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Plats och tid PS, Lilla restaurangen, kl. 8.30-15.30 

Beslutande Eva Pehrsson-Karlsson (C), 

ordförande 

Jeanette Qvist (S), vice ordförande 

Anne Tano (M) 

Margit Kastberg (M) 

Roger Nolsa (C) 

Marianne Nord Lyngdorf (L) 

Gunnar Lyngsaa (KD) 

Kent Norberg (S) 

Samuel Molin (S) 

Per Olsson (S) 

Jan-Olof Skoglund (SD) 

 

 

Ersättare – 

inte tjänstgörande 

 

Bengt Leek (M) 
Kevin Bengtsson (C) 
Joel Söderberg (L) 
Karin Sandström (S) 
Simon Bengtsson (V) 

 

 

Övriga deltagare 

 

Maria Gustafsson, förvaltningschef 

Viktoria Thonäng, nämndsekreterare 

Dan Persson, administrativ chef 

Karin Vidarsson, administratör, § 53-59 

Tobias Ramstedt, gymnasiechef, § 53 

Sten Hagberg, Lärarnas Riksförbund 

 

Utses att justera 

 

Jan-Olof Skoglund (SD) 

Justeringens plats 

och tid 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltning, Borgmästaregatan 20. 

  

Sekreterare Viktoria Thonäng Paragraf 53-63 

Ordförande Eva Pehrsson-Karlsson (C) 

Justerande Jan-Olof Skoglund (SD)   
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum 

 

 

 

 
Anslag/bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 

anslag. 

 

Organ Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

Sammanträdesdatum 27 maj 2019 

Datum då anslaget sätts upp  

Datum då anslaget tas ned  

Förvaringsplats för 

protokollet 

 

Underskrift Viktoria Thonäng 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
UAN § 53 Dnr  

 
 

Information om Peder Skrivares skola 

 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 

1. Lägga informationen till handlingarna. 
 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet  
Tobias Ramstedt, gymnasiechef, informerar om organisation, verksamhet 
och utbildningar på Peder Skrivares skola (PS). 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
UAN § 54 Dnr UAN 2019/0100 

 
 

Tertialrapport 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 

1. Godkänna förvaltningens förslag till tertialrapport och översända 

den till kommunstyrelsen 

 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 

Beskrivning av ärendet 
Tertialuppföljning enligt anvisningar från kommunstyrelsen 

 

Beslutsunderlag 
Bilagda rapport. Tertialrapport 2019 

 

Övervägande 
Genomgångar har gjorts med avdelningschefer. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
UAN § 55 Dnr  

 
 

Information om överenskommelse rörande 
lärarlönelyftet 

 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 

2. Lägga informationen till handlingarna. 
 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet  
Maria Gustafsson, förvaltningschef, informerar om överenskommelse 
mellan Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, och Varbergs kommun 
gällande fortsatt hantering av statsbidraget lärarlönelyftet. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
UAN § 56 Dnr UAN 2019/0050 

 
 

HBTQ-certifiering inom skolhälsovården - 
motion 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar  

 

1. föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå 

motionen   

2. ge utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att fortsätta att 
systematiskt utveckla det förebyggande arbetet för unga som identifierar sig 
som hbtqi-personer och koppla det till verksamhetens likabehandlingsplan 
 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pehrsson-Karlsson (C), ordföranden föreslår 
  
Flertalet studier visar att hbtqi-personer löper ökad risk att drabbas av 
psykisk ohälsa och är överrepresenterade i statistiken vad gäller utsatthet 
för våld och hot. Förebyggande arbete ska ske inom hela nämndens 
verksamheter utefter identifierade behov, där certifiering kan vara ett sätt. I 
motionen anges enbart att skolhälsovården (skolsköterskor och skolläkare) 
ska certifieras och därför föreslås Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta att: 
1. avslå motionen   
2. ge Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att fortsätta att 
systematiskt utveckla det förebyggande arbetet för unga som identifierar sig 
som hbtqi-personer och koppla det till verksamhetens likabehandlingsplan 
  
Jeanette Qvist (S) yrkar att utbildnings och arbetsmarknadsnämnden 
föreslår kommunstyrelsen förslå kommunfullmäktige att  
1. Avslå på motionen med hänvisning till att det redan idag inom 
skolhälsovården pågår ett aktivt arbete för likabehandling inom ramen för 
det systematiska kvalitetsarbetet. 
2. Ge utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen i uppdrag att fortsätta 
att systematiskt utveckla det förebyggande arbetet för unga som identifierar 
sig som hbtqi-personer och koppla det till verksamhetens 
likabehandlingsplan. 
3. Redovisa till nämnden senast i februari 2020 hur detta arbete genomförs. 

