa lösningar vilket innebär 
att delegaten gör vissa överväganden eller bedömningar inom ramen för ärendet. Det kallas 
för självständig beslutanderätt.  

Finns det inget utrymme för självständiga bedömningar talar man om verkställighet. Vid 
verkställighet är frågorna ofta redan är reglerade i tidigare beslut, lag, instruktion eller avtal. 
Det kan också vara frågor som verkställs inom ramen för redan fattade beslut om mål, budget 
och andra inriktningar.  

Återkallelse av delegerad beslutanderätt 
Beslut som fattas med stöd av delegering är juridiskt sett utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens beslut och kan inte ändras eller återkallas av nämnden. Rätten att 
fatta beslut överförs helt till delegaten.  

Nämnden kan dock när som helst återkalla sitt delegationsuppdrag eller föregripa beslut i 
ärenden som finns angivna i delegationsordningen. 

Jäv 
En delegat får inte delta i handläggning av ärenden där hon eller han är jävig. I sådant fall ska 
delegaten överlämna ärendet till aktuell ersättare eller utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden. Vad som menas med jäv följer av KL 6 kap. 28-32 §. 



Utformning av delegationsbeslut 
Delegationsbeslut följer samma princip som övriga beslut som fattas av utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden. Det innebär att delegationsbesluten alltid ska dokumenteras och 
följa den dokumentmall som finns för delegationsbeslut i aktuellt ärendehanteringssystem.  

I delegationsbeslutet ska det framgå vilket beslut som fattats, vad ärendet gäller, skäl som 
ligger till grund för beslutet, vem som fattat beslutet, avsnitt och punkt i 
delegationsordningen samt datum och diarienummer.  

Anmälan av delegationsbeslut 
Beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden. Även ett beslut som har fattats med stöd av vidaredelegation ska 
anmälas. Omfattningen av anmälan av delegationsbeslut framgår i KL, 6 kap. 40 § och 7 kap. 
8 §. 

Beslut som fattats enligt kommunallagen, KL, 6 kap.  39 §, brådskande ordförandebeslut, ska 
anmälas vid nämndens nästa sammanträde, vilket framgår av KL, 6 kap. 40 §.   

Syftet med anmälningsskyldigheten är att beslutet vinner laga kraft och att det tillkännages 
för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Ett beslut som är fattat på delegation vinner 
laga kraft tre veckor räknat från den dag då justerat protokoll från nämndens sammanträde 
tillkännages på kommunens anslagstavla.  

Det innebär att om ett delegationsbeslut inte anmäls till nämnden börjar inte 
överklagandetiden att löpa.  

Rutin för anmälan av delegationsbeslut 
Delegationsbeslut ska anmälas till nämnden. Anmälan sker genom att delegaten meddelar 
kansliet på e-postadress uan@varberg.se om aktuellt delegationsbeslut.   

Kansliet för därefter upp delegationsbeslutet för redovisning till nämnden på närmast 
efterföljande sammanträde.  

Överklagande av delegationsbeslut 
Delegationsbeslut överklagas enligt samma regler som för beslut fattade av nämnden. Det 
sker med stöd av kommunallagens regler om laglighetsprövning eller överklagande enligt 
förvaltningslagen. 

Tiden för att lämna överklagande är tre veckor. För överklagande som stödjer sig på 
kommunallagen räknas överklagandetiden från den tidpunkt när protokoll med det anmälda 
delegationsbeslutet anslås. För överklagande enligt förvaltningslagen räknas tiden från den 
dag den klagande fick ta del av beslutet. 

Förkortningar 
Lagar och bestämmelser 

KL Kommunallag 
FL Förvaltningslag 
GDPR General Data Protection Regulation 



SL Skollag 
GyF Gymnasieförordning 
DL Diskrimineringslag 
VuxF Förordning om vuxenutbildning 
OSL Offentlighet- och sekretesslag 

Politiska instanser och förtroendevalda 
AU Arbetsutskott 
Ordf. Ordförande 
V.ordf. Vice ordförande 



 

 

 
1. Allmänna ärenden 

Nummer Ärendegrupp Lagrum Delegat Kommentar 

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

6 kap. 39 § KL Ordförande  

1.2 Beslut att inte lämna ut handling 
och lämna ut handling med 
förbehåll 

2 kap. 12 TF samt 6 kap. 
3 § OSL 

Kommunjurist 
Förvaltningschef 
Registrator 
 
 

Kan överklagas till kammarrätten, OSL 6 
kap 8 § 
 
Utlämnande av allmän handling är 
verkställighet. 

