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 Verksamhetsberättelse 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

Hänt i verksamheten 

Nämnden har påverkats utifrån den rådande situation som landet befinner sig i. 

För gymnasiets del har undervisningen gått från distansundervisning till mer och mer 

närundervisning. Under april har ca 60 % av eleverna, inklusive de med APL, 

närundervisning. Målet är att öka på närundervisningen främst för åk tre så avgångseleverna 

ska kunna få sin examen. 

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

Vuxenutbildning har distansutbildning så långt det är möjligt även studie- och 

karriärscentrum bedriver sin verksamhet på distans. 

Det finns i år 240 platser för feriearbeten. Antal sökande i år är 450 personer och nämndens 

budget klarar 160 personer. Nämnden beslutade i februari att ta i anspråk delar av de 

centrala medel som finns för att klara finansiering upp till 250 platser. 

Nämndens ekonomi påverkas både positivt och negativt av covid-19 men främst är det 

utbildningstappet som gör att det kan bli svårt att nå de mål som är satta för 

eleverna/studenterna. 
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Verksamhetens utveckling och ekonomiska ställning 

Verksamhetens utveckling 

Nämnden kommer att klara sin budget 2021 men det är alltid en osäkerhet inför 

höstterminen då antagningarna ännu inte är klara. Kostnader för interkommunal ersättning 

och ersättning till friskolor är lägre de fyra första månaderna vid jämförelse med 2020. 

Nämndens prognos är en budget i balans. Men det finns en viss osäkerhet med höstens 

kostnader beroende på hur eleverna väljer. 

Ekonomiskt resultat och prognos  

Ansvar: 9 - Utb- och arb.mark nämnd    Konto: RR     

Verksamhet 3 pos Utfall 
jan - 
Apr 

2021  

Periodiserad 
budget, jan - 

Apr 2021  

Periodiserad 
budget jan- 

Apr Jmf 
Utfall jan - 

Apr 2021  

Budget  
2021  

Budget 
2021 
Jmf 

Prognos 
2021  

Utfall 
jan - 
Apr 

2020  

100 - Nämnds- och 
styrelseverks 

0,4 0,5 0,1 1,4 1,4 0,4 

220 - Näringslivsfrämj 
åtgärder 

2,2 1,0 -1,3 2,9 2,9 2,2 

450 - Gymnasieskola 78,4 90,3 11,9 253,0 253,0 81,7 

453 - 
Gymnasiesärskola 

3,9 4,2 0,3 11,4 11,4 4,6 

470 - Grundlägg 
vuxenutbildning 

0,7 1,0 0,3 2,9 2,9 1,2 

472 - Gymn vuxen- o 
påbyggnutb 

6,1 4,2 -1,9 12,6 12,6 5,3 

474 - Särvux 0,6 0,6 0,0 1,6 1,6 0,9 

475 - 
Högskoleutbildning 
mm 

5,5 7,6 2,1 21,5 21,5 9,1 

476 - Svenska för 
invandrare 

1,7 1,2 -0,5 3,7 3,7 1,3 

47800 - Kommunens 
aktiv. ansvar 

0,4 0,5 0,1 1,3 1,3 0,5 

499 - BU Gemensamt 3,2 4,5 1,3 13,6 13,6 3,2 

600 - 
Flyktingverksamhet 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

610 – 
Arbetsmarknads-
åtgärder 

7,5 7,9 0,4 24,8 24,8 7,5 

Summa Vht 3 pos 110,5 123,4 12,9 350,7 350,7 117,9 

Budget för 2021 är 350,7 mnkr och där ingår 1,7 mnkr som är nämndens del av den så kallade 

"skolmiljarden". Denna är inte ramhöjande för kommande år utan gäller 2021. 

Nettokostnaden till och med April är lägre än samma period föregående år och detta beror 

främst på ökade intäkter. Nämnden har 13,6 mnkr mer i intäkter januari till april 2021 än 

motsvarande period 2020. Stora delar av detta är kopplat till arbetsmarknadsåtgärder och 
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där finns även en ökad lönekostnad. Nämnden har under perioden erhållit 1,3 mnkr av 

etableringsmedlen och det är nytt för i år. Tidigare år har dessa pengar tillkommit i 

december. Kostnaderna för elever i fristående skolor eller i andra kommuner är 3,2 mnkr 

lägre än föregående år. 

2020 redovisade nämnden ett positivt resultat, exklusive poster som endast påverkade 2020, 

på 1,5 mnkr vilket motsvarar 0,4%. 

Gymnasieskolan 

Nettokostnader till och med april 2021 är lägre än 2020. De kan tyda på ett positivt resultat 

2021. Men detta kan inte säkerställas innan nämnden vet läget med gymnasieantagningen för 

kommande läsår. Förändringar där påverkar andra halvåret 2021. För läsåret 20/21 är det 

färre elever som går i andra kommuner eller fristående gymnasieskolor än budgeterat. 

Gymnasiet har en stor utmaning med att hantera det uppkomna utbildningstappet för att så 

många som möjligt ska klara sin gymnasieexamen i vår. 

Gymnasial vuxen och påbyggnadsutbildning 

Resultat tom med april är negativ men här har inte fördelningen av statsbidragen ägt rum 

ännu. Samverkan sker i Halland och Halmstads kommun administrerar ansökningen till 

staten och därefter fördelas detta statsbidrag till de kommuner som ingår i samverkan. Det 

finns i nuläget inget som tyder på det kommer bli ett underskott här. Dessutom aviseras det 

ytterligare medel till vuxenutbildningen i vårpropositionen. 

Svenska för invandrare (SFI) 

Kostnaderna ligger något högre 2021 än motsvarande kostnader för samma period 2020. 

Total 2020 så var kostnaden för SFI ca 2,2 mnkr över budget. SFI är en obligatorisk 

verksamhet som måste tas höjd för och finansieras. I nuläget är det svårt att omprioritera 

inom verksamheterna på ett hållbart sätt för att inom ram finansiera SFI. 

Arbetsmarknadsåtgärder 

I början på året blev det begränsningar när det gäller extratjänster. Detta medför att att 

extratjänster inte kan användas som insats för fler deltagare vilket var planerat. De finns 

förslag om mer medel till extratjänster i vårpropositionen. 

Till sommaren finns det 250 platser för feriearbeten. Antal sökande i år var 450 personer och 

nämnden har en budget som klarar 160 personer. Nämnden beslutade i februari att ta i 

anspråk delar av de centrala medel som finns för att klara finansieringen upp till 250 platser. 

För 200 personer finns det inga feriearbeten. 

Sammanfattning 

Prognosen för året är att nämnden kommer att hålla sin budget. Resultatet för 2021 kan 

hamna på ett resultat i 2020 års nivå men det är för tidigt att fastslå detta. Det finns 

orosmoment exempelvis hanteringen av utbildningstapp, extratjänsterna som upphört och 

fasas ut under året samt skolorganisationen läsåret 21/22 som kräver kapacitetshöjande 

åtgärder. 
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Investeringar 

Objekt utfall 
jan- 
apr 

Bud 
2021 

Prog. 
2021 

bud 
2021 
jmf 
prog. 
2021 

Projekt-
kalkyl 

Projekt-
prognos 

projektkalkkyl 
jmf med 
projketprognos 

Projektets 
status 

39101 
Mindre 
inv. 

1,2 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 0 pågående 

39130 
Kapacitets- 
höjande 
åtgärder 
gym. 

 8,1 8,1 8,1 47,0 47,0 0 pågående 

Mindre investeringar löper på och anslaget förbrukas under året. 

Användandet av de kapacitetshöjande åtgärderna beslutas av nämnden och budgetbelopp 

flyttas till Stadsutvecklingskontoret eller Serviceförvaltningen enligt de rutiner som finns. 

Hittills i år har 3,9 mnkr flyttas till Serviceförvaltningen. 
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Väsentliga personalförhållanden 

Sjukfrånvaro 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har i mars 5,77% sjukfrånvaro på 

tillsvidareanställd personal. Målet är att ligga under 5%. 

Kommunen började 12 oktober 2020 med en e-tjänst för att anmäla covid-19 sjuka 

medarbetare. Sedan dess har förvaltningen anmält 33 covid-19 sjuka medarbetare. I 

förvaltningen har många möjlighet till distansarbete vilket gör att covid-19 har i mindre grad 

påverkat förvaltningens sjukfrånvaro. Korttidssjukfrånvaro 1–14 dagar var i mars 2021, 1,65 

% jämfört med samma period 2020 1,57 % och 2019 var det 2 %. 

 

 

Kvinnor har högre långtidssjukfrånvaro än män men lägre korttidsfrånvaro. 

 

 

 

 



 

7 

I förvaltningen skiljer det sig 1,55 procentenheter mellan tillsvidareanställda män och 

kvinnors totala sjukfrånvaro för mars 2021 på R12. Kvinnor har högre långtids-sjukfrånvaro 

(mer än 60dar) än män vilket är vanligt även i nationella mätningar. 

Tabellen beskriver sjukfrånvaron fördelat mellan kön av tillsvidare anställda personal från 

mars 2021 R12 

 

Förvaltningens långtidsfrånvaro (mer än 60dagar) på tillsvidareanställd personal mäter 3,38 

% på R12 2021 jämfört med 2020; 3,21 % och 2019; 2,68 % med mätdatum 31 mars. 

Flera medarbetare har drabbats av sjukdom eller skada som har medfört längre frånvaro. 

Inga av de pågående rehabiliteringsärendena är enbart arbetsrelaterade. 

2021 års procentuella fördelning av sjukfrånvaron är likvärdiga med 2020 års fördelning av 

sjukfrånvaron enligt diagrammet nedan. Men skiljer sig från år 2019 då 

långtidssjukfrånvaron var lägre men korttidsfrånvaron var procentuellt högre. 

 

Arbetsskador och tillbud 

Under perioden 2021-01-01 tom 2021-04-30 har totalt 12 olycksfall och tillbud anmälts. Av 

dessa 12 anmälningar är 3 arbetsskador utan frånvaro, 2 arbetsskador med frånvaro samt 7 

tillbud (se tabellen nedan). Det är 8 kvinnor och 4 män som har drabbats. 