 
Marianne Nord Lyngdorf (L) föreslår utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
1. Bifalla motionen. 
2. Ge Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att inom sin 
verksamhet 2020 kartlägga det förebyggande arbetet för de som identifierar 
sig som HBTQ-personer. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

3. Därefter ta fram en plan, där certifiering av övrig personal kan vara en 
del, för det konkreta arbetet i förvaltningen. 
 

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det föreligger tre förslag till beslut.    
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att 
utbildnings-och arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt ordförandens 
förslag.   
 
Omröstning begärs.    
 
Ordföranden konstaterar att ordförandens förslag är huvudförslag och att 
motförslag ska utses till huvudförslaget.   
 
Ordföranden ställer Jeanette Qvists (S) och Marianne Nord Lyngdorfs (L) 
förslag mot varandra och konstaterar att Jeanette Qvists förslag utgör 
motförslag till huvudförslaget.   
 
Utbildnings-och arbetsmarknadsnämnden godkänner följande ordning: 
Ja-röst för bifall till ordförandens förslag. 
Nej-röst för bifall till Jeanette Qvists förslag.  
 

Omröstning sker och ordföranden finner att nämnden fattar beslut enligt 

ordförandens förslag. 

 

Ledamöter Ja Nej Avstår 

Eva Pehrsson Karlsson (C) X   

Jeanette Qvist (S)  X  

Anne Tano (M) X   

Margit Kastberg (M) X   

Roger Nolsa (C) X   

Marianne Nord Lyngdorf (L)   X 

Gunnar Lyngsaa (KD) X   

Kent Norberg (S)  X  

Samuel Molin (S)  X  

Per Olsson (S)  X  

Jan-Olof Skoglund (SD) X   

Resultat 6 4 1 

 

Beskrivning av ärendet 
Linnea Sandahl (MP) och Sophia Nilsson (MP) föreslår i en motion daterad 

den 30 augusti 2018 att verksamhet inom skolhälsovården ska hbtq-

certifieras. Motionärerna hänvisar till att inkluderande verksamheter är bra 

för både personalens arbetsmiljö och för bemötandet av eleverna. Genom 

hbtq-certifiering får personalen lära sig att systematiskt arbeta med 

likabehandling och mänskliga rättigheter. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 

Motionen har skickats på remiss till förskole- och grundskolenämnden och 

utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för yttrande. 

 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott beslutade den 8 

april 2019 (UAN au § 23) att återremittera ärendet med ett uppdrag till 

förvaltningen att förtydliga vad som görs i dagsläget inom ramen för hbtq 

och vad kommunens tidigare insatser med hbtq-certifiering haft för 

effekter. 

 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag den 19 mars 2019. 

Bilaga – motion om hbtq-certifiering inom skolhälsovården 

 

Övervägande 
Enligt diskrimineringslagen och skollagen ska skolan arbeta aktivt för att 

förebygga och förhindra att elever utsätts för diskriminering, trakasserier 

och kränkande behandling. Skolan ska även bedriva till ett aktivt 

likabehandlingsarbete och främja elevernas lika rättigheter och möjligheter. 

Således ligger det i skolans uppdrag att säkerställa att alla elever upplever 

en tillgänglig skolmiljö.  

 

En hbtq-certifiering innebär ett omfattande arbete där alla delar av 

skolhälsovården, ledning för skolan, HR och fackliga organisationer under 

cirka fem månader ska genomgå en utbildning, kartlägga risker och bygga 

upp en handlingsplan för det fortsatta arbetet för en inkluderande 

skolhälsovård.  

Totalt handlar det om cirka fyra halvdagar för fortbildning, samt workshops 

och administrativt arbete.  

 

Idag pågår ett aktivt arbete för likabehandling inom ramen för det 

systematiska kvalitetsarbetet, där utvecklingsbehov lyfts fram och 

fortbildningsinsatser planeras utifrån verksamhetens behov. Bedömningen 

är att kunskapen rörande inkludering och likabehandling är god inom 

skolhälsovården. 

 

Mot bakgrund av ovanstående föreslås att motionen ska avstyrkas. 