1.3 Avvisning av för sent inkommit 
överklagande 

45 § FL Förvaltningschef  

1.4 Beslut att avstå yttrande  Förvaltningschef  

1.5 Beslut avseende jäv för 
tjänstepersoner 

7 kap. 4 § KL Förvaltningschef  

1.6 Rättelse av beslut  36 § FL Delegat i 
ursprungsbeslutet 

 

1.7 Ändring av beslut 37–39 §§ FL Delegat i 
ursprungsbeslutet 

 



1.8 Beslut om deltagande vid kurser 
och konferenser för 
förtroendevald 

Ordförande Bestämmelse om ersättningar och arvoden 
till förtroendevalda 

1.9 Tecknande av 
personuppgiftsbiträdesavtal i 
samband med tecknande av avtal 
om inköp eller försäljning av 
varor /tjänster 

Delegaten i 
ursprungsavtalet 

1.10 Tecknande av 
personuppgiftsbiträdesavtal som 
inte sker i samband med annat 
avtal 

Förvaltningschef 

1.11 Beslut i frågan om 
personuppgiftsincident ska 
anmälas till Datainspektionen 

Artikel 33 
dataskyddsförordningen 

Förvaltningschef 

1.12 Beslut att helt eller delvis avslå 
begäran från enskild om att få 
utöva sina rättigheter enligt 
dataskyddsförordningen 

Kommunjurist 

1.13 Utreda och vidta åtgärder mot 
kränkande behandling och 
diskriminering (trakasserier och 
sexuella trakasserier) 

6 kap 10 § SL 
2 kap 7 § DL 

Rektor 

1.14 Upprätta riktlinjer och rutiner för 
att förhindra trakasserier och 
sexuella trakasserier och sexuella 
trakasserier samt plan mot 
kränkande behandling  

6 kap 8 § SL 
3 kap 18 § DL 

Rektor Motsvarar enhetens likabehandlingsplan 

1.15 Revideringar i 
dokumenthanteringsplanen 
(redaktionella ändringar, 
ändringar av text under rubriker 
och i anmärkningar samt 
omflyttning av handlingstyper) 

Arkivansvarig Ej rätten att besluta om ändrade 
gallringsfrister eller att lägga till nya 
handlingstyper. 



1.16 Upphandling och avtal upp till ett 
värde av: 

a) 75 prisbasbelopp 
b) 25 prisbasbelopp 
c) 10 prisbasbelopp 
2 prisbasbelopp 

a) Arbetsutskott 
b) Förvaltningschef 
c) Avdelningschef 
Rektor/enhetschef 

2. Personal- och arbetsgivarärenden
Nummer Ärende Lagrum Delegat Kommentar 
2.1 Beslut om anställning av personal 

inom ekonomiska ramar 
Förvaltningschef 
med 
vidaredelegering 

2.2 Beslut om anställning av ej 
behörig lärare för en period 
längre än 6 månader  

2 kap. 19 § SL Förvaltningschef 
med 
vidaredelegering 

Anställning av ej behörig lärare är möjligt 
under högst ett år i taget enligt 2 kap. 18 § SL. 

2.3 Beslut om anställning, 
uppsägning eller avsked av 
avdelningschef eller liknande 

Förvaltningschef 

2.4 Beslut om uppsägning och avsked 
av personal  

Beslut om av avtal om 
anställningens upphörande, som 
innehåller avgångsvederlag eller 
annan ekonomisk uppgörelse 

Förvaltningschef i 
samråd med 
förhandlingschef 

2.5 Beslut om löneförmåner som inte 
är reglerade i lag eller avtal vid 
tjänsteledighet eller vid 
anställnings upphörande enligt 

Förvaltningschef i 
samråd med 
förhandlingschef 



 

 

personalutskottets fastställda 
riktlinjer 

2.6 Beslut om lön enligt Varbergs 
kommuns anvisning för 
lönesättning 

 Förvaltningschef 
med 
vidaredelegering 

 