En händelse klassificerades som allvarlig händelse enligt AML kap3 §3a och är anmäld till 

Arbetsmiljöverket. Det var den 28 januari 2021 som en okänd man tog sig in på Peder 
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Skrivare skola och hotade en elev med kniv. En elev skadades lindrigt. Flera personer har 

upplevt och upplever oro som måste hanteras utifrån varje enskild individ. 

Gärningsmannen kunde gripas av polis en kort stund efter händelsen inträffat. Förvaltningen 

hanterade situationen i enlighet med krisplan. Hanteringen är utvärderad. 

 

Tabellen nedan visar på händelse som anmälts under perioden 2021-01-01 till och med 2021-

04-30 
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Kompletterande rapportering till nämnden 
Område Utfall 

jan - 
apr 
2021 

Periodiserad 
Budget jan -
apr 2021 

Periodiserad 
budget tom 
april jmf 
med utfall 
jan - apr 
2021. 

Budget 
2020. 

Budget 
2020 jmf 
med 
prognos 
2020 

Utfall 
jan - 
apr 
2020 

Nämnd 0,4 0,5 0,1 1,4 1,4 0,4 

Administration o stab 5,5 6,5 0,9 19,5 19,6 6,1 

Gymnasieskola 83,2 95,4 12,2 266,7 266,7 89,5 

Campus Varberg (CV) 6,3 7,1 0,8 20,3 20,3 8,7 

Vuxenutbildningen, 
Intgrationsenhet och 
Arbetsmarknadsenheten 
(VIA) 

15,1 13,9 -1,2 42,7 42,7 13,2 

SUMMA 110,5 123,4 12,9 350,7 350,7 117,9 

Administration och stab 

Utfallet efter fyra månader visar på ett positivt resultat vilket är rimligt med tanke på de 

reserverade medel som är budgeterade här. 

Gymnasieskola 

Förhoppningen är att alla elever kan erbjudas närundervisning så snart det är möjligt. Elever 

i årskurs 3 prioriteras för att ges möjlighet att få sin gymnasiebehörighet och därmed 

examen. Ett eventuell utbildningstapp är viktig att hantera och Skolverket har fördelat medel 

till kommunerna för detta den, s.k. "skolmiljarden". 

Campus Varberg 

Prognosen för Campus Varberg är budget i balans. 

I samarbete med högskolan i Borås kommer grundlärautbildningen med inriktning mot 4–6 

finnas sökbar från den 15 mars 2021 placering blir på Campus Varberg. Diskussion pågår 

även med Malmö Universitet för att förlägga yrkelärarutbildningen till Campus Varberg. 

Vuxenutbildningen, Integrationsenheten och Arbetsmarknadsenheten  

På Arbetsmarknadsenheten finns en eftersläpning på intäktssidan främst för extratjänster på 

drygt 1,0 mnkr. När det gäller statsbidragen för vuxenutbildningen är de periodiserade 

utifrån en försiktighetsprincip. Prognosen för helåret är att budgeten kommer vara i balans. 

En osäkerhet är att nya extratjänster i nuläget inte kan erbjudas. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

Dnr UAN 2021/0033 § 22

6. Sveriges Ridgymnasium 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott föreslår 
nämnden besluta 

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) 



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 2021-05-10 2 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

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: Sveriges Ridgymnasium 
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Sveriges Ridgymnasium

Förslag till beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden 
besluta 

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 
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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) 

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. 

Ekonomi och verksamhet 
Ingen påverkan på ekonomin då 2021 år budget är räknad på region Hallands 

priser. 

Samråd 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 

Maria Gustafsson Dan Persson 

Förvaltningschef Administrativ chef 

Protokollsutdrag 
Sveriges Ridgymnasium 

Bilagor: 

- Region Hallands driftsnämnd Kultur och skolas beslut 12 november

2020 §74

- Inriktningspriser 2021 per kostnadsslag per inriktning (kr)

- Besvärshänvisning









1(1)  BESVÄRSHÄNVISNING 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

Hur du överklagar 

Detta beslut kan överklagas hos Förvaltningsrätten i Göteborg. 

Beslutet ska överklagas skriftligt och du ska i överklagandet berätta 
vilket beslut du överklagar, till exempel genom att ange beslutsdatum 
och paragraf, beslutets diarienummer eller genom att i korthet beskriva 
vad beslutet handlar om. Ange varför du tycker att beslutet är oriktigt 
och beskriv vilken ändring du vill ha. Bifoga gärna handling eller annat 
som du anser stödjer din uppfattning. 

Underteckna överklagandet och uppge namn, personnummer, 
postadress och telefonnummer. Överklagandet ska lämnas eller skickas 
till nedan adress: 
Varbergs kommun 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden                                                                   
432 80 Varberg 

För att överklagandet ska kunna prövas måste överklagandet ha inkommit inom 
tre veckor från den dag du fick del av beslutet. Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden överlämnar överklagandet till förvaltningsrätten i 
Göteborg för prövning om överklagandet inte har kommit in för sent och därför 
avvisas. 
Om du tycker att något är oklart eller har frågor är du välkommen att 
kontakta utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens kansli via mejl 
uan@varberg.se eller via telefon 0340-88 000. 

TELEFON ORGANISATIONSNUMMER. E-POSTADRESSPOSTADRESS 

Varbergs kommun  

Utbildnings- och 
arbetsmarknadsförvaltningen

BESÖKSADRESS 

Borgmästaregatan 20 0340-880 00 212000-1249 uan@varberg.se

WEBBPLATS 

432 80 Varberg 
www.varberg.se 



Från: Karin Vidarsson 
Skickat: den 29 april 2021 08:30 
Till: Karin Vidarsson 
Ämne: VB: Ansökan särskild lokalkostnadsersättning 
 
Från: Veronica Berntsson <veronica.berntsson@ridgymnasium.nu>  
Skickat: den 26 januari 2021 10:53 
Till: Maria Gustafsson <maria.gustafsson1@varberg.se> 
Kopia: Robert Bengtsson <robert@coolcompany.nu> 
Ämne: Ansökan särskild lokalkostnadsersättning 
 
Hej, 
  
Som ni säkert känner till bedriver Region Halland inte längre någon hästrelaterad 
gymnasieutbildning sedan verksamheten i Plönninge lagts ner.  
  
Sveriges Ridgymnasiums ersättning från Er grundar sig på det pris som Region Halland årligen 
inlämnar till Skolverket vid dess bedömning av den s k riksprislistan. Priset gäller 
Naturbruksprogrammet och inriktningen Lantbruk.  
  
Detta pris täcker inte SRGs faktiska lokalkostnader. Enligt Skollagen och Gymnasieförordningen (13 
kapitel, paragraf 5) har vi rätt att ansöka om ersättning för skolans faktiska lokalkostnader.  
Det som kostar är ridhus, häststallar, utebana och hagmark. 
  
Enligt bifogade bilagor ansöker vi härmed för ersättning för särskilda lokalkostnader utifrån våra 
faktiska lokalkostnader för läsåret 2019/2020. 
Från Varbergs kommun studerade då i snitt 26 elever, på våra skolenheter i Varberg, Kungsbacka och 
Svedala. Då våra skolor har individuella lokalkostnader bifogas tre ansökningar. 
  
Vid eventuella frågor kontakta mig eller vår projektledare Robert Bengtsson på 0708 974300. 
 
Med vänlig hälsning, 
Veronica Berntsson 
Ekonomichef 
Sveriges Ridgymnasium 
Tel: 070 – 358 88 53 

 
http://www.ridgymnasium.nu 
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Varberg 27 november 2020  
 
 
 
Region Halland  
Kultur&Skola  
Att: Anne Conradsson  
 
 
Hej Anne,  
 
Som du säkert vet har vi på SRG haft ett gruppsamtal med er medarbetare Stefan Larsson 
nyligen. Efter den skriftliga dialog vi tidigare haft med dig om årets föreslagna 
inriktningspriser, hade Stefan fått ditt uppdrag att förklara den bakomliggande matematiken 
för oss.  
Vi har beslutat oss för att inte överklaga det prisbeslut som ni har fattat. Men vår avsikt är nu 
att i enlighet med gymnasieförordningen bli kompenserade av berörda halländska 
kommuner för våra faktiska lokalkostnader. 

”I	Gymnasieförordningens	13	kapitel,	paragraf	5	heter	det:	 

Om	det	finns	särskilda	skäl,	ska	ersättningen	för	lokalkostnader	i	stället	högst	motsvara	
den	enskilda	huvudmannens	faktiska	kostnader	om	dessa	kostnader	är	skäliga.	
Förordning	(2012:402)	 

 
Genom era beslut om inriktningspriser fastställs berörda friskolors rätt till fakturering till 
berörda kommuner. (Ert pris påverkar också Riksprislistan.) 
 
Rikspriset för Naturbruksprogrammet inriktning Lantbruk är 249 900 kronor per årselev ink 
elevmat. Det halländska priset är för andra året i rad budgeterat till 238 800 kronor.  
Skillnaden är alltså 11 800 kronor.  
 
Det i våra ögon märkliga prissystemet ger er rätt att budgetera vilket pris ni vill, såvida inte 
uppenbara felaktigheter föreligger, vilket ju faktiskt har hänt. Därför har vi beslutat att inte 
överklaga utan istället nyttja rätten att fakturera de halländska kommunerna för de faktiska 
lokalkostnaderna.  
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Enligt Stefan Larssons beräkningar är era lokalkostnader för Naturbruk/Lantbruk 31 967 
kronor. 
Motsvarande kostnad vid SRG:s skolenhet i Varberg är 45 239 kronor.  
Skillnaden är 13 272 kronor per årselev.  
Vårt sätt att beräkna de faktiska kostnaderna vid vår skola återfinns i bilaga 1.  
Antalet berörda elever i Halland är X.  
 
Finns det då någon logik bakom nämnda prisskillnad? Javisst. Ni har numera inte någon 
hästrelaterad utbildning, därför är era lokalkostnader lägre. Hos oss ingår kostnader för 
ridhus, utebana (paddock), häststallar, hagar med minst 300 kvm per häst samt 
undervisningslokaler.  
 
Vi kommer primärt att fakturera kommunerna Varberg, Falkenberg och Halmstad.  
Detta brev kommer i kopia initialt att finnas med som följebrev till vår fakturering.  
Kanske kommer ni att bli kontaktade av de lokala handläggarna.  
 
Jag hoppas att ni inte har något emot detta.  
 
