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Inledning 

Från och med januari 2019 startade arbetet i den nya utbildnings-och 

arbetsmarknadsnämnden upp. Nämndens ansvarsområden är inte nya, men har tidigare legat 

under tre olika nämnder. Varbergs strategiska mål ”Ett samhälle för alla” och ”Livskraftigt 

näringsliv” tydliggör syftet med att sammanföra gymnasium, Campus och 

arbetsmarknadsenheten och vuxenutbildning under en nämnd. Verksamheter, som redan har 

goda resultat, ska genom samordning skapa ännu bättre förutsättningar för enskilda personer 

att komma vidare i sina studier eller till arbete. 

Varberg har en kommunal gymnasieskola, Peder Skrivare, där ca 80% av kommunens 

ungdomar är elever. En hög andel av personalen har legitimation och trivselenkäter visar goda 

resultat. 

Varberg har en positiv trend och högre måluppfyllelse än liknande kommuner, länet och rikets 

alla kommuner avseende hur många gymnasieelever som tar examen eller får studiebevis inom 

tre år. Över 90% som avslutade yrkesprogram våren 2019 gick direkt ut i arbete efter avslutade 

studier. 

Individuell bedömning måste göras för de elever som har behov av särskilt stöd. Det 

förebyggande arbetet måste alltid ligga i framkant och sker som en naturlig del i skolans 

verksamhet. På Peder Skrivares skola har under hösten 2019 startats upp ett specialpedagogisk 

team, vars arbete bland annat riktar sig till elever med NPF. 

Kommunen har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar som inte fullgjort sin 

skolplikt, men inte fyllt 20 år och inte fullföljt sin gymnasieutbildning. Skolan söker aktivt upp 

dessa elever för att stötta till fortsatta studier. 

Nämnden har tagit fram en behovsanalys kring framtidsbehoven för gymnasieundervisning i 

Varberg. I en växande kommun ska eleverna erbjudas god utbildning, antingen i egen regi eller 

med fristående aktörer. I samarbete med nämnden går nu Kommunstyrelsen vidare med 

planeringen. 

På Campus erbjuds högskole-och yrkeshögskoleutbildningar framtagna i nära samverkan med 

näringslivet. 

Utbildningarna sker tillsammans med närliggande universitet och högskolor. Antalet 

tillgängliga högskoleplatser i riket är just nu något högre än antalet sökande. Campus har med 

sitt läge intill Varbergs station en hög andel studenter från andra kommuner. 

Näringslivet har en viktig roll att i dialog med kommunen rusta för utbildningar. En väl 

fungerande kompetensförsörjning kännetecknas av en effektiv matchning av utbud och 

efterfrågad kompetens. 

Även kommunen är i detta avseende en arbetsgivare som har behov av högskoleutbildad 

personal, inte minst när det gäller sjuksköterskor och förskollärare. 

Inom ramen för Campus ryms även Alexandersoninstitutet, som fungerar som en mötesplats, 

mäklare och motor för forskning. 

Syftet är att bidra till näringslivet genom nätverk och projektsatsningar. Vinsten är i 

förlängningen bidrag till ökad konkurrenskraft i regionen och ökat fokus på 

internationalisering. 

Ett tiotal projekt pågår med fokus på bland annat hållbart byggande och solenergi. 
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Arbetsmarknadsenhet, vuxenutbildningen och integrationsenheten är verksamheter som från 

och med sommaren 2019 lagts samman till en gemensam avdelning under nämnden. 

Samverkan med dessa verksamheter bedrivs i nära samverkan med Arbetsförmedling, 

Försäkringskassa och Socialnämnd är fortsatt aktivt i syfte att hjälpa fler människor till studier 

eller egen försörjning. 2,0 miljoner ytterligare läggs från och med 2021 på att stärka upp 

arbetsmarknadsinsatser. 

”Utbildning som leder till arbete, studier och goda möjligheter att försörja sig” är det 

vägledande målet för nämndens samtliga verksamhetsdelar. Det livslånga lärandet skapar 

självförtroende hos individer och motverkar utanförskap. 

Eva Pehrsson-Karlsson 

Ordförande utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
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Mål och inriktning 

Nämndsmål 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har beslutat om följande nämndsmål för perioden 

2020-2023: 

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

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

3. Gemensamma mötesplatser för utbildning och arbetsliv stärker elevers och studenters

valkompetens och näringslivets utveckling.

Målen utgår från kommunfullmäktiges strategiska målområden och prioriterade mål för 

perioden 2020-2023. De av kommunfullmäktiges strategiska målområden som utbildnings- 

och arbetsmarknadsnämnden tar särskilt ansvar för är Ett samhälle för alla och Livskraftigt 

näringsliv. 

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

alla 

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

alla svarar upp mot fullmäktiges strategiska målområde Ett samhälle för alla. 

Alla elever och studenter ska nå kunskapskraven för sin utbildning och därmed rustas för 

fortsatta studier och yrkesliv. Det ska skapas förutsättningar för ett livslångt lärande för alla 

och flexibla möjligheter till lärande ska utvecklas. Samtliga elever inom nämndens 

ansvarsområde ska erbjudas en öppen, jämställd och inkluderande miljö som är fri från 

diskriminering och där mångfald ses som en tillgång. 

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

försörja sig 

Nämndsmålet Utbildning och insatser leder till arbete, studier och goda möjligheter att 

försörja sig svarar upp mot fullmäktiges strategiska målområde Livskraftigt näringsliv. 

Det är viktigt att skapa attraktiva utbildningar med hög kvalitet som är anpassade efter 

näringslivets behov av kompetens. Kvalitet och omfattning i programutbud för 

gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, vuxenutbildningen och yrkeshögskolan ska fortsätta 

utvecklas. 

Individer som behöver försörjningsstöd ska ges möjlighet till egenförsörjning genom 

yrkesutbildningar, coaching, praktikplatser och arbetsförberedande stöd. Ungdomars 

möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden ska prioriteras. 

Gemensamma mötesplatser för utbildning och arbetsliv stärker elevers och 

studenters valkompetens och näringslivets utveckling 

Nämndsmålet Gemensamma mötesplatser för utbildning och arbetsliv stärker elevers och 

studenters valkompetens och näringslivets utveckling svarar upp mot fullmäktiges strategiska 

målområde Ett samhälle för alla och Livskraftigt näringsliv. 

För att stärka kopplingarna mellan utbildning och arbetsliv behöver gemensamma 

mötesplatser skapas på olika nivåer och med olika inriktningar. Elever och studenter ska ges 

möjlighet till kvalitativ studie- och yrkesvägledning och genom sin utbildning på olika sätt 
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erbjudas möjlighet att komma i kontakt med arbetslivet. Viktiga delar är jobbskuggning, 

studiebesök, anordnade branschdagar samt Arbetsförlagt lärande (APL) och Lärande i arbete 

(LIA). 

Mötesplatser och forum för samarbete och samverkan med det lokala näringslivet, akademier 

och arbetsmarknadens aktörer ska fortsätta utvecklas. Kommunen behöver arbeta för en 

samlad strategi och gemensam dialog med näringslivet. 
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Planeringsförutsättningar 

Nuläge i verksamheten 

Förutsättningarna i kommunfullmäktiges budgetbeslut 2020 och för perioden 2021 till 2024 

är föregående års budget med kompensation för löne- och kostnadsökningar samt för 

volymförändringar. Till detta kommer effektiviseringskravet på 1 % per år under perioden. 

Förutom detta så har kommundirektören i kommunfullmäktiges budget för 2020 fått ett 

uppdrag enligt följande: 

"Omställning och anpassning av verksamheten 

Kommundirektören får i uppdrag att inför budget 2021, i samråd med koncernledningen, ta 

fram förslag på åtgärder för att ställa om och anpassa organisationen samt öka intäkterna så 

att planperiodens ekonomiska utmaningar hanteras. Föreslagna åtgärder ska vara utöver 

nämndernas effektiviseringskrav på verksamheterna. Åtgärderna ska ge en ekonomisk effekt 

om 70 mnkr från år 2021. Uppdraget återrapporteras som ett arbetsmaterial löpande under 

våren 2020 till KSAU och är ett underlag för kommunfullmäktiges beslut om 

planeringsförutsättningar inför budget 2021." 