 

 

3. Gymnasieskolan 
Nummer Ärendegrupp Lagrum Delegat Kommentar 
3.1 Beslut om tillhörighet till 

målgruppen samt mottagande i 
gymnasiesärskolan 

18 kap. 5 § och 19 
kap. 29 § SL 

Gymnasiechef Kan överklagas till skolväsendets 
överklagandenämnd, 28 kap. 12 § 

3.2 Behörighetsprövning samt beslut 
om mottagande till 
gymnasieskolan 

16 kap. 36 § SL Gymnasiechef Kan överklagas till skolväsendets 
överklagandenämnd, 28 kap. 12 § SL 

3.3 Behörighetsprövning och beslut 
om mottagande till 
programinriktat individuellt val 
eller till yrkesintroduktion som 
har utformats för en grupp elever 

17 kap. 14 § SL Rektor Kan överklagas till skolväsendets 
överklagandenämnd, 28 kap. 12 § SL 

3.4 Beslut om antagande av elev i 
gymnasiesärskolan  

18 kap. 12 § 1 st. 
SL 
7 kap. 13 § GyF 

Rektor  

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

19 kap. 29 § SL Rektor  

3.6 Beslut om placering av elev i 
gymnasiesärskolan 

19 kap. 29 § SL Gymnasiechef  

3.7 Beslut om dagarna för höst- och 
vårterminens början och slut 

3 kap. 2 § GyF Gymnasiechef  



3.8 Utredningsskyldighet gällande 
anmälan om kränkande 
behandling 

6 kap. 10 § SL Förvaltningschef 

3.9 Yttranden till olika myndigheter Förvaltningschef 
Gymnasiechef 

3.10 Beslut om avvikelse gällande 
innehåll i program för enskild 
elev på nationellt program 

16 kap. 14 § SL Rektor 

3.11 Besluta att delvis eller helt 
stänga av en elev inom 
gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan om: 

1. Eleven med otillåtna 
hjälpmedel eller på annat 
sätt försöker vilseledda vid 
bedömningen av elevens 
måluppfyllelse och 
kunskaper, 

2. Eleven stör eller hindrar 
utbildningens bedrivande,

3. Eleven utsätter någon annan 
elev eller av utbildningen 
berörd person för kränkande 
behandling, eller, 

4. Elevens uppförande på annat 
sätt inverkar negativt på 
övriga elevers trygghet och 
studiero 

5 kap. 17 § SL Rektor 

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

16 kap. 15 § SL 
9 kap 7 § GyF 

Gymnasiechef 



 

 

3.13 Beslut om att utbildning på 
introduktionsprogram får 
minskas om elev begär det och 
huvudmannen finner att det 
finns särskilda skäl för det 

17 kap 6 § SL Rektor  

3.14 Beslut om plan för utbildning på 
ett introduktionsprogram 

17 kap. 7 § SL Rektor  

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

17 kap. 11 § SL Rektor  

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

4 kap. 6 § GyF Rektor  

3.17 Beslut om vilka kurser som ska 
erbjudas som individuellt val 

4 kap. 7 § GyF Rektor  

3.18 Beslut om arbetsförlagt lärande 
på högskoleförberedande 
program  

4 kap. 12 § 2 st 
GyF 

Rektor  

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

4 kap. 13 § GyF Rektor  

3.20 Beslut om antal 
undervisningstimmar för varje 
kurs, varje ämnesområde, 
gymnasiearbete och 
gymnasiesärskolearbete samt om 

4 kap. 22 § GyF Rektor  



 