Värt att nämna kan vara att motsvarande problematik för vår del finns i region Västra 
Götaland. Göteborgs stad samt en rad andra kommuner har sedan flera år beslutat att betala 
våra faktiska lokalkostnader vid vår skola i Kungsbacka.  
 
Med vänlig hälsning 
 
Carina Nobelius  
VD  
 
Robert Bengtsson 
Projektledare  
 
 





Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 2021-05-10 1 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

§ 23 Dnr UAN 2021/0096 

7. Lärande i Sverige - prisjustering 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott föreslår 
nämnden besluta 

1. 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. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Lärandegruppen i Sverige AB 



Beslutsförslag 1 (2) 
2021-04-16 Dnr: UAN 

2021/0096-1 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Dan Persson,    

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS

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

432 80 Varberg www.varberg.se 

Lärande i Sverige - prisjustering

Förslag till beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden 
besluta 

1. 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). 



2 (2) 
2021-04-16 Dnr: UAN 2021/0096-
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Övervägande 
Kommunen erbjuder utbildning på nu ifrågavarande program och inriktningar 

genom Region Halland enligt samverkansavtal.  Bidragsbeloppen ska därför 

motsvara de av regionen fastställda inriktningspriserna. 

Ekonomi och verksamhet 
Ingen påverkan på ekonomin då 2021 år budget är räknad på region Hallands 

priser. 

Samråd 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 

Maria Gustafsson Dan Persson 

Förvaltningschef Administrativ chef 

Protokollsutdrag 
Lärandegruppen i Sverige AB 

Bilagor: 

- Region Hallands driftsnämnd Kultur och skolas beslut 12 november

2020 §74

- Inriktningspriser 2021 per kostnadsslag per inriktning (kr)

- Besvärshänvisning









1(1) BESVÄRSHÄNVISNING 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Hur du överklagar 

Detta beslut kan överklagas hos Förvaltningsrätten i Göteborg. 

Beslutet ska överklagas skriftligt och du ska i överklagandet berätta 
vilket beslut du överklagar, till exempel genom att ange beslutsdatum 
och paragraf, beslutets diarienummer eller genom att i korthet beskriva 
vad beslutet handlar om. Ange varför du tycker att beslutet är oriktigt 
och beskriv vilken ändring du vill ha. Bifoga gärna handling eller annat 
som du anser stödjer din uppfattning. 

Underteckna överklagandet och uppge namn, personnummer, 
postadress och telefonnummer. Överklagandet ska lämnas eller skickas 
till nedan adress: 
Varbergs kommun 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
432 80 Varberg 

För att överklagandet ska kunna prövas måste överklagandet ha inkommit inom
tre veckor från den dag du fick del av beslutet. Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden överlämnar överklagandet till förvaltningsrätten i
Göteborg för prövning om överklagandet inte har kommit in för sent och därför 
avvisas. 
Om du tycker att något är oklart eller har frågor är du välkommen att 
kontakta utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens kansli via mejl
uan@varberg.se eller via telefon 0340-88 000.

TELEFON ORGANISATIONSNUMMER. E-POSTADRESSPOSTADRESS 

Varbergs kommun  

Utbildnings- och 
arbetsmarknadsförvaltningen

BESÖKSADRESS 

Borgmästaregatan 20 0340-880 00 212000-1249 uan@varberg.se

WEBBPLATS 

432 80 Varberg 
www.varberg.se 



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 2021-05-10 1 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

§ 24 Dnr UAN 2021/0040 

8. Utveckling av Varberg direkts tjänster - 
remissvar till servicenämnden 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden besluta 

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: 

 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



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 2021-05-10 2 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

efterfrågas vägleda vidare till vuxenutbildningen och studie- och 

karriärscentrum på utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen. 

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 utbildnings- 
och arbetsmarknadsförvaltningen. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Servicenämnden för vidare hantering 



Beslutsförslag 1 (2) 
2021-03-01 Dnr: UAN 

2021/0040-2 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 

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

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS

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

432 80 Varberg www.varberg.se 

Utveckling av Varberg direkts tjänster - remissvar 

till servicenämnden

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden besluta 

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: 

 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.



2 (2) 
2021-03-01 Dnr: UAN 2021/0040-

2 

 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.

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 utbildnings- och 
arbetsmarknadsförvaltningen. 

Ekonomi och verksamhet 
Förslaget till beslut påverkar inte i nuläget nämndens ekonomi eller 

verksamhet.  

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 

Maria Gustafsson Viktoria Thonäng 

Förvaltningschef Verksamhetsutvecklare 

Protokollsutdrag 
Servicenämnden för vidare hantering 



POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS

Varbergs kommun Norra Vallgatan 14  0340-880 00 212000-1249 svn@varberg.se

TELEFAX WEBBPLATS 

432 80 Varberg 432 80 Varberg www.varberg.se 

Remiss 1 (1) 

2021-02-02 Dnr: SVN 2020/0108-5 

Samtliga nämnder 

Serviceförvaltningen 

Linda Svensson,  0340-69 76 93 

Begäran om yttrande 

Ärende  

Remiss – Utveckla tjänster, Varberg direkt 

Diarienummer 

SVN 2020/0108 

Yttrande senast 
30 juni 2021 

Serviceförvaltningen 

Linda Svensson 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

§ 5 Dnr SVN 2020/0108 

Utveckla tjänster, Varberg direkt 

Beslut 
Servicenämnden beslutar 

1. skicka nedanstående beskrivna förslag om utveckling av Varberg

direkts tjänster på remiss till samtliga nämnder.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Servicenämndens arbetsutskott har gett Varberg direkt i uppdrag att ta fram 

förslag på nya uppdrag för verksamheten. Förslagen föreslås gå ut på remiss 

till förvaltningarna.  

Kommunstyrelsen har i samband med godkännande av rapport av målupp-

fyllelsen för Varberg direkt gett servicenämnden i uppdrag att ta fram nya mål 

för verksamheten.  

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet den 14 januari 2021, § 3 

Förvaltningens beslutsförslag den 4 januari 2021 

PM den 17 december 2020  

Övervägande 
Serviceförvaltningen föreslår att nämnden beslutar att remittera förslagen 

från Varberg direkt för att inhämta synpunkter på möjligheterna till nya 

uppdrag.  

Varberg direkt har i PM daterat 2020-12-17 beskrivit förslag till förändrade 

och nya uppdrag från förvaltningarna som Varberg direkt kan erbjuda. 

Förslaget innehåller uppdrag av tre kategorier:  

1. Uppdrag där processen bedöms kunna överföras i sin helhet

2. Uppdrag där delar av processen kan överföras

3. Uppdrag som rör besök eller är en komplettering av befintliga

uppdrag

I Varberg direkts uppdrag ingår att utveckla tjänster som man redan gör och 

att se vilka tjänster som kan bli effektivare och ge bättre service om de utförs 

av Varberg direkt. I detta ingår att vara öppen för och föreslå om tjänster kan 

digitaliseras och göras om till självservice eller e-tjänster.  

Beslut om vilka uppdrag/processer/delprocesser som ska överföras till 

Varberg direkt bör vara naturligt för samtliga förvaltningars 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

verksamhetsutveckling. Varbergs vision ska styra så att dialogen med 

medborgarna bidrar till att underlätta medborgarnas vardag. 

Det finns en medvetenhet om utmaningar att ta över uppdrag som är direkt till 

invånarna och som innehåller informationssäkerhetskänsliga uppgifter. Men 

med en god dialog bör man komma fram till lösningar.  

Varberg direkt har en mötesstruktur som innebär att kundansvarig träffar 

samtliga förvaltningar två gånger/år på strategisk nivå och med tätare intervall 

på s.k. taktisk nivå. Förutsättningar för att få fler uppdrag borde alltså vara 

möjliga. Tyvärr inkommer sällan förslag från förvaltningarna, utan idéer om 

fler uppdrag uppkommer oftast från Varberg direkt.  

Under kv 1 2021 kan frågan om utökade tjänster lyftas i nätverket för att få fler 

idéer och stöd i former för att få förvaltningarna mer engagerade i att 

överlämna uppdrag.  

Varberg direkt ser fram emot ett tydligare stöd från politik och 

kommunledning för att kunna nå fram med budskapet om att få fler tjänster. 

I rapporten som kommunstyrelsen godkände beskrivs mätbara mål för 

verksamheten. Dessa mål kan utvecklas allteftersom verksamheten breddas. 

Kommentarerna i rapporten ger en vägledning i vilka mål som kan vara 

relevanta för att mäta förbättringar.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Samtliga nämnder 

Varberg direkt 
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Servicenämnden 

Varbergs kommun 

Serviceförvaltningen 432 80 Varberg 

Linda Svensson, 0340-880 00 

Utveckla tjänster, Varberg direkt 

Verksamhetens förslag till nya uppdrag 

Personalen i Varberg direkt har genom sitt dagliga arbete möjligheten att se nya 

uppdrag som kan vara till stöd för förvaltningarna. Avstämning sker löpande för 

att ta tillvara och utveckla nya tjänster i dialog med den förvaltning som äger 

processen. Endast få av förslagen som beskrivs är diskuterade med den 

förvaltning som äger processen.  

Vissa uppdrag kan ha säkerhetstekniska hinder eller hinder av 

informationssäkerhets karaktär och behöver en längre och djupare diskussion 

för att överlämnas till Varberg direkt.  

I följande uppdrag bedöms processen helt kunna flyttas till Varberg direkt 

 Evenemangskalendern från Näringsliv och Destination

o Uppdraget har en naturlig hemvist i den typ av verksamhet
som Varberg direkt har och ger allmänheten en bra service.

 Biljettbokningssystem Tickster helt från biblioteket

o Uppdraget har en naturlig hemvist i Varberg direkts
verksamhet eftersom Turistbyrån inte längre har öppet.

 All bokning av lokaler och anläggningar kan helt överföras från
kultur- och fritidsförvaltningen, även föreningar och
säsongsbokningar

o Varberg direkt tar idag ströbokningar. Det ses som en fördel
om hela processen finns på ett ställe och kan utveckla
bokningar till att bli mer digitala, e-tjänster.

I följande uppdrag kan delar av processen med stor lämplighet föras över 

 Webbredaktör www.varberg.se på Varberg direkt

o Varberg direkt använder varberg.se som ”uppslagsverk” för att
delge information och stötta allmänheten att hitta rätt
information om kommunens processer. Personalen får
underhand information om förändringar och upptäcker om
information saknas. För att effektivisera uppdateringar
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behövs rättigheter som redaktör. Dialog med förvaltningarna 
om vilka processer som kan överlämnas behövs. Kommunika-
tionsavdelningen beslutar om redaktörsrättigheter.  

