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5. Principer för beräkning av bidragsbelopp till 

huvudmän för fristående gymnasieskola samt 

interkommunala ersättningar 2021

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden besluta 

1. Bidragsbelopp till huvudmän för fristående gymnasieskola för 2021 ska

beräknas i enlighet med vadd 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 vi mottagning i andra hand fastställs i enlighet

med vad som framgår i bilaga B.

Beskrivning av ärendet 
Bidrag till huvudmän för fristående verksamheter 
För att ge enskilda huvudmän ekonomiska förutsättningar för 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 att den 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 mottagande vilar på. Vid beräkningen av 
ersättningens storlek har det dock betydelse om eleven har tagits emot vid 
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 
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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 ersätts den 
lägre kostnaden. 

Tillämpliga föreskrifter 
Av 16 kap. 52 § skollagen följer att hemkommunen ska lämna bidrag till 
huvudmannen för varje elev på 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 
modersmålsundervisningen.  

Enligt 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. 

Enligt 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 i 
stället ersättas för den lägre kostnaden. 

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

samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till sina 

egna respektive verksamheter och även i övrigt i enlighet med tillämpliga 

föreskrifter. En tillämpning av dessa grundbelopp tillsammans med 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. 

Ekonomi och verksamhet 
Påverkas inte då det hanteras inom fastställd budget. 

Samråd 
Information till FSG den 9 december. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 

Maria Gustafsson Dan Persson 

Förvaltningschef Administrativ chef 

Protokollsutdrag 
Gymnasiechef Tobias Ramstedt 

Controller Vera Michaelsson 
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6. Lokalrevision 2020

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden besluta 

1. Godkänna lokalrevision för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

2020.

Beskrivning av ärendet 
Enligt riktlinjerna för lokalförsörjning i Varbergs kommun (KS 2018/0260) 
ska varje nämnd utifrån sin planering om behov av lokalytor upprätta en 
lokalrevision som revideras årligen och utgör underlag för 
lokalförsörjningsplanen. 

Lokalrevision bygger på befolkningsprognos från mars 2020. 

Beslutsunderlag 
Bilaga – Lokalrevision för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2020. 

Ekonomi och verksamhet 
Förslaget till beslut innebär inga direkta konsekvenser för nämndens 

verksamhet eller ekonomi. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 

Maria Gustafsson Ann-Mari Christensen Jägryd 

Förvaltningschef Intendent/enhetschef 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen för vidare hantering. 
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1. Sammanfattning
I lokalrevisionen redovisas verksamheter och lokaler inom ramen för Utbildnings-och
arbetsmarknadsnämndens i Varbergs kommunsansvarsområde enligt nedan:

Gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och lärvux
Campus Varberg
Vuxenutbildning
Integrationsenheten
Arbetsmarknadsenheten (exklusive försörjningsstöd och dagligverksamhet)

I Varberg finns deten kommunal gymnasieskola, Peder Skrivares skola (PS) och tre fristående
gymnasieskolor. På Peder Skrivares gymnasieskola finns även gymnasiesärskolan.

Campus Varberg består avverksamheterna Yrkeshögskola, Campus för högskoleutbildningar och
Alexandersoninstitutet.

Avdelningen VIA, vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad, omfattar vuxenutbildning så
som grundläggande- och gymnasial vuxenutbildnings, SFI, studie- och karriärverksamheten
(SKC) samt kommunens ansvar för integration och arbetsmarknad (exklusive försörjningsstöd
och daglig verksamhet).

1.1 Befolkningsutveckling och lokalbehov
Befolkningsutvecklingen inom förvaltningensmålgrupper (se diagram 1) ökar stadigt fram till
2034 enligt befolkningsprognos från mars 2020. Den största ökningen finns inom vuxna och unga
vuxna 26- 55 år.

Detmest brådskande lokalbehovetfinns idag inom gymnasieverksamheten.
- Hyreskontraktet för fordonsutbildningens nuvarande lokaler går ut 2026-06-30.
- Lokalanpassningar nödvändiga för att möta elever med neuropsykiatriska

funktionsvariationer (NPF)
- Ett generelltökande elevantal på gymnasiet.

Lokalsituationen på Campus Varberg behöver ses över då det är viktigtmed funktionsdugliga
lokaler och att de motsvarar de kravsom finns när detgäller dels arbetsmiljö, till exempel
ventilation, värme, kyla och skalskydd, samtmöjlighet att utveckla verksamheterna.
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Diagram 1. Befolkning inom nämndens målgrupper(prognos mars 2020)

Förvaltningen hyr totaltnästan 42,000kvadratmeterbruttoarea lokalermed en total
årshyreskostnad på 35,8 Mkr. Detta motsvarar10 %avkommunenstotala lokalyta och årliga
lokalhyreskostnader. Nämnden hyr samtliga lokaler avServicenämnden. Hyresbeståndet består
av28% som ägs avexterna fastighetsägare och 72 %som ägs avVarbergs kommun.

Diagram 2. Antal kvm BRA per verksamhetstyp201
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2. Inledning
Syfte med lokalrevisionen är att beskriva behov av lokaler och anläggningar för utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden olika målgrupper. Planen beskriver det kortsiktiga behovet för 2020 men
även det långsiktiga behovet fram till 2030 där det är möjligt. Utbildnings- och
arbetsmarknadsnämndens lokalrevision är en del av Varbergs kommuns lokalförsörjningsplan.

Tidigare har lokalrevisionen benämnts lokalförsörjningsplan på nämndnivå. Uppdatering av
lokalförsörjningsplanen sker årligen på central nivå och facknämnderna kommer, i och med
införandet av en lokalförsörjningsprocess, att årligen göra lokalrevisioner som ligger till underlag för
kommunens lokalförsörjningsplan. Utifrån det årshjul som tas fram bör Utbildnings- och
arbetsmarknadsnämndens lokalrevision vara klar och antagen i god tid för att ligga i fas med den
centrala planen, som ska fastställas i kommunstyrelsen i samband med budgetarbetet.

Lokalrevisionen omfattar de anläggningar och lokaler som finns inom nämndens målgrupper.

3. Verksamhetsbeskrivning
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden startade den 1 januari 2019 och har verksamheter som
tidigare tillhört förskole- och grundskolenämnden, socialnämnden och kommunstyrelsen.

Sedan 1 juli 2019 har förvaltningen en ny organisation enligt nedan:

Bild 1. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen organisation
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3.1 Verksamhetens omfattning 
Nämnden ansvarar för tre verksamhetsområden; gymnasieutbildning, vuxenutbildning inkl. Campus 

Varberg samt arbetsmarknad- och integrationsverksamheten. Följande verksamheter ansvarar 

nämnden för: 

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

gymnasieskolor samt ett gymnasium som drivs av regionen.  

På Peder Skrivares skola är även den kommunala gymnasiesärskolan lokaliserad. Höstterminen 2020 

finns där 21 elever uppdelade på nationella (13) och individuella (8) program. Elevunderlaget i 

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

kompetens inom verksamheten. 

3.1.2 Campus Varberg och Alexandersoninstitutet 
Campus Varberg består av verksamheterna Yrkeshögskola, Campus för högskoleutbildningar och 

Alexandersoninstitutet. 

Campus Varberg är uppdelat i Yrkeshögskolan, Alexandersoninstitutet samt service- och support. 