 

hur fördelningen av 
undervisningstiden ska fördelas 
över läsåren 

3.21 Beslut om antagning till 
programinriktat individuellt val 
eller till yrkesintroduktion 

6 kap. 1 § GyF Rektor  

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

6 kap. 5 § GyF Rektor  

3.23 Beslut om antagning till 
gymnasieskolan  

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

3.24 Beslut om antal platser som ska 
avsättas för fri kvot 

7 kap 3 § GyF Rektor  

3.24 Beslut om antagning till 
gymnasieskolan vid senare 
tidpunkt 

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

3.25 Beslut om byte av studieväg 7 kap 9 § GyF Rektor Överklagandeförbud enligt 28 kap 18 § SL 
3.26 Beslut om mottagande av 

nordisk sökande i 
gymnasieskolan 

7 kap 12 § GyF Rektor  

3.27 Beslut om vilka kurser som ska 
erbjudas som individuellt val 
inom gymnasiesärskolan 

4 kap. 7 a § GyF Rektor  

3.28 Inhämtade av yttrande och 
beslut om mottagande av elev i 
gymnasieskolan från annan 
kommun  

16 kap 48 § SL  
19 kap 13 § SL 

Gymnasiechef  

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

16 kap 48 § SL 
16 kap. 41 § SL 

Gymnasiechef  

3.30 Beslut om skolskjuts och 
reseersättning. 
 
 

Lag (1991:1110) 
om kommunens 
skyldigheter att 
svara för vissa 
elevresor 

Gymnasiechef Kan överklagas till skolväsendets 
överklagandenämnd, 28 kap. 12 § SL 
 
 



3.31 Besluta om distansundervisning 
om det behövs på grund av att 
lärare eller elever inte är eller 
har varit närvarande i  
skolenhetens lokaler därför att 
de följer eller har följt en 
rekommendation från 
Folkhälsomyndigheten som 
avser sjukdomen covid-19. 

11 a § förordning 
(2020:115) om 
utbildning på 
skolområdet och 
annan pedagogisk 
verksamhet vid 
spridning av viss 
smitta. 

Gymnasiechef 

3.32 Beslut om tilläggsbelopp till 
fristående gymnasieskola och 
gymnasiesärskola 

16 kap. 52 §, 17 
kap. 34 § och 19 
kap. 47 § SL 

Gymnasiechef Kan överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol. 

3.33 Beslut om inackorderingsstöd 15 kap. 32 § SL Gymnasiechef Kan överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol 

4. Kommunal vuxenutbildning
Nummer Ärendegrupp Lagrum Delegat Kommentar 
4.1 Mottagande och utredning av 

klagomål mot utbildningen 
4 kap. 7–8 §§ SL Rektor 

4.2 Upphörande av utbildning på 
kursen om eleven saknar 
förutsättningar för att 
tillgodogöra sig kursen eller 
annars inte gör tillfredställande 
framsteg 

20 kap 9 § SL Rektor Kan överklagas till skolväsendets 
överklagandenämnd, 28 kap. 12 § SL 

4.3 Antagning/mottagning till 
vuxenutbildning 

20 kap. 13–14 §§ SL Rektor Beslut om mottagande kan överklagas till 
skolväsendets överklagandenämnd, 28 kap. 12 § SL 

4.4 Yttrande över elevers skolgång i 
en annan kommun  

20 kap. 14 § SL Rektor 



4.5 Beslut om nationella kurser 2 kap. 9 § VuxF Rektor 
4.6 Beslut om ersättning till andra 

kommuner/interkommunal 
ersättning 

20 kap. 15 § SL Rektor Kan överklagas till skolväsendets 
överklagandenämnd, 28 kap. 12 § SL 

4.7 Besluta att delvis eller helt 
stänga av en elev inom 
kommunal vuxenutbildning om: 

1. Eleven med otillåtna 
hjälpmedel eller på annat 
sätt försöker vilseledda vid 
bedömningen av elevens 
måluppfyllelse och 
kunskaper, 

2. Eleven stör eller hindrar 
utbildningens bedrivande,

3. Eleven utsätter någon annan 
elev eller av utbildningen 
berörd person för kränkande 
behandling, eller, 

4. Elevens uppförande på 
annat sätt inverkar negativt 
på övriga elevers trygghet 
och studiero 

5 kap 17 § SL Rektor 

4.8 Avge yttrande till olika 
myndigheter 

2 kap. 8 § SL Förvaltningschef 
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Delegationens syfte 

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

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

Vilka beslut kan delegeras 

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

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

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

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

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

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

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

 Framställningar eller yttranden till fullmäktige

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

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

 Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden

 Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.