Komplettering med anledning av återremiss 

Pågående arbete 

Inom ramen för det arbete som beskrivits ovan har gymnasieskolan bland 

annat bedrivit olika normkritiska projekt. Exempelvis har gästföreläsare 

utbildat personalen i normkritik. Workshop har också anordnats där 

personal och elever fått möjlighet att diskutera frågor kopplade till norm 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

och normkritik. Hbtq är en stor del av skolans arbete med likabehandling 

och följs kontinuerligt upp på arbetsplatsträffar och med elever. 

 

I Varbergs kommun har Varbergs ungdomsmottagning samt sex 

kommunala ungdomsgårdar hbtq-certifierats. Verksamheterna har sedan 

tidigare haft erfarenhet av att arbeta med hbtq-frågor. Arbetet 

intensifierades dock i samband med certifieringen, som bland annat ledde 

till diskussioner kring normkritik, både med ungdomar och inom 

personalgruppen. Aktuella verksamheter menar att arbetet har varit 

värdefullt och att kunskapen inom personalgruppen har ökat. Certifieringen 

ska göras om vart tredje år, men verksamheterna gör bedömningen att det 

behovet inte finns eftersom kunskapen redan är god.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
UAN § 57 Dnr UAN 2019/0078 

 
 

Svar på motion om fria arbetsskor/skyddsskor 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 

1. Avstyrka motionen om fria arbetsskor/skyddsskor inom 

utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens verksamheter med 

hänvisning till att det redan idag finns inom samtliga yrkesgrupper 

som har det behovet. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 

Beskrivning av ärendet 
Linda Berggren (S) föreslår i en motion att alla yrkesgrupper som har behov 

av arbetsskor/skyddsskor i sitt arbete får dem betalda av Varbergs 

kommun. Motionären hänvisar till att detta är en viktig jämställdhetsfråga 

då mansdominerade yrken ofta har rätt till fria arbetsskor, men att samma 

rättighet saknas inom kvinnodominerande yrken. 

 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag den 1 april 2014 

Bilaga - Motion om fria arbetsskor/skyddsskor 

 

Övervägande 
Inom utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens verksamheter 

tillhandahålls och bekostas arbetsskor/skyddsskor av kommunen. Detta 

gäller samtliga yrken som har behov av arbetsskor/skyddsskor. Yrken som 

har behov av arbetsskor/skyddsskor är exempelvis lärare inom 

byggprogram och liknande. Deltagare inom arbetsmarknadsenheten som 

gör praktik får under sin praktikperiod låna arbetsskor och arbetskläder. 

 

Med hänvisning till att fria arbetsskor/skyddsskor redan idag finns inom 

samtliga yrkesgrupper inom nämndens verksamhetsområden som har det 

behovet föreslås motionen avstyrkas. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
UAN § 58 Dnr UAN 2019/0083 

 
 

Svar på motion om sammanslagning av 
kommunens IT-resurser 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 

1. Avstyrka motionen om sammanslagning av kommunens IT-

resurser. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 

Beskrivning av ärendet 
Olle Hällnäs (SD) föreslår i en motion att kommunfullmäktige beslutar att 

utreda en sammanslagning av all kommunal IT-hantering till en central IT-

avdelning med övergripande ansvar för densamma. Motionären framhåller 

att kommunens mål om verksamhetseffektiviseringar med hjälp av 

digitaliseringsteknik kommer att bli svårt att nå om IT-resurser är 

utspridda på olika förvaltningar. 

 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag den 2 april 2019 

Bilaga – Motion om sammanslagning av kommunens IT-resurser 

 

Övervägande 
Det är viktigt att kommunen har en IT-organisation som stöder en effektivt 

och välfungerande IT-verksamhet. Kommunen har redan idag en central 

samordning av IT-hanteringen genom IT-avdelningen på 

kommunstyrelsens förvaltning. Dock finns det på förvaltningarna IT-

resurser med olika funktioner och uppdrag. IT-resursernas arbete styrs av 

centrala beslut via IT-avdelningen samt den specifika verksamhetens 

behov. 

 

För att kunna upprätthålla en god kvalitet i leveransen av IT-stöd är det 

viktigt att IT-resurserna har en nära koppling till de verksamheter som de 

stöder. Detta eftersom verksamheternas behov ser olika ut vad gäller 

exempelvis tillgänglighet för användarstöd, hantering av specialprogram 

och digitala pedagogiska verktyg. 