 Svara på allmänhetens frågor om socialförvaltningens fakturor

o Varberg direkt får relativt många frågor om fakturor som
skickats från socialförvaltningen. En avgränsad ”tittfunktion” i
ekonomisystemet innebär att färre samtal behöver kopplas
vidare. För tjänsten kan krav ställas på identifiering.

 Hänvisa socialförvaltningens kunder direkt till korrekt handläggare.

o Varberg direkt upplever att man får koppla kunden flera
gånger då man inte har tillgång till register över vem som är
kundens handläggare.

 Hänvisa socialförvaltningens vårdtagare till rätt hemtjänstutövare.

o Varberg direkt ser att man kan ge bättre service genom att få
tillgång till register över vem som har hand om hemtjänst för
en vårdtagare.

 Lämna ut ”kit” för vattenprover.

o Varberg direkt kan underlätta för allmänheten om man kan
hämta ”kit” då läget medför bättre tillgänglighet än Miljö- och
hälsoskyddskontorets lokaler.

 Lämna och stötta allmänheten med blanketter som rör miljö- och
hälsoskyddsförvaltningens verksamhet.

o Varberg direkt kan underlätta för allmänheten om man kan
hämta blanketter då läget medför bättre tillgänglighet än
Miljö- och hälsoskyddskontorets lokaler.

Följande förbättringar angående besök och utökad verksamhet inom 

Varberg direkt:  

 Kommunikationsinsats för att anställda inom Varbergs kommun
använder rätt kanal så att de inte ”belastar” Varberg direkt som är
avsedd för externa samtal.

 Styra om besök till inkluderingsenheten så att de kommer till Varberg
direkt

o Varberg direkt skulle kunna ha personal med språkkompetens
som kan hjälpa invånare med annat språk än svenska

 Ta emot alla initiala besök till SBK, sen kanaliseras de vidare vid
behov in i förvaltningen. (Tjänsten är redan igång och under
utveckling)
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 Marknadsföra Varberg direkts möjligheter att utföra fler tjänster åt
förvaltningarna och att tjänsterna inte innebär någon kostnad.

Övrigt 

Energirådgivning, konsumentrådgivning och budgetrådgivning innebär 

rådgivning som vänder sig direkt till invånarna på ett likartat sätt. Här kan en 

dialog föras med berörda förvaltningar.  

Omvärldsbevakning 

Varberg direkt deltar i ett nätverk med andra kommuner. I nätverket diskuteras 

möjligheterna till att genomföra nya uppdrag. Vid förfrågan till deltagarna i 

nätverket om en lista över tjänster som utförs har vi inte fått några svar ännu. 

Varberg kan uppfattas ligga väl framme i jämförelse.  

Serviceförvaltningen 

Linda Svensson 
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§ 25 Dnr UAN 2021/0068 

9. Arbetsplan gällande friskvårds- och 
aktivitetsgrupper - remissvar till kultur- och 
fritidsnämnden 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden besluta 

1. Godkänna förvaltningens överväganden med ett mindre tillägg och

översända till kultur- och 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 kultur- 
och 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 SIP-

möten i de fall det är relevant.

Beslutsunderlag 
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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: Kultur- och fritidsnämnden 

Peder Skrivares skola (PS) 
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Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 

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

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS

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

aktivitetsgrupper - remissvar till kultur- och 

fritidsnämnden

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden besluta 

1. Godkänna förvaltningens överväganden och översända till kultur- och

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 kultur- och 
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.
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 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 SIP-

möten i de fall det är relevant.

Beslutsunderlag 
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 



3 (3) 
2021-03-18 Dnr: UAN 2021/0068-

2 

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. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen vill understryka att en 
långsiktig finansiering utgör en viktig förutsättning för att arbetet med 
friskvårds- och aktivitetsgrupper ska bli framgångsrikt. 

Ekonomi och verksamhet 
Förslaget till beslut påverkar inte nämndens ekonomi. Verksamheten påverkas 

inte utöver vad som framgår av ärendet. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 

Maria Gustafsson Viktoria Thonäng 

Förvaltningschef Verksamhetsutvecklare 

Protokollsutdrag 
Kultur- och fritidsnämnden 

Peder Skrivares skola (PS) 
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Remiss 1 (2) 

2021-03-08 Dnr: KFN 2020/0096-
10 

Berörda nämnder 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Tina Wallin    

Remiss - Arbetsplan gällande friskvårds- och 

aktivitetsgrupper 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2020-10-22 (Dnr KFN 2020/0096) att man ska 

jobba med friskvårds- och aktivitetsgrupper.  Arbetsmodellen med friskvårds- och 

aktivitetsgrupper innebär att barn och unga som har behov av särskilt stöd kan få en 

remiss, en så kallad överenskommelse, till Varbergs kommuns kultur- och 

fritidsverksamhet för att få stöd i att hitta roliga fritidsaktiviteter. Barnets intresse och 

vilja står i fokus för att hitta just den eller de fritidsaktiviteter de vill ägna sig åt. Det 

övergripande målet för verksamheten är att erbjuda likvärdiga förutsättningar till en 

god hälsa för barn och unga i kommunen. Verksamheten förväntas leda till att ge barn 

och unga i behov av särskilt stöd tillgång till en aktiv och meningsfull fritid genom 

deltagande i friskvårds- och aktivitetsgrupper. Ytterst handlar målsättningen om att 

fler unga ska nå målen i skolan genom att gå från inaktivitet till aktivitet med hjälp av 

fritidsaktiviteter med stöd av trygga vuxna.  

Arbetet med friskvårds- och aktivitetsgrupper sker i huvudsak i samverkan mellan 

Region Halland, Varbergs kommun och RF Sisu Halland. Det är av största vikt att 

arbetet med målgruppen inom ramen för Friskvårds- och Aktivitetsgrupper genomförs i 

bred samverkan där alla medverkande aktörer bidrar i arbetet. I Varbergs kommun är 

det av stor vikt att berörda nämnder; kultur- och fritidsnämnden, förskole- och 

grundskolenämnden, socialnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden alla 

bidrar och samverkar kring de unga som är i behov av extra stöd.  

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2021-03-02 att skicka ut Arbetsplanen på remiss 

till berörda nämnder för att få till ett åtagande och förankring. I samband med 

behandling av remissen vill kultur- och fritidsförvaltningen erbjuda en muntlig 

presentation på berörda nämnders sammanträden. 

Kontaktperson: Tina Wallin, kristina.wallin@varberg.se 0708-115759 

Remissvar önskas i ärendet och skickas till kfn@varberg.se  
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Diarienummer 
KFN 2020/0096 

Yttrande senast 
5 juli 2021 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Mari Hagborg Lorentzon Avdelningschef Fritidsavdelningen 

Tina Wallin Verksamhetsutvecklare, Fritidsavdelningen 
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Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

1. godkänna Arbetsplan för friskvårds- och aktivitetsgrupper
2. att sända arbetsplanen på remiss till berörda nämnder1 och med

erbjudande om muntlig presentation på lämpligt nämndsmöte under
våren 2021.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 

Det finns behov av att rikta insatser till barn i behov av särskilt stöd för att 
de ska få likvärdiga förutsättningar som andra att få en fungerande och 
tillfredsställande skolgång och fritid. För de barnen har Region Halland 
tillsammans med Kungsbacka kommun arbetat fram en modell, som kallas 
friskvårds- och aktivitetsgrupper. Modellen bygger på samverkan mellan 
Region Halland och Varbergs kommun där alla barn ska få likvärdiga 
förutsättningar till ett gott liv vilket är grundläggande för ett jämlikt och 
inkluderande samhälle. Centrala faktorer i arbetet är jämlik fysisk och 
psykisk hälsa, ökat välmående och godkända betyg i skolan. 

Arbetet i enlighet med modellen innebär att barn och unga som har kontakt 
med specialistvården kan, om de vill, få erbjudande om att delta i 
fritidsaktiviteter i kommunens regi. Om barnet antar erbjudandet skrivs en 
överenskommelse om extra stöd och hjälp att hitta något roligt att göra på 
sin fritid och få erbjudande om att ingå i olika grupper med andra barn och 
unga. 

Tidiga insatser/sociala investeringar 
Att tidigt avsätta resurser för att förbättra olika tillstånd för en grupp med 
unga kan också kallas för en social investering. Sociala investeringar 
innebär att göra en avgränsad insats som i förhållande till ordinarie 
arbetssätt förväntas ge bättre utfall för insatsens målgrupp och samtidigt 
leda till minskade samhällsekonomiska kostnader på sikt.  
Att sätta in insatser tidigt för att ”mota Olle i grind” kan leda till stora 
besparingar av både lidande och pengar. Det långsiktiga syftet med 
friskvårds- och aktivitetsgrupper är att hjälpa barn i behov av stöd bättre 
förutsättningar till en mer jämlik fysisk och psykisk hälsa, vilket i sin 
förlängning tros öka möjligheterna att klara skolan. 

Lokal nämnd Varberg har avsatt 100 000 kronor i sin budget 2020 med 
syfte att bidra till samordning av befintliga satsningar för att skapa en 
helhet och bättre struktur. Intentionen är att det därefter ska finnas en 
välfungerande lösning som inte kräver ytterligare finansiering från den 
lokala nämnden (Region Halland). Regionstyrelsen beslutade den 3 juni 
2020 att erbjuda ekonomiskt stöd till de halländska kommunerna i 
uppstarten av ”Aktiviteter för barn och unga med behov av särskilt stöd - 

1 Förskole- och grundskolenämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 
socialnämnden och lokala nämnden i Varberg, Region Halland. 
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Friskvårdsgrupper och Aktivitetsgrupper” med ekonomiskt stöd i de 
halländska kommunerna.  

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 2020-10-22 (KFN2020/0096-1) 
att starta igång arbetet med friskvårds- och aktivitetsgrupper i Varberg.   