3.1.3 Vuxenutbildningen, integrationsenheten och arbetsmarknadsenheten 

I avdelningen VIA ingår från och med 1 juli 2019 vuxenutbildning (grundläggande- och gymnasial 

vuxenutbildning samt SFI), Studie- och karriärcentrum, integrationsenheten och 

arbetsmarknadsenheten. Organisationen innebär möjlighet till ett tätare arbete mellan utbildning 

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

utbildningssatsning. 

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

arbetsmarknadspolitisk nivå. 

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. Under 2021 beräknas antalet flyktingar ligga kvar på 

samma nivå som idag men andelen kvotflyktingar ökar. 

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

på utveckling av individuella färdigheter, ökat självförtroende och ett mer självständigt liv. Inriktningen 

är att arbetsmarknadsåtgärder så långt som möjligt ska integreras på den ordinarie arbetsmarknaden. 

3.2 Övergripande mål och vision 
Den nya nämnden ska ge möjligheter till att fördjupa dialogen mellan näringsliv och offentlig 

arbetsgivare, med syfte att möta kompetensbehovet. Organisationsstrukturen och tillvaratagandet 

av nämndens totala resurser för ett effektivt användande är väsentligt för ett gott resultat. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har med utgångspunkt i Varbergs kommuns vision och 

kommunfullmäktiges fyra strategiska målinriktningar antagit följande mål: 
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STRATEGISKA MÅL NÄMNDSMÅL

ETT SAMHÄLLE FÖR ALLA
Vi rustar individer för framtiden genom att
möjliggöra ett livslångt lärande för alla.

HELA KOMMUNEN LEVER OCH UTVECKLAS
Gemensamma mötesplatser för utbildning och
arbetsliv stärker elevers och studenters
valkompetens och näringslivets utveckling.

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

3.3 Befolkningsutveckling
Befolkningen i Varbergskommun ökar stadigtfrån och med 2023/24och framåt. Bakgrunden till
detta är attmånga bostäder och detaljplaner förväntas börja bli klara under perioden 2024-2033.
2020är Varbergs befolkningcirka 65 700 personer i åldrarna 0 -99+ år. År 2034 är prognosen upp
mot84 200 invånare. Detär en ökningpå drygt28%.

Diagram 3. Befolkningsutveckling Varbergs kommun 2019-2034(prognos mars 2020)
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Förvaltningen harkompenseratsutifråndemografinföråldersgruppen 16-18år. Befolkningsprognosen från

mars 2020 visar en ökning med ca 750 personer mellan åren 2020 och 2034 för denna åldersgrupp. Andelen

iåldersspannet 16-18år(unga studerande) som gåri kommunalgymnasieskolaärca80%.Därtill kommer

studerande från andra kommuner (interkommunala). Totalen äruppräknadmed dessa.

Diagram 4. Antal studerande på Peder Skrivares Gymnasium (exkl. grymnasiesär)2019-2034
(prognos mars 2020)

Inom förvaltningens målgrupper finns tydliga ökningar inom främst åldersgrupperna 16-19 år (35 %)
och 20-25 år (43%).

Diagram 5. Befolkningsutveckling inom Utbildning- och arbetsmarknadsförvaltningens målgrupper
2019- 2034 (prognos mars 2020)
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4.  Omvärldsanalys  

Inom omvärldsanalysen redovisas påverkningsfaktorer inom och utom kommunens påverkan. Här 

finns kommunala satsningar inom berörda verksamhetsområden, lagförändringar och förslag som 

kan påverka lokalbehov inom verksamheterna samt övriga faktorer som anses ha inflytande över 

lokalbehovet/förändringar.  

4.1 Kommunala aktivitetsansvaret 

I Varberg har Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden huvudansvaret för det kommunala 

aktivitetsansvaret, i nära samarbete med Socialnämnden. Ungefär 190 ungdomar mellan 16 och 20 

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

examen, omfattas årligen av ansvaret. Enligt Skollagen 29 kap. 9 § ska kommunen löpande under året 

erbjuda dessa ungdomar individuellt anpassade insatser som främst är inriktade mot studier. 

4.2 Campus Varberg och Alexandersoninstitutet 
Sveriges demografiska utveckling kommer att skapa underskott på högskoleutbildad personal inom 

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

utbildningsbehovet vid universitet och högskolor ska svara mot studenters efterfrågan och 

arbetsmarknadens behov. Utbildningsbehovet ska universitet och högskolor som har tillstånd att 

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

examina, inriktningar och ämneskombinationer så dimensioneringen svarar mot studenters 

efterfrågan och arbetsmarknadens nationella och regionala behov. 

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

entreprenad. En ny affärsmodell för drift av yrkeshögskoleutbildningar har tagits fram innebärande 

ett större ansvar och en större arbetsinsats för Campus Varberg. Övergång till den nya 

affärsmodellen sker succesivt och läsåret 2020/2021 bedrivs 3 yrkeshögskoleutbildningar helt på 

entreprenad och 11 med större del i egenregi och mindre del på entreprenad. 

4.3 Vuxenutbildningen, integrationsenheten och arbetsmarknadsenheten 

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

arbetsmarknadspolitisk nivå. Det gäller grundläggande- och gymnasiala vuxenutbildnings samt SFI och 

studie- och karriärverksamheten (SKC). 

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

hänvisas till arbetsmarknadsenheten som utför socialnämndens beslut. Detta får konsekvenser för 

utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden eftersom socialnämnden tidigare även anlitat externa 

utförare. 

Inriktningen för deltagarna är att alla får en likvärdig insats, ambitionen är att sänka kostnaden för 

kommunens försörjningsstöd, medarbetarperspektiv är att tydliggöra arbetsmetodiken. För att nå 

detta är det viktigt med rätt kompetens för det som ska utföras samt att arbetet sker enligt en 

vetenskapligt förankrad metod alternativt en väl beprövad metod. 

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

2020 då detta system stöder en arbetsmetodik som inte är etablerad på AME. 
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Regeringen har gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att förbereda och bistå Regeringskansliet i 

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

januariavtalet ska Arbetsförmedlingen reformeras i grunden och ett nytt system baserat på LOV 

(Lagen Om Valfrihet) ska utvecklas där fristående aktörer matchar och rustar arbetssökande för de 

lediga jobben (källa: nyheter från Delegation för unga och nyanlända till arbete v 19, dua.se). 

4.4 Utvecklingsarbeten inom Varbergs kommun 

Peder Skrivares skola har behov av lokaler både kortsiktigt och långsiktig. För att klara de närmaste 

åren är det viktigt att en lösning kommer till stånd snarast för de närmaste åren. 

Fordonsprogrammets lokaler på Tolken upphör 30 juni 2026 och här behöver serviceförvaltningen 

diskutera med fastighetsägaren om framtiden. Om förvaltningen ska lämna Tolken den 30 juni 2026 

behöver andra lokaler för fordonsprogrammet vara färdiga till höstterminen 2026. Senast 2024 bör 

det finnas en plan för hur lokaler ska färdigställas till 2026. 

Campus Varberg kommer under 2021 utnyttja alla sina lokaler vilket medför att här behövs ytterligare 

lokaler och att en dialog med fastighetsägaren måste tas. 
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5. Lokaler och dess ändamålsenlighet 
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltingen har en gymnasieskola som även inkluderar 

gymnasiesärskola. Båda verksamheterna finns placerade i PS-skolans lokaler. Estetiska programmet är 

förlagt till Rosenfredskolan där PS delar lokaler med kultur- och fritidsförvaltningen som ansvarar för 

kommunens kulturskola. Rosenfredsskolan samnyttjas även med förskole- och 

grundskoleförvaltningen. 