Åtgärderna är inte nämndspecifika men kommer troligtvis att påverka alla nämnder och bolag 

och då är det viktigt att åtgärderna är långsiktiga och innebär så små kvalitetssänkningar som 

möjligt i kärnverksamheten. Arbete måste påbörjas under våren 2020 när 

kommundirektörens uppdrag har levererats till KSAU. För UAN:s del sker detta i samband 

med kommande budgetarbete. 

Utblick 

Nämndens utmaning är att i en svikande konjunktur göra nedskärningar i sina verksamheter, 

då nämndens verksamheter, utbildning, arbetsmarknad och integration är avgörande för att 

dämpa konjunkturnedgången. 

I ekonomirapporten från SKL som presenterades i oktober står det följande: 

Statliga neddragningar ökar trycket på kommunerna 

Förutom trycket från demografin, framförallt det växande antalet äldre och yngre, måste 

kommunerna hantera konsekvenserna av att staten drar ner på sina resurser på ett sätt som 

övervältrar ansvaret till kommunerna. 

Statens neddragning av Arbetsförmedlingen innan det utarbetats något annat alternativ, gör 

att kommunerna får ta ett allt större ansvar för arbetsmarknadsfrågor. Dels drar 

Arbetsförmedlingen ned antalet kontor och dels minskas ersättningen till de 

arbetsmarknadspolitiska programmen kraftigt. (SKL Ekonomirapporten oktober 2019 sid 7). 

Det är viktigt att hantera ökade kostnader för kommunen med anledning av statens 

neddragningar av resurser  och där ansvaret övervältras till kommunsektorn. Vid ökade 

försörjningsstödskostnader är det rimligt att kraven på motprestation i första hand är i någon 

form av kommunal sysselsättningsåtgärd via arbetsmarknadsenheten. Nämnden tillförs i 

kommunfullmäktiges budget från och med 2021 två miljoner kr för detta. 

En annan del är utbildningsspåret där det för den enskilde kan finnas bättre 

finansieringsmöjligheter än försörjningsstöd, tex genom att studiestartstödet inte kommer att 

tas bort som tidigare aviserats. 
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Nämndens uppdrag och ekonomiska ram enligt kommunfullmäktiges 
budget 

Budget 2019 Prognos 2019 Budget 2020 

318,9 318,9 332,6 

Nämnden ram är på 332,6 mnkr efter effektiviseringskravet på 1% samt med uppräkning av 

löne-och prisökningar. Till detta kommer volymkompensation för åldersgruppen 16 -18 år. 

När det gäller statsbidrag så är det främst omställningen inom arbetsförmedlingen som 

påverkar.  
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Internbudget 2020 

Verksamhetsförändringar 

Nämnden har hanterat effektiviseringskravet på 1 % men behöver även vidtaga anpassningar 

för att möta de minskade statsbidragen och då främst de från Arbetsförmedlingen. 

En sviktande konjunktur som nu börjar visa sig kommer att ställa krav på verksamheten att 

inom befintliga eller lägre ram möta en ökad volym. 

Detaljbudget 

Budget 2019 
tkr 

Prognos 2019 
tkr 

Budget 2020 tkr 

Nämnd 1 400 1 400 1 400 

Stab och administration 6 427 6 427 

Stab, adm. o kommunikation 17 555 

Peder Skrivares skola 242 352 242 352 252 509 

CLL 47 918 47 918 

Campus Varberg 21 187 

Arbetsmarknadsenhet (AME) 20 794 20 794 

AME, integration o vuxenutbildning 39 949 

SUMMA 318 891 318 891 332 600 

Den organisationsförändring som genomfördes 1 juli 2019 har nu även hanteras i 2020 års 

internbudget. På totalen innebär detta drygt en miljon kr i lägre kostnader 2020 då 

organisationen har minskat med en avdelningschef. 

Effektiviseringskravet på 1%, som motsvarar 3 148 tkr, har för 2020 har hanterats enligt 

följande: 

Minskat med en avdelningschef - 1 100 tkr 

Fler elever i gymnasiet - 800 tkr 

Generell besparing - 1 248 tkr (0,4%) 

Nämnd 

Under 2020 har det planerats för färre nämndsammanträden än under tidigare år, dvs 8 

sammanträden 2020 mot 11 2019. 

Stab, adm. och kommunikation 

Kommunikationsenheten som tidigare funnits på Campus Varberg organiseras nu centralt i 

förvaltningen. 

Det finns en central pott avsatt inom staben under förvaltningschefens ansvar på 3 080 tkr. 
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Peder Skrivares skola 

PS är ett starkt varumärke. Gymnasieskolan erbjuder en bred palett av utbildningar, med hög 

kvalitet, vilket stödjer Varbergs vision om att ”förenkla människors vardag och inspirera dem 

att uppnå sina drömmar”. Kvaliteten i samtliga utbildningar är god och ska bibehållas och 

utvecklas. Samarbete med näringslivet för att göra utbildningarna adekvata för 

arbetsmarknaden är väsentligt. 

Varberg är en starkt växande kommun. Den kommunala gymnasieskolan måste förberedas för 

att kunna möta fler elever. 

år antal invånare 16 - 18 
år 

ökning i procent jämfört med 2018 

2018 2 019 

2021 2 262 12 % 

2030 2 769 37 % 

2017 var det drygt 72 % av Varbergseleverna som gick på PS. Målsättningen var då 80 % och 

den är nu nådd. 

Skolans lokaler måste vara adekvata för framtida utveckling. 

*Behovsanalys har beslutats och åtgärdsplan för att möta en ökade volymen behöver tas fram

senast 2020.

* Fortsatt arbete med övergångar grundskola- gymnasieskola

*Programmen utvecklas vidare och platser utökas

Specialpedagogisk enhet har startas under hösten 2019 och behöver utvecklas eftersom 

behovet kommer att öka. 

Arbetet för att minska utanförskap bland barn och unga involverar flera förvaltningar som 

tillsammans behöver skapa tidiga och samordnade insatser. En avsiktsförklaring för arbetssätt 

för barn och unga som löper risk för utsatthet eller utanförskap är framtagen mellan 

utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, förskole- och grundskoleförvaltningen, 

kultur- och fritidsförvaltningen samt socialförvaltningen. Det arbete som sker i enlighet med 

avsiktsförklaringen behöver fortsätta att utvecklas och fördjupas. 

Campus Varberg 

I dag är utbudet av möjligheter för ett livslångt lärande större än någonsin och processen styrs 

i högre utsträckning av individens och inte samhällets behov. Modellerna och strukturerna för 

hur vi jobbar med det livslånga lärandet har förändrats och består av flera olika angreppssätt 

och valmöjligheter. Exempel på detta är individanpassade tjänster på nätet såsom Youtube, 

Ted Talks, tutorials etc. 

Verksamhetsidé och löfte 

Campus Varberg och Alexandersoninstitutets löfte är att erbjuda efterfrågade utbildningar och 

efterfrågad utveckling. Verksamhetsidén är att skapa en motorfunktion genom att agera 

mäklare av kunskap och möjliggörare genom mötesplatser. Viktigt att hitta samarbeten 

kopplat till forskning. 

Mäklare 
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Mäklandet av kunskap bygger på relationer och nätverk. Verksamheten är i rollen som mäklare 

i starkt behov av att i ena änden veta vilken kompetens som efterfrågas och i andra änden vem 

som kan erbjuda den. Rollen som mäklare är att skapa förutsättningar för kunskapsöverföring. 

UAN utvecklar samarbetsprocesser med Näringslivs- och destinationskontoret (NOD) för att 

vara uppdaterad kring vad näringslivet efterfrågar. 

