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5. Underlag till budget 2020 och långtidsplan 2021-2024
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Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Viktoria Thonäng,    

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS

Varbergs kommun 0340-880 00 212000-1249 
TELEFAX WEBBPLATS 

432 80 Varberg www.varberg.se 

6. Program för uppföljning och insyn av 

verksamhet som utförs av privata utförare

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

1. Godkänna redovisning av uppföljning och insyn av verksamhet som

utförs av privata utförare.

Beskrivning av ärendet 
Enligt kommunallagen ska fullmäktige för varje mandatperiod anta ett 

program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som 

utförs av privata utförare. I programmet ska det också anges hur fullmäktiges 

mål och riktlinjer ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. 

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

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

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

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

- de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller för verksamheten

- de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige och nämnd har

fastställt i verksamhetsplaner
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- i juni månad varje år översiktligt redovisa till kommunstyrelsen på

vilket sätt avtal för privata utförare och uppdrag för kommunal

regi följs upp.

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag den 2 maj 2019 

Övervägande 
Inom utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområde finns 

nedanstående privata utförare. 

Peder Skrivas skola 

 Fordonsprogrammet inriktning transport. Utförare: CR-Johansson

Åkeri

 Bygg- och anläggningsprogrammet inriktning maskinförare. Utförare:

ME-skolan

 Skolskjuts. Utförare: Hallandstrafiken AB

Båda avtal innehåller avtalspunkt ”Information och insyn” som innehåller 
grundläggande krav. 

Centrum för livslångt lärande (CLL) 
Vuxenutbildningen 

 Vård- och omsorgsprogrammet. Utförare: Hermods

 Barn- och fritidsprogrammet. Utförare: Hermods

 Industritekniska programmet. Utförare: Movant

 Bygg- och anläggningsprogrammet. Utförare: Movant

 Fordon- och transportprogrammet. Utförare: Movant

 VVS- och fastighetsprogrammet. Utförare: Astar

 El- och energiprogrammet. Utförare: Astar

 SFI. Utförare: Folkuniversitetet, Svenska Kyrkan

 Allmänna teoretiska kurser på gymnasial nivå. Utförare:
Folkuniversitetet, Hermods

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

 Medicinsk sekreterare. Utförare: Folkuniversitetet

 Järnvägsprojektör. Utförare: Folkuniversitetet

 Energitekniker- inriktning vindkraft. Utförare: Folkuniversitetet

 Elkonstruktör. Utförare: Folkuniversitetet

 Mjukvaruutvecklare. Utförare: Folkuniversitetet

 Systemutvecklare.NET. Utförare: Folkuniversitetet

 Byggingenjör. Utförare: Plushögskolan

 Drifttekniker Biogas och vattenrening. Utförare: Plushögskolan

 Elkonstruktör. Utförare: Plushögskolan

 Komposittekniker. Utförare: Plushögskolan

 Logistiker. Utförare: Plushögskolan

 Mätningstekniker. Utförare: Plushögskolan

 Solenergiprojektör. Utförare: Plushögskolan

 VVS-ingenjör. Utförare: Plushögskolan

En gång per termin görs en skriftlig enkät bland studerande, i enkäten ingår en 
rad frågor gällande utbildningsleverantörens genomförande.  
Det sker kontinuerliga uppföljningar med leverantörens personal i den dagliga 
driften och vid regelbundna avstämningsmöten (ca var 6:e vecka) med 
leverantörens personal tillsammans med ansvariga chefer sker 
avtalsuppföljning på utbildningsnivå. Två gånger per termin hålls ett 
ledningsgruppsmöte för respektive utbildning. Vid ledningsgruppsmötet 
redovisas arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet, det dagliga operativa 
arbetet per klass samt utvecklingsarbetet.  

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

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 

Maria Gustafsson Viktoria Thonäng 

Förvaltningschef Nämndsekreterare 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

Ua au § 37 Dnr UAN 2019/0098 

Program för uppföljning och insyn av 
verksamhet som utförs av privata utförare 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

1. Godkänna redovisning av uppföljning och insyn av verksamhet som

utförs av privata utförare.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Enligt kommunallagen ska fullmäktige för varje mandatperiod anta ett 

program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som 

utförs av privata utförare. I programmet ska det också anges hur 

fullmäktiges mål och riktlinjer ska följas upp och hur allmänhetens insyn 

ska tillgodoses. 

Privat utförare definieras i kommunallagen som en juridisk person eller 

enskild individ som har hand om vården av en kommunal angelägenhet. 

Det kan handla om olika företagsformer som aktiebolag, stiftelser, 

enskilda firmor, idébundna organisationer etc. 

Programmet omfattar all verksamhet som kommunen upphandlar inom 

alla verksamhetsområden, t.ex. vård och omsorg, kultur och fritid, hälso- 

och sjukvård, gata och park, fastighetsförvaltning, kommunikation och 

infrastruktur. 

Programmet omfattar inte fristående skolor och fristående förskolor då 

den verksamheten inte är upphandlad utan är reglerad genom 

tillståndsgivning. Även utförare av personlig assistens enligt 

socialförsäkringsbalken är undantagna.  