Campus Varberg utgör campus för högre utbildning (eftergymnasial utbildning) dvs 

högskoleutbildningar och yrkeshögskoleutbildningar. Campus Varberg rymmer Hallands största 

yrkeshögskola för vilken Varbergs kommun är huvudman. Högskoleutbildningarna på Campus Varberg 

bedrivs av respektive högskola. Under 2020 samarbetar Campus Varberg med 4 lärosäten. 

Förvaltningen arbetare även med vuxenutbildning och arbetsmarknad och har lokaler främst 

placerade i stadsområdet inom Varbergs kommun. 

Förvaltningens samtliga lokaler finns sammanställda i tabell nedan. Angiven teknisk status i tabellen är 

från 2017. I flera fall hyr förvaltningen en byggnad tillsamman med andra kommunala förvaltningar 

alternativt extern part. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens andel framgår av kolumnen 

Andel UAF %. Hur stor yta förvaltningen hyr framgår av kolumn ”KVM Yta, BRA UAF”. 

I planen angiven teknisk status grundar sig på följande klassindelning. 

Klass 1: Rivningsobjekt. Byggnad är i mycket dåligt skick. Ingen 

uthyrning/rivningskontrakt. 

Klass 2: Byggnad med stort underhålls- o investeringsbehov inom en 5-årsperiod. 

Klass 3: Byggnad äldre än 10 år i gott skick med normalt framtida underhållsbehov. 

Klass 4: Nybyggd eller totalombyggd inom senaste 10-årsperioden.  

Klass 5: Nybyggd inom senaste 5-årsperioden. Garantitid kvarstår. 
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Fastighet/ 
Verksamhet/ 

Byggnad 

Byggnadstyp, 
Benämning 

KVM Yta, 
BRA 

Totalt 
byggnad 

Egen/ 
hyrd 

Teknisk 
status 

KVM 
Yta, 
BRA 
UAF 

Andel 
UAF % 

Total 
årshyra 
UAF 
2020 
TKR 

Rosenfredsskolan Gymnasieskola 3 923 E 3 1 481 38% 1 049 

Peder Skrivares skola Gymnasieskola 27 757 E 4 26 498 95% 14 507 

HB Tolken, 
Träslövsvägen 

Gymnasieskola, 
fordonsprogrammet 

1 761 H  1 761 100% 3 598 

Peder Skrivares Hus 
11 

Gymnasieskola 3 064 E 4 1 226 40% 468 

Getakärr 5:32 A-
viken PS 

Gymnasieskola 107 H  107 100% 128 

Stadshus B 
Arbetsmarknad 
Integration 

1 602 E  290 18% 316 

Campus 
Yrkeshögskola, 
vuxenutbildningen, 
högskola 

8 471 H  8 471 100% 12 260 

Kopplingen 3, 
Susvindsvägen 3 

Arbetsmarknad 
Integration 

679 E  679 100% 680 

Smidestången 9 
Härdgatan 28 B UAF 

Arbetsmarknad 
Integration 

1 200 H  1 200 100% 1 283 

Borgmästaregatan 
20 

Administrativa 
lokaler UA 

119 H  119 100% 237 

Tullhuset 
Yrkeshögskola, 
vuxenutbildningen, 
högskola 

60 E  60 100% 305 

Summa   
48 743 
KVM 

  
41 891 
KVM 

 
34 832 

TKR 

Tabell 1. Sammanställning verksamhetslokaler inom Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, 

yta samt årlig hyreskostnad 2020  
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5.1 Lokaler och anläggningar befintliga
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen inom Varbergs kommun hyr olika former av lokaler.
Majoriteten av de hyrda lokalerna finns i centrala delarna av staden.

Lokal/verksamhetstyp
Antal
kvm BRA

Andel yta av
UAF totala
yta

Antal
lokaler

Intern inhyrd
lokal kvm BRA
(andel)

Externt
inhyrd lokal
kvm BRA
(andel)

Administrativa lokaler UA 119 0,3% 1
0

(0%)
119

(100%)

Yrkeshögskola, vuxenutbildningen,
högskola

8531 20,4% 2
0

(0%)
8531

(100%)

Gymnasieskola 29 311 70,0% 4
29204
(99,6%)

107
(0,4%)

Gymnasieskola, fordonsprogrammet 1 761 4,2% 1
0

(0%)
1 761

(100%)

Arbetsmarknad Integration 2 169 5,2% 3
969

(45%)
1 200
(55%)

Summa 41 891 100% 11
30 233
(72%)

11 658
(28%)

Tabell 2och Diagram 6. Sammanställning lokaler, yta BRA samt, andel och antal för Utbildnings-och
arbetsmarknadsförvaltningen. 2020

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
Antal kvm BRA yta; Andel av total yta UAF; 2020

Administrativa lokaler UA

Yrkeshögskola,
vuxenutbildningen, högskola

Gymnasieskola

Gymnasieskola,
fordonsprogrammet

Arbetsmarknad Integration
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Gymnasieskolan: i samband med att ett åtgärdsval tas fram för att klara volymökningarna de
närmaste 10 åren ses befintliga utbildningslokaler över.

Arbetsmarknadsenhet: Har två lokaler, Susvindsvägens kontrakt går ut 2022-06 och Härdgatans
kontrakt går ut 2023-04. Innan dessa kontrakt upphör bör ställningstagande göras om verksamheten
fortfarande ska bedrivas på det sätt som i dag sker.

Integrationsenheten och administration. Bör om möjligt samlokaliseras med andra delar för att
minska förvaltningens hyreskostnader.

5.2 Styrande krav och förutsättningar
Det finns ett flertal lagar och förordningar som är av betydelse för verksamheterna inom
förvaltningen Utbildning och arbetsmarknad. De huvudsakliga är:

Kommunallagen
Förvaltningslagen
Lagen om offentlig upphandling (LOU)
Miljöbalken
Personuppgiftslagen
Konkurrenslagen
Lagen om anställningsskydd (LAS)
Arkivlagen
Arkivförordnande
Offentlighets- och sekretesslagen
Skollagen och gymnasieförordningen
Förordning om vuxenutbildningen

5.3 Målgrupper och lokaler
Förvaltningens verksamheter riktar sig mot olika målgrupper. Dessa består till största del av olika
åldersgrupper. Dessa redovisas nedan.

5.3.1 Vuxna

Diagram 7. Befolkningsutveckling inom Utbildning- och arbetsmarknadsförvaltningens målgrupp
”Vuxna” 26 - 55 år- åren 2019- 2034 (prognos mars 2020)
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Arbetslösheten i Varbergs kommun är låg, enligt Arbetsförmedlingens siffror, på 4,4 % 

under år 2019. Denna siffra är låg jämfört med medel i Sverige (7,0%) 

(Källa:  https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Regional-statistik/Din-kommun-i-siffror/Varberg/)   

I arbetsmarknadsenheten fanns drygt 400 personer aktivt inskrivna under 2019. Antalet 

för 2020 beräknas bli detsamma. 

Vuxenutbildningen bedrivs idag på entreprenad förutom grundläggande vuxenutbildning (GRUV) som 

sedan hösten 2020 är förlagd till Campus Varberg. Genomsnittet för antal elever hösten 2020 är ca 

100 uppdelat på utbildningsformerna klassrums- flex- och distansundervisning. 

