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Sammanfattande beskrivning 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden bildades den 1 januari 2019. 

Nämndens verksamheter är: 

- Gymnasieskola

- CV (Campus Varberg) yrkeshögskola, högre utbildning och Alexandersoninstitutet

- VIA, Vuxenutbildning, Integration och Arbetsmarknadsenhet

Till detta kommer förvaltningens stab som ett stöd till verksamheterna. 

Under de kommande åren står nämnden för stora utmaningar och de kan sammanfattas på 

följande sätt: 

- Ökad volym inom gymnasiet med en ökning på ca 800 elever till 2030 vilket nämnden har

hanterat genom att besluta om en behovsanalys som översänts till kommunstyrelsen. Ett

åtgärdsval har tagits fram under 2021 och beslut har tagits av nämnden den 21 juni.

Elevantalet ökar med ca 70 elever för läsåret 21/22.

- Campus Varberg. Fler yrkeshögskoleutbildningar är framtagna (totalt 14 utbildningar).

Fortsatt satsning på digital utveckling för att möta framtida distansundervisning och

möjliggöra digital tentamen krävs i syfte att vara en attraktiv samverkanspartner för

lärosäten och på så sätt bidra till kompetensförsörjning.

- VIA (vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad)En ökad arbetslöshet ställer stora

krav på arbetsmarknadsenheten för att lyckas med att få så många som möjligt i egen

försörjning. Nämnden ser en ökning inom SFI och inom antalet personer som ansöker om

feriearbete. Även vuxenutbildningen förväntas öka med 3 - 400 elever, i nuläget ca 2 700

elever. Det är inte rimligt att omfördela inom nämndens ram för att klara dessa utmaningar. I

vårbudgeten aviseras det om 180 mnkr till sommarjobb för unga. För Varberg innebär det ca

900 tkr.

Det sker en god utveckling mot nämndens beslutade mål. Viktigast för UAN är att möjliggöra 

för Varbergs kommuninvånare att komma i studier och / eller erhålla arbete. Detta 

förutsätter ett utvidgat utbud av utbildning såväl gymnasial som högre, samt ett starkt 

systematiskt kvalitetsarbete. Visionen ”att förenkla människors vardag och inspirera dem att 

uppnå sina drömmar” tillsammans med nämndens mål ligger till grund för arbetet. 

Nämndens grunduppdrag och målarbete utvecklar och bidrar till en ekonomisk-, social-, och 

ekologisk hållbarhet. 

Arbete pågår med att få nämndens verksamheter att i högre grad samverka för att få fram 

synergieffekter. Ett livslångt lärande från gymnasiet och framåt som leder till egen 

försörjning genomsyrar hela nämnden. Koppling mellan utbildning och arbetsmarknad är 

tydlig. För att erbjuda undervisning i framkant är det viktigt att fortsätta utveckla 

undervisningen och tillgängliggöra den bland annat med hjälp av digitalisering. 

Nämnden skapar möjligheter till en fördjupad dialog mellan näringsliv och offentlig 

arbetsgivare, med syfte att möta kompetensbehovet i samhället. Organisationsstrukturen och 

tillvaratagandet av nämndens totala