Mötesplats 

För att möjliggöra kunskapsöverföringen behövs en mötesplats/forum mellan mottagare och 

sändare. En nod som tillhandahåller de förutsättningar som krävs och som möter upp mot de 

förväntningar som ställs. 

Motor 

Effekten av kunskapsöverföringen blir motorn med syfte att skapa ökad attraktivitet och 

konkurrenskraft lokalt, regionalt och nationellt. Det är viktigt att effekten är långsiktig och 

bred. 

Campus Varberg är numera ett renodlat campus med yrkeshögskola och högskola. 

Utmaningen är att utöka antalet utbildningar för att kunna möta ett ökat behov i den sviktande 

konjunkturen. 

Arbetsmarknadsenhet, integration och vuxenutbildningen 

Under 2020 kommer avdelningens uppdrag renodlas och kommer fortsättningsvis bestå av tre 

huvudspår. 

Det som kommer ske är att all utbildningsverksamhet som bedrivs inom 

Arbetsmarknadsenheten kommer flyttas över till Vuxenutbildning. 

Vuxenutbildningens uppdrag breddas och kommer innehålla utbildningsinsatser som 

normalt inte är kopplat till gymnasieutbildningar. Fördelen med detta är att en renodlad 

verksamhets skapas. Samverkan inom regionen för att skapa utbildningar som leder till arbete 

kommer intensifieras. 

Integrationsenheten närmas de två övriga enheterna, utbildning och sysselsättning, och en 

flexibel enhet byggs upp med stöd av personella resurser som finns hos 

Arbetsmarknadsenheten och Vuxenutbildningen. 

Ytterligare exempel på renodling av verksamheterna är ”En väg in” som är skapad för externa 

eftergymnasiala utbildningar för att lösa studenters behov av verksamhetsförlagd utbildning 

(VFU), lärande i arbete (LIA) och examensarbete för studenter inom Varbergs kommun. 

Målet för integrationsenheten är att skapa en verksamhet där stöd av personella resurser 

anpassas efter behovet. Personal med erfarenhet att arbeta inom uppdraget finns både inom 

Arbetsmarknadsenheten och Vuxenutbildningen. Genom att utöka personalgruppen skapas en 

flexibel organisation under 2020. Under 2020 beräknas antal flyktingar ligga kvar på samma 

nivå som idag men andelen kvotflyktingar ökar. 
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Långtidsplan 2021-2024 

Verksamhetsförändringar 

Nämndens reglemente pekar på följande: "Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ska 

med uppmärksamhet följa utvecklingen i de frågor som faller inom nämndens 

kompetensområde och ta de initiativ och lägga fram de förslag som nämnden finner påkallat." 

En grundläggande utgångspunkt i styrmodellen är att god måluppfyllelse bygger på samarbete. 

För att största möjliga nytta ska uppnås för kommuninvånarna ska nämnder och bolag 

samarbeta både i arbetet med att ta fram sina mål och i arbetet för att uppnå dem. För att klara 

de kommande årens arbete i ett växande Varberg behövs det arbetas med framåtanda,kunskap 

och mod för att möta de utmaningar som kommunen står inför. Detta kräver i alla delar ett 

kommunövergripande samarbete. 

För att få människor att växa och att uppnå sina drömmar är det viktigt att vara offensiv när 

det gäller utbildningar och möjlighet till att få människor till egen försörjning. 

Peder skrivares skola 

Gymnasieutbildningen i Varberg har en god kvalité och står sig i konkurrensen med alla 

gymnasieskolor. För att möta ett växande Varberg är det viktigt att bibehålla kvalitén i den 

kommunala gymnasieskolan. Samverkan med näringslivet är oerhört viktigt för att nämnden 

ska ha möjlighet att förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar. 

Campus Varberg 

En av förutsättningarna för nämnden är att skapa ett bättre och tydligare kontaktnät med 

näringslivet samt att möta upp med de utbildningsbehov som näringslivet efterfrågar. Att få 

fler högskoleutbildningar och yrkeshögskoleutbildningar till Varberg är ett av nämndens 

prioriterade uppdrag och en god förutsättning att skapa ett starkare samarbete med 

näringslivet. 

I takt med att samarbetet med olika lärosäten breddas och yrkeshögskolan utvecklas kommer 

lokalbeståndet på Campus Varberg behöva ses över. 

Arbetsmarknadsenhet, vuxenutbildning och integrationsenhet 

Denna avdelning står inför stora förändringar som är kopplat till förändringar i 

arbetsmarknadspolitiken. SKL skriver om ekonomiskt bistånd på sin hemsida som 

publicerades den 8 november följande: 

"Kommunernas kostnader för det ekonomiska biståndet ökar. En viktig orsak är att de statliga 

förändringarna inom arbetsmarknadspolitiken bidrar till en övervältring av kostnader till 

kommunerna. Ekonomiskt bistånd är det sista alternativet i det sociala trygghetsnätet. Det ska 

försäkra människor en skälig levnadsnivå när det ordinarie systemet inte fångar upp individen. 

När statliga myndigheter, såsom exempelvis Arbetsförmedlingen, förändrar arbetssätt och har 

en minskad budget försvårar det för individer att få ta del av insatser och åtgärder, vilket 

drabbar de mest ekonomiskt utsatta grupperna. De ökade kostnaderna är därmed inget endast 

kommunerna har någon möjlighet att påverka, utan handlar många gånger om att de insatser 

som statliga myndigheter förfogar över förändras och nedrustas. Situationen gör att det 

därmed också är rimligt att staten bidrar med ekonomisk ersättning för kommunernas 

kostnadsökning. 
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Nämnden erhåller i den antagna budgeten ytterligare 2 000 tkr från och med 2021 för att möta 

de förändringar som sker inom området. 

Vuxenutbildningen är en viktig del i en sviktande konjunktur och här är det viktigt att möta 

målgrupper innan de blir beroende av ekonomiskt bistånd. 

Statens ersättning till integration minskas från och med 2020 vilket innebär att verksamheten 

måste anpassas inom hela kommunen då ansvaret i dag är uppdelat på flera nämnder. 

Kommunen måste ta höjd för statens minskade ersättning i det kommande budgetarbetet. 
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Investeringsplan 2020-2024 

Budget 2019 Prognos 2019 Budget 2020 

Ram för mindre inv. 
UAN 

2 800 2 800 2 800 

Ram för mindre investeringar kommer under 2020 fördelas av förvaltningschefen i likhet med 

föregående år. Viktiga områden är Campus Varberg med investeringar i digitaliseringen för att 

möta omvärlden samt  för PS att kunna göra anpassningar och möbelinköp för att klara av 

elevökningen. 



Beslutsförslag 1 (3) 
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Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Dan Persson,    

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS

Varbergs kommun 0340-880 00 212000-1249 
TELEFAX WEBBPLATS 

432 80 Varberg www.varberg.se 

6. Principer för beräkning av bidragsbelopp

till huvudmän för fristående gymnasieskola

samt interkommunala ersättningar för 2020

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta 

1. Bidragsbelopp till huvudmän för fristående gymnasieskola för 2020

ska beräknas i enlighet med vad som framgår i bilaga A.

2. Uppdra åt förvaltningschefen att besluta om bidragsbelopp till

respektive huvudman för gymnasieskola.

3. Kommunens kostnad vid beräkning av interkommunala ersättningar

avseende gymnasieskola vid mottagning i andra hand fastställs i

enlighet med vad som framgår av bilaga B.

Beskrivning av ärendet 
Bidrag till huvudmän för fristående verksamheter 

För att ge enskilda huvudmän ekonomiska förutsättningar att bedriva 

fristående gymnasieskola är hemkommunen skyldig att lämna bidrag till 

huvudmannen för varje elev på ett nationellt program vid skolenheten. 

Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa fall kan huvudmannen även få 

bidrag i form av tilläggsbelopp. 