Gällande högskole- och yrkeshögskoleutbildning är målgruppen generellt 26 - 35-åringar.  

På Campus Varberg fanns höstterminen 

2018 ca 1100 studerande fördelade på 32 undervisningsgrupper (klasser) 

2019 ca 1100 studerande fördelade på 37 undervisningsgrupper (klasser) 

2020 ca 1200 studerande fördelade på 37 undervisningsgrupper (klasser) 

5.3.2 Ungdomar och yngre vuxna  

Målgruppen ungdomar och yngre vuxna riktar sig främst mot gymnasieverksamheten i 

kommunen som omfattar PS-gymnasiet inklusive gymnasiesärskolan. Under höstterminen 

2020 finns 1893 elever inskrivna i gymnasieverksamhet i kommunen. Detta inkluderar 

gymnasiesärskola (21 elever) och estetiska programmet (54 elever) och 

fordonsprogrammet (84 elever).  

Det är angeläget att hitta lösningar för att klara den volymökning som prognostiseras fram 

till 2034 . Som tidigare beskrivet rör det sig om en ökning med ca 750 elever (se diagram på 

sid 8) och det är mycket troligt att volymökningen även fortsätter efter 2034. 

Därtill kommer att hyreskontraktet för fastigheten Tolken att upphöra 30 juni 2026. Där finns 

förvaltningens fordonsprogram. Dessa lokaler måste ersättas höstterminen 2026. Utredning pågår. 
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Diagram 8. Befolkningsutveckling inom Utbildning- och arbetsmarknadsförvaltningens målgrupp
”Ungdomar och yngre vuxna” 16 - 25 år - åren 2019- 2034 (prognos mars 2020)

Tabell 3. Verksamhetslokaler, antal inskrivna deltagare/elever/studerande samt kvm BRA yta/per
deltagare/elev/studerande

Verksamhet Lokal
Antal
kvm

Inskrivna deltagare/studenter

2019 2020
Kvm BRA/
deltagare

Arbetsmarknad Integration
Härdgatan 28 B,
Susvindsvägen 4, Stadshus B

2 169 403 400 5,4

Yrkeshögskola,
vuxenutbildningen, högskola

Campus, Tullhuset 8 641 1 100 1 700 5,1

Varav grundläggande
vuxenutbildning

400

Gymnasieskola

Rosenfredsskolan, Peder
skrivare skola, HB Tolken,
Träslövsv, Peder Skrivares
Hus 11, Getakärr 5:32 A-
viken PS

29 311 1 875 1893 15,5

Varav gymnasiesärskola 30 21

Varav Estetiska programmet Rosenfredsskolan 1 481 75 54 27,4

Gymnasieskola,
fordonsprogrammet

HB Tolken, Träslövsv. 1 761 79 84 21

Administrativa lokaler UA
Borgmästaregatan 20 samt
Stadshus B

119
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6. Lokaler och lokalkostnader per verksamhetsområde 
I avsnittet sammanställs lokalanvändning, verksamhetslokaler, lokalkostnader samt planerade 

verksamhets- och lokalförändringar per verksamhetsområde. Lokalerna nyttjas olika beroende på 

efterfrågan och tillgänglighet.  

6.1 Utbildning 
Kommunen ansvarar för att gymnasieutbildning av god kvalitet erbjuds till samtliga ungdomar i 

kommunen (Skollag 2010:800, 15e kap 30 §). 

Utbildningen som erbjuds kan antingen anordnas av kommunen själv eller via ett samverkansavtal 

med kommun eller region. De utbildningar som erbjuds, tillsammans med antalet platser på varje 

utbildning, ska i så lång utsträckning som möjligt anpassas utifrån de önskemål som ungdomarna har 

(Skollag 15e kap 30 §). 

Prognos elevunderlag avser samtliga 16 - 18 åringar i Varbergs kommun i enlighet med 

befolkningsprognos samt en bedömning av antalet elever på Lärvux och GRUV. Nyanlända elever 

som inte var folkbokförda i Varberg vid brytdatum för befolkningsprognos tillkommer då de inte 

ingår i prognos. 

Cirka 80% av elever folkbokförda i Varbergs kommun väljer att gå i den kommunala gymnasieskolan. 

Därutöver tillkommer prognos över elever som kommer från annan kommun och som väljer att gå i 

Varbergs kommunala gymnasieskola. 

Enligt den strategiska planen för Peder Skrivares skola är ambitionen är att elever ska kunna få sitt 

förstahandsval i så stor utsträckning som möjligt, vilket idag motsvarar drygt 80 procent.  

Idag finns utbildningsverksamhet lokaliserad till flera olika platser men är koncentrerad till 

stadsområdet och PS-skolans byggnader. Verksamhet finns också på Tolken, Rosenfredsskolan, 

Campus Varberg och Tullhuset. 

 

Fastighet/Byggnad Verksamhet Yta, BRA Område 

HB Tolken PS, Träslövsv. Fordonsutbildning 1 761 

Stadsområdet – 
Varbergs tätort 

Campus 
Yrkeshögskola, vuxenutbildningen, 

högskola, AI 
8 471 

Tullhuset Campus Varberg 170 

PS-skolan Gymnasieskola 
26 498 

*ex idrottshall 
och bibliotek 

Rosenfredsskolan Estetiska programmet 1 481 

PS-skolan Hus 11 Komvux, SFI, Nyhemsskolan 1 226 

 Tabell 4. Verksamhetslokaler, kvm BRA yta , Utbyggnadsområde
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Fordonsprogrammet finns på fastigheten Tolken där det finns andra planer för fastigheten. Arbete 

pågår med att ta fram ersättningslokaler för fordonsprogrammet samt för att klara kommande 

volymökningar.  

6.1.1 Behov och förändringar Utbildning 

I investeringsplanen för perioden 2021 – 2025 finns 350 miljoner upptagna för ny gymnasieskola år 

2024 och för tid fram till 2024 finns 47 miljoner upptagna för kapacitetshöjande åtgärder.  

Diskussion pågår med serviceförvaltningen och SUK om möjliga lösningar till dess att en 

helhetslösning är klar. 

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

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

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

vuxenutbildningen. 

Lokalanpassningar för att möta elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF) samt det 

ökade elevantalet på gymnasiet generellt är nödvändigt under innevarande år. 

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

de motsvarar de krav som finns när det gäller dels arbetsmiljö, till exempel ventilation, värme, kyla 

och skalskydd, dels möjlighet att utveckla verksamheterna. 

6.2 Arbetsmarknad och integration 
Enheten arbetsmarknad och integration har lokaler på tre geografiska platser inom kommunen.  

Fastighet/Byggnad Verksamhet Yta, BRA Område 

Susvindsvägen 3 

(Arbetscentrum), 
Arbetsmarknadsenheten fr om 

2019-01 

679 
Stadsområdet – 
Varbergs tätort 

Härdgatan 28 B Arbetsmarknadsenhet 1 200 

Stadshus B Integrationsenheten 290 

Tabell 5. Verksamhetslokaler, kvm BRA yta, Utbyggnadsområde 

6.2.1 Behov och förändringar för avdelningen VIA 
För att effektivisera och möjliggöra helhetssyn behöver enheterna inom VIA ges möjlighet till 

samlokalisering för bättre utnyttjande av befintliga resurser. Översyn av lokalbehov för VIA behöver 

inledas 2021 då avtalet för Susvindsvägen 4 löper ut 2022-06-30 och avtalet för Härdgatan 28 B 2023-

04-30.  
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6.3 Administration 
 De administrativa lokalerna består av en lokal där förvaltningens övergripande administrativa 

personal sitter. Lokalerna är centralt placerade och hyrs in av extern fastighetsägare.  