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

Utövande av delegeringsrätt 

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

Anmälan av delegeringsbeslut 

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

Gymnasieskolan/Gymnasiesärskolan: Rektorers ansvar 

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

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

Överklagande 

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

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

Laglighetsprövning 

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

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

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

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

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

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

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

Vilka ärenden som går att överklaga genom förvaltningsbesvär och till vilken instans framgår 
av delegeringsförteckningen i kolumnen ”Kommentar”. Förkortningar Lagrum Förkortning 
Skollag (2010:800) SL Skolförordning (2011:185) SF 

Arbetsmarknadsenheten 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har tagit över verkställighet i 
Arbetsmarknadsenheten men myndighetsutövning kvarstår i Socialnämnden, därav inga 
delegerade beslut. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för kompetens och 
arbetsmarknadsfrågor.  



6 

Bilaga 1.  

Delegeringsförteckning 

1. Allmänna ärenden Delegat   Anmärkning 
1.1 Beslut om större 

förändringar i 
förvaltningsorganisationen 
inom ramen för nämndens 
ansvarsområde  

Arbetsutskott 

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

Ordförande 

1.3 Yttranden i ärenden som är 
av enklare art  

Förvaltningschef Kommunlagen 6 kap 
37 § 

1.4 Yttranden i ärenden som 
nämnden inte är berörd av 
kan lämnas utan yttrande. 

Förvaltningschef 

1.5 Avvisning av för sent 
ankommet överklagande 

Förvaltningschef  Förvaltningslagen 24§ 
(SFS1986:223) 

1.6 Beslut att avvisa för sent 
inkommit överklagande 

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

1.7 Omprövning/rättelse av 
beslut 

Delegat som fattat 
ursprungsbeslutet 

Förvaltningslagen 27§ 

1.8 Beslut om att överklaga 
dom eller beslut 

Arbetsutskott 

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

Ordförande 

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

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

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

Förvaltningschef  
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1.12 Samverkansavtal av icke 
principiell eller politisk 
karaktär 

Förvaltningschef T.ex. samverkansavtal
mellan olika
förvaltningar eller
andra kommuner.

Samverkansavtal som 
faller inom en 
verksamhets 
ansvarsområde och den 
löpande driften är ren 
verkställighet. 

Samverkansavtal som 
är av principiell eller 
politisk karaktär 
delegeras inte.  De 
beslutas om av 
nämnden och 
undertecknas av 
ordföranden.  
KS ansvarar för 
elitsatsningar 

1.13 Teckna sponsringsavtal där 
kommunen är mottagare 

Avdelningschef i samråd 
med förvaltningschef 

1.14 Utlånings avtal Avdelningschef i samråd 
med förvaltningschef 

1.15 Driftsavtal Avdelningschef i samråd 
med förvaltningschef 

T.ex. vid avtal om att
lägga ut verksamhet på
entreprenad i de fall
avtalet inte innebär
några organisatoriska
förändringar.

1.16 Nyttjanderättsavtal Avdelningschef i samråd 
med förvaltningschef 

Ex. hyresavtal med 
tidsbegränsning 

1.17 Vid avtalsbrott häva avtal 
inom nämndens 
verksamhetsområde 

Arbetsutskott 

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

Förvaltningschef med 
vidaredelegering 

1.19 Mottagande av donation Förvaltningschef med 
vidaredelegering 
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Mottagande av donation av 
större värde eller allmänt 
intresse  

Arbetsutskott 

1.20 Deltagande vid kurser och 
konferenser för 
förtroendevalda 

Ordförande Bestämmelse om 
ersättningar och 
arvoden till 
förtroendevalda. 

1.21 Tecknande av 
personuppgiftsbiträdesavtal 
i samband med tecknande 
av avtal om inköp eller 
försäljning av varor/ tjänster 

Delegaten i ursprungsavtalet 

1.22 Tecknande av 
personuppgiftsbiträdesavtal 
som inte sker i samband 
med annat avtal.  

Kommundirektören 

1.23 Beslut i frågan om 
personuppgiftsincident ska 
anmälas till 
Datainspektionen enligt 
artikel 33 i 
dataskyddsförordningen. 

Förvaltningschef 

1.24 Beslut att helt eller delvis 
avslå begäran från enskild 
om att få utöva sina 
rättigheter enligt 
dataskyddsförordningen.  

