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Dnr

Nya gymnasieplatser, information
Beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
1. Godkänna redovisning av arbetet med åtgärdsval för nya
gymnasieplatser.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Henrik Gustafsson och Jenny Jakobsson,
projektledare/fastighetsutvecklare, från samhällsutvecklingskontoret
presenterar arbetet med åtgärdsval för nya gymnasieplatser.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

§ 24
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Dnr UAN 2021/0092

Tertialrapport - 2021
Beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
1. Godkänna tertialrapporten 2021 och översända den till
kommunstyrelsen
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Tertialrapport enligt anvisningar från ekonomikontoret

Beslutsunderlag
Bifogade rapport

Övervägande
Genomgång med avdelningschefer
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

§ 25

Sammanträdesprotokoll
2021-05-24

5

Dnr UAN 2021/0033

Sveriges Ridgymnasium
Beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
1. Fastställa grundbelopp avseende år 2021 för Sveriges
Ridgymnasium enligt nedan.
- Djurvård
211 200 kr/elev/år
- Lantbruk
238 800 kr/elev/år
- Skogsbruk
260 400 kr/elev/år
- Trädgård
272 400 kr/elev/år
- Spårutbildningar – utbildning
410 400 kr/elev/år
- Spårutbildning – boende
224 200 kr/elev/år
2. Avslå begäran om ersättning för faktisk lokalkostnad för Sveriges
Ridgymnasium
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har beslutat om bidragsbelopp
för de program som anordnas i den kommunala gymnasieskolan. Då
återstår att fastställa bidragsbeloppet för de program och nationella
inriktningar som erbjuds kommunens elever genom samverkansavtal med
andra kommuner. För Varbergs kommuns del gäller detta utbildningar med
inriktning djurvård, lantbruk, skogsbruk och trädgård.
Den 12 november 2020 fastställde Region Hallands driftsnämnd för kultur
och skola (§74) följande inriktningspriser för 2021 kr/elev/år:
Djurvård
211 200 kr
Lantbruk
238 800 kr
Skogsbruk 260 400 kr
Trädgård
272 400 kr
Spårutbildningar – utbildning -boende – 410 400 kr
Spårutbildningar – boende – 224 200 kr
Sveriges Ridgymnasium (SRG) har i en skrivelse begärt att få täckning för
faktisk lokalkostnad. SRG hänvisar till gymnasieförordningen 13 kap 5§ där
det anges att ersättningen för lokalkostnader högst ska motsvara den
enskilda huvudmannens faktiska kostnader om dessa är skäliga och det
finns särskilda skäl.

Beslutsunderlag
Region Hallands driftsnämnd för Kultur och skola beslut den 12 november
2020 samt inriktningspriser med specifikation per kostnadsslag per
inriktning (kr)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2021-05-24

6

Övervägande
Kommunen erbjuder utbildning på nu ifrågavarande program och
inriktningar genom Region Halland enligt samverkansavtal.
Bidragsbeloppen ska därför motsvara de av regionen fastställda
inriktningspriserna.
Regionen har i sin prissättning tagit hänsyn till den lokalkostnad som är
hänförlig till respektive program. Nämnden bedömer med den bakgrunden
att det inte finns särskilda skäl att ersätta SRG med dess faktiska
lokalkostnad och avslår därför den begäran.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Sveriges Ridgymnasium

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

§ 26

Sammanträdesprotokoll
2021-05-24

7

Dnr UAN 2021/0096

Lärande i Sverige - prisjustering
Beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
3. Fastställa grundbelopp avseende år 2021 för Lärandegruppen i
Sverige AB enligt nedan.
- Djurvård
211 200 kr/elev/år
- Lantbruk
238 800 kr/elev/år
- Skogsbruk
260 400 kr/elev/år
- Trädgård
272 400 kr/elev/år
- Spårutbildningar – utbildning
410 400 kr/elev/år
- Spårutbildning – boende
224 200 kr/elev/år
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har beslutat om bidragsbelopp
för de program som anordnas i den kommunala gymnasieskolan. Då
återstår att fastställa bidragsbeloppet för de program och nationella
inriktningar som erbjuds kommunens elever genom samverkansavtal med
andra kommuner. För Varbergs kommuns del gäller detta utbildningar med
inriktning djurvård, lantbruk, skogsbruk och trädgård.
Den 12 november 2020 fastställde Region Hallands driftsnämnd för kultur
och skola (§74) följande inriktningspriser för 2021 kr/elev/år:
Djurvård
211 200 kr
Lantbruk
238 800 kr
Skogsbruk 260 400 kr
Trädgård
272 400 kr
Spårutbildningar – utbildning -boende – 410 400 kr
Spårutbildningar – boende – 224 200 kr