Fastighet/Byggnad Verksamhet Yta, BRA Område 

Borgmästaregatan 20 Förvaltningslokaler UAF 119 
Stadsområdet – 
Varbergs tätort 

Tabell 6. Verksamhetslokaler, kvm BRA yta, Utbyggnadsområde 

6.3.1 Behov och förändringar Administration 
Inga behov finns upptagna i investeringsplan för kommande år. Behovet av lokaler utökas inte utan 

möjligheten till samordning med någon annan verksamhet är det som kan vara aktuellt. Syftet är att 

minska förvaltningens lokalkostnad. 
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7. Utbyggnadsplan 
I Varbergs kommun har en 

utbyggnadsplan tagits fram. Syftet med 

Utbyggnadsplanen är att vara ett 

verktyg för att leda och samordna 

samhällsbyggnadsprocessen. 

Utbyggnadsplanen ska peka ut när i 

tiden kommande planer är lämpliga att 

starta, utifrån de förutsättningar som 

finns. Utbyggnadsplanen ska föreslå 

tidsmässig prioriteringsordning av 

framtida planer utifrån genomförbarhet, 

nytta och hållbarhet. Nedan finns 

Utbildnings- och 

arbetsmarknadsförvaltningens 

verksamhetsområden sammanfattade 

utifrån utbyggnadsplanens områden.  

 

UTBYGGNADSOMRÅDE AVDELNING VERKSAMHET/TYP TIDPLAN NOT 

Norra Kusten – Bua och 
Väröbacka 

Inga behov finns noterade 

Veddige Inga behov finns noterade 

Kungsäter Inga behov finns noterade 

Stadsområdet – 
Varbergs tätort 

Gymnasiet Klara volymökningen 
för gymnasiet samt 

hantera att 
fordonsprogrammets 
hyreskontrakt går ut 

30 juni 2026. 

Omgående med 
volymökningen. 

Fordonsprogrammet 
borde vara löst till 

höstermingens start 
2026. 

 

Rolfstorp - Skällinge Inga behov finns noterade 

Hunnestad - Gödestad Inga behov finns noterade 

Södra kusten och 
Tvååker 

Inga behov finns noterade 

Tabell 7. Behov per verksamhetsområde samt utbyggnadsområde 

 

7.4 Stadsområdet – Varbergs tätort 
Inom Stadsområdet behöver lokaler för gymnasieverksamhet samt fordonsprogrammet ses över.  

Fordonsprogrammet behöver lokaler senast hösten 2026.  
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8. Slutsatser 
Förvaltningen ser ett behov att se över möjligheten till mer samnyttjande för att minska 

lokalkostnader och främja samarbete mellan förvaltningar gällande administrativa lokaler. 

Gymnasieverksamheten ökar och genererar behov av fler utbildningslokaler i centrum. I 

investeringsplanen för perioden 2021 – 2025 finns 350 miljoner upptagna för ny gymnasieskola år 

2024 och för tid fram till 2024 finns 47 miljoner upptagna för kapacitetshöjande åtgärder. Diskussion 

pågår med serviceförvaltningen och SUK om möjliga lösningar till dess att en helhetslösning är klar. 

I takt med verksamhetsutveckling av Arbetsmarknadsenheten ses lokalfrågan över. 

Campus Varberg behöver kunna expandera verksamheten inom befintligt område. 

Det som har största prioritet är volymökningen inom gymnasiet och lokalproblematiken med 

fordonsprogrammet som behöver nya lokaler senast höstterminen 2026.  

Lokalförsörjnings – samt investeringsprocess         

     

Behov antal platser  

X=antal platser ej definierbart 

(Uppskattad kalkyl Mkr) 

Status på 
projekt 

Beslutad 
investering  

Beskrivning 
Prio 
1-5 

Budget 
2020 

-21 -22 -23 -24 -25 25-33 

  
Arbetsmarknad/
integration 

   X     

Förstudie  Gymnasieskola 2     1 000   

  
Gymnasieskola 
fordonsprogram 

1       80 

Avveckling 
befintliga 
lokaler 

 
Gymnasieskola 
fordonsprogram 

       -80 

           

           

Tabell 8. Framtida behov av platser/lokaler kopplade till Lokalförsörjnings- samt investeringsplan  
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7. Uppföljning av plan för intern kontroll 2020

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden besluta 

1. Godkänna uppföljning av plan för intern kontroll 2020.

Beskrivning av ärendet 
I kommunallagens 6 kapitel 6 § anges tydliga bestämmelser för intern kontroll. 
Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i 
enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt 
de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna 
kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredsställande sätt.  

Nämnder och styrelser ska senast i mars varje år anta en plan för den interna 
kontrollen. Planen ska bygga på en riskanalys och redovisa de kontrollmoment 
som ska genomföras under året.  

I bilaga till beslutsförslag redovisas uppföljning av plan för intern kontroll 
2020 för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Det kan konstateras att 
uppföljningen inte påvisar några allvarliga brister. 

Plan för intern kontroll 2021 ska antas och överlämnas till kommunstyrelsen 
senast i mars nästkommande år. 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag den 8 november 2020 

Bilaga – Uppföljning av plan för intern kontroll 2020 

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 vidare hantering 
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Intern kontroll 

Inledning 

Intern kontroll definieras som en process, där såväl den politiska ledningen som den 

professionella ledningen och övrig personal samverkar. Processen är utformad för att med 

rimlig grad av säkerhet kunna uppnå följande mål: 

 Verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt, dvs god ekonomisk 

hushållning 

 Den finansiella rapporteringen och informationen om verksamheten är tillförlitlig 

 Tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm följs 

Intern kontroll handlar om tydlighet, ordning och reda samt att veta hur det går i verksamhet 

och ekonomi. Det är ett ständigt pågående kvalitetsarbete för att få nöjda kunder, förebygga 

riskfyllda situationer, arbeta effektivare och få bättre rutiner. 

Ansvar/åtagande 

I kommunallagens 6 kap 6 § finns en tydlig bestämmelse som definierar ansvaret för den 

interna kontrollen: 

"Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med 

de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för 

verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att 

verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt" 

Nämnder och styrelser ska senast i mars varje år anta en plan för den interna kontrollen. 

Planen överlämnas till Kommunstyrelsen senast under samma månad. 

Rapportering på nämnds- eller styrelsenivå ska ske till Kommunstyrelsen i samband med att 

den nya planen överlämnas. Varje nämnd/styrelse avlämnar en sammanfattning av gjorda 

kontroller där upptäckta brister lyfts fram och analyseras. Vid samma tidpunkt sker även 

rapportering till kommunens revisorer. 

Det övergripande ansvaret för att det finns en tillräcklig intern kontroll vilar på 

kommunstyrelsen som, med utgångspunkt från nämndernas och styrelsernas rapporter ska 

utvärdera kommunens samlade plan för intern kontroll och, i de fall förbättringar behöver 

göras, ta initiativ till sådana. 

Begreppslista: 

 Område/Process – Vilken del av verksamheten som avses. 

 Risk: Möjligheten för skadliga konsekvenser som uppkommer av oönskade händelser. 