 

Med hänvisning till ovanstående föreslås förslaget om en sammanslagning 

av kommunens IT-resurser avstyrkas. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
UAN § 59 Dnr UAN 2019/0084 

 
 

Beslutsförslag - Yttrande över detaljplan för 
Västerport, etapp 1 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 

1. Godkänna yttrandet. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 

Beskrivning av ärendet 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har från Stadsbyggnadskontoret 
fått detaljplan för Västerport, etapp 1 för yttrande. 
 
Västerport ligger i centrala Varberg, cirka 280 meter nordost om Varbergs torg och 

cirka 90 meter väster om nuvarande järnvägsstation.  

Detaljplanen utgör den första etappen av Västerport och är cirka 9,3 hektar. 

Området avgränsas av gatorna Östra Hamnvägen i öster, Otto Torells gata i söder, 

förlängningen av Magasinsgatan i norr samt havet mot väster.  

Syftet med planen är att möjliggöra för cirka 500 bostäder upp till 7 våningar, 

lokaler för centrumändamål i gatuplan, förskola, parkeringsgarage, en 

besöksanläggning på piren samt ytterligare ett hotell utmed Östra Hamnvägen.  

 

Planförslaget medger även en mindre utbyggnad av Campus som ska utföras med 

särskild hänsyn till den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen vid Sjöallén.  

 
I samband med genomförandet av detaljplanen planeras också en medveten 
gestaltning av offentliga platser, nya torg och en omvandling av Östra 
Hamnvägen utanför planområdet, med bland annat ny gång- och cykelväg. 
 
Planen för Västerport, etapp 1 innebär att eventuell utbyggnad/utveckling 
av Campus Varberg begränsas till nuvarande yta då den enligt planen 
omgärdas av bostäder, hotell, parkering, gator och torg. 
 
Handlingar kopplade till ärendet hittas på följande länk: 
www.varberg.se/aktuellaplaner 
 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag den 2 april 2019 

Bilaga – Yttrande över detaljplan för Västerport, etapp 1 

 

Övervägande 
Överväganden framgår av bilagt yttrande. Alt sammanfatta. Ta med första 

meningen. Tidigare synpunkter har inte beaktats. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 

 

file:///C:/Users/ex_miel001/AppData/Roaming/EDPConsult/Template/DocumentTemplate/Dokumentmallar/www.varberg.se/aktuellaplaner
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
UAN § 60 Dnr  

 
 

Nämndens mål 2020-2023 

 
Nämnden diskuterar mål- och inriktningsdokument för utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 2020-2023. 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
UAN § 61 Dnr  

 
 

Anmälan/Återrapportering om kränkande 
behandling/diskriminering/trakasserier 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 

1. Godkänna redovisning av anmälan/återrapportering om kränkande 

behandling/diskriminering/trakasserier 

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 

UAN 2019/0070-6 Anmälan om kränkande behandling av elev på 
Peder Skrivares skola 

UAN 2019/0070-5 Anmälan om kränkande behandling av elev på 
Peder Skrivares skola 

UAN 2019/0070-4 Anmälan om kränkande behandling av elev på 
Peder Skrivares skola 

UAN 2019/0070-3 Anmälan om kränkande behandling av elev på 
Peder Skrivares skola 

UAN 2019/0070-1 Anmälan om kränkande behandling av elev på 
Peder Skrivares skola 

 

UAN 2019/0087-4 Återrapportering om kränkande behandling av elev 
på Peder Skrivares skola 

UAN 2019/0087-3 Återrapportering om kränkande behandling av elev 
på Peder Skrivares skola 

UAN 2019/0087-2 Återrapportering om kränkande behandling av elev 
på Peder Skrivares skola 

UAN 2019/0087-1 Återrapportering om kränkande behandling av elev 
på Peder Skrivares skola 

 
 
  



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2019-05-27 17 
   

 

  

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
UAN § 62 Dnr  

 
 

Delegeringsbeslut 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 

1. Godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

UAN 2019/0049-1 Beslut om deltagande på Skolriksdag 
UAN 2019/0090-3 Beslut om avstängning av elev inom Peder 

Skrivares skola 
UAN 2019/0091-2 Beslut angående begäran om att få ta del av 

allmänna handlingar 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
UAN § 63 Dnr  

 
 

Övriga frågor 

 
Campus 
 
Fråga ställs av Samuel Molin (S) angående Campus Varbergs budget. 
 
Frågan avser att besvaras i samband med budgetredovisningen vid 
nästkommande nämndsammanträdet i juni 2019. 
 