Beslutsunderlag
Region Hallands driftsnämnd för Kultur och skolas beslut den 12 november
2020 samt inriktningspriser med specifikation per kostnadsslag per
inriktning (kr).

Övervägande
Kommunen erbjuder utbildning på nu ifrågavarande program och
inriktningar genom Region Halland enligt samverkansavtal.
Bidragsbeloppen ska därför motsvara de av regionen fastställda
inriktningspriserna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Protokollsutdrag:

Justerandes signatur
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Lärandegruppen i Sverige AB

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

§ 27
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Dnr UAN 2021/0040

Utveckling av Varberg direkts tjänster remissvar till servicenämnden
Beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
1. Godkänna förvaltningens överväganden och översända till
servicenämnden som nämndens remissvar i ärendet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har tillsammans med övriga
nämnder i kommunen fått rapporten Utveckla tjänster, Varberg direkt på
remiss. Rapporten innehåller förslag till uppdrag som helt eller delvis kan
överföras från förvaltningarna till Varberg direkt. Rapporten har
remitterats till samtliga nämnder i syfte att inhämta synpunkter på
möjligheterna till nya uppdrag.

Beslutsunderlag
Bilagor - Underlag från serviceförvaltningen

Övervägande
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen är positiv till att se över
uppdragsfördelningen mellan kommunens förvaltningar och Varberg direkt
i syfte att nå en högre effektivitet och bättre service till kommunens
invånare.
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen ser inte att de förslag som
presenteras i rapporten direkt berör nämndens verksamheter.
Förvaltningen har gjort en snabb översyn rörande vilka eventuella uppdrag
som skulle kunna föras över från utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen till Varberg direkt. Följande uppdrag och
processer har identifierats:
•

•

Justerandes signatur

Vägleda nyanlända till rätt kommunal instans
Idag hanterar förvaltningen många frågor från nyanlända som
efterfrågar stöd och hjälp i frågor som ligger utanför nämndens
ansvarsområde. Varberg direkt skulle vara en lämplig väg in till
kommunen i dessa frågor och ansvara för att besvara enklare frågor
och i de fall det behövs vägleda vidare till rätt förvaltning.
Vägledning i frågor kopplat till vuxenutbildningen
Idag hanterar förvaltningen många olika frågor kopplat till
vuxenutbildningen. Även här skulle Varberg direkt kunna ha en
vägledande funktion för att svara på enklare frågor, och i de ärenden
där studie- och yrkesvägledning eller utbildningshandläggare
efterfrågas vägleda vidare till vuxenutbildningen och studie- och
karriärscentrum på utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen.
Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
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Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen vill betona att en fördjupad
dialog kring identifierade uppdrag och områden bör äga rum mellan
förvaltningarna för att säkerställa ett ändamålsenligt arbete med en tydlig
ansvarsfördelning innan en eventuell överföring. Vid en djupare dialog
skulle det även vara möjligt att identifiera fler uppdrag och processer som
skulle kunna vara lämpliga att föra över till Varberg direkt från utbildningsoch arbetsmarknadsförvaltningen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Servicenämnden för vidare hantering