 Sannolikhet: Ett mått på hur troligt det är att en viss händelse inträffar. 

 Konsekvens: Exempelvis ekonomiska, politiska/förtroendemässiga konsekvenser 

samt konsekvenser för exempelvis medborgare, politiker och medarbetare. 

 Riskvärde: Sannolikhet multiplicerat med konsekvens ger riskvärdet. 

 Kontrollmoment: Vad är det vi vill kontrollera? Vad är det vi vill säkerställa? Ex. 

avtalstrohet. 
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Kontrollmetod/Metod: Hur ska vi kontrollera detta? Ex. stickprov.

Frekvens: Hur ofta ska vi kontrollera detta och när? Samt när utfallet ska rapporteras
till nämnd.

OMRÅDE/PROCESS

Ekonomi

RISK

Att inköp inte sker i enlighet med ramavtal och inköpsregler

Sker inte inköp i enlighet med ramavtal och inköpsregler riskerar förvaltningen att bli
skadeståndsskyldiga.

Riskvärde Sannolikhet Konsekvens
3 3

KONTROLLMOMENT

Efterlevnaden säkerställs genom att förvaltningens kontaktperson gentemot
upphandlingsenheten informerar och utbildar

Frekvens Metod Status Bedömning Åtgärd
Månadsvis:
rapportering
till nämnd
årligen

Stickprov Kommunstyrelsens
förvaltning har under året inte
levererat någon uppföljning
på utbildnings-och
arbetsmarknadsförvaltningens
avtalstrohet. Förvaltningen
har en kontinuerlig dialog
med
upphandlingsavdelningen och
kan utifrån den konstatera att
nämnden har en hög
avtalstrohet. Det har gjorts
något eller några enstaka
inköp utanför avtalen med
anledning av att leveranser
från avtalsleverantör inte
levererats i tid. Exempel på
detta är handsprit som köptes
till Peder Skrivares skola (PS)
inför höstterminens start
2020. Kostnaden för detta
uppgick till cirka 10 000 kr.

Att utbildningar som upphandlas inte håller tillräckligt hög kvalitet

Förvaltningen behöver följa upp ingångna avtal för att säkerställa att kvaliteten i
utbildningarna upprätthålls.

Riskvärde Sannolikhet Konsekvens
3 3
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KONTROLLMOMENT

Säkerställa att upphandlingskrav är korrekt ställda och att genomförda upphandlingar
systematiskt följs upp

Frekvens Metod Status Bedömning Åtgärd
Vid varje
upphandling

Kvalitetssäkring av
upphandlingsunderlaget

Avtal följs upp i
högre
utsträckning än
tidigare och
åtgärder har också
vidtagits i de fall
där
kvalitetsbrister
påvisats.
Exempelvis har
utbildning inom
yrkeshögskolan till
viss del övergått
till egen regi efter
att kvalitetsbrister
upptäckts. Även
inom
vuxenutbildningen
har påvisade
kvalitetsbrister
lett till åtgärder.

Verksamhet

RISK

Att pågående arbete med översyn av lokalbehov för Peder Skrivares skola (PS) löper
enligt plan och att PS inte har lokaler för samtliga elever. Framförallt är det
fordonsprogrammet som har ett lokalbehov som behöver hanteras skyndsamt

Riskerar att inte kunna tillgodose alla elevers rätt till likvärdig utbildning och inte kunna
möta ökande elevkullar.

Riskvärde Sannolikhet Konsekvens
3 4

KONTROLLMOMENT

Dialog och samverkan med samhällsutvecklingskontoret på kommunstyrelsens
förvaltning

Frekvens Metod Status Bedömning Åtgärd
Stäms av löpande i
lokalberedningsgruppen

Kontinuerlig
dialog

Frågan om lokalbehov för
gymnasiet har aktualiserats
på kommunstyrelsens
förvaltning. Det är viktigt att
fortsatt följa frågan och den
utveckling som sker inom
ramen för arbetet.
Utbildnings-och
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arbetsmarknadsförvaltningen
har en lokalstrateg med
ansvar för att följa
förvaltningens samlade
lokalbehov. Det kan
konstateras att det finns ett
fungerande samarbete och
god dialog för att säkerställa
nämndens lokalbehov
avseende den kommunala
gymnasieskolan. Medel finns
avsatta för kapacitetshöjande
åtgärder för 2021-2024 i
kommunfullmäktiges budget
för 2021. Risken anses
därmed hanterad.

Att det saknas uppdaterad registerförteckning över personuppgifter

Riskvärde Sannolikhet Konsekvens
3 3

KONTROLLMOMENT

Säkerställa att verksamheterna löpande informerar om befintliga system och
behandlingar av personuppgifter

Frekvens Metod Status Bedömning Åtgärd
Löpande Personuppgiftsbiträdesavtal

upprättas vid införande av
system med
personuppgifter

En registerförteckning över
personuppgiftsbehandlingar
har tagits fram på
förvaltningen som uppfyller
de krav som följer av GDPR.
Ansvarig person för
registerförteckningen har
utsetts. Arbetet med
registerförteckningen kräver
ett löpande arbete med
kartläggning av
personuppgiftsbehandlingar.

Att planerna mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier inte är väl
förankrade och efterlevs.

Riskerar att leda till att berörda inte får hjälp och stöd och att erfoderliga åtgärder inte vidtas,
samt att det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet blir eftersatt.

Riskvärde Sannolikhet Konsekvens
3 3
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KONTROLLMOMENT

Kontrollera planer och rutiner samt uppdatera och tillgängliggöra information om
hanteringen

Frekvens Metod Status Bedömning Åtgärd
Löpande Uppdatera och se

över rutiner samt
vidta
informationsinsatser.

Rutiner kring
kränkande
behandling har
utarbetats och ska
publiceras på
medarbetarwebben.
Informationsinsatser
kommer vidtas för
att säkerställa att
rutinerna är
förankrade och
efterlevs .

Personal

RISK

Att uppföljning av arbetsmiljö inom förvaltningens verksamheter inte säkerställs och
rapporteras

Riskvärde Sannolikhet Konsekvens
3 3

KONTROLLMOMENT

Säkerställa att det systematiska arbetsmiljöarbetet efterlevs och att rutiner för
samverkan upprätthålls

Kontroll av tillbudsanmälningar och genomförande av skyddsronder.

Frekvens Metod Status Bedömning Åtgärd
Löpande Kontroll av

tillbudsanmälningar
och genomförande
av skyddsronder.

Förvaltningen har
ett fastställt årshjul
för det systematiska
arbetsmiljöarbetet
och bedömningen är
att arbetet fungerar
bra inom samtliga
verksamheter. Peder
Skrivares skola (PS)
är en stor
arbetsplats och en
ny tjänst som
enhetschef ska bland
annat ansvara för
frågor kopplade till
det systematiska
arbetsmiljöarbetet.
Tillbudsanmälningar
är relativt få och
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ställer krav på 
fortsatt information 
om vikten av att 
rapportera tillbud i 
enlighet med 
fastställda rutiner. 
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Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 
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8. Remissvar på strategi för långsiktig 

inkludering

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
besluta 

1. Godkänna förvaltningens överväganden och översända till 
kommunstyrelsen som nämndens remissvar i ärendet.

Beskrivning av ärendet 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har tillsammans med övriga 
nämnder och bolag i kommunen fått Strategi för långsiktig inkludering på 
remiss för yttrande. 