Beslutsunderlag 

 Förslag till arbete med friskvårds- och aktivitetsgrupper i Varbergs
kommun

 Tjänsteskrivelse Regionstyrelsen

 Tjänsteskrivelse Lokal nämnd Varberg

 Arbetsplan – friskvårds- och aktivitetsgrupper

Övervägande 

Metoden med friskvårds- och aktivitetsgrupper bygger på regional och 
kommunal samverkan, men också samverkan med föreningsliv och 
näringsliv. Barn med samsjuklighet, ofrivillig ensamhet, fetma, svårigheter i 
skolan och frånvaro av fritidsaktiviteter är målgruppen. Arbetsplanen som 
är framarbetad i samverkan mellan kommunen och regionen ligger till 
grund för hur arbetet kommer att bedrivas i Varberg. Den beskriver hur 
processen ser ut från det att barnet/den unga har kontakt inom 
specialistvården och får ett erbjudande om deltagande i antingen en 
friskvårds- eller aktivitetsgrupp. 

Ansvar för arbetet ligger inom kultur- och fritidsnämndens 
verksamhetsområde, men en omfattande samverkan behövs för att ge 
barnen bästa möjliga stöd för en aktiv och meningsfull fritid. Utöver 
framtagande av Arbetsplan och kommunikationsplan har förvaltningen 
inlett en bred samverkan med förskole- och grundskoleförvaltningen, 
utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, socialförvaltningen och 
lokala nämnden i Varberg, Region Halland. Det är av största vikt att alla 
parter bidrar i arbetet.  

För att lägga grunden för en fungerande samverkan har kultur- och 
fritidsförvaltningen genomfört följande aktiviteter i syfte att stimulera 
samverkan: 

 Information på folkhälso- och trygghetsrådet

 Information i nätverket Trygg i Varberg

 Samverkan i nätverk tillsammans med specialistvården2, Region
Halland och lokala nämnden i Varberg samt RF Sisu Halland

 Inlett samarbete med föreningslivet i Varberg

 Uppstart av aktivitetsteam bestående av medarbetare inom kultur- 
och fritidsförvaltningen som kommer fungera som ledare i
verksamheten

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Click here to enter text. 

2 Barn- och ungdomspsykiatrin (Bup), Barnmottagningen och Habiliteringen 
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1. Bakgrund
Det finns behov av insatser till barn i behov av särskilt stöd för att de ska få likvärdiga 

förutsättningar som andra att få en fungerande och tillfredsställande skolgång och fritid. För 

de barnen har Region Halland tillsammans med Kungsbacka kommun arbetat fram en 

modell, som kallas friskvårds- och aktivitetsgrupper. Friskvårdsgrupper riktas till barn med 

obesitas/fetma och aktivitetsgrupper riktas till barn med övervikt, psykisk ohälsa och/eller 

svårigheter kring fritidsaktiviteter på grund av funktionsnedsättning. Arbetet hålls samman 

av en eller flera lokala kommunala koordinatorer och sker i nära samråd med barnet och dess 

familj. 

Modellen bygger på samverkan mellan Region Halland, Varbergs kommun och RF Sisu 

Halland för att alla barn ska få likvärdiga förutsättningar till ett gott liv, vilket är 

grundläggande för ett jämlikt och inkluderande samhälle. Centrala faktorer i arbetet är 

jämlik fysisk och psykisk hälsa, ökat välmående och godkända betyg i skolan. 

Arbetet innebär att barn och unga som har kontakt med specialistvården som tillhör 

målgruppen kan få erbjudande om att delta i fritidsaktiviteter. Om barnet antar erbjudandet 

skrivs en överenskommelse om att få extra stöd och hjälp att hitta något roligt att göra på sin 

fritid genom ett erbjudande om att ingå i en grupp med andra barn och unga. 

Fritiden är en viktig del i unga människors liv - den är viktig för den sociala utvecklingen, 

hälsan och på sikt även skolgången. I föreningslivet och i andra fritidsaktiviteter får de 

möjlighet att utvecklas, bygga självkänsla och få ökad tro på den egna förmågan. Barn och 

unga i mindre resursstarka familjer, barn med fetma eller någon funktionsnedsättning är 

exempel på grupper som inte deltar i organiserade fritidsaktiviteter eller föreningsliv i 

samma utsträckning som andra. Därför finns friskvårds- och aktivitetsgrupper som en 

möjlighet för dessa barn och ungdomar.  

1.1 Tidiga insatser - sociala investeringar 

Att tidigt avsätta resurser för att förbättra olika tillstånd för en grupp unga kan kallas för en 

social investering. En social investering är en avgränsad insats som i förhållande till ordinarie 

arbetssätt förväntas ge bättre utfall för insatsens målgrupp och samtidigt leda till minskade 

samhällsekonomiska kostnader på sikt.  

Att sätta in insatser tidigt för att ”mota Olle i grind” kan leda till stora besparingar av både 

lidande och pengar. Den årliga samhällskostnaden för fetma beräknas uppgå till 70 miljarder 

kronor.1 Det långsiktiga syftet med friskvårds- och aktivitetsgrupper är att ge barn i behov av 

stöd bättre förutsättningar till en mer jämlik fysisk och psykisk hälsa, vilket i sin förlängning 

tros öka möjligheterna att klara skolan. 

2. Mål
Det övergripande målet för verksamheten är att erbjuda likvärdiga förutsättningar till en god 

hälsa för barn och unga i kommunen. Verksamheten förväntas leda till att ge barn och unga i 

behov av särskilt stöd tillgång till en aktiv och meningsfull fritid genom deltagande i 

friskvårds- och aktivitetsgrupper. Ytterst handlar målsättningen om att fler unga ska nå 

1 https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/fysisk-aktivitet-och-
matvanor/overvikt-och-fetma/ 



målen i skolan genom att gå från inaktivitet till aktivitet med hjälp av fritidsaktiviteter med 

stöd av trygga vuxna.  

2.1 Delmål 

 Mottagande av 40 förfrågningar under första halvåret

 6 - 8 fasta aktiviteter per vecka att erbjuda deltagarna, presenteras i ett

veckoschema

 Genomföra minst två läger för målgruppen under loven

3. Målgrupp - barn i behov av särskilt stöd
Friskvårds- och aktivitetsgrupper riktar sig till barn och unga mellan 5 och 18 år i behov av 

särskilt stöd som diagnosticerats med: 

 Fetma

 Psykisk ohälsa, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och övervikt

Erbjudandet om deltagande i verksamheten riktar sig främst till de barn och unga som har 

störst behov av stöd för sin hälsa och fritid. Det kan handla om barn och unga som utöver sin 

diagnos har andra belastande faktorer som till exempel socioekonomisk eller annan 

utsatthet, ofrivillig ensamhet, problematisk skolfrånvaro, omsorgssvikt, brist på meningsfull 

fritid men också brist på delaktighet och inflytande i sitt eget liv. 

3.1 Fetma 

Övervikt och fetma bland barn har ökat kraftigt de senaste 25 åren. I Sverige har 

fetmaförekomsten hos barn ökat från en till fyra procent. Risken att fetma hos barn kvarstår i 

vuxen ålder är hög och leder i förekommande fall till en förkortad medellivslängd. Det är 

därför angeläget att förebygga barnfetma och sätta in behandling tidigt. Många barn med 

fetma lider av samsjuklighet och har ofta psykiska besvär i form av exempelvis dålig 

självkänsla, självskadebeteenden men också neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det 

innebär ytterligare behov av stöd. Av de unga som har fetma går cirka 55 procent ut 

gymnasiet med godkända betyg, vilket kan jämföras med de som inte har fetma där 76 

procent går ut med godkända betyg.  

I Halland har cirka 2280 barn i åldern 0 - 17 år diagnosticerats med fetma.  Vid halvårsskiftet 

2020 var 180 barn inskrivna på barn- och ungdomsmottagningen för fetma i Varberg. 

3.2 Psykisk ohälsa 

Barn med olika funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa idrottar eller deltar i andra 

fritidsaktiviteter i lägre utsträckning än andra barn. Unga med funktionsnedsättningar 

rapporterar att de är mindre nöjda med sin fritid än övriga.2 Vissa unga med 

funktionsnedsättning, framför allt de med intellektuella funktionsnedsättningar, tycks ha 

påtagligt sämre möjligheter till en meningsfull fritid och ett aktivt samhällsengagemang3 än 

andra barn. 

2 Lupp Varberg, 2018 
3 Mucf – Unga med funktionsnedsättning 



4. Friskvårds- och aktivitetsgrupper

Arbetsmodellen med friskvårds- och aktivitetsgrupper innebär att barn och unga som har 

behov av särskilt stöd kan få en remiss, också kallad överenskommelse, till Varbergs 

kommuns kultur- och fritidsverksamhet för att få stöd att hitta roliga fritidsaktiviteter. 

Barnets intresse och vilja står i fokus för att hitta just den eller de fritidsaktiviteter de vill 

ägna sig åt. Verksamheten arbetar i enlighet med barnkonventionen och utgår från ungas rätt 

till utvecklande och meningsfulla fritidsaktiviteter. Verksamheten bygger på ungas 

delaktighet, inflytande, inkludering och trygghet vilket säkerställs genom arbetsmodellens 

struktur och där aktiviteter leds och stöttas av tillgängliga, kompetenta och trygga vuxna.  

4.1 Friskvårdsgrupper 

Friskvårdsgrupper riktar sig till barn som har diagnosticerats med fetma hos 

barnmottagningen i Varberg, Region Halland. På barnmottagningen får barnet och 

vårdnadshavare stöd och behandling för fetman och eventuell annan samsjuklighet.4 

Behandlande läkare och sjuksköterska kan i samråd med barn och vårdnadshavare skriva en 

överenskommelse om remiss till friskvårdsgruppen.   

Aktiviteterna i friskvårdsgruppen kan vara kulturella såsom musik, dans och andra 

konstnärliga uttryck men också skolidrott under inspirerande och kravlösa former, simning, 

ridning, fotboll, gymträning, matlagning eller annat som barnet själv väljer i samråd med 

kommunens koordinator. Det kan också vara så att barnet vill delta i någon föreningsaktivitet 

och då kan få stöd för det.  

4.2 Aktivitetsgrupper 

Aktivitetsgrupper riktar sig till barn som är i behandling hos barn- och ungdomspsykiatrin i 

Varberg (BUP), habiliteringen eller barn- och elevhälsan. Genom sin specialistvårdskontakt 

kan barnen få erbjudande om deltagande i aktivitetsgrupper i Varbergs kommun. 