Kommunjurist 

2. Offentlighet och
sekretess

Delegat Anmärkning 

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

Kommunjurist Tryckfrihetsförordningen 
2 kap 12, 14 §§, 
Offentlighets- och 
sekretesslag 6 kap 3,4, 5 
§§, 10 kap 14 §

Kan överklagas till 
Kammarrätten, 
Offentlighets- och 
sekretesslag 6 kap 8 § 

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

Rektor Tryckfrihetsförordningen 
2 kap 12, 14 §§, 
Offentlighets- och 
sekretesslag 6 kap 3,4, 5 
§§, 10 kap 14 §
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handlingar som 
förvaras/diarieförs på UA-
förvaltningens kansli 

Kan överklagas till 
Kammarrätten, 
Offentlighets- och 
sekretesslag 6 kap 8 § 

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

Verksamhetschef 
Skolhälsovården 

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

3.      Ekonomi Delegat Anmärkning 
3.1 Beslut om tilläggsbelopp till 

fristående gymnasieskola 
och gymnasiesärskola 

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

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

 
 
Arbetsutskott 
Förvaltningschef 
Avdelningschef 
Rektor/ Enhetschef 

 
  

3.3 Beslut om 
inackorderingsstöd 

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

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

Gymnasiechef Enligt UAN;s riktlinje 

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

Gymnasiechef Enligt UAN:s riktlinje 

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

3.7 Antagande av anbud vid 
upphandling 
 
a) Upp till 20 prisbasbelopp 
 
b) Upp till 10 prisbasbelopp 
 

 
 
 
Arbetsutskott 
 
Förvaltningschef eller 
avdelningschef efter samråd 
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c) Upp till ½ prisbasbelopp 

med förvaltningschef 
 
Avdelningschef 
 

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

Samtliga avdelningschefer  
 
 
 
Arbetsutskott  

 

 

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

Samtliga avdelningschefer 
 
 
 
 
Arbetsutskott  

 

3.10 Avsteg från tillämpning av 
fastställda hyror och avgifter  

Förvaltningschef med 
vidaredelegering  

 

 
 

4 Arbetsmiljö/Personal/ 

Organisation 

Delegat  Anmärkning 

4.1          Att delegera arbetsmiljöansvar till: 
 
a) Förvaltningschef  
 
b) Avdelningschef  
 
c) Enhetschef 

 
 
Ordförande 
 
Förvaltningschef 
 
Samtliga 
avdelningschefer 

 
 
 
Sker enligt 
kommunövergripande 
rutiner. 
 
 

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

Förvaltningschef  
 
 
Förvaltningschef  
samråd 
förhandlingschef 
 
 
 
 
 
Förvaltningschef med 
vidaredelegering  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 Beslut om löneförmåner som inte är 
reglerade i lag eller avtal vid 

Förvaltningschef i 
samråd med 
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tjänstledighet eller vid 
anställningens upphörande. 
Förvaltningschefen i enighet med 
personalutskottets riktlinjer. 

förhandlingschef 

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

Förvaltningschef med 
vidaredelegering 

Skollagen 2 kap 19 § 

4.5 Frågor som berör underställd 
förvaltningsorganisation 

Förvaltningschef med 
vidaredelegering 

5. Gymnasieskolan Delegat Anmärkning 

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

5.2 Mottagande av rektors 
anmälan om kränkande 
behandling  

Förvaltningschef Skollagen 6 kap 10 § 

5.3 Utredningsskyldighet 
gällande anmälan om 
kränkande behandling 

Rektor Skollagen 6 kap 10 § 

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

Gymnasiechef Skollagen 2 kap 8 § 

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

Förvaltningschefen Skollagen 2 kap 8 § 

5.6 Beslut om avvikelse för 
enskild elev på nationellt 
program 

Rektor Skollagen 16 kap 14 § 

5.7 Avstängning i de frivilliga 
skolformerna,  kommunal 
vuxenutbildning och särskild 
utbildning för vuxna får 
huvudmannen besluta att helt 
eller delvis stänga av en elev 

Rektor Skollagen 5 kap 17 § 
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om 

1. eleven med otillåtna
hjälpmedel eller på annat sätt 
försöker vilseleda vid 
bedömningen av elevens 
måluppfyllelse och kunskaper 

2. eleven stör eller hindrar
utbildningens bedrivande, 

3. eleven utsätter någon
annan elev eller av 
utbildningen berörd person 
för kränkande behandling, 
eller 

4. elevens uppförande på
annat sätt inverkar negativt på 
övriga elevers trygghet och 
studiero. 