Syftet med inkluderingsstrategin är att beskriva det inkluderande uppdraget 
och förtydliga hur Varbergs kommuns nämnder och bolag ska arbeta för att 
gemensamt ta ett kliv framåt mot en kommun som präglas av delaktighet. 

Beslutsunderlag 
Bilaga – Förslag på strategi för långsiktig inkludering 

Bilaga – Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2020-09-22 § 39 om att 

skicka strategi för långsiktig inkludering på remiss. 

Övervägande 
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen är positiv till intentionerna i 
Strategi för långsiktig inkludering och anser att det är viktigt att Varberg är en 
kommun som präglas av delaktighet, tillit och social hållbarhet.  

I utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens mål- och inriktningsdokument 
2020–2023 uttrycks att samtliga elever, studenter och deltagare inom 
nämndens verksamheter ska erbjudas en öppen, jämställd och inkluderande 
miljö som är fri från diskriminering och där mångfald ses som en tillgång.  
Inkluderingsperspektivet utgör således redan ett tydligt led i styrningen av 
nämndens verksamheter. Därutöver styrs nämnden av lagstiftning som ställer 
krav på att motverka diskriminering. 

I strategi för långsiktig inkludering anges att uppföljning av 
inkluderingsarbetet ska ske i hållbarhetsbokslut och i rapportering och analys 
av arbetet med kommunfullmäktiges mål- och inriktningar. Utbildnings- och 
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arbetsmarknadsförvaltningen anser att det är olyckligt att det skapas parallella 
uppföljningar, och att uppföljningen av inkluderingsarbetet närmast hör 
hemma i ordinarie måluppföljning.  
Kommunstyrelsen har tagit fram ett förslag till ny riktlinje för styrdokument 
som remitterats till samtliga nämnder och bolag. Det är viktigt att principerna 
i riktlinjen följs när kommunen tar fram nya styrdokument. I riktlinje för 
styrdokument anges att kommunens styrdokument ska vara så få som möjligt 
för att enkelt kunna överblickas och tillföra värde. För att få genomslag för den 
avsedda styrningen är det viktigt att det övervägs och motiveras varför ett nytt 
styrdokument behövs samt finns en tydlig plan för implementeringen.  

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen vill lyfta frågan om ett 
strategidokument för långsiktig inkludering är den mest effektiva metoden för 
att nå framgång i inkluderingsarbetet. Utifrån utbildnings- och 
arbetsmarknadsförvaltningens perspektiv skulle ett tydligare konkretiserat 
stöd i arbetet med delaktighet vara mer önskvärt. 

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

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 

Maria Gustafsson Elin Isaksson 

Förvaltningschef HR-konsult 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen för vidare hantering 
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Kommunstyrelsens förvaltning 

Strategi för långsiktig inkludering i Varberg 

Syfte 

Syftet med inkluderingsstrategin är att beskriva det inkluderande 

uppdraget och förtydliga hur Varbergs kommuns nämnder och bolag ska 

arbeta för att gemensamt ta ett kliv framåt mot en kommun som präglas 

av delaktighet.  

Strategiskt vägval 

Det inkluderande uppdraget i Varbergs kommun tar avstamp i globala 

överenskommelser och nationella lagar, men är också tätt 

sammankopplat med lokala politiska mål och inriktningar. I vår kommun 

ska det finnas goda förutsättningar för delaktighet och social 

sammanhållning för att alla människor som bor och verkar här ska må 

bra och ges samma möjligheter.  

Fokus för Varbergs kommuns inkluderingsarbete är ökad delaktighet och 

vi ska systematiskt arbeta med att utveckla ett samhälle där människor 

känner gemenskap och tillhörighet, där de upplevda avstånden mellan 

olika grupper är små och där det finns mellanmänsklig tillit och 

förtroende för samhällets institutioner. Ökad delaktighet påverkar också 

människors möjligheter att uppfylla grundläggande behov så som tillgång 

till bostad, arbetsmarknad/skolsystem och välfärd men också att utöva 

sina demokratiska rättigheter. En person kan inte inkludera sig i 

samhället på egen hand. 

För att lyckas behöver inkluderingsperspektivet finnas med i de 

långsiktiga utvecklingsfrågor som kommunen står inför – inkludering ska 

vara en del i vårt hållbarhetsarbete. Sociala investeringar är i likhet med 

andra investeringar en fråga om vad som lönar sig på sikt och arbetet 

måste få ta tid. 
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Kommunstyrelsens förvaltning 

Kommunens väg framåt 

Vi ska utveckla vår verksamhet utifrån forskning och beprövad erfarenhet 

tillsammans med civilsamhället. För att ta ett kliv framåt mot en kommun som 

präglas av delaktighet, tillit och social sammanhållning måste vi både tänka och 

agera inkluderande i alla led (i ledningsgrupper, i arbetsgrupper, i samarbete med 

externa parter och så vidare).  

Inkluderande arbetssätt och rutiner 

Vi ska säkerställa att vi inte har arbetssätt och rutiner som är exkluderande, varken 

för invånare eller medarbetare. Behoven hos dem som berörs ska styra hur vi 

arbetar. Vi ska arbeta utifrån och in – inte tvärtom. Människor, som på olika sätt 

riskerar att exkluderas, är inte en homogen grupp. Inkludering handlar inte om att 

individer, som på olika sätt bryter mot majoritetsnormen, ska visa sig förmögna att 

anpassa sig till majoritetens värderingar, utan om ett öppet samhälle. Ingen 

verksamhet är för liten eller för stor för att arbeta med inkludering.  

Bredda perspektiven 

Vi ska utveckla ett hållbart samhälle tillsammans med de människor som berörs och 

säkerställa att vi har en bred representation i de perspektiv vi samlar in som 

underlag för beslut och processer (det kan handla om såväl medborgardialog och 

brukardialog som utredningar). Detta kräver att vi har kunskap om vilka perspektiv 

som behövs och hur vi går till väga för att inkludera dem.   

Öka tilliten till människors förmåga 

Vi ska lita på människans förmåga och utgå från möjligheter i vår verksamhet, och i 

våra beslut. Tro på deltagares jobbmöjligheter är av avgörande betydelse för 

chansen att få jobb.1 Det är rimligt att tänka sig att detta är applicerbart i en bredare 

bemärkelse – det vill säga tro på människors förmåga generellt – exempelvis elevers 

förmåga att lära, en kunds förmåga inom hemtjänsten att bli mer självgående och 

en nyanländs förmåga att lära sig svenska. Varje enskild medarbetare kan påverka 

kollegor och invånare genom attityd och bemötande. 

1 I ett forskningsprojekt vid Vaeksthusets forskningscenter i Danmark har studier visat att medborgaren som har en 
handläggare som generellt sett tror på deltagarens jobbmöjligheter ger en 32-procentig större jobbeffekt. Där drar 
man slutsatsen att handläggarens tro på deltagarens jobbmöjlighet är av avgörande betydelse, den så kallade 
handläggareffekten.   
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Kommunstyrelsens förvaltning  

  

Våga anställa och upphandla normkritiskt  

Vi ska visa vägen och anställa människor som på olika sätt avviker från normen. Det 

kan till exempel handla om personer som har kompetenser och kunskaper som vi 

har nytta av och behöver, men där bristande svenska utgör ett hinder för att komma 

in på arbetsmarknaden. Vi ska vara en arbetsgivare som ser möjligheter och bidrar 

till att människor utvecklas på sin arbetsplats. Vi ska också ta ansvar för att de krav 

vi ställer på våra leverantörer och samarbetspartners inte exkluderar människor 

utan tvärtom uppmuntrar till inkludering.  