Ersättningen till de fristående verksamheterna bygger på de så kallade 

likabehandlingsprincipen, som innebär att bidrag ska bestämmas enligt 

samma grunder som hemkommunen tillämpar vid fördelning av resurser till 

sina egna motsvarande verksamheter. 

Interkommunala ersättningar 

I gymnasieskolan ska den kommunen som på ett nationellt program har tagit 

emot en elev från en annan kommun ersättas för sina kostnader för elevens 

utbildning. Den mottagande kommunen har alltid rätt till interkommunal 

ersättning oavsett vilken grund mottagandet vilar på. Vid beräkningen av 

ersättningens storlek har det dock betydelse om eleven har tagits emot vid 

gymnasiet i första hand eller i andra hand. 
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Om elev tas emot i första hand på ett nationellt program kan mottagande 

skolhuvudman och elevens hemkommun komma överens om ett pris. Om det 

inte sker ska ersättningen motsvara mottagarkommunens självkostnad för 

eleven. 

Om eleven tagits emot i andra hand ska ersättningen högst uppgå till den 

kostnad som hemkommunen själv har för motsvarande utbildning. Är 

mottagarkommunens kostnad lägre, ska hemkommunen istället ersätta den 

lägre kostnaden. 

Tillämpliga föreskrifter 

Av 16 kap. 52 § skollagen följer att hemkommunen ska lämna bidrag till 

huvudmannen för varje elev på ett nationellt program vid skolenheten som 

kommunen var skyldig att erbjuda utbildning på ett nationellt program vid 

den tidpunkt när utbildningen påbörjades. Bidraget består av ett grundbelopp 

och i vissa fall ett tilläggsbelopp.  

Grundbeloppet ska enligt 16 kap. 53 § skollagen avse ersättning för, 

undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration, mervärdesskatt 

och lokalkostnader. Tilläggsbelopp ska enligt 16 kap. 54 § skollagen lämnas för 

elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas 

modersmålsundervisning.  

Enlig 13 kap. 1 § gymnasieförordningen ska bidrag till enskilda huvudmän för 

gymnasieskola fastställas per kalenderår. Bidraget ska grunda sig på 

hemkommunens budget för det kommande budgetåret och beslutas före 

kalenderårets början. Av 13 kap 3 § skolförordningen följer vilka kostnader 

som ska ingå i beräkningen av ersättningen i respektive kostnadsslag till de 

enskilda huvudmännen.  

Enlig 16 kap. 50 § skollagen ska en kommun som på ett nationellt program har 

antagit en elev som inte är hemmahörande i kommunen eller i 

samverkansområdet för utbildningen ersättas för sina kostnader för elevens 

utbildning av dennes hemkommun (interkommunal ersättning). Om inte den 

anordnande kommunen och elevens hemkommun kommer överens ska den 

interkommunala ersättningen motsvara anordnarens självkostnad enligt 16 

kap. 51 § §skollagen. När en elev tagits emot i andra hand ska ersättningen 

emellertid högst uppgå till den kostnad som hemkommunen själv har för 

motsvarande utbildning. Är anordnarens kostnad lägre ska hemkommunen 

istället ersättas för den lägre kostnaden. 
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Beslutsunderlag 
Beräkning av bidragsbelopp till huvudman för fristående gymnasieskola 

(bilaga A). 

Kommunens kostnad vid beräkning av interkommunala ersättningar avseende 

gymnasieskola vid mottagning i andra hand (bilaga B). 

 

 

Övervägande 
De bidragsbelopp (grundbelopp) som framgår av bilaga A har beräknats efter 

samma grunder som kommunen tillämpar vi fördelning av resurser till sina 

egna respektive verksamheter och även i övrigt i enlighet med tillämpliga 

föreskrifter. En tillämplig av dessa grundbelopp tillsammans med de övriga 

principer för bestämmande av bidragsbelopp som framgår av nämnda bilaga 

innebär därmed att skollagens regler om likabehandling upprätthålls. 

 

Med bakgrund av att vissa huvudmän utöver grundbeloppet även kan vara 

berättigade till tilläggsbelopp är det lämpligt att uppdra åt förvaltningschefen 

att besluta om bidragsbelopp till enskild huvudman. 

 

Den beräkning av kommunens kostnad som tagits fram för beräkning av 

interkommunala ersättningar avseende gymnasieskola vid mottagning i andra 

hand har gjorts efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning 

av resurser till sina egna motsvarande verksamheter.  

 

 

 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 

 

 

Maria Gustafsson Dan Persson 

Förvaltningschef Administrativ chef 

 

Protokollsutdrag 
Gymnasiechef, Tobias Ramstedt 

Controller Vera Michaelsson 

 
 



Kommunens kostnad vid beräkning av 

interkommunala ersättningar avseende gymnasieskola 

vid mottagning i andra hand 

(bilaga B)

Grundbelopp

 I gymnasieskolan ska den kommun som på ett nationellt program har tagit emot en elev från 

en annan kommun ersättas för sina kostnader för elevens utbildning. Den mottagande 

kommunen har alltid rätt till interkommunal ersättning oavsett vilken grund mottagandet 

vilar på. Vid beräkningen av ersättningens storlek har det dock betydelse om eleven tagits 

emot vi gymnasiet i första eller i andra hand. 

Om elev tas emot i första hand på ett nationellt program kan mottagande skolhuvudman och 

elevens hemkommun komma överens om ett pris. Om det inte sker ska ersättningen 

motsvara mottagarkommunens självkostnad för eleven. 

Om elever har tagits emot i andra hand ska ersättningen högst uppgå till den kostnad som 

hemkommunen själv har för motsvarande utbildning. Är mottagarkommunens självkostnad 

lägre, ska hemkommunen i stället ersätta den lägre kostnaden. 

Interkommunalersättning beräknas enligt skollagens bestämmelser och utifrån budget 2020 

och långtidsplan 2021-2024 och beslutad resursfördelningsmodell (UAN 2019/xxxx). 

Utifrån budget 2020 fördelas budgetposterna mot kostnadsslagen undervisning, lärverktyg, 

elevhälsa, måltider och lokalkostnader. Därefter görs ett administrationspåslag på 3 % 



Program Undervisning Lärverktyg Elevhälsa Måltider LokalkostnaderAdministration 3%

Inter     kommunal 

ersättning 2020

Barn- och fritidsprogrammet (BF) 56 497 9 034 2 496 6 498 15 183 2 691 92 399

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) 73 242 11 753 2 496 6 498 19 505 3 405 116 899

Bygg- och anläggningsprogrammet inriktning anläggningsfordon (BA) 193 973 16 487 2 496 6 498 28 342 7 434 255 231

Ekonomiprogrammet (EK) 47 588 6 197 2 496 6 498 12 820 2 268 77 868

El- och energiprogrammet (EE) 69 100 11 102 2 496 6 498 18 517 3 231 110 946

Estetiska programmet exkl musik (ES) 63 802 8 203 2 496 6 498 16 510 2 925 100 435

Estetiska programmet inkl musik (ES) 79 660 10 478 2 496 6 498 21 204 3 610 123 947

Fordon- och transportprogrammet (FT) 82 201 13 264 2 496 6 498 22 030 3 795 130 284

Fordon- och transportprogrammet inriktning transport (FT) 203 013 14 583 2 496 6 498 28 196 7 644 262 430

Handels- och administrationsprogrammet (HA) 56 564 9 027 2 496 6 498 15 134 2 692 92 411

Hantverksprogrammet (HV) 0

Hotell- och turismprogrammet (HT) (finns ej 2016) 0

Humanistiska programmet (HU) 0

Industritekniska programmet (IN) 87 898 14 358 2 496 6 498 24 134 4 062 139 446

Naturvetenskapsprogrammet (NA) 51 935 6 762 2 496 6 498 13 904 2 448 84 043

Naturvetenskapsprogrammet inriktning estet (NAVE) 59 731 7 444 2 496 6 498 14 697 2 726 93 593

Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) 79 913 12 645 2 496 6 498 20 508 3 662 125 722

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) 48 492 6 310 2 496 6 498 13 030 2 305 79 132

Teknikprogrammet (TE) 55 964 7 365 2 496 6 498 15 183 2 625 90 131

VVS- och fastighetsprogrammet (VF) 72 380 11 677 2 496 6 498 19 521 3 377 115 948

Vård- och omsorgsprogrammet (VO) 58 710 9 319 2 496 6 498 15 474 2 775 95 272

0

0

Introduktionsprogrammet Preparand (IMPRE) 0

Introduktionsprogrammet Programinriktat individuellt val (IMPRO) 0

Introduktionsprogrammet Yrkesintroduktion (IMYRK) 0

Introduktionsprogrammet Individuellt alternativ (IMIND) 55 034 6 310 4 646 6 498 13 030 2 566 88 084

IMIND NPF 57 620 6 310 8 945 6 498 13 030 2 772 95 176

Introduktionsprogrammet Språkintroduktion (IMSPR) 66 053 6 310 6 795 6 498 13 030 2 961 101 648



Interkommunal ersättning utges för samtliga elever som är inskrivna i verksamheten vid 

avläsningstillfälle den 15:e varje månad. För juni beräknas antal elever inskrivna per 15:e 

maj, och för juli och augusti beräknas antalet elever som är inskrivna per 15:e september. 

Tilläggsbelopp 

Tilläggsbelopp utgår i enlighet med skollagens bestämmelser. 

Tilläggsbelopp för elever som har omfattande behov av särskilt stöd ansöks om i enlighet med 

beslutade riktlinjer (BUN 2018/0235). 

Tilläggsbelopp för modersmålsundervisning ansöks om i enlighet med beslutade riktlinjer 

(BUN 2018/0235). 

Avläsningstillfällen 

Interkommunal ersättning utges för samtliga elever som är inskrivna i verksamheten vid 

avläsningstillfälle den 15:e varje månad. För juni beräknas antal elever inskrivna per 15:e 

maj, och för juli och augusti beräknas antalet elever som är inskrivna per 15:e september. 



Beräkningsunderlag avseende fristående 

gymnasieskola. (bilaga A) 

Grundbelopp 

Bidrag till fristående gymnasieskola beräknas enligt skollagens bestämmelser och utifrån 

budget 2020 och långtidsplan 2021 – 2024 för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

(KS 2018/0491) och beslutad resursfördelningsmodell (UAN 2019/0144)  

Utifrån budget 2020 fördelas budgetposterna mot kostnadsslagen undervisning, lärverktyg, 

elevhälsa, måltider och lokalkostnader. Därefter görs ett administrationspåslag på 3 % samt 

ett påslag för mervärdesskatt på 6 %. 

Beräkningsunderlag 

Genomsnittligt antal elever i kommunal verksamhet 2020       1 792 

Ersättningskategori 
Totalt belopp 
inklusive 
löneökningar 2020 

Undervisning 107 290 
Pedagogisk resurs inklusive specialpedagogisk kompetens och 
köp av verksamhet, exklusive statsbidrag lärarlönelyft som 
respektive huvudman ansöker om själv 

92 749 

Ledningsresurs – rektor samt biträdande rektor 6 279 
Arbetslivsorientering (studie- och yrkesvägledning) 2 216 
Studiehandledning 1 089 
Politiska prioriteringar sam förvaltningsövergripande 
utvecklingsarbete 

3 725 

Kompetensutveckling 250 
Övriga kostnader hänförbara till undervisning; mentorskap, 
rektorsutbildning, friskvård, fackliga företrädare, 
företagshälsovård, övriga kostnader 

982 



Lärverktyg 13 880 
Läromedel, material i undervisning etc. 6 317 
IT-kostnader 5 290 
Bibliotek 1 273 
Övriga kostnader – simhallar, ishallar, idrottsplatser, 
kopieringsavtal, kultur i skola 

1 000 

Elevhälsa 4 841 

Måltider 11 643 

Lokalkostnader 24 451 
Lokalhyra 18 560 
Kapitalkostnader 1 000 
Lokalvård 3 340 
Vaktmästeri 1 081 
Övriga kostnader: fastighetsåtgärder, inventarier samt miljöavgifter 470 

Administration (schablon 3%) är beräknat på posterna undervisning, 

lärverktyg, elevhälsa, måltider och lokalkostnader till bidragsbelopp per 

program. 

Moms (schablon 6%) är beräknat på posterna undervisning, lärverktyg, 

elevhälsa, måltider och lokalkostnader till bidragsbelopp per program. 

Övergripande förklaring till fördelning av resurser per program och per elev: 

Bidragsbelopp per program och per elev beräknas utifrån ovanstående kostnadsposter och 

genomsnittligt antal elever i den kommunala verksamheten. I enlighet med antagen 

resursfördelningsmodell fördelas peng per elev per nationellt program avseende 

undervisning, lärverktyg och lokalkostnad utifrån en viktning mellan programmen. 

Viktningen utgår från den senaste publicerade riksprislistan. Elevhälsa samt måltider 

beräknas med samma belopp per program och per elev på de nationella programmen. För 

introduktionsprogrammen beräknas elevpengen inom den kommunala verksamheten utifrån 

principer som arbetades fram tillsammans med verksamheten för några år sedan i samband 

med att nuvarande resursfördelning till introduktionsprogrammen arbetades fram, dessa 

principer används även vid beräkning av ersättning till fristående verksamhet utifrån bidrag 

på lika villkor. 



Program Undervisning Lärverktyg Elevhälsa Måltider LokalkostnaderAdministration 3% Moms 6%

Ersättning 

fristående 

skolor 2020

Barn- och fritidsprogrammet (BF) 56 497 9 034 2 496 6 498 15 183 2 691 5 544 97 943

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) 73 242 11 753 2 496 6 498 19 505 3 405 7 014 123 913

Bygg- och anläggningsprogrammet inriktning anläggningsfordon (BA) 193 973 16 487 2 496 6 498 28 342 7 434 15 314 270 544

Ekonomiprogrammet (EK) 47 588 6 197 2 496 6 498 12 820 2 268 4 672 82 540

El- och energiprogrammet (EE) 69 100 11 102 2 496 6 498 18 517 3 231 6 657 117 602

Estetiska programmet exkl musik (ES) 63 802 8 203 2 496 6 498 16 510 2 925 6 026 106 461

Estetiska programmet inkl musik (ES) 79 660 10 478 2 496 6 498 21 204 3 610 7 437 131 384

Fordon- och transportprogrammet (FT) 82 201 13 264 2 496 6 498 22 030 3 795 7 817 138 101

Fordon- och transportprogrammet inriktning transport (FT) 203 013 14 583 2 496 6 498 28 196 7 644 15 746 278 176

Handels- och administrationsprogrammet (HA) 56 564 9 027 2 496 6 498 15 134 2 692 5 545 97 956

Hantverksprogrammet (HV) 0

Hotell- och turismprogrammet (HT) (finns ej 2016) 0

Humanistiska programmet (HU) 0

Industritekniska programmet (IN) 87 898 14 358 2 496 6 498 24 134 4 062 8 367 147 812

Naturvetenskapsprogrammet (NA) 51 935 6 762 2 496 6 498 13 904 2 448 5 043 89 086

Naturvetenskapsprogrammet inriktning estet (NAVE) 59 731 7 444 2 496 6 498 14 697 2 726 5 616 99 208

Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) 79 913 12 645 2 496 6 498 20 508 3 662 7 543 133 266

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) 48 492 6 310 2 496 6 498 13 030 2 305 4 748 83 880

Teknikprogrammet (TE) 55 964 7 365 2 496 6 498 15 183 2 625 5 408 95 539

VVS- och fastighetsprogrammet (VF) 72 380 11 677 2 496 6 498 19 521 3 377 6 957 122 905

Vård- och omsorgsprogrammet (VO) 58 710 9 319 2 496 6 498 15 474 2 775 5 716 100 989

0

0

Introduktionsprogrammet Preparand (IMPRE) 0

Introduktionsprogrammet Programinriktat individuellt val (IMPRO) 0

Introduktionsprogrammet Yrkesintroduktion (IMYRK) 0

Introduktionsprogrammet Individuellt alternativ (IMIND) 55 034 6 310 4 646 6 498 13 030 2 566 5 285 93 369

IMIND NPF 57 620 6 310 8 945 6 498 13 030 2 772 5 711 100 886

Introduktionsprogrammet Språkintroduktion (IMSPR) 66 053 6 310 6 795 6 498 13 030 2 961 6 099 107 747



Avläsningstillfällen 

De fristående verksamheterna har rätt till ersättning för samtliga elever som är inskrivna i 

verksamheten vid avläsningstillfället den 15 varje månad. För juni beräknas antal elev 

inskrivna per 15 maj, och för juli och augusti beräknas elever som är inskrivna per 15 

september. 