Överenskommelsen tas emot av kommunens koordinator och barnet erbjuds stöd och hjälp 

att hitta roliga och inspirerande fritidsaktiviteter. BUP bedömer att ungefär 9 procent av alla 

skolbarn i kommunen någon gång under sin skoltid behöver hjälp för sin psykiska hälsa. BUP 

möter årligen cirka 900 barn och ungdomar, inte alla har behov eller intresse av att delta i 

aktivitetsgrupp men för en del kan det passa. 

4.3 Resultat av arbetet med Friskvårds- och Aktivitetsgrupper i Kungsbacka 

I Kungsbacka kommun har arbetet med friskvårdsgrupper pågått under tolv år. 

Uppföljningar av verksamheten visar resultat i form av att den upplevs som viktig, är 

uppskattad och gör skillnad i barnens liv. Resultaten visar att barnen hittar nya 

sammanhang, är mer fysiskt aktiva, får kompisar, blir gladare och mer självsäkra. 

Arbetet med aktivitetsgrupper för barn och unga med psykisk ohälsa har pågått under cirka 

tre år och visar liknande resultat. 

Vidare pågår under 2020 -20 21 ett antal forskningsstudier och uppsatser kring arbetet med 

friskvårdsgrupper i både Kungsbacka och Laholm. Mastersstudenter vid Högskolan i 

Halmstad och Göteborgs Universitet genomför under denna period kvalitativa studier på 

området, med fokus på deltagares och vårdnadshavares upplevelser av arbetet. Utöver dessa 

studier är målsättningen även att fyra vetenskapliga artiklar ska publiceras under 2021. 

Studierna ska baseras på de kvantitativa data från både vård och skola som samlats in i 

Kungsbacka under de tolv år som arbetet med friskvårdsgruppen pågått.    

4 Samsjuklighet kan handla om psykosociala besvär, depressioner, låg självkänsla, ätstörningar, 
ensamhet och en mängd risker för andra sjukdomar. 



5. Avtal mellan Region Halland och Varbergs kommun

Ett avtal har tecknats mellan Regionkontoret, Region Halland och kultur- och 

fritidsnämnden, Varbergs kommun. I avtalet regleras parternas åtaganden i arbetet med 

friskvårds- och aktivitetsgrupper. Varbergs kommun ansvarar för att ha en koordinator som 

fungerar som kontakt för deltagarna men också som samverkanspart mellan specialistvården 

och utförandeverksamheten. Vidare åtar sig kultur- och fritidsnämnden att följa arbetet i 

Hallandsmodellen ”Aktiviteter för barn och unga i behov av särskilt stöd”. 

I Hallandsmodellen är ett antal moment, som parterna kommit överens om ska ingå, 

centrala. Nedan beskrivs de obligatoriska momenten i respektive gruppverksamhet. 

5.1 Obligatoriska moment i arbetet med friskvårdsgrupper och aktivitetsgrupper 

5.1.1 Barnen i Friskvårdsgrupper ska erbjudas: 

 Möjlighet att genom åtgärdsprogram från skolan få stöd i friskvårdsgruppen för att nå

kunskapskrav i ämnet idrott och hälsa i anpassad form.

 Vid behov regelbundna inslag av kostkunskap.

 Återkommande fysiska* aktiviteter i enlighet med barnens önskemål (3 eller fler

aktiviteter/vecka).

 Återkommande skapande* aktiviteter i enlighet med barnens önskemål (1 eller fler

aktiviteter/vecka).

 Utslussning till kommunens/föreningarnas ordinarie verksamhet när så är möjligt.

5.1.2 Barnen i Aktivitetsgrupper ska erbjudas: 

 Möjlighet att genom åtgärdsprogram från skolan få stöd i aktivitetsgruppen för att nå

kunskapskrav i ämnet idrott och hälsa i anpassad form.

 Återkommande fysiska* aktiviteter i enlighet med barnens önskemål (3 eller fler

aktiviteter/vecka).

 Återkommande skapande* aktiviteter i enlighet med barnens önskemål (1 eller fler

aktiviteter/vecka).

 Utslussning till kommunens/föreningarnas ordinarie verksamhet när så är möjligt.

5.2 Ekonomisk stöttning 

Region Halland står för en delfinansiering av den kommunala koordinatorns tjänst under 

verksamhetens första år enligt följande: 

Mottagande part 2021 
Varbergs kommun 315 500 kr 



6. Genomförande – så här gör vi

6.1 Processen 

 Remiss från specialistvården

Specialistvården identifierar barn i behov av särskilt stöd som i passande fall erbjuds 

friskvårds- och aktivitetsgrupper som komplement till den behandling och åtgärder som 

barnen får inom sjukvården. Barnet får ett erbjudande om stöd i att hitta någon 

fritidsaktivitet utifrån sina intressen och/eller coachning att finna något att göra på sin fritid. 

Specialistvården skickar en förfrågan till kommunens koordinator, som bjuder in barn och 

vårdnadshavare till en första träff. 

 Träff med kommunens koordinator

Koordinatorn kontaktar vårdnadshavare för en uppstartsträff där barnets intresse är i fokus. 

I denna kontakt skrivs ett medgivande till att kommunikation kring barnet godkänns mellan 

de inblandade parterna/aktörerna. I all kontakt med koordinator och aktiviteter inom ramen 

för friskvårds- och aktivitetsgrupper är barnets eget intresse och vilja i fokus. Koordinatorn 

har fått en del information om barnets intressen och kan i sitt samtal utgå från det.  

Koordinatorn samverkar med kultur- och fritidsförvaltningens olika verksamheter såsom 

ungdomsverksamhet, kulturskola, bibliotek, kulturverksamhet och Funka5. Även föreningsliv 

och privata aktörer är parter som kommer bli aktuella att vara med och erbjuda aktiviteter 

som passar varje barn. Koordinatorn samverkar också i hög grad med förskole- och 

grundskoleförvaltningen, elevhälsoteamet, utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 

och socialförvaltningen kring deltagande barn.   

Kultur- och fritidsförvaltningen erbjuder ett antal gruppaktiviteter som barnet kan välja 

bland, eller om hen hellre vill vara med i någon form av ordinarie verksamhet inom till 

exempel ungdomsgårdsverksamhet, konstverkstad eller föreningsverksamhet.  

5 Funka – verksamhet för funktionsnedsatta i Varbergs kommun 

Förfrågan från 
specialistvården

Träff med 
kommunens 
koordinator 

Deltagaren 
börjar i aktivitet



 Deltagaren börjar i aktivitet

Deltagaren får stöd av en vuxen ledare att hitta rätt aktivitet och känna sig trygg i den 

processen. Stödet kan handla om att ledaren följer med barnet till aktiviteten och finns på 

plats hela eller delar av tiden. Väljer barnet att vara med i någon av de veckovisa aktiviteterna 

som finns i veckoschemat finns ledare på plats för att ta emot barnet. 

7. Övrigt stöd till deltagarna

Deltagarna i friskvårds- och aktivitetsgrupper har särskilda behov och utmaningar, varför 

snabba kontaktvägar mellan koordinator, aktivitetsledare och specialistvården är av stor vikt. 

För att möjliggöra att deltagande verksamheter kan spara kontaktinformation och dela 

uppgifter om deltagare ska parterna skriva under en samtyckesblankett. 

7.1 Om ett barn mår dåligt på eller i anslutning till en fritidsaktivitet 

Koordinator och aktivitetsledare har snabb tillgång till kontaktperson inom specialistvården 
vid behov av professionell bedömning eller rådgivning kring det deltagande barnet. 
Koordinatorn har regelbunden kontakt med respektive kontaktperson för att möjliggöra 
bästa möjliga stöd för deltagarna.  

7.2 SIP-möten 

I de fall det är relevant kan koordinator eller någon av aktivitetsledarna vara med på SIP-

möten6 kring barnet och familjen, för att ge stöd på fritiden i de aktiviteter barnet har valt att 

delta i. Vanligtvis är det skolan eller specialistvården som kallar till SIP-möten. 

8. Organisering och samverkan

8.1 Intressenter och samverkan 

Arbetet med friskvårds- och aktivitetsgrupper sker i huvudsak i samverkan mellan Region 

Halland, Varbergs kommun och RF Sisu Halland. Det är av största vikt att arbetet med 

målgruppen inom ramen för Friskvårds- och Aktivitetsgrupper genomförs i bred samverkan 

där alla medverkande aktörer7 bidrar i arbetet. För att få ett smidigt flöde på beslut och 

information har nedanstående grupperingar skapats. 

6 SIP-möten – samordnad individuell plan, en mötesstruktur som kan användas då flera olika 
organisationer behöver samverka kring barn och unga. 
7 Medverkande aktörer – kultur- och fritidsförvaltningen, förskole- och grundskoleförvaltningen, 
utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, socialförvaltningen, lokala nämnden Varberg, barn- 
och ungdomsspsykiatrin, Barnmottagningen och Habiliteringen i Varberg samt RF Sisu Halland 



8.2 Samverkan inom Varbergs kommun

Inom kommunen är förskole-och grundskoleförvaltningen, utbildnings-och
arbetsmarknadsförvaltningen och socialförvaltningen utöver kultur-och fritidsförvaltningen
viktiga bidragande aktörer i arbetet.

Det betyder att förvaltningarna önskas och 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. Det kan till exempel handla om att en lärare, skolsköterska,
kurator eller socialsekreterare i enlighet med sitt uppdrag underlättar och skapar
förutsättningar för de barn och unga som är aktuella för friskvårds-eller
aktivitetsgrupper.
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 SIP-möten i de fall
det är relevant.

9. Aktiviteter

Deltagarna erbjuds ett antal aktiviteter varje vecka. Aktiviteterna leds av kultur-och
fritidsförvaltningens ledareoch merparten av grupperna är fasta för att deltagarna ska kunna
känna trygghet med vilka de kommer att träffa vid varje tillfälle. Ledarna är väl förtrogna
med att arbeta med barn i behov av särskilt stöd och använder sig av olika pedagogiska stöd
för att underlätta deltagandet. Det kan handla om tydliginformation om vad som kommer
hända på aktiviteten, bildstöd, samma typ av inledning och avslutning vid varje tillfälle
etcetera.

Aktiviteterna presenteras på en webbsida i anslutning till varberg.se där bara deltagare i
friskvårds-eller aktivitetsgrupper har tillgång till webbadressen.

Vid verksamhetens start kommer det inledningsvis att erbjudas 8-10 aktiviteter. Utöver
dessa aktiviteter kan deltagarna även få stöd i att hitta till andra aktiviteter som erbjuds av till
exempel föreningslivet.

Övergripande samverkansgrupp

Beslutsgrupp kultur- och
fritidsförvaltningen

Aktivitetsteam



 

 

10. Uppföljning och utvärdering 

Under 2021 kommer Region Halland, i samverkan med berörda kommuner, att ta fram ett 

stöd för hur löpande uppföljning av friskvårds- och aktivitetsgrupper kan bedrivas. Stödet 

kommer bland annat att innehålla rekommendationer kring vilka indikatorer som bör följas 

för att arbetet ska kunna effektutvärderas på ett bra sätt. 

 

11. Plan för vidare finansiering  

Kultur- och fritidsnämnden har enligt beslut i oktober, 20208 tagit ansvar för att starta upp 

arbetet i Varbergs kommun. Regionkontoret, Region Halland delfinansierar verksamheten 

under första året 2021. Från och med år 2022 behöver Varbergs kommun säkerställa en 

långsiktigt hållbar finansiering 

12. Tidsplan 

Verksamheten beräknas starta i liten skala i mars, 2021 och utökas efterhand det är möjligt 

med hänsyn till rådande restriktioner i enlighet med pandemin. 
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10. Regional handlingsplan för 
suicidprevention - remissvar 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden besluta 

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 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

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: Kommunstyrelsen för vidare 

hantering 
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Regional handlingsplan för suicidprevention - 

remissvar

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 
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. 
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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 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. 

Ekonomi och verksamhet 
Handlingsplanen bedöms inte medföra någon påverkan på nämndens 
ekonomi eller verksamhet. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 

Maria Gustafsson Viktoria Thonäng 

Förvaltningschef Verksamhetsutvecklare 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen för vidare hantering 
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Bakgrund 

Suicid är ett folkhälsoproblem som innebär såväl förlust av människoliv som påfrestningar för 

närstående, efterlevande och omgivningen i stort. Suicid är en folkhälsofråga som berör flera 
samhällsaktörer, och ett suicidförebyggande arbete behöver därför innehålla både  

befolkningsinriktade och individinriktade åtgärder.  

Suicidtalet (antal suicid per 100 000 invånare) i Halland för åren 2014-2018 var 14,5. Det är i 

nivå med suicidtalet i riket (1).

Framtagande 

Den regionala handlingsplanen har tagits fram genom ett processorienterat arbetssätt, 

där representanter för hälso- och sjukvård, kommuner, regional utveckling, 

myndigheter, civilsamhälle och brukarorganisationer medverkat.  Uppdraget har 

utgått från Regionstyrelsen och finansierats med medel ur den nationella 

överenskommelsen Psykisk hälsa. Arbetet inleddes med ett större rådslag där sex 

fokusområden lyftes fram. Arbetet kring dessa områden har sedan skett i mindre 

arbetsgrupper. 

Övergripande mål 

Syftet med en regional handlingsplan för suicidprevention är att skapa strukturer för 

ett långsiktigt, hållbart och samordnat suicidpreventivt arbete i Halland. 

Handlingsplanen ska fungera som ett stöd för verksamheterna för att stärka det 
gemensamma suicidpreventiva arbetet. På sikt är målet att antalet suicid och 

suicidförsök i regionen ska minska.  

Hur ska handlingsplanen användas? 

Handlingsplanen gäller under 2021-2025. En regional samordnarfunktion inrättas för 

att tillsammans med verksamheterna implementera handlingsplanen. Gemensam 

information om det suicidpreventiva arbetet publiceras på vårdgivarwebben.  

I handlingsplanen finns förslag om mål som går att genomföra inom befintliga 

strukturer. Planen innehåller också förslag om mål som innebär kostnader, då särskilt 

fokusområdet Kompetensutveckling.  

Uppföljning 

Indikatorerna i handlingsplanen följs årligen. Handlingsplanen ska utvärderas och 

revideras efter två och fem år.  



Fokusområden 

Handlingsplanen är indelad i sex fokusområden, som innefattar både befolknings-

inriktade preventiva insatser, insatser riktade till specifika riskgrupper och insatser till 

dem som behöver dem mest. Utgångspunkten är att suicidpreventiva insatser som 

består av flera olika komponenter har större chans att nå resultat (2). 

Att främja det friska och minska stigma 

Att främja det friska och verka för ett socialt hållbart samhälle innebär att arbeta för 

att alla ska kunna leva ett gott liv med god hälsa, och att sträva efter att minska 

skillnader i hälsa och livschanser. Arbetet med social hållbarhet innefattar flera kända 

riskfaktorer för suicid, såsom ojämlikhet i utbildning och ekonomiska möjligheter, 

ensamhet, diskriminering, våld och beroende. Det arbete som bedrivs för ett socialt 

hållbart samhälle inom såväl regionen, kommunerna, myndigheter och civilsamhälle 
bör därför ses som en förutsättning för det suicidpreventiva arbetet.  

Att öka kunskap och minska stigma är ett sätt att motverka utanförskap och 

diskriminering. Stigmat kring psykisk ohälsa och suicid är fortfarande utbrett och 

leder till negativa konsekvenser vad gäller såväl fysisk som psykisk hälsa, samt 

ojämlikhet i livschanser. Stigma och okunskap kan också leda till en osäkerhet hos 

omgivningen, som gör att man inte vågar fråga hur någon mår. I arbetet med att 

minska stigma och öka allmänhetens kunskap är såväl regionens, kommunernas, 
myndigheternas och civilsamhällets krafter nödvändiga. 

Mål: 

● Att minska påverkbara skillnader i hälsa genom främjande och

förutsättningsskapande insatser.

● Att stärka arbetet med att minska stigma och sprida kunskap om psykisk

ohälsa och suicid till medborgare, civilsamhälle och näringsliv.

Indikatorer: 

 Det hälsofrämjande arbetet följs i befolkningsinriktade enkäter på

övergripande nivå.
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Suicidprevention i fysisk miljö 

Att försvåra suicidhandlingar genom olika åtgärder i fysisk miljö är en intervention 

med stark evidens för att förebygga suicid (2) (3). Ett sådant arbete kan organiseras 

på olika sätt i kommunerna utifrån behov och förutsättningar, men det kan vara en 

fördel att en säkerhetssamordnare eller koordinator har en samordnande funktion. 

Arbetet organiseras på ett tydligt sätt i samverkan mellan berörda aktörer, som 

kommunernas förvaltningar för samhällsbyggnad, teknik, väg och park, kommunala 
bostadsbolag, Räddningstjänst, Trafikverket och polis. Kommunen har det 

huvudsakliga ansvaret. Det suicidpreventiva arbetet bör utgå från en analys av risker, 

både i planering och i befintlig miljö (4). 

 Mål: 

 Att alla kommuner har ett känt arbetssätt för att förebygga suicid i fysisk
miljö.

Indikator: 

 Antal kommuner som har ett känt arbetssätt för förebygga suicid i fysisk

miljö.

Skolbaserad suicidprevention 
Den vardagliga närmiljön har störst förutsättningar att förebygga psykisk ohälsa och 

identifiera personer med ökad risk för suicid. Hemmet och skolan är de två arenor 
som har en särställning som viktiga arenor i detta arbete. De senaste årens trend med 

ökande suicidtal i åldersgruppen 15-24 år (2) gör det angeläget att lyfta fram skolan 

som en särskilt viktig arena i den regionala handlingsplanen. Samverkan mellan skola 

och föräldrar är en därför viktig faktor för att uppnå resultat i det suicidpreventiva 

arbetet. 

Det finns behov av att stödja både elever, föräldrar och personal i skolan genom 

utbildningsinsatser i suicidpreventiva metoder. I det skolbaserade preventiva arbetet 

har ungdomsmottagningarna en viktig roll i sitt utåtriktade uppdrag. Det är också 

angeläget att fokusera på samverkan med aktörer såsom socialtjänst och polis. 

Regionen och kommunerna bör tillsammans ta fram en struktur för detta arbete. 

Mål: 

 Att skolbaserade suicidpreventiva program eller insatser implementeras.

Indikatorer: 

 Andel skolor som implementerat skolbaserade preventionsprogram.



Kompetensutveckling 

Medarbetare ska inom ramen för sitt kompetensområde och sin verksamhet kunna 

identifiera personer i risk och agera för att förhindra suicid. En förutsättning för det 

är att personalen har kännedom om den egna verksamhetens rutiner, samt stöd för 

att kunna följa dem. 

Olika målgrupper har olika behov av kompetensutveckling. Medarbetare på 

grundläggande nivå, till exempel inom viss verksamhet inom kommunerna och i viss 

hälso- och sjukvård, ska kunna identifiera, stödja och hänvisa suicidnära personer till 
rätt vård. I närsjukvården behöver medarbetare dessutom kunna bedöma och i viss 

mån behandla suicidalitet. Medarbetare i specialistpsykiatrisk vård ska, utöver 

ovanstående, kunna behandla och följa upp suicidnära personer. Medarbetare i akuta 

verksamheter behöver särskild kunskap om att möta personer i akut suicidal kris.  

De lärformer som används bör främja effektivt lärande och ha så hög evidens som 

möjligt utifrån de behov och lärmål som identifierats i verksamheten. De bör 

innefatta verksamhetens rutiner och främja samarbete mellan olika verksamheter.  

Regionen har ett ansvar för att stödja implementeringen och strukturen kring olika 

kompetensutvecklingsinsatser. Ytterst ansvarar dock varje verksamhet för att den 

egna personalens kompetensutvecklingsbehov tillgodoses. 

Mål: 

 Att det finns en regional struktur för kompetensutveckling.

 Att medarbetare erbjuds kompetensutveckling i enlighet med planen.

Indikatorer: 

 Andel medarbetare som erbjuds kompetensutveckling i enlighet med planen.

• Identifiera, stödja, hänvisaGRUNDLÄGGANDE NIVÅ

• Identifiera, bedöma, hänvisa, ibland
behandla och följa upp

NÄRSJUKVÅRD

• Identifiera, bedöma, behandla, följa upp,
hänvisa

SPECIALISTPSYKIATRISK 
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

• Bedöma, agera, stödja, hänvisaAKUT NIVÅ



Stärkt vårdkedja och samverkan 

En fungerande vårdkedja och samverkan kräver att medarbetare har kunskap om 

suicidalitet, kunskap om sin egen och andra verksamheters uppdrag och ansvar, att 

det finns tydliga kanaler för kommunikation samt struktur för uppföljning av 

suicidnära personer. I vården kring suicidnära personer ska närstående så långt det är 

möjligt involveras i vården, och deras behov ska uppmärksammas.  

Mål: 

 att stärka samverkan mellan kommun, närsjukvård och psykiatri genom lokala
samverkansforum.

 att skapa gemensamt arbetssätt för bedömning, informationsöverföring och
vårdövergångar av suicidnära personer, till exempel genom regional riktlinje

eller sammanhållet vårdförlopp.

 att stärka samverkan mellan larmcentral, räddningstjänst, polis, och ambulans
i suicidrelaterade ärenden genom att en gemensam handbok tas fram.

Indikatorer: 

 Lämpliga indikatorer får utgå från de arbetssätt som tas fram.
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Kunskap 
om 

uppdrag/ 
ansvar

Kanaler för 
kommunikation

Struktur för 
uppföljning



Stöd till efterlevande 

Efterlevande till personer som avlidit i suicid har ett behov av stöd. Stödbehovet kan 

se olika ut beroende på den efterlevandes egna resurser, nätverk och situation. 

Erfarenheten av att ha en närstående som tagit sitt liv är en riskfaktor för psykisk 

ohälsa och suicidhandlingar (5). Efterlevandestöd ska därför ses som en 

suicidpreventiv insats.  

Mål: 

 Att en struktur för efterlevandestöd tas fram i samverkan mellan psykiatri,
närsjukvård och andra berörda aktörer.

 Att tillgängliggöra information till efterlevande om de stödmöjligheter som
finns i vården, hos kommuner och civilsamhälle.

Indikator: 

 Lämpliga indikatorer får utgå från den struktur för efterlevandestöd som tas

fram.
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2021-03-11 Dnr: KS 2020/0613-4 

Samtliga nämnder samt 
Räddningstjänsten Väst 

Varbergs kommun 

Kommunstyrelsens förvaltning 432 80 Varberg 

Michael Boström, 0340-880 00 

Begäran om yttrande 

Ärende  
Remiss – Regional handlingsplan för suicidprevention 

Diarienummer 
KS 2020/0613 

Yttrande senast 
30 juni  (skickas till ks@varberg.se) 

Regional handlingsplan för suicidprevention, framtagen av Region Halland, 

antogs av Regionstyrelsen 17 mars 2021. Kommunerna antar inte planen utan 

uttalar sig endast om man ställer sig bakom de delar som rör kommunen.   

Inför beslut i kommunstyrelsen skickar vi handlingsplanen på remiss till 

samtliga nämnder samt Räddningstjänsten Väst för att ni ska kunna ta del av 

planen och uttala om nämnden/styrelsen ställer sig bakom planen eller inte för 

de delar som rör den egna verksamheten.  

Kontakta Josefin Winnfors, kanslichef på kommunstyrelseförvaltningen om ni 

har frågor på själva remissförfarandet och det praktiska kring 

ställningstagandet utifrån handlingsplanen. josefin.winnfors@varberg.se 

Kontakta Marie Brännehed, utvecklingsstrateg på socialförvaltningen om ni har 

frågor kring planens innehåll. marie.brannehed@varberg.se 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Michael Boström 
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§ 27 Dnr UAN 2021/0081 

11. Bättre möjligheter för elever att nå 
kunskapskraven, SOU 2021:11 - yttrande 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 

1. Hänskjuta ärendet till nämnden utan förslag till beslut.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

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: 

 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.
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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: Förskole- och grundskolenämnden 

inför ett gemensamt remissvar till 

Utbildningsdepartementet 

Kommunstyrelsen för kännedom 
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Beslutsförslag 1 (3) 
2021-04-06 Dnr: UAN 

2021/0081-2 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 

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

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS
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Bättre möjligheter för elever att nå 

kunskapssvaren - svar på SOU 2021:11

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden besluta 

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: 

 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.
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 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.

 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 
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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. 

Ekonomi och verksamhet 
Den reglering av elevhälsans kompetenser som föreslås i betänkandet kommer 

få ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser i enlighet med vad som 

beskrivs under förvaltningens överväganden. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 

Maria Gustafsson Viktoria Thonäng 

Förvaltningschef Verksamhetsutvecklare 

Protokollsutdrag 
Förskole- och grundskolenämnden inför ett gemensamt remissvar till 

Utbildningsdepartementet 

Kommunstyrelsen för kännedom 
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Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 

Varbergs kommun 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 432 80 Varberg 

Viktoria Thonäng, 0340-880 00 

Yttrande - Bättre möjligheter för elever att nå 

kunskapskraven 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 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.  

Nämnden 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 med 

förslaget, 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 

arbetsmarknadsnämnden 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 även att tränga undan andra relevanta kompetenser både på skolan i 

stort och inom elevhälsan specifikt. 

I övrigt har utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden inga invändningar mot 

de förslag i betänkandet som rör nämndens verksamhet. 
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2021-04-08 Dnr: UAN 
2021/0081-3 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

Eva Pehrsson-Karlsson (C) 

Ordförande 



Remiss 

2021-03-29 
U2021/01369 

Utbildningsdepartementet 

Telefonväxel: 08-405 10 00 
Fax: 08-24 46 31 
Webb: www.regeringen.se 

Postadress: 103 33 Stockholm 
Besöksadress: Drottninggatan 16 
E-post: u.registrator@regeringskansliet.se

Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven – aktivt stöd- 

och elevhälsoarbete samt stärkt utbildning för elever med 

intellektuell funktionsnedsättning (SOU 2021:11) 

Remissinstanser 

Autism- och Aspergerförbundet  

Barnombudsmannen 

Diskrimineringsombudsmannen 

Elevernas Riksförbund 

Folkhälsomyndigheten 

Friskolornas riksförbund 

Funktionsrätt Sverige 

Färgelanda kommun 

Förvaltningsrätten i Luleå 

Föräldraalliansen Sverige 

Gotlands kommun 

Gävle kommun 

Göteborgs kommun 

Göteborgs universitet 

Haninge kommun 

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft 

Hällefors kommun 

Högskolan Kristianstad 

Idéburna skolors riksförbund 

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU 

Jokkmokk kommun 

Jämställdhetsmyndigheten 

Kammarrätten i Jönköping 
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Karlstads universitet 

Krokoms kommun 

Leksands kommun 

Lindesbergs kommun 

Ljusdals kommun 

Lärarförbundet 

Lärarnas Riksförbund 

Malmö kommun 

Malmö universitet 

Myndigheten för delaktighet 

Mälardalens högskola 

Norrköpings kommun 

Nässjö kommun 

Nätverket unga för tillgänglighet, NUFT 

Osby kommun 

Regelrådet 

Region Gävleborg 

Region Skåne 

Region Värmland 

Region Västerbotten 

Riksdagens ombudsmän (JO) 

Riksförbundet Attention 

Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, FUB 

Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning, 

DHB 

Riksförbundet Vuxenutbildning i Samverkan (ViS) 

Riksföreningen för Skolsköterskor 

Robertsfors kommun 

Sameskolstyrelsen 

Simrishamns kommun 

Skellefteå kommun 

Skolforskningsinstitutet 

Skolväsendets överklagandenämnd 

Socialstyrelsen 

Specialpedagogiska skolmyndigheten 

Staffanstorps kommun 

Statens institutionsstyrelse  

Statens skolinspektion 

Statens skolverk 
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Statskontoret 

Stockholms kommun  

Storumans kommun 

Strängnäs kommun 

Sundsvalls kommun 

Svenska skolläkarföreningen 

Sveriges Elevkårer 

Sveriges Kommuner och Regioner 

Sveriges Psykologförbund 

Sveriges skolkuratorers förening  

Sveriges Skolledarförbund 

Tanums kommun 

Upplands Väsby kommun 

Varbergs kommun 

Vingåkers kommun 

Öckerö kommun 

Ödeshögs kommun 

Örkelljunga kommun 

Remissvaren ska ha kommit in till Utbildningsdepartementet senast 

den 30 juni 2021. Svaren bör lämnas per e-post till 

u.remissvar@regeringskansliet.se. Ange diarienummer U2021/01369 och

remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. Svaret bör

lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. Word),

den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven enligt lagen

(2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. Remissinstansens

namn ska anges i namnet på respektive dokument.

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats. 

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller 

materialet i betänkandet.  

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En 

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att 

redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att 

svaret ger besked om detta. 
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För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna 

synpunkter.  

Betänkandet kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats 

www.regeringen.se. 

Remissinstanserna kan utan kostnad beställa tryckta exemplar av 

betänkandet via ett beställningsformulär hos Elanders Sverige AB. 

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens 

promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 

2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats 

www.regeringen.se. 

Eva Lenberg 

Rättschef 

Kopia till 

Elanders Sverige AB, e-postadress: betankande@elanders.com 
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§ 28 Dnr UAN 2021/0091 

12. Kapacitetshöjande åtgärder Peder Skrivares 
skola - hus 4 och hus 11 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden besluta 

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 gymnasie-
elever. 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: . 
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Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Ann-Mari Christensen Jägryd,  0340-69 74 02 
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Kapacitetshöjande åtgärder Peder Skrivares skola 

- hus 4 och hus 11

Förslag till beslut 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden besluta 

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 gymnasie-
elever. 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). 

Beslutsunderlag 

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. 

Ekonomi och verksamhet 
Beslutet innebär att 3 950 000 kr nyttjas från avsatta investeringsmedel för 

kapacitetshöjande åtgärder på Peder Skrivares skola 2021. Totalt finns 12 

miljoner kronor avsatta för 2021. 
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Hyreskostnaden beräknas öka med 288 000 kr per år. 

Samråd 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 

Maria Gustafsson Ann-Mari Christensen Jägryd 

Förvaltningschef Intendent/enhetschef 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen för kännedom 

Servicenämnden för kännedom 

Peder Skrivares skola för kännedom 



13. Förvaltningen informerar



14. Delegationsbeslut

Delegeringsbeslut UAN 2021/0076-1, Ordförandebeslut rörande fjärr- och/
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
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