Stöd i inkluderingsarbetet 

Genom samarbete över organisationsgränser och mellan verksamheter ska vi möta 

de utmaningar som finns kopplat till dessa frågor. Som stöd i arbetet finns bland 

annat Inkluderingscentrum - en samverkansyta där representanter från olika 

förvaltningar, och med olika kompetens, arbetar tillsammans för att driva på 

kommunens inkluderingsarbete, omvärldsbevaka inom området, finnas som stöd 

och bollplank samt hantera mottagandet av nyanlända personer. Även 

hållbarhetsstrateg samt HR-avdelning kan stötta i inkluderingsarbetet. 

Ansvarsfördelning 

Kommunfullmäktige antar strategin, kommunstyrelsen leder och samordnar 

arbetet och respektive nämnd och bolag ansvar för att strategin genomförs i 

verksamheterna.  

Uppföljningen av arbetet ska ske i hållbarhetsbokslutet och i rapportering och 

analys av arbetet med kommunfullmäktiges mål- och inriktningar. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

§ 391 Dnr KS 2020/0361 

Strategi för långsiktig inkludering i Varberg

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 

1. skicka reviderad Strategi för långsiktig inkludering i Varberg, daterad
1 september 2020, på remiss till samtliga nämnder och bolag i Varbergs
kommun för yttrande

2. remissvar ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 31 december
2020.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Christofer Bergenblock (C) föreslår bifall till förvaltningens förslag med 
tillägget att remissvar ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 31 
december 2020. 

Beslutsordning 
Ordförande ställer fråga om bifall eller avslag på Christofer Bergenblocks 
(C) förslag och konstaterar att arbetsutskottet beslutar enligt förslaget.

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog 14 februari 2017, § 25, en strategi för långsiktig 
inkludering i Varberg. Enligt strategin ska revidering ske vart fjärde år. 

Varbergs kommun har som vision att vara Västkustens kreativa mittpunkt. 
Visionsarbetet ska genomsyras av två förhållningssätt, varav det ena 
handlar om hållbarhet. För att förtydliga vad detta förhållningssätt innebär 
har fullmäktige i Varberg antagit Hållbarhetsmål för perioden 2017–2025- 
en lokal målsättning med utgångpunkt i nationella miljömålssystemet och 
Agenda 2030, Förenta Nationernas globala hållbarhetsmål. 

I kommunens lokala hållbarhetsmål finns en tydlig målsättning om att 
Varberg ska vara ett inkluderande samhälle, med ambitionen att 
organisationen ska ha ett inkluderande förhållningssätt som kännetecknas 
av mångfald, inflytande och omtanke. Ett viktigt verktyg för att arbeta mot 
denna målsättning är inkluderingsstrategin, som vägleder organisationen i 
hur man kan prioritera för att skapa goda resultat inom området. Det bidrar 
till att även i framtiden stärka kommunens utveckling, där alla invånare i 
Varbergs kommun har en hög livskvalitet samt att alla känner sig välkomna 
och delaktiga. 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag, 10 september 2020. 
Strategi för långsiktig inkludering i Varberg, 1 september 2020. 
Strategi för långsiktig inkludering i Varberg, 14 februari 2017. 

Övervägande 
Inkluderingsstrategin från 2017 innehåller sex målområden: inkluderande 
förhållningssätt, arbete, utbildning och språk, boende, socialt deltagande 
och inflytande samt mötesplatser. Trots strategins uttalade fokus på 



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-22 2 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

långsiktighet har vi i många fall arbetat utifrån ett alltför kortsiktigt 
perspektiv. Ett exempel är att stort fokus har legat på tillfälliga 
bostadslösningar för att klara av kommunens bosättningsuppdrag. Andra 
uttryck för detta är att bristande svenska ses som ett hinder som är svårt att 
kringgå och att utvecklingsarbete inom området i huvudsak finansieras med 
statliga bidrag eller projektmedel.  

Fokus för Varbergs kommuns arbete har legat på de ekonomiska 
aspekterna, såsom arbete, utbildning och bostad, vilka i stor utsträckning 
regleras genom lagstiftning eller regeringsbeslut. Inkludering handlar dock 
inte enbart om att säkerställa att alla människor har sysselsättning och 
bostad, utan också om att bidra till ett samhälle som präglas av social 
sammanhållning. Kommunen behöver arbeta med att utveckla ett samhälle 
där människor känner gemenskap och tillhörighet, där de upplevda 
avstånden mellan olika grupper är små och där det finns mellanmänsklig 
tillit och förtroende för samhällets institutioner. Erfarenheten visar 
dessutom att sju av tio hittar bostad via kontakter och sex av tio får jobb via 
kontakter. Trots detta har området socialt deltagande och inflytande - som 
identifierats i strategin för långsiktig inkludering - hamnat i skymundan. 
Kommunfullmäktige antar strategin, kommunstyrelsen leder och 
samordnar arbetet och respektive nämnd och bolag ansvar för att strategin 
genomförs verksamheterna.   

Inkluderingscentrum implementerar och följer upp strategin. Arbetet sker i 
dialog med nämnder och bolag. 

Uppföljningen av arbetet ska synas i hållbarhetsbokslutet och i rapportering 
och analys av arbetet med kommunfullmäktiges mål- och inriktningar. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunkansliet 
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9. Verksamhetschef Elevhälsan för UAF

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden besluta 

1. Godkänna verksamhetschef för skolhälsovården för utbildnings- och

arbetsmarknadsförvaltningen.

Beskrivning av ärendet 
Samarbetet om uppdragen som verksamhetschef för elevhälsa uppstod den 1 
januari 2019 i samband med inrättandet av nämnderna utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden samt förskole- och grundskolenämnden. 
Medarbetaren som innehar ovanstående nämnda uppdrag har sin placering 
inom förskole- och grundskoleförvaltningen. 

Under 2020 har fördelningen av uppdragen varit följande: 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 
• Verksamhetschef 15% av heltid

Förskole- och grundskoleförvaltningen 
• Verksamhetschef/chef barn- och elevhälsa 85 % av heltid

Förvaltningen föreslår en delning av elevhälsan och vill tillsätta en 
verksamhetschef för elevhälsa på PS.    
 Kristina Bäckman är förvaltningens förslag till verksamhetschef för 
skolhälsovården på utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen.  

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL, ska ledningen av hälso- och 
sjukvården utövas av en nämnd. I HSL står det att en verksamhet för 
skolhälsovården ska utses, som ansvarar för verksamheten och har det 
samlade ledningsansvaret enligt Socialstyrelsens författningssamling, SOSFS 
1997:8. 

Arbetsgivarens förslag innebär ett fortsatt samarbete mellan utbildnings- och 
arbetsmarknadsförvaltningen och förskole- och grundskoleförvaltningen kring 
skolläkare och PMO-ansvar. 

Förändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021. Den 18 november 
fattades beslut om delning av elevhälsan i respektive samverkan. 
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Beslutsunderlag 
Den 2020-11-16 

Samråd 
Tillsättningen är förhandlad enligt MBL§11 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 

Maria Gustafsson Elin Isaksson 

Förvaltningschef HR-konsult 

Protokollsutdrag 
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