Tilläggsbelopp 

Tilläggsbelopp utgår i enlighet med skollagens bestämmelser. 

Tilläggsbelopp för elever som har omfattande behov av särskilt stöd ansöks om i enlighet med 

beslutade riktlinjer (BUN 2018/0235). 

Tilläggsbelopp för modersmålsundervisning ansöks om i enlighet med beslutade riktlinjer 

(BUN 2018/0235). 
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Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Viktoria Thonäng,    

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS

Varbergs kommun 0340-880 00 212000-1249 
TELEFAX WEBBPLATS 

432 80 Varberg www.varberg.se 

7. Verksamhetsplan för utbildnings- och

arbetsmarknadsförvaltningen 2020

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden besluta 

1. Godkänna information om verksamhetsplan för utbildnings- och

arbetsmarknadsförvaltningen 2020.

Beskrivning av ärendet 
Respektive förvaltning ansvarar för att ta fram och besluta om en 
verksamhetsplan. Verksamhetsplanen ska innehålla strategier och aktiviteter 
för utifrån utvecklingsbehov och nämndsmål. 

Förvaltningen ska informera nämnden om verksamhetsplanens innehåll 
senast i januari månad, innevarande budgetår. 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag den 26 november 2019 

Bilaga – Verksamhetsplan för utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 

2020 

Ekonomi och verksamhet 
Verksamhetsplanen är framtagen utifrån nämndens budget. 

Samråd 
Verksamhetsplan för utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har 

behandlats i facklig samverkansgrupp (FSG) den 11 december 2019. 
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Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 

Maria Gustafsson Viktoria Thonäng 

Förvaltningschef Nämndsekreterare 

Protokollsutdrag 
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Verksamhetsplan 
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1 Inledning 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har beslutat om tre mål för perioden 2020-2023 

som ska bidra till att kommunfullmäktiges prioriterade mål kan uppnås. 

Verksamhetsplanen beskriver övergripande strategier och aktiviteter som utbildnings- och 

arbetsmarknadsförvaltningen ska vidta för att uppnå uppställda mål samt för att möta de 

utvecklingsbehov som finns inom förvaltningen. 

Varje avdelningschef ansvarar för att utifrån de förvaltningsgemensamma strategierna och 

övergripande aktiviteterna arbeta fram konkreta aktiviteter kopplat till den egna 

verksamheten. 
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2 Vad vi ska uppnå 

På väg mot västkustens kreativa mittpunkt! 

All styrning i Varbergs kommun tar sin utgångspunkt i den gemensamma vision som 

beslutades av kommunfullmäktige i november 2011: Varberg – västkustens kreativa 

mittpunkt. Visionen fungerar som en ledstjärna för alla verksamheter och ska vara vägledande 

i allt från målformuleringar till genomförande. 

I verksamhetsidén utrycks den grundläggande och gemensamma utgångspunkten för hela 

kommunkoncernen: Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina 

drömmar. Att ha kommuninvånarna eller de grupper som kommunen finns till för i fokus ska 

vara den centrala utgångspunkten för alla verksamheter. 

För att leda utvecklingen i riktning mot visionen beslutar kommunfullmäktige vid varje ny 

mandatperiod om strategiska målområden och prioriterade mål som hela kommunkoncernen 

ska arbeta utifrån. Dessa utgör ram och utgångspunkt för nämndernas och bolagens arbete 

med mål och inriktning. Hur det målstyrda arbetet ska gå till beskrivs i kommunens 

styrmodell. 

Utifrån de gemensamma strategiska målområdena och prioriterade målen samt 

grunduppdraget beslutar varje nämnd och bolag om egna mål som ska bidra till utveckling och 

måluppfyllelse. 

Ett hållbart Varberg 

Den 24 april beslutade kommunfullmäktige om de strategiska målområden och prioriterade 

mål som ska styra kommunkoncernen under perioden 2020-2023. Den politiska 

viljeinriktningen är att alla nämnder och bolag ska arbeta för ett hållbart Varberg – socialt, 

ekonomiskt och ekologiskt. Fyra områden är särskilt viktiga för kommunkoncernens 

utveckling: 

De strategiska målområdena anger vad som ska uppnås och konkretiseras genom nio 

prioriterade mål för kommunkoncernen. En utförligare beskrivning av de strategiska 

målområdena och prioriterade målen finns i kommunfullmäktiges mål och inriktning 2020-

2023. 

En viktig del i det målstyrda arbetet är att fokusera på de resultat som ska uppnås. Resultatet 

utgör grunden och är ett viktigt underlag för att kunna analysera måluppfyllelsen. För att göra 

detta enklare kopplas en eller flera resultatindikatorer till varje mål. 
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3 Nämndens uppdrag 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens verksamheter styrs främst av skollag, 

förordningar och läroplaner. 

Nämnden har ett övergripande ansvar för ungdomar och vuxna som befinner sig inom 

utbildning och arbetsmarknadsinsatser. 

Nämndens ansvar inom utbildningsområdet omfattar samtliga uppgifter enligt 

skolförfattningarna för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning och 

särskild utbildning för vuxna. Nämnden har också ansvar för ungdomar inom det kommunala 

aktivitetsansvaret. 

Nämnden ansvarar för Campus Varberg, yrkeshögskolan samt för verksamheten inom 

Alexandersoninstitutet. Integrationsfrågor ingår även i nämndens ansvarsområde. 
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4 Vision och mål som styr verksamheten 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har beslutat om tre mål för perioden 2020-2023. 

Kopplat till varje nämndsmål finns ett antal resultatindikatorer för att kunna följa upp och 

bedöma framgång i förhållande till uppsatta mål. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

har beslutat att samtliga resultatindikatorer ska följas upp utifrån ett könsperspektiv där 

omotiverade skillnader ska redovisas och analyseras, samt i den mån det är möjligt åtgärdas. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens nämndsmål: 
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5 Våra utvecklingsbehov 

Nedan beskrivs prioriterade utvecklingsbehov som identifierats som förutsättningar för att nå 

måluppfyllelse. Inom varje utvecklingsområde beskrivs övergripande strategier och aktiviteter 

för hur förvaltningen avser att arbeta vidare med respektive utvecklingsområde. Strategier och 

aktiviteter direkt kopplade till varje nämndsmål beskrivs i nästkommande avsnitt. 

5.1 Kompetensförsörjning 

För att kunna bedriva verksamheter med hög kvalitet behöver kompetensförsörjningen 

säkerställas. Lärare är idag ett bristyrke och förvaltningen behöver särskilt arbeta för att säkra 

kompetensförsörjningen inom detta område. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare som lyckas 

behålla och rekrytera nya medarbetare. Förvaltningen ska erbjuda medarbetare goda 

möjligheter att utvecklas inom kommunen genom exempelvis arbetsintegrerad utbildning och 

vidare studier. För att verka för ett hälsosamt arbetsliv ska förvaltningen erbjuda en god 

arbetsmiljö där det skapas förutsättningar för ett hållbart ledarskap. 