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

§ 28
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Dnr UAN 2021/0068

Arbetsplan gällande friskvårds- och
aktivitetsgrupper - remissvar till kultur- och
fritidsnämnden
Beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
1. Godkänna förvaltningens överväganden och översända till kulturoch fritidsnämnden som nämndens remissvar i ärendet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2021-03-02 om att godkänna
arbetsplan för friskvårds- och aktivitetsgrupper samt att sända
arbetsplanen på remiss till berörda nämnder i Varbergs kommun i syfte att
få till ett åtagande och en förankring.
Metoden med friskvårds- och aktivitetsgrupper bygger på regional och
kommunal samverkan, men också samverkan med föreningsliv och
näringsliv. Målgruppen är barn med samsjuklighet, ofrivillig ensamhet,
fetma, svårigheter i skolan och frånvaro av fritidsaktiviteter. Arbetsplanen
som är framarbetad i samverkan mellan kommunen och regionen ligger till
grund för hur arbetet är tänkt att fungera i Varberg.
Ett avtal har tecknats mellan Regionkontoret, Region Halland och kulturoch fritidsnämnden. I avtalet regleras bland annat att Varbergs kommun
ska ha en koordinator som fungerar som kontakt för deltagarna men också
som samverkanspart mellan specialistvården och utförandeverksamheten.
Utöver kultur- och fritidsförvaltningen har förskole- och
grundskoleförvaltningen, utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
och socialförvaltningen identifierats som viktiga bidragande aktörer i
arbetet,
Förvaltningarna förväntas bidra i arbetet med följande:
•
•
•

•

Aktivt verka för målen och intentionerna i verksamheten
Bidra i samverkan kring deltagare som deltar i verksamheten genom
att stötta individen till aktiviteter.
Utse kontaktpersoner som är deltagare i aktuella
samverkansgrupper och som för dialog kring arbetet internt i den
egna organisationen och i samverkan med övriga aktörer i arbetet
Bjuda in koordinator för friskvårds- och aktivitetsgrupperna till SIPmöten i de fall det är relevant.

Beslutsunderlag
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
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Bilagor – underlag från kultur- och fritidsnämnden

Övervägande
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen ställer sig positiv till
arbetsplan gällande friskvårds- och aktivitetsgrupper. Att skapa likvärdiga
förutsättningar är en målsättning som genomsyrar utbildnings- och
arbetsmarknadsnämndens samtliga verksamheter. Samverkan mellan
förvaltningar och andra aktörer utgör en viktig förutsättning för att lyckas i
detta arbete. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen vill framhålla
att flera av utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens verksamheter bör
involveras i det fortsatta arbetet. Utöver gymnasieelever är det viktigt att
även kunna fånga elever och individer inom vuxenutbildningen,
arbetsmarknadsenheten och integration som kan tänkas gynnas av
friskvårds- och aktivitetsgrupper.
Förvaltningen vill betona att det är viktigt med en tydlig definition av
målgruppen för friskvårds- och aktivitetsgrupper. I föreliggande arbetsplan
nämns bland annat både barn i behov av särskilt stöd och barn med
funktionsnedsättningar. Dessa elever behöver inte utgöra en och samma
målgrupp inom skolans verksamhet. Det bör därför vara tydligt huruvida
målgruppen omfattar både elever i behov av särskilt stöd och elever som
diagnostiserats med någon funktionsnedsättning, eller om det krävs att
eleven har behov av särskilt stöd och samtidigt en funktionsnedsättning för
att kunna ingå i en friskvårds- eller aktivitetsgrupp. Målgruppen avser även
åldersgruppen 5–18 år vilket väcker frågan vad som gäller för de elever som
påbörjat en aktivitet innan de fyllt 18 år.
Under avsnittet 4.2 uttrycks att aktivitetsgrupper riktar sig till barn som är i
behandling hos barn- och ungdomspsykiatrin, habiliteringen eller barn- och
elevhälsan. Förvaltningen vill understryka att elevhälsan inte erbjuder
någon behandling. Samverkansprocessen och ansvarsförhållandet mellan
utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen och kultur- och
fritidsförvaltningen skulle även behöva förtydligas kopplat till möjligheten
att genom åtgärdsprogram från skolan få stöd för att nå kunskapskrav i
ämnet Idrott och hälsa. Processen för remissförfarandet beskrivs vid remiss
från specialistvården, men vad gäller remiss från skolan och elevhälsan
saknar utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen en tydlig
beskrivning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kultur- och fritidsnämnden
Peder Skrivares skola (PS)

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Justerandes signatur
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Datum