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

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

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

Gymnasiechef Skollagen 16 kap 36 § 

Kan överklagas till 
skolväsendets 
överklagandenämnd, SL 
28 kap 12 § 

5.10 Beslut om att utbildning på 
introduktionsprogram får 
minskas om elev begär det 
och huvudmannen finner att 
det är förenligt med elevens 
utbildning 

Rektor SL 17 kap 6 § 

5.11 Beslut om plan för utbildning 
på ett introduktionsprogram 

Rektor Skollagen 17 kap 7 § 

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

Rektor Skollagen 17 kap 11 § 



13 

skäl föreligger 
5.13 Beslut om behörighet och 

mottagande till 
programinriktat individuellt 
val eller till yrkesintroduktion 
som har utformats för en 
grupp elever 

Rektor Skollagen 17 kap 14 § 

Kan överklagas till 
skolväsendets 
överklagandenämnd, SL 
28 kap 12 § 

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

Rektor Gymnasieförordningen 4 
kap 6 § 

5.15 Beslut om vilka kurser som 
ska erbjudas som individuellt 
val 

Rektor Gymnasieförordningen 4 
kap 7 § 

5.16 Beslut om arbetsplatsförlagt 
lärande på 
högskoleförberedande 
program 

Rektor Gymnasieförordningen 4 
kap 12 § 2 st 

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

Rektor Gymnasieförordningen 4 
kap 13 § 

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

Rektor Gymnasieförordningen 4 
kap 22 § 

5.19 Beslut om antagning till 
programinriktat individuellt 
val eller till yrkesintroduktion 

Rektor Gymnasieförordningen 6 
kap 1 § 

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

Rektor Gymnasieförordningen 6 
kap 5 §, 7 kap 7 § 

5.21 Beslut om antagning till 
gymnasieskolan 

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

5.22 Beslut om antal platser för fri 
kvot 

Rektor Gymnasieförordningen 7 
kap 3 § 
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5.23 Beslut om antagning till 
gymnasieskolan vid senare 
tidpunkt 

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

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

 

5.25 Beslut om mottagande av 
nordisk sökande i 
gymnasieskolan 

Rektor Gymnasieförordningen 12 
kap 7 § 

5.26 Beslut om mottagande av 
övriga utländska sökande i 
gymnasieskolan 

Rektor Gymnasieförordningen 12 
kap 11 § 

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

Gymnasiechef SL 16 kap 48 §, 19 kap 41 
§ 

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

Gymnasiechef SL 16 kap 48 §, 19 kap 13 
§ 

5.29 Beslut om elevresor Gymnasiechef Lag (1991:1110) om 
kommunens skyldigheter 
att svara för vissa 
elevresor 

 

6.  Gymnasiesärskolan Delegat  Anmärkning 

6.1 Beslut om tillhörighet till 
målgruppen samt mottagande i 
gymnasiesärskolan 

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

Kan överklagas till 
skolväsendets 
överklagandenämnd, 
Skollagen 28 kap 12 § 

6.2 Beslut om antagning av elev i 
gymnasiesärskolan 

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

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

Rektor 19 kap. 29 § 
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vårdnadshavare 
6.4 Beslut om arbetsplatsförlagt 

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

Rektor Gymnasieförordningen 4 
kap 13 § 

6.5 Beslut om vilka kurser som ska 
erbjudas som individuellt val 

Rektor Gymnasieförordningen 4 
kap 7 a § 

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

Rektor Gymnasieförordningen 4 
kap 22 § 

6.7 Beslut om placering av elev i 
gymnasiesärskola 

Gymnasiechef Skollagen 19 kap 29 § 

Avslagsgrund enligt 
paragrafens 2 st kan 
överklagas till 
skolväsendets 
överklagandenämnd, 
Skollagen 28 kap 12 § 

6.8 Avge yttrande över placering av 
elev i gymnasiesärskola i annan 
kommun 

Gymnasiechef Skollagen 16 kap 48 §, 19 
kap 13 § 

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

Gymnasiechef SL 16 kap 48 §, 19 kap 41 
§ 

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

Gymnasiechef Skollagen 2 kap 8 § 
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7. Grundläggande och gymnasial
vuxenutbildning Delegat Anmärkning 

7.1 Fastställa kursorganisation för 
gymnasial vuxenutbildning 

Förvaltningschef 
med vidardelegation 

7.2 Avslå eller bevilja ersättning till 
andra kommuner/interkommunal 
ersättning  

Rektor för Gruv och 
Gy vux 

Skollag 2010:800 

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

Rektor för Gruv och 
Gy vux 

Skollag 2010:800 

7.4 Mottagande av rektors anmälan 
om kränkande behandling  

Förvaltningschef Skollagen 6 kap 10 § 

7.5 Utredningsskyldighet gällande 
anmälan om kränkande 
behandling 

Rektor Skollagen 6 kap 10 § 

7.6 Avstängning i de frivilliga 
skolformerna,  kommunal 
vuxenutbildning och särskild 
utbildning för vuxna får 
huvudmannen besluta att helt eller 
delvis stänga av en elev om 

1. eleven med otillåtna
hjälpmedel eller på annat sätt 
försöker vilseleda vid 
bedömningen av elevens 
måluppfyllelse och kunskaper 

2. eleven stör eller hindrar
utbildningens bedrivande, 

3. eleven utsätter någon annan
elev eller av utbildningen berörd 
person för kränkande behandling, 
eller 

4. elevens uppförande på annat
sätt inverkar negativt på övriga 
elevers trygghet och studiero. 

Rektor Skollagen 5 kap 17 § 

7.7 Avstängningstid från viss 
utbildning med praktiska inslag 

Rektor Skollagen 5kap 20 § 

7.8 Huvudmannen får besluta att 
utbildningen på kursen ska 
upphöra, om eleven saknar 
förutsättningar att tillgodogöra sig 
utbildningen eller annars inte gör 
tillfredsställande framsteg. 

Rektor Skollagen 20 kap 9§ 
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7.9 Avge yttrande till 
Skolinspektionen, Barn- och 
elevombudet, 
Diskrimineringsombudsmannen 
och förvaltningsdomstol i 
ärenden som rör enskilda elever, 
såvida yttrandena inte avser 
skadestånd, vite eller andra 
ersättningar 

Rektor Skollagen 2 kap 8 § 

8. Särskild utbildning för vuxna
(Lärvux)

Delegat Anmärkning 

8.1 Beslut om mottagande i 
särskild utbildning för vuxna 

Gymnasiechef Skollagen 21 kap 7 § 

Kan överklagas till 
skolväsendets 
överklagandenämnd, 
Skollagen 28 kap 12 § 

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

Rektor Skollagen 21 kap 7 § 

Kan överklagas till 
skolväsendets 
överklagandenämnd, 
Skollagen 28 kap 18 § 

8.3 Beslut om upphörande av 
utbildningen för en elev i 
särskild utbildning för vuxna 

Rektor Skollagen 21 kap 9 § 

Kan överklagas till 
skolväsendets 
överklagandenämnd, 
Skollagen 28 kap 12 § 

8.4 Beslut om återinträde i särskild 
utbildning för vuxna 

Rektor Skollagen 21 kap 9 § 3 

Kan överklagas till 
skolväsendets 
överklagandenämnd, 
Skollagen 28 kap 12 § 

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

Rektor Skollagen 21 kap 6 § 



8. Förvaltningen informerar



9. Delegationsbeslut

Delegeringsbeslut UAN 2021/0103-3, Delegeringsbeslut i fråga om personuppgiftsincident ska 
anmälas till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), förvaltningschef Maria Gustafsson

Delegeringsbeslut UAN 2021/0155-1, Ordförandebeslut om återgång till ordinarie undervisning 
för vuxenutbildningen, nämndsordförande Eva Pehrsson-Karlsson (C)

Delegationsbeslut UAN 2021/0158-1, Ordförandebeslut om återgång till ordinarie undervisning 
för yrkeshögskolan (YH), nämndsordförande Eva Pehrsson-Karlsson (C)
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