5.2 Nyttja digital verktyg och utveckla i övrigt smarta arbetssätt 

Nya tekniker ger unika möjligheter till verksamhetsutveckling. Förvaltningen ska kontinuerligt 

utveckla digitala tjänster i de fall det är befogat och fyller ett uttalat behov. Arbetet med 

verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering behöver samordnas över 

verksamhetsgränser. För att klara omställningen mot en ökad grad av digitalisering i 

verksamheten krävs att den digitala kompetensen inom organisationen fortsätter att utvecklas. 

5.2.1 Aktivitet 

Skapa en tydlig struktur för IT-verksamheten inom förvaltningen. 

5.3 Lokaler 

Inom gymnasieskolan finns idag en brist på lokaler som i takt med ett ökat elevantal på Peder 

Skrivares skola kommer att fortsätta öka. En behovsanalys har tagits fram under 2019 som har 

skickats till samhällsutvecklingskontoret på kommunstyrelsens förvaltning för vidare 

beredning. 

I takt med att samarbetet med olika lärosäten breddas och yrkeshögskolan utvecklas kommer 

lokalbeståndet på Campus Varberg behöva ses över. 

Förvaltningens samlade lokalbehov behöver ses över och kartläggas i syfte att i större 

utsträckning hitta möjligheter till ett effektivt nyttjande och samnyttjande av lokaler. 

5.3.1 Aktivitet 

Förvaltningen ska skapa en sammanhållen process och tydliggöra ansvarsförhållanden 

rörande förvaltningens lokalförsörjningsarbete. 

Förvaltningen ska vara delaktig i det arbete med åtgärdsval för gymnasiet som leds av 

samhällsutvecklingskontoret. 
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5.4 Systematiskt kvalitetsarbete 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden inrättades den 1 januari 2019. Alla nämnder, bolag 

och förvaltningar ska ha ett systematiskt kvalitetsarbete. I ansvaret ingår att kvalitetssäkra 

verksamheten och ständigt utveckla och förbättra de tjänster och den service som levereras. 

Hur systemet för det systematiska kvalitetsarbetet är uppbyggt kan se olika ut inom olika 

verksamheter. Förvaltningen ska under verksamhetsåret 2020 skapa ett för förvaltningen 

ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete som syftar till att planera, följa upp och förbättra 

nämndens verksamheter. 

5.4.1 Aktivitet 

Förvaltningen ska ta fram effektiva processer och rutiner för förvaltningens systematiska 

kvalitetsarbete. Ett årshjul för det systematiska kvalitetsarbetet ska tas fram som utgångspunkt 

för arbetet. 

5.5 Omvärldsbevakning 

Förändringar inom den statliga arbetsmarknadspolitiken förväntas få effekter på kommunens 

arbete med arbetslösa. Omstruktureringen inom Arbetsförmedlingen innebär ett utökat 

uppdrag för kommunen, vilket kan ge effekter avseende kommunens intäkter och kostnader. 

Bedömningen är att behovet av de kommunala arbetsmarknadsinsatserna till 

försörjningsstödstagare ökar. 

Förvaltningen behöver ha beredskap för att driva frågor och bevaka utvecklingen i relation till 

de statliga myndigheterna för att fortlöpande analysera hur förändringar kommer att påverka 

kommunen. 

Utbildning är en förutsättning för tillväxt och välfärd i framtiden. Förvaltningen behöver ha 

beredskap för att möta en sviktande konjunktur där behovet av antalet utbildningar ökar. 

Utbyte med andra kommuner är viktigt för att dra lärdomar och ta del av erfarenheter som kan 

vara till nytta för Varbergs kommun. Förvaltningen ska kontinuerligt omvärldsbevaka i syfte 

att hitta goda exempel på framgångsrikt arbete i andra kommuner. 

5.5.1 Aktivitet 

Förvaltningen ska särskilt följa omstruktureringen av Arbetsförmedlingen i syfte att kunna 

möta de eventuella anpassningar och utvecklingsbehov som kan uppstå med anledning av 

omstruktureringen. 
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6 Vad vi ska göra 

Nedan beskrivs övergripande strategier och aktiviteter som förvaltningen avser att arbeta 

vidare med för att nå fastställda nämndsmål. 

6.1 Fokusera på framgångsrik undervisning och flexibelt lärande 

Professionella skolledare, professionella lärare och stödjande lärmiljöer är en 

grundförutsättning för att elever och studenter ska nå så långt som möjligt i sin 

kunskapsutveckling. Alla elever och studenter ska ha möjlighet till utveckling, stöd och 

stimulans och all undervisning ska vila på vetenskaplig grund. 

Det ska finnas en systematik för att analysera resultaten av undervisningen, identifiera 

utvecklingsbehov och utveckla undervisningsmetoder inom gymnasieskolan, 

vuxenutbildningen och inom den högre utbildningen. Det är viktigt att fortsätta utveckla 

metoder för uppföljning av elevernas progression. Flexibla lösningar som leder till att en hög 

andel inom introduktionsprogrammen kan gå vidare till nationella program behöver fortsätta 

utvecklas. 

Kollegialt lärande är en nyckelfaktor för att uppnå bra resultat och hög kvalitet i 

undervisningen. Det ska finnas organisatoriska strukturer som skapar förutsättningar och 

samordningsmöjligheter för det kollegiala lärandet. 

Digital teknik ska utgöra ett stöd i undervisningen. För elever och studenter med särskilda 

behov ska digital teknik användas för att skapa flexibla lösningar för lärande. Förvaltningen 

ska skapa förutsättningar för att kunna möta den ökade efterfrågan på distansutbildningar och 

flexibla utbildningsformer. 

En stark inriktning mot entreprenörskap ska prägla undervisningen eftersom det stärker 

förmågor som är viktiga för ett innovativt näringsliv. 

6.1.1 Aktivitet 

Inom Campus ska möjligheten att i högre utsträckning sända och ta emot utbildningar digitalt 

ses över. 

Möjligheten att skapa flexibla lösningar som leder till att en hög andel inom 

introduktionsprogrammen kan gå vidare till nationella program ska ses över och åtgärder 

vidtas i den mån det är möjligt. 

6.2 Utveckla effektiva vägar till studier och arbete 

Insatser som leder till ökad sysselsättning ska prioriteras. Det arbetsförberedande stödet ska 

utgå från individens behov och formas utifrån förutsättningarna på arbetsmarknaden. De 

kommunala arbetsmarknadsinsatserna ska kartläggas i syfte att forma effektiva, träffsäkra och 

breda insatser som leder till studier eller arbete. 

Förvaltningen ska kontinuerligt arbeta för att stärka nyanländas inträde på arbetsmarknaden 

genom att bland annat fortsätta att skapa studieinriktningar inom den grundläggande 

vuxenutbildningen som är riktade mot bristyrken. 

Inom nämndens verksamheter finns idag ett flertal mötesplatser och forum som syftar till att 

stärka elever och studenters valkompetens genom att ge dem kunskap och kännedom om 
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framtida studier och arbetsliv. Exempel på mötesplatser och forum är praktisk 

arbetslivserfarenhet, undervisning om arbetslivet, studiebesök och studie- och 

yrkesvägledning. Förvaltningen avser att vidareutveckla och tydligare samordna befintliga 

mötesplatser och forum. En viktig del är att undersöka vilka möjligheter till samarbete och 

samverkansvinster som finns inom förvaltningen. 

För att fortsätta att vara en attraktiv utbildningsort behöver förvaltningen arbeta för att skapa 

möjligheter för fler högskolor och universitet att utlokalisera utbildningar till Campus Varberg. 

På så vis bidrar förvaltningen positivt till kompetensförsörjningen och att utbildningsnivån i 

kommunen höjs. 

6.2.1 Aktivitet 

Arbetet med att skapa praktikplatser ska tydligare samordnas och ett tätare samarbete med 

privata företag ska utvecklas i syfte att hitta fler lämpliga praktikplatser för kommunens 

deltagare. Ett utvecklingsarbete ska göras i syfte att hitta fler lämpliga praktikplatser även 

inom kommunen. 