Varbergs kommun
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

§ 29
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Dnr UAN 2021/0075

Regional handlingsplan för suicidprevention remissvar
Beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
1. Godkänna förvaltningens överväganden och översända till
kommunstyrelsen som nämndens remissvar i ärendet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Region Halland har tagit fram regional handlingsplan för suicidprevention.
Handlingsplanen har skickats till berörda kommuner för ställningstagande.
Inför beslut i kommunstyrelsen har handlingsplanen skickats på remiss till
samtliga nämnder samt räddningstjänsten. Utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden ska svara på frågan om man ställer sig bakom de
delar som rör nämndens verksamhet.
Syftet med den regionala handlingsplanen för suicidprevention är att skapa
förutsättningar för bättre samordning, struktur och hållbarhet över tid i det
suicidpreventiva arbetet. På sikt är målet att antalet suicid och suicidförsök
i Halland ska minska. För att omhänderta insatser i planen, stödja och
samordna kunskapsstyrning, samt skapa förutsättningar för samordning
och struktur över tid ska en permanent samordnarfunktion för det
suicidpreventiva arbetet inrättas inom regionen.

Beslutsunderlag
Bilaga – Underlag från Region Halland
Bilaga - Remissmissiv

Övervägande
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen vill framhålla att det är av
stor vikt att arbeta för ett socialt hållbart samhälle. Inom utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen bedrivs ett aktivt arbete på flera olika nivåer
som syftar till att öka människors välmående och skapa likvärdiga
livschanser.
Handlingsplanen är relativt allmänt hållen och efter dialog med regionen
kan det konstateras att avsikten med dokumentet är att skapa en gemensam
grund och viljeriktning i frågan. Hur det mer konkreta arbetet kommer att
se ut är tänkt att växa fram i en gemensam dialog mellan involverade
samhällsaktörer. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen berörs till
stor del av fokusområdet skolbaserad suicidprevention. Ambitionen inom
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
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fokusområdet är att gemensamt arbeta fram suicidpreventiva metoder och
arbetssätt.
Förvaltningen är av uppfattningen att en bred och välfungerande
samverkan mellan olika aktörer i samhället utgör en viktig
grundförutsättning för ett framgångsrikt arbete för ett socialt hållbart
samhälle. Mot bakgrund av det ställer sig förvaltningen bakom
intentionerna i handlingsplanen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen för vidare
hantering

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

§ 30
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Dnr UAN 2021/0081

Bättre möjligheter för elever att nå
kunskapskraven, SOU 2021:11 - yttrande
Beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
1. Godkänna förvaltningens överväganden och översända till
Utbildningsdepartementet som nämndens remissvar i ärendet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Varbergs kommun har fått slutbetänkandet Bättre möjligheter för elever
att nå kunskapskraven – aktivt stöd- och elevhälsoarbete samt stärkt
utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning, SOU 2021:11,
på remiss. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden svarar på remissen
utifrån nämndens ansvarsområde. Remissvaret skickas sedan, tillsammans
med förskole- och grundskolenämndens remissvar, till
Utbildningsdepartementet som Varberg kommuns remissvar i ärendet.
Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven redovisar i
slutbetänkandet uppdraget att kartlägga och analysera skolornas stöd- och
elevhälsoarbete, föreslå en acceptabel lägstanivå för tillgång till elevhälsans
professioner samt analysera vilka insatser som kan vidtas för att stärka
särskolan.
Utredningen föreslår bland annat att:
•

•

•

•

•

Justerandes signatur

Skolverket ska ges i uppdrag att ansvara för att ta fram
kunskapssammanställningar inom områdena elevhälsa och stöd
som kan bidra till att förbättra huvudmäns, rektorers och lärares
möjligheter att välja effektiva insatser.
Skolverket och SPSM ska ges i uppdrag att ta fram ett stöd för den
utredning som ska genomföras för att ta ställning till en elevs behov
av särskilt stöd.
Ett krav på tillgång till speciallärare eller specialpedagog inom
elevhälsan ska införas för att höja kvaliteten på kartläggning av
stödbehov och utformning av insatser samt för att lärare ska ges ett
bättre stöd i arbetet med att utforma inkluderande lärmiljöer.
En numerär reglering av tillgång till elevhälsan ska införas som
anger att en skolläkare får ansvara för högst 7 000 elever, en
skolsköterska för högst 430 elever, en psykolog för högst 1 000
elever och en kurator för högst 400 elever.
Det ska vara obligatoriskt för skolans huvudmän att redovisa
tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator på
skolenhetsnivå.
Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

•

•

•
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En garanti för tidiga stödinsatser ska införas för elever som läser
ämnena svenska, svenska som andraspråk och matematik enligt
grundsärskolans kursplaner.
Grundsärskolans timplaner bör förändras för att bättre möta
elevernas behov och öka flexibiliteten för eleverna att läsa utifrån
olika timplaner.
Grundsärskola ska byta namn till anpassad grundskola och
gymnasiesärskola ska byta namn till anpassad gymnasieskola. För
att skapa enhetlighet föreslås även att kommunal vuxenutbildning
som särskild utbildning ska byta namn till kommunal
vuxenutbildning som anpassad utbildning på grundläggande
respektive gymnasial nivå.

Slutbetänkandet finns att läsa i sin helhet på regeringens hemsida.

Beslutsunderlag
Bilaga – Remiss Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven

Övervägande
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen ser i huvudsak positivt på
de förslag som presenteras i betänkandet och vill framhålla att ett aktivt
stöd- och elevhälsoarbetet, tillsammans med skickliga lärare som bedriver
en god undervisning och lärmiljöer som är anpassade till elevernas olika
behov, utgör en viktig förutsättning för att elever ska nå kunskapskraven.
Förvaltningen ställer sig dock kritisk till förslaget om en numerär reglering
av elevhälsans kompetenser. Ett sådant bemanningskrav med en numerär
lägstanivå riskerar att inte leda till den likvärdighet som är syftet, eftersom
behoven och förutsättningarna ser olika ut på olika skolenheter. I stället för
att följa upp om eleverna får tillgång till den elevhälsa de behöver för att
utvecklas mot målen blir fokus med en sådan styrning på att alla elever ska
erbjudas lika mycket elevhälsa, oavsett behov. Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen vill betona att varje rektor, enligt skollagen,
beslutar om sin enhets inre organisation och har ansvar för att fördela
resurser efter elevernas olika förutsättningar och behov. Ett krav på en
numerär lägstanivå riskerar att tränga undan andra relevanta kompetenser
både på skolan i stort och inom elevhälsan specifikt.
I övrigt har utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen inga
invändningar mot de förslag i betänkandet som rör nämndens verksamhet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Förskole- och grundskolenämnden
inför ett gemensamt remissvar till
Utbildningsdepartementet
Kommunstyrelsen för kännedom

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
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Datum

Varbergs kommun
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
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Dnr UAN 2021/0091

Kapacitetshöjande åtgärder Peder Skrivares
skola - hus 4 och hus 11
Beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
1. Nyttja 3 950 000 kr av investeringsmedel 2021 för
kapacitetshöjande åtgärder i hus 4 och hus 11 på Peder Skrivares
skola till en ökad hyreskostnad om ca 288 000 kr per år.
2. Åtgärderna skall vara färdigställda innan höstterminens 2021 start.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Antalet innevånare i Varbergs kommun ökar och därmed antalet gymnasieelever. 350 miljoner kronor i investeringsmedel har avsatts för nya
gymnasieplatser 2023-2027 och ytterligare 47 miljoner för
kapacitetshöjande åtgärder på Peder Skrivares skola 2021-2024 varav 12
miljoner är fördelade till 2021. Åtgärderna i hus 4 och 11 är de första för
2021 och genomförs av serviceförvaltningen.
Behovet av lokalanpassningarna redovisas i lokalrevisionen 2020 för
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (UAN 2020/0172).

Övervägande
De kapacitetshöjande åtgärderna i hus 4 och hus 11 på Peder Skrivares
skola syftar till att möta det ökade behovet från elever med
neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF) samt det generellt ökade
elevantalet hösten 2021.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen för kännedom
Serviceförvaltningen för kännedom
Peder Skrivares skola för kännedom

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
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Dnr

Utvärdering skolattack på Peder Skrivares skola
Beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
1. Godkänna information om utvärdering av utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningens hantering vid skolattacken på Peder
Skrivares skola.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Viktoria Thonäng, verksamhetsutvecklare, informerar om utvärdering av
utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens hantering vid skolattacken
på Peder Skrivares skola. Nämnden kommer att få återkoppling avseende
arbetet med åtgärdsförslagen i rapporten.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
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Dnr

Förvaltningen informerar
Christer Allestad, avdelningschef/rektor VIA, informerar om
- Skolverkets regionala dialog om vuxenutbildning 2021-04-21 –
en regional lägesavstämning.
Maria Gustafsson, förvaltningschef, informerar:
1. Covid-19
Redogörelse för läget i förvaltningens olika verksamheter.
Studentavslutning på PS 11/6 – utspring på 3 ställen och 2 anhöriga
per student. Kronprinsessan har även i år skrivit brev till alla
studenter.
Eventuellt utbildningstapp – förvaltningen återkopplar till nämnden
senare under året.
2. Dialog med arbetsförmedlingen
Förvaltningen och nämndens presidium för dialog med AF om
konsekvenser till följd av AF:s förändrade arbetssätt.
3. Fyllnadsgrad gymnasiet
Antagningsstatistik för hösten visar hög fyllnadsgrad för gymnasiet –
följer tidigare prognos – 610-630 nya elever.
4. Särskild utbildning för Vuxna
Särvux flytt från PS till Komvux.
5. Dialog med Helsjöns folkhögskola
Helsjöns folkhögskola har meddelat att man inte längre kommer att
bedriva SFI-undervisning utifrån nuvarande ersättningsnivåer.
Förvaltningen för dialog med Helsjöns folkhögskola i frågan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag:

Justerandes signatur
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Dnr

Delegationsbeslut
Beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
1. Godkänna rapportering av delegeringsbeslut.
Delegeringsbeslut UAN 2021/0076-1, Ordförandebeslut rörande fjärroch/eller distansundervisning för den kommunal gymnasieskolan,
nämndsordförande Eva Pehrsson-Karlsson (C)
Delegeringsbeslut UAN 2021/0097-1, Tilldelningsbeslut ME-skolan AB att
bedriva Utbildning Anläggningsmaskinförare för vuxenutbildningen och
gymnasieskolan, avdelningschef Christer Allestad
Delegeringsbeslut UAN 2021/0094-2, Yttrande över Hallandstrafikens
Kollektivtrafikplan 2022 med utblick 2023-2024, nämndsordförande Eva
Pehrsson-Karlsson (C)
Delegeringsbeslut UAN 2021/0020-4, Delegeringsbeslut i fråga om
personuppgiftsincident ska anmälas till Integritetsskyddsmyndigheten
(IMY), förvaltningschef Maria Gustafsson
Delegeringsbeslut UAN 2021/0047-2, Delegeringsbeslut i fråga om
personuppgiftsincident ska anmälas till Integritetsskyddsmyndigheten
(IMY), förvaltningschef Maria Gustafsson
Delegeringsbeslut UAN 2021/0116-2, Delegationsbeslut om att inte yttra sig
över detaljplan för del av Lindhov 1:22 mfl, etapp C6, förvaltningschef
Maria Gustafsson
Delegeringsbeslut UAN 2021/0117-1, Ansökan om ersättning avseende
kostnader för dagliga resor mellan bostad och gymnasieskola, gymnasiechef
Tobias Ramstedt
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag:
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Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
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Övriga ärenden
Erasmus+
Fråga har ställts av Jeanette Qvist (S) rörande förvaltningens arbete med
ansökan om medel från Erasmus+, EU:s program för utbildning, ungdomar
och idrott.
Förvaltningen återkommer med information i frågan.
Kombinationsutbildningar – SFI och vuxenutbildning
Fråga har ställts av Jeanette Qvist (S) rörande förvaltningens arbete med
kombinationsutbildningar – SFI och vuxenutbildning.
Maria Gustafsson, förvaltningschef, informerar om att SFI erbjuds i
kombination med samtliga gymnasiala yrkesutbildningar inom
vuxenutbildningen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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