Kommunfullmäktige har uppdragit åt varje berörd nämnd att med 

utgångspunkt i detta program ansvara för att utförare (oavsett driftsform) 

inom nämndens ansvarsområde bedriver verksamheten enligt 

- de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller för

verksamheten

- de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige och nämnd har

fastställt i verksamhetsplaner

- i juni månad varje år översiktligt redovisa till kommunstyrelsen

på vilket sätt avtal för privata utförare och uppdrag för

kommunal regi följs upp.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag den 2 maj 2019 

Övervägande 
Inom utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområde 

finns nedanstående privata utförare. 

Peder Skrivas skola 

 Fordonsprogrammet inriktning transport. Utförare: CR-Johansson

Åkeri

 Bygg- och anläggningsprogrammet inriktning maskinförare.

Utförare: ME-skolan

 Skolskjuts. Utförare: Hallandstrafiken AB

Båda avtal innehåller avtalspunkt ”Information och insyn” som innehåller 
grundläggande krav. 

Centrum för livslångt lärande (CLL) 
Vuxenutbildningen 

 Vård- och omsorgsprogrammet. Utförare: Hermods

 Barn- och fritidsprogrammet. Utförare: Hermods

 Industritekniska programmet. Utförare: Movant

 Bygg- och anläggningsprogrammet. Utförare: Movant

 Fordon- och transportprogrammet. Utförare: Movant

 VVS- och fastighetsprogrammet. Utförare: Astar

 El- och energiprogrammet. Utförare: Astar

 SFI. Utförare: Folkuniversitetet, Svenska Kyrkan

 Allmänna teoretiska kurser på gymnasial nivå. Utförare:
Folkuniversitetet, Hermods

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

Yrkeshögskolan 

 Medicinsk sekreterare. Utförare: Folkuniversitetet

 Järnvägsprojektör. Utförare: Folkuniversitetet

 Energitekniker- inriktning vindkraft. Utförare: Folkuniversitetet

 Elkonstruktör. Utförare: Folkuniversitetet

 Mjukvaruutvecklare. Utförare: Folkuniversitetet

 Systemutvecklare.NET. Utförare: Folkuniversitetet

 Byggingenjör. Utförare: Plushögskolan
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 Drifttekniker Biogas och vattenrening. Utförare: Plushögskolan

 Elkonstruktör. Utförare: Plushögskolan

 Komposittekniker. Utförare: Plushögskolan

 Logistiker. Utförare: Plushögskolan

 Mätningstekniker. Utförare: Plushögskolan

 Solenergiprojektör. Utförare: Plushögskolan

 VVS-ingenjör. Utförare: Plushögskolan

En gång per termin görs en skriftlig enkät bland studerande, i enkäten ingår 
en rad frågor gällande utbildningsleverantörens genomförande.  
Det sker kontinuerliga uppföljningar med leverantörens personal i den 
dagliga driften och vid regelbundna avstämningsmöten (ca var 6:e vecka) 
med leverantörens personal tillsammans med ansvariga chefer sker 
avtalsuppföljning på utbildningsnivå. Två gånger per termin hålls ett 
ledningsgruppsmöte för respektive utbildning. Vid ledningsgruppsmötet 
redovisas arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet, det dagliga 
operativa arbetet per klass samt utvecklingsarbetet.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 
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Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Viktoria Thonäng    

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS

Varbergs kommun 0340-880 00 212000-1249 
TELEFAX WEBBPLATS 

432 80 Varberg www.varberg.se 

7. Remissvar på motion om barnkonventionen

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden besluta 

1. Avstyrka motionen i sin helhet.

Beskrivning av ärendet 
Katarina Eiderbrant (S) föreslår i en motion att alla nämnder och 

kommunstyrelsen i lämplig dokumentation, till exempel en handlingsplan, ska 

redovisa vilka åtgärder de planerar att vidta för att säkerställa att lag 

(2018:1197) om Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter följs 

samt att redovisningen ska presenteras för kommunfullmäktige senast 

december 2019. 

Motionen har skickats på remiss till samtliga nämnder. 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag den 29 april 2019. 

Övervägande 
FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, antogs av FN:s 

generalförsamling den 20 november 1989. Barnkonventionen slår bland annat 

fast barns rätt till inflytande och att inget barn får diskrimineras. Riksdagen 

har tagit beslut om att barnkonventionen ska bli en del av svensk lag från och 

med den 1 januari 2020. 

I mars 2018 gav regeringen i uppdrag åt en särskild utredare att kartlägga och 

belysa hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med 

barnkonventionen. Kartläggningen ska ge stöd i det fortsatta arbetet med att 

överföra barnkonventionens bestämmelser inom olika rättsområden. 

Barnkonventionen får en högre status som svensk lag men innebär inga nya 

rättigheter för barn. Det kommer dock att läggas ett större ansvar på 

myndigheter, rättsväsendet och andra beslutsfattare att tillämpa rättigheterna 
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i konventionen så att de får ett större genomslag vid bedömningar, ärenden 

och beslut som rör barn. 

Barnkonventionen tillämpas stor utsträckning i offentlig verksamhet. De 
rättigheter som kommer till uttryck i barnkonventionen genomsyrar redan 
idag utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens verksamheter. Exempelvis 
styrs gymnasieskolan av skollagen med tillhörande regleringar som innefattar 
och tar hänsyn till barnets rättigheter. Den kommunala gymnasieskolan i 
Varberg har även tagit fram likabehandlingsplaner som ligger till grund för 
arbetet mot kränkande behandling, trakasserier och diskriminering.  

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram ett antal 

framgångsfaktorer för det regionala och lokala barnrättsarbetet inför att 

barnkonventionen blir svensk lag. Bland annat rekommenderas att 

rättigheterna enligt barnkonventionen förs in i alla styrande dokument. Ett 

arbete planeras för att aktualitetspröva utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämndens styrdokument då det också bör ses över om 

styrdokumenten överensstämmer med barnkonventionen. 

I övrigt anser förvaltningen att verksamheterna i huvudsak arbetar i enlighet 

med intentionerna i barnkonventionen och att kommunen bör invänta 

regeringens utredning för stöd i det fortsatta arbetet. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslås motionen avstyrks i sin helhet. 

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

Arbetet med att se över nämndens styrdokument kommer dock att ta tid och 

resurser i anspråk. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 

Maria Gustafsson Viktoria Thonäng 

Förvaltningschef  Nämndsekreterare 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 
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Ua au § 38 Dnr UAN 2019/0097 

Remissvar på motion om barnkonventionen 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar 

1. Överlämna ärendet till nämnden utan förslag till beslut.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Katarina Eiderbrant (S) föreslår i en motion att alla nämnder och 

kommunstyrelsen i lämplig dokumentation, till exempel en handlingsplan, 

ska redovisa vilka åtgärder de planerar att vidta för att säkerställa att lag 

(2018:1197) om Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter 

följs samt att redovisningen ska presenteras för kommunfullmäktige senast 

december 2019. 

Motionen har skickats på remiss till samtliga nämnder. 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag den 29 april 2019. 

Övervägande 
FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, antogs av FN:s 

generalförsamling den 20 november 1989. Barnkonventionen slår bland 

annat fast barns rätt till inflytande och att inget barn får diskrimineras. 

Riksdagen har tagit beslut om att barnkonventionen ska bli en del av svensk 

lag från och med den 1 januari 2020. 

I mars 2018 gav regeringen i uppdrag åt en särskild utredare att kartlägga 

och belysa hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med 

barnkonventionen. Kartläggningen ska ge stöd i det fortsatta arbetet med 

att överföra barnkonventionens bestämmelser inom olika rättsområden. 

Barnkonventionen får en högre status som svensk lag men 

innebär inga nya rättigheter för barn. Det kommer dock att läggas ett 

större ansvar på myndigheter, rättsväsendet och andra beslutsfattare att 

tillämpa rättigheterna i konventionen så att de får ett större genomslag vid 

bedömningar, ärenden och beslut som rör barn. 

Barnkonventionen tillämpas stor utsträckning i offentlig verksamhet. De 
rättigheter som kommer till uttryck i barnkonventionen genomsyrar redan 
idag utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens verksamheter. Exempelvis 



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 2019-06-03 2 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

styrs gymnasieskolan av skollagen med tillhörande regleringar som 
innefattar och tar hänsyn till barnets rättigheter. Den kommunala 
gymnasieskolan i Varberg har även tagit fram likabehandlingsplaner som 
ligger till grund för arbetet mot kränkande behandling, trakasserier och 
diskriminering.  

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram ett antal 

framgångsfaktorer för det regionala och lokala barnrättsarbetet inför att 

barnkonventionen blir svensk lag. Bland annat rekommenderas att 

rättigheterna enligt barnkonventionen förs in i alla styrande dokument. Ett 

arbete planeras för att aktualitetspröva utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämndens styrdokument då det också bör ses över om 

styrdokumenten överensstämmer med barnkonventionen. 

I övrigt anser förvaltningen att verksamheterna i huvudsak arbetar i 

enlighet med intentionerna i barnkonventionen och att kommunen bör 

invänta regeringens utredning för stöd i det fortsatta arbetet. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslås motionen avstyrks i sin helhet. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 
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Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Viktoria Thonäng,    
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8. Remissvar - motion om utbildning till 

undersköterska

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden besluta 

1. Avstyrka motionen om att kommunen ska storsatsa på fler utbildningar

till undersköterskor/skötare.

Beskrivning av ärendet 
Birgitta Sagdahl Wildtberg (S) föreslår i en motion att Varbergs kommun 

storsatsar på fler utbildningar till undersköterskor/skötare. Förslagsställaren 

hänvisar till att personalbristen är stor inom kommunens äldreboenden och 

att det saknas utbildade vikarier att rekrytera inför sommarens semestrar. 

Motionen har skickats på remiss till utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden för yttrande. 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag den 3 maj 2019. 

Motion om utbildning till undersköterska/skötare 

Övervägande 
I Sverige, liksom i många andra länder, kommer antalet äldre att öka 
dramatiskt framöver. Denna utveckling skapar bland annat stora behov inom 
äldreomsorgen och ställer krav på rekrytering av nya undersköterskor och 
vårdbiträden. Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) kommer det år 2035 att 
saknas drygt 160 000 vård- och omsorgsutbildade.  

Omvårdnadsutbildningen på vuxenutbildningen i Varberg utbildar varje år  
cirka 100 undersköterskor. Samtliga sökanden erbjuds en plats på  
utbildningen. Det finns även möjlighet för de som läser svenska för invandrare 
(SFI) på C- och D-nivå att prova på kurser inom vård och omsorg.  

På Peder Skrivares skola (PS) finns det möjlighet att läsa till undersköterska 
på vård- och omsorgsprogrammet. Därutöver erbjuder även Drottning Blankas 
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Gymnasieskola utbildning till undersköterska. Därmed finns det redan idag 
goda möjligheter att utbilda sig till undersköterska i Varbergs kommun.  

Att tillräckligt många undersköterskor inte utbildas för att täcka framtida 
behov beror inte på brist på utbildningsplatser, utan på ett lågt intresse av att 
arbeta som undersköterska. Trots att insatser vidtagits för att öka intresset är 
det exempelvis bara sex behöriga personer som antagits till vård- och 
omsorgsprogrammet på PS inför höstterminen 2019. PS avser att fortsätta att 
arbeta vidare med att öka attraktiviteten till programmet, bland annat genom 
en mer aktiv marknadsföring. 

Vuxenutbildningen erbjuder även invånare i Varberg en riktad utbildning till 
undersköterska för personal som är anställd som vårdbiträden inom 
kommunal och privat regi. 

Mot bakgrund av att kommunen redan idag erbjuder goda möjligheter att 
utbilda sig till undersköterska föreslås att motionen avstyrks. 

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

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 

Maria Gustafsson Viktoria Thonäng 

Förvaltningschef Nämndsekreterare 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 
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Ua au § 39 Dnr UAN 2019/0102 

Remissvar - motion om utbildning till 
undersköterska 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden besluta 

1. Avstyrka motionen om att kommunen ska storsatsa på fler

utbildningar till undersköterskor/skötare.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Birgitta Sagdahl Wildtberg (S) föreslår i en motion att Varbergs kommun 

storsatsar på fler utbildningar till undersköterskor/skötare. 

Förslagsställaren hänvisar till att personalbristen är stor inom kommunens 

äldreboenden och att det saknas utbildade vikarier att rekrytera inför 

sommarens semestrar. 

Motionen har skickats på remiss till utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden för yttrande. 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag den 3 maj 2019. 

Motion om utbildning till undersköterska/skötare 

Övervägande 

I Sverige, liksom i många andra länder, kommer antalet äldre att öka 
dramatiskt framöver. Denna utveckling skapar bland annat stora behov 
inom äldreomsorgen och ställer krav på rekrytering av nya undersköterskor 
och vårdbiträden. Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) kommer det år 
2035 att saknas drygt 160 000 vård- och omsorgsutbildade.  

Omvårdnadsutbildningen på vuxenutbildningen i Varberg utbildar varje år 
cirka 100 undersköterskor. Samtliga sökanden erbjuds en plats på  
utbildningen. Det finns även möjlighet för de som läser svenska för 

invandrare  
(SFI) på C- och D-nivå att prova på kurser inom vård och omsorg. 

På Peder Skrivares skola (PS) finns det möjlighet att läsa till undersköterska 
på vård- och omsorgsprogrammet. Därutöver erbjuder även Drottning 
Blankas Gymnasieskola utbildning till undersköterska. Därmed finns det 
redan idag goda möjligheter att utbilda sig till undersköterska i Varbergs 
kommun.  

Att tillräckligt många undersköterskor inte utbildas för att täcka framtida 
behov beror inte på brist på utbildningsplatser, utan på ett lågt intresse av 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

att arbeta som undersköterska. Trots att insatser vidtagits för att öka 
intresset är det exempelvis bara sex behöriga personer som antagits till 
vård- och omsorgsprogrammet på PS inför höstterminen 2019. PS avser att 
fortsätta att arbeta vidare med att öka attraktiviteten till programmet, bland 
annat genom en mer aktiv marknadsföring. 

Vuxenutbildningen erbjuder även invånare i Varberg en riktad utbildning 
till undersköterska för personal som är anställd som vårdbiträden inom 
kommunal och privat regi. 

Mot bakgrund av att kommunen redan idag erbjuder goda möjligheter att 
utbilda sig till undersköterska föreslås att motionen avstyrks. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 
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Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Viktoria Thonäng,    

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS

Varbergs kommun 0340-880 00 212000-1249 
TELEFAX WEBBPLATS 

432 80 Varberg www.varberg.se 

9. Remissvar - motion om kameraövervakning

inom skolområden

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden besluta 

1. Att motionen avstyrks för den del som rör utbildnings- och

arbetsmarknadsnämndens verksamheter.

Beskrivning av ärendet 
Olle Hällnäs (SD) föreslår i en motion att Varbergs kommun ansöker om och 

monterar upp kameraövervakningssystem med tillhörande skyltar vid särskilt 

utsatta skolor.  

Motionen har skickats på remiss till utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden för yttrande. 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag den 23 april 2019. 

Övervägande 
Enligt kamerabevakningslagen (2018:1200) krävs tillstånd till 
kamerabevakning av en plats dit allmänheten har tillträde om bevakningen ska 
bedrivas av en myndighet. Ansökan om tillstånd till kamerabevakning ska 
göras hos tillsynsmyndigheten. Tillstånd till kamerabevakning ska ges om 
intresset av sådan bevakning väger tyngre än den enskildes intresse av att inte 
bli bevakad. Det ska särskilt beaktas om bevakningen behövs i 
trygghetsskapande, brottsförebyggande eller brottsbevisande syfte. 

På Peder Skrivares skola (PS) och CLL har inga större incidenter inträffat som 
skulle motivera ett införande av kamerabevakning. Mot bakgrund av 
ovanstående föreslås att motionen avstyrks för den del som rör utbildnings- 
och arbetsmarknadsnämndens verksamheter. 

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

Maria Gustafsson Viktoria Thonäng 

Förvaltningschef Nämndsekreterare 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

Ua au § 40 Dnr UAN 2019/0088 

Remissvar - motion om kameraövervakning 
inom skolområden 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden besluta 

1. Att motionen avstyrks för den del som rör utbildnings- och

arbetsmarknadsnämndens verksamheter.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Olle Hällnäs (SD) föreslår i en motion att Varbergs kommun ansöker om 

och monterar upp kameraövervakningssystem med tillhörande skyltar vid 

särskilt utsatta skolor.  

Motionen har skickats på remiss till utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden för yttrande. 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag den 23 april 2019. 

Övervägande 

Enligt kamerabevakningslagen (2018:1200) krävs tillstånd till 
kamerabevakning av en plats dit allmänheten har tillträde om bevakningen 
ska bedrivas av en myndighet. Ansökan om tillstånd till kamerabevakning 
ska göras hos tillsynsmyndigheten. Tillstånd till kamerabevakning ska ges 
om intresset av sådan bevakning väger tyngre än den enskildes intresse av 
att inte bli bevakad. Det ska särskilt beaktas om bevakningen behövs i 
trygghetsskapande, brottsförebyggande eller brottsbevisande syfte. 

På Peder Skrivares skola (PS) och CLL har inga större incidenter inträffat 
som skulle motivera ett införande av kamerabevakning. Mot bakgrund av 
ovanstående föreslås att motionen avstyrks för den del som rör utbildnings- 
och arbetsmarknadsnämndens verksamheter. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 
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Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Viktoria Thonäng,    

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS

Varbergs kommun 0340-880 00 212000-1249 
TELEFAX WEBBPLATS 

432 80 Varberg www.varberg.se 

10. Mål- och inriktningsdokument för utbildnings- 

och arbetsmarknadsnämnden

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden besluta 

1. Anta Mål- och inriktningsdokument för utbildnings- och

arbetsmarknadsnämnden 2020-2023.

Beskrivning av ärendet 
Varbergs kommun har en styrmodell som anger hur fullmäktige och nämnder 
ska arbeta med mål, ekonomi, kvalitet och uppföljning, vilken antogs av 
kommunfullmäktige i december 2018.  

Styrmodellen bygger på mål- och resultatstyrning. Det innebär att fullmäktige 

vid varje ny mandatperiod beslutar om strategiska målområden och 

prioriterade mål som anger den politiska viljeinriktningen för 

kommunkoncernen som helhet den kommande fyraårsperioden. 

Utgångspunkten är kommunens gemensamma vision om Varberg som 

Västkustens kreativa mittpunkt.  

Den 23 mars § 75 beslutade kommunfullmäktige att anta Mål- och inriktning 

2020-2023 – Ett hållbart Varberg. Utifrån de strategiska målområden och 

prioriterade mål som redovisas i dokumentet ska varje nämnd och bolag 

besluta om egna mål som ska bidra till utvecklingen inom de strategiska 

målområdena och till att de prioriterade målen kan uppnås. 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag den 7 maj 2019. 

Övervägande 
I dokumentet Mål- och inriktningsdokument för utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden 2020-2023 redogörs för utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämndens mål och därtill kopplade resultatindikatorer. 
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Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen är en ny förvaltning som är under 

uppbyggnad. De förvaltningsövergripande funktionerna kommer att vara 

förhållandevis begränsade i jämförelse med övriga nämnder vilket kan påverka 

förvaltningens möjligheter att genomföra större utvecklingsprojekt. 

Ekonomi och verksamhet 
Förändringar inom den statliga arbetsmarknadspolitiken och inom asyl- och 
invandringspolitiken kan få betydande ekonomiska konsekvenser för 
kommunen. Verksamheten inom arbetsmarknadsområdet finansieras i hög 
grad av statsbidrag från Migrationsverket och Arbetsförmedlingen. 
Förändringar inom Arbetsförmedlingen kan innebära ett utökat uppdrag för 
kommunen som i nuläget inte är finansierat. Om förutsättningarna förändras 
inom migrationspolitiken kan detta resultera i förändrade intäkter av 
statsbidrag.  

Samråd 
Facklig samverkansgrupp (FSG) har löpande informerats och givits möjlighet 

att lämna synpunkter på innehåll i nämndens mål- och inriktningsdokument. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 

Maria Gustafsson Viktoria Thonäng 

Förvaltningschef  Nämndsekreterare 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 
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Inledning 

Kommunfullmäktiges strategiska målområden och prioriterade mål 

På väg mot västkustens kreativa mittpunkt! 

All styrning i Varbergs kommun tar sin utgångspunkt i den gemensamma vision som 
beslutades av kommunfullmäktige i november 2011: Varberg – västkustens kreativa 
mittpunkt. Visionen fungerar som en ledstjärna för alla verksamheter och ska vara vägledande 
i allt från målformuleringar till genomförande. 

I verksamhetsidén utrycks den grundläggande och gemensamma utgångspunkten för hela 
kommunkoncernen: Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina 
drömmar. Att ha kommuninvånarna eller de grupper som kommunen finns till för i fokus ska 
vara den centrala utgångspunkten för alla verksamheter. 

För att leda utvecklingen i riktning mot visionen beslutar kommunfullmäktige vid varje ny 
mandatperiod om strategiska målområden och prioriterade mål som hela kommunkoncernen 
ska arbeta utifrån. Dessa utgör ram och utgångspunkt för nämndernas och bolagens arbete 
med mål och inriktning. Hur det målstyrda arbetet ska gå till beskrivs i kommunens 
styrmodell. 

Utifrån de gemensamma strategiska målområdena och prioriterade målen samt 
grunduppdraget beslutar varje nämnd och bolag om egna mål som ska bidra till utveckling och 
måluppfyllelse, vilka presenteras i detta mål och inriktningsdokument. 

Ett hållbart Varberg 

Den 24 april beslutade kommunfullmäktige om de strategiska målområden och prioriterade 
mål som ska styra kommunkoncernen under perioden 2020-2023. Den politiska 
viljeinriktningen är att alla nämnder och bolag ska arbeta för ett hållbart Varberg – socialt, 
ekonomiskt och ekologiskt. Fyra områden är särskilt viktiga för kommunkoncernens 
utveckling: 

De strategiska målområdena anger vad som ska uppnås och konkretiseras genom nio 
prioriterade mål för kommunkoncernen. En utförligare beskrivning av de strategiska 
målområdena och prioriterade målen finns i kommunfullmäktiges mål och inriktning 2020-
2023. 
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En viktig del i det målstyrda arbetet är att fokusera på de resultat som ska uppnås. Resultatet 
utgör grunden och är ett viktigt underlag för att kunna analysera måluppfyllelsen. För att göra 
detta enklare kopplas en eller flera resultatindikatorer till varje mål. 

Grunduppdraget 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden är den nämnd som fullgör kommunens uppgifter 
enligt skollagen (2010:800) med avseende på skolformerna gymnasieskolan, 
gymnasiesärskolan, den kommunala vuxenutbildningen (grundläggande och gymnasial nivå 
samt utbildning i svenska för invandrare) och särskild utbildning för vuxna samt det 
kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden utgör verksamhetsansvarig nämnd för Centrum 
för Livslångt Lärande (CLL) och ansvarar för yrkeshögskolan, att erbjuda högre utbildning 
(högskola) i samarbete med andra lärosäten samt verksamheten inom Alexandersoninstitutet. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fullgör kommunens arbetsmarknads- och 
sysselsättningspolitiska insatser och ansvarar för de arbetsbefrämjande åtgärder som ingår i 
det kommunala uppdraget med undantag för insatsen daglig verksamhet enligt lagen 
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), insatserna sysselsättning 
för psykiskt funktionsnedsatta personer och sysselsättning för personer med missbruks- eller 
beroendeproblematik enligt socialtjänstlagen (2001:453) samt beslut om krav på deltagande i 
praktik eller annan kompetenshöjande insats för den som får försörjningsstöd. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden utför på uppdrag från socialnämnden beslutade 
insatser i form av praktik och andra kompetenshöjande insatser för den som får 
försörjningsstöd. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden arbetar med de integrationsfrågor som ingår i det 
kommunala uppdraget utifrån kommunstyrelsens ledning och samordning. 
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Nämndens mål 

Nämndsmål 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens tolkning är att nämndens mål till allra största del 
kan kopplas till de två strategiska målområdena Ett samhälle för alla och Livskraftigt 
näringsliv. 

Ett brett och nära samarbete med andra nämnder i kommunen samt externa aktörer är också 
en grundförutsättning för att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ska lyckas med sitt 
uppdrag. Likaså behöver nämndens verksamheter samordnas inom den nya förvaltningen för 
att skapa en sammanhållen organisation med gemensamma strukturer och utgångspunkter. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens uppfattning är att det strategiska målområdet 
Organisation som utmärks av utveckling och förnyelse beskriver ett arbetssätt som ska 
genomsyra all verksamhet inom förvaltningen. Ett kreativt arbetssätt som utmärks av 
utveckling och förnyelse där digitaliseringens möjligheter tas tillvara är nödvändig för att 
uppnå en systematisk kvalitetsutveckling. Det är också viktigt att kompetensförsörjningen 
tryggas och att förvaltningen rekryterar, attraherar och behåller kompetenta och drivna 
medarbetare. Det behöver även finnas förutsättningar för ett närvarande, tillitsfullt och 
engagerande ledarskap. 

Nämnden har således inte beslutat om något specifikt nämndsmål kopplat till det strategiska 
målområdet Organisation som utmärks av utveckling och förnyelse. Nämnden kommer dock 
att i arbetet med samtliga nämndsmål, liksom i övrig verksamhet, utgå från ett arbetssätt som 
genomsyras av utveckling och förnyelse. På samma vis riktar sig nämndens arbete till alla 
invånare i hela kommunen, såväl i stad som på landsbygd, även om nämnden inte beslutat om 
något specifikt nämndsmål kopplat till det strategiska målområdet Hela kommunen lever och 
utvecklas. 

Nämndens resultatindikatorer ska följas upp utifrån ett könsperspektiv där omotiverade 
skillnader ska redovisas och analyseras samt i den mån det är möjligt åtgärdas. 

Nämndsmål - Vi rustar individer för framtiden genom att möjliggöra ett 
livslångt lärande för alla 

Alla invånare i hela Varbergs kommun ska ha möjlighet att tillvarata sin fulla potential och 
kompetens i utbildning och arbetsliv. Ett övergripande mål för utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden är att varje elev och student ska nå kunskapskraven för sin 
utbildning och därmed rustas för fortsatta studier och yrkesliv. Målet är att skapa 
förutsättningar för individer att göra val utifrån sina mål och drömmar. 

Kommunen ska skapa förutsättningar för ett livslångt lärande för alla och satsa på flexibla 
möjligheter till lärande. Vuxenutbildningen, yrkeshögskolan och andra eftergymnasiala 
utbildningar utgör viktiga delar i det livslånga lärandet. Vuxenutbildningen möjliggör en 
yrkesutbildning eller gymnasieexamen för vuxna som saknar fullföljd gymnasieutbildning. 
Yrkeshögskolan och andra eftergymnasiala utbildningar skapar möjligheter för individer som 
av olika anledningar vill eller behöver byta inriktning i yrkeslivet. 

En framgångsfaktor för vuxna som arbetar och samtidigt studerar är hög grad av flexibilitet 
vad gäller tidpunkt, form och takt för studierna. Digitaliseringen skapar nya möjligheter till 
flexibla lösningar. Arbetet med att utveckla distansutbildningar i Varberg behöver fortsätta att 



5 

utvecklas. Nytänkande, framåtanda och kreativitet är viktiga faktorer i nämndens fortsatta 
arbete. 

Samtliga elever, studenter och deltagare inom nämndens verksamheter ska erbjudas en öppen, 
jämställd och inkluderande miljö som är fri från diskriminering och där mångfald ses som en 
tillgång. Elever ska ges ett reellt inflytande på arbetssätt och arbetsformer. Utgångspunkten är 
att elevinflytande främjar elevers förmåga att ta eget ansvar och ökar lusten att lära. För att 
uppnå ett socialt hållbart samhälle pågår inom utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
verksamheter insatser för att skapa delaktighet och inkludering, exempelvis genom 
gymnasieskolans elevhälsaarbete, värdegrundsarbete och framtagandet av 
likabehandlingsplaner med mål för ökat välmående. Detta arbete behöver fortsätta att 
utvecklas. 

Det framgångsrika arbetet med cirkulär ekonomi på Peder Skrivares skola behöver fortsätta 
att utvecklas och spridas. Cirkulär ekonomi handlar om att skapa ett nytt förhållningssätt vad 
gäller ekonomi och hållbarhet för att ta tillvara på resurser och råvaror på ett mer effektivt och 
hållbart sätt. 

Bidrag till kommunfullmäktiges strategiska målområden och prioriterade mål 

Strategiskt målområde Prioriterat mål 
Ett samhälle för alla Varberg ska vara en inkluderande kommun som 

präglas av tillit och social sammanhållning. 
Alla invånare ska genom delaktighet och 
valfrihet få de bästa förutsättningarna i livet. 

Resultatindikatorer 

Andel invånare 17–24 år som varken arbetar eller studerar. 

Gymnasieelever med examen inom 3 år. 

Andel studenter som tar examen från Campus Varberg. 

Gymnasieelever år 2 som anger att de känner sig trygga i skolan. 

Flexibla lösningar för lärande finns utvecklade. 

Elever på SFI som klarat minst två kurser på studievägen av nybörjare två år tidigare, andel 
(%). 

Nämndsmål - Utbildning och insatser leder till varaktigt arbete och 
studier 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har en utmaning i att möta den privata och 
offentliga sektorns behov av kompetens på kort och på lång sikt samt stärka samverkan inom 
kompetensförsörjning och utbildningsplanering. En väl fungerande kompetensförsörjning 
kännetecknas av effektiv matchning av utbud och efterfrågad kompetens. Det ökar 
förutsättningarna för att skapa en attraktiv kommun med ett livskraftigt näringsliv. När 
utbudet av kompetens inte stämmer överens med efterfrågan på arbetsmarknaden får det 
omedelbart negativa konsekvenser för arbetsgivare men också för individer och 
samhällsekonomin. 



6 

Attraktiva utbildningar med hög kvalitet som är anpassade efter näringslivets behov av 
kompetens utgör ett viktigt mål för nämnden. För att kunna uppnå detta behöver samarbetet 
med näringslivet fortsätta att utvecklas och fördjupas. En förutsättning för att kunna 
säkerställa att elever och studenter är väl förberedda för arbetslivet eller fortsatta studier är att 
kvaliteten och omfattningen i programutbud för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, 
vuxenutbildningen och yrkeshögskolan fortsätter att utvecklas. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ska i nära samarbete med andra aktörer bidra till 
att personer som behöver försörjningsstöd får möjlighet, att så långt det är möjligt, nå 
egenförsörjning genom yrkesutbildningar, coachning, praktikplatser och arbetsförberedande 
stöd. Ett aktivt och effektivt arbete med arbetsförberedande insatser leder till att individer 
snabbare når sysselsättning och arbete samt stärker därmed individers utvecklingsmöjligheter 
och minskar risken för utanförskap. 

Ungdomsarbetslösheten i Varberg är relativt låg jämfört med riket i sin helhet och regionen. 
Det är dock viktigt att insatser vidtas och att ungdomars möjligheter att etablera sig på 
arbetsmarknaden prioriteras. 

Bidrag till kommunfullmäktiges strategiska målområden och prioriterade mål 

Strategiskt målområde Prioriterat mål 
Livskraftigt näringsliv Kommunen ska vara en möjliggörare som ger 

företag förutsättningar för etablering, expansion 
och utveckling. 

Resultatindikatorer 

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som A. Börjat arbeta, 
antal 

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som B. Börjat studera, 
antal 

Arbetslöshet 16-24 år, andel (%) av bef. 

Lämnat etableringsuppdraget och börjat studera eller arbeta (status efter 90 dagar) 

Nämndsmål - Gemensamma mötesplatser för utbildning och arbetsliv 
stärker elevers och studenters valkompetens och näringslivets utveckling 

För att stärka kopplingarna mellan utbildning och arbetsliv behöver gemensamma 
mötesplatser skapas på olika nivåer och med olika inriktningar. 

Elever och studenter bör ges möjlighet till kvalitativ studie- och yrkesvägledning samt 
möjlighet att genom skolan komma i kontakt med arbetslivet. Detta sker genom exempelvis 
jobbskuggning, studiebesök och anordnade branschdagar. UF-företagande som innebär att 
elever ges möjlighet att under några veckor testa att driva egna företag skapar också en viktig 
erfarenhet och kunskap för elever om företagande. Arbetsförlagt lärande (APL) och Lärande i 
arbete (LIA) viktiga faktorer för att elever och studenter ska få möjlighet att möta arbetslivet 
och bli väl förberedda för sitt yrkesområde. Alla dessa delar stärker elever och studenter i att 
kunna göra väl underbyggda val kring framtida studier och arbetsliv och arbetet behöver 
fortsätta att utvecklas i nära dialog med målgruppen samt näringslivet. 
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Branschdagar, jobbskuggning, och information om högskole- och universitetsstudier är viktiga 
faktorer inför val av yrkesinriktning och fortsatta studier. Aktiviteter och information till 
elever, studenter och deltagare rörande framtida studier och yrkesliv behöver i större 
utsträckning vara anpassat efter målgruppens behov för att möjliggöra mer informativa 
utbildningsval. 

Mötesplatser behöver fortsätta att utvecklas och strukturer för samverkan behöver stärkas 
mellan kommunala huvudmän och företrädare från det lokala näringslivet, bland annat för att 
uppnå en ändamålsenlig utbildningssamverkan och säkerställa att befintliga och nya 
utbildningar är anpassade efter arbetsmarknadens behov av kompetens. Inom yrkeshögskolan 
behöver det finnas en god representation av företrädare från näringslivet. 

För att uppnå bästa möjliga bemötande och service är det viktigt att kommunens kontakter 
med näringslivet sker utifrån en samlad strategi som vilar på en förvaltningsövergripande 
dialog. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden behöver också ha en tydlig överblick 
rörande vilka initiativ och kontakter som tas med näringslivet inom förvaltningen för att uppnå 
ett systematiskt arbete och en tydlig och sammanhållen kommunikation. En struktur och 
system för att följa upp och kartlägga verksamheternas kontakt med samhället behöver 
utvecklas. 

En vidareutvecklad samverkan med arbetsmarknadens aktörer ska leda till att elever och 
studenter snabbare hittar rätt jobb samt att arbetsmarknadens kompetensbehov kan 
tillgodoses och på så vis skapa möjligheter för näringslivets utveckling. 

Bidrag till kommunfullmäktiges strategiska målområden och prioriterade mål 

Strategiskt målområde Prioriterat mål 
Ett samhälle för alla Alla invånare ska genom delaktighet och 

valfrihet få de bästa förutsättningarna genom 
livet. 

Livskraftigt näringsliv Kommunen ska vara en möjliggörare som ger 
företag förutsättningar för etablering, expansion 
och utveckling. 
I kontakten med kommunen ska näringslivet få 
bästa möjliga bemötande och service. 

Resultatindikatorer 

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som A. Börjat arbeta, 
antal 

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som B. Börjat studera, 
antal 

Arbetslöshet 16-24 år, andel (%) av bef. 

Lämnat etableringsuppdraget och börjat studera eller arbeta (status efter 90 dagar) 



11. Förvaltningen informerar

- Yrkeshögskolan
- Antagningsstatistik Peder Skrivares Skola (PS)
- Omorganisation på utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen



12. Övriga frågor
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