Huruvida förvaltningen kan arbeta mer samordnat med studie- och yrkesvägledning ska ses 

över. 

6.3 Förebygga utanförskap och främja hälsa 

Förvaltningens verksamheter ska ha trygga miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa. 

Verksamheterna ska genomsyras av jämlikhet och vara fria från diskriminering. Effektiva och 

evidensbaserade arbetssätt ska användas i skolorna så att det tidigt är möjligt att upptäcka och 

förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 

Barnkonventionen blir lag den 1 januari 2020. Förvaltningen behöver säkerställa att de krav 

som följer av lagstiftningen efterlevs och att förvaltningens medarbetare som arbetar med 

barns rättigheter har god kunskap om vad lagstiftningen innebär. 

Det är viktigt med ett systematiserat elevhälsoarbete där elevhälsan kontinuerligt möter 

arbetslag för att analysera behov hos klasser och enskilda elever. Det inkluderande 

förhållningssättet som skapas genom att elevhälsoperspektivet inkluderas i undervisningen 

ska fortsätta att utvecklas. 

Ett inkluderande tryggt klimat är viktigt för att minska utanförskap och studieavbrott samt för 

att främja elevnärvaron. Elevers frånvaro ska uppmärksammas för att tidigt kunna ge det stöd 

som behövs för att eleven ska kunna återgå till undervisning. Befintliga system och insatser 

ska kontinuerligt utvärderas för att säkerställa att rätt åtgärder vidtas. Inom den högre 

utbildningen ska rutiner och arbetssätt för att öka kvarvaron utvecklas. 

Det arbete som sker inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) är av stor vikt för att 

minska risken för utanförskap. Varbergs arbete med KAA ligger i framkant men det är viktigt 

att fortsätta att hitta flexibla lösningar som är anpassade efter ungdomars individuella behov. 

För ungdomar 16-18 år är inte praktik en fullgod lösning och alternativ till insatser behöver 

hittas för att kunna fånga upp dessa ungdomar och deras behov. 

Arbetet för att minska utanförskap bland barn och unga involverar flera förvaltningar som 

tillsammans behöver skapa tidiga och samordnade insatser. En avsiktsförklaring för arbetssätt 

för barn och unga som löper risk för utsatthet eller utanförskap är framtagen mellan 

utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, förskole- och grundskoleförvaltningen, 

kultur- och fritidsförvaltningen och socialförvaltningen. I takt med att arbete i enlighet med 
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avsiktsförklaringen fortsätter att utvecklas och fördjupas behöver förvaltningen hitta 

strukturer för att leda och samordna arbetet internt. 

6.3.1 Aktivitet 

Förvaltningen ska säkerställa att samtliga styrdokument överensstämmer med 

barnkonventionen samt ta del av utbildning och stödmaterial för tolkning och tillämpning av 

den nya lagen. 

Insatser inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) ska fortsätta att utvecklas. Särskild 

vikt ska läggas på att utveckla insatser som är anpassade efter ungdomar som befinner sig i 

åldersspannet 16–18 år. 

Kompetensutvecklingsinsatser ska genomföras i syfte att utveckla kunskapen om 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och hur man på bästa sätt möter dessa elever. 

6.4 Utveckla former och strukturer för samarbete och samverkan inom 
kommunen samt med externa aktörer 

För att lyckas med grunduppdraget och de målsättningar som nämnden satt upp behöver 

förvaltningen samarbeta och samverka med olika interna och externa parter. Som ny 

förvaltning är det viktigt att hitta gemensamma arbetssätt och identifiera 

samordningsmöjligheter för förvaltningens olika verksamheter. En av de största 

utmaningarna för förvaltningen under verksamhetsåret 2020 är att knyta samman 

förvaltningens verksamheter i syfte att skapa en ändamålsenlig organisation som kan svara 

mot nämndens uppdrag och målsättningar. 

En av målsättningarna med den nya nämnden är att utöka kommunens samverkan med 

näringslivet. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen ska arbeta för att hitta former och 

strukturer för samverkan med näringslivs- och destinationskontoret på kommunstyrelsens 

förvaltning samt i övrigt säkerställa kopplingarna till det lokala näringslivet. 

Förvaltningen behöver bygga strukturer för samverkan med socialförvaltningen för att skapa 

förutsättningar för enskilda personer att komma i studier eller arbete. Ett nära samarbete med 

förskole- och grundskoleförvaltningen är viktigt för att säkra ett välfungerande arbete inom 

förvaltningarnas gemensamma frågor. Ett fortsatt nära samarbete med Arbetsförmedlingen 

och ideella föreningar är viktigt för att få fler människor i arbete. 

För att kunna erbjuda utbildningar med hög kvalitet ska utbildnings- och 

arbetsmarknadsförvaltningen stärka samarbetet med universitet, högskolor och arbetsliv samt 

undersöka möjligheter till praktiknära forskning. 

6.4.1 Aktivitet 

Löpande avtal med externa och interna aktörer ska ses över i syfte att säkerställa att de fyller 

ett för kommunen klarlagt syfte samt leder till önskvärda resultat. 
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7 Hur vi följer upp 

Uppföljning och analys är en central och viktig del i målarbetet för att veta vilka resultat som 

uppnås och om förvaltningen är på rätt väg i förhållande till målen. 

Verksamhetsplanen följs upp systematiskt i förvaltningens ledningsgrupp där resultaten 

analyseras och utvärderas. Uppföljningen sker två gånger per år genom en mål- och 

resultatdialog. 

Ledningsgruppen ansvarar för genomförandet av aktiviteterna. För respektive övergripande 

aktivitet utses en utvecklingsansvarig inom ledningsgruppen som ansvarar för att följa 

utvecklingen inom området samt återrapportera och föra en dialog kring utvecklingen i 

ledningsgruppen. 

För varje nämndmål finns resultatindikatorer som ska användas för att analysera och bedöma 

framgång i förhållande till uppsatta mål. Resultatindikatorerna är en del av uppföljningen av 

målen och ska användas som ett komplement till analysen och utvärderingen i 

ledningsgruppen. 



8. Förvaltningen informerar

- Nuläge på arbetsmarknadsenheten



9. Delegeringsbeslut
Delegeringsbeslut UAN 2019/0091-37, Beslut om gymnasieutbildning på folkhögskola. T C, 
gymnasiechef Tobias Ramstedt

Delegeringsbeslut UAN 2019/0091-38, Beslut om gymnasieutbildning på folkhögskola. H T, 
gymnasiechef Tobias Ramstedt

Delegeringsbeslut UAN 2019/0091-39, Beslut om gymnasieutbildning på folkhögskola. E A, 
gymnasiechef Tobias Ramstedt

Delegeringsbeslut UAN 2019/0091-40, Beslut om gymnasieutbildning på folkhögskola. G W, 
gymnasiechef Tobias Ramstedt

Delegeringsbeslut UAN 2019/0091-41, Beslut om gymnasieutbildning på folkhögskola. S L, 
gymnasiechef Tobias Ramstedt

Delegeringsbeslut UAN 2019/0091-42, Beslut om gymnasieutbildning på folkhögskola. M A, 
gymnasiechef Tobias Ramstedt

Delegeringsbeslut UAN 2019/0147-1, Tilläggsbelopp för elev på Munkagårdsgymnasiet. 
Sekretess. Gymnasiechef Tobias Ramstedt

Delegeringsbeslut UAN 2019/0142-4, Beslut att inte yttra sig i ärende som nämnden inte är 
berörd av, förvaltningschef Maria Gustafsson

Delegeringsbeslut UAN 2019/0159-3, 

Delegeringsbeslut – begäran om yttrande rörande stadsbyggnadsprogram, för Varbergs 
stadsområde, förvaltningschef Maria Gustafsson



10. Övriga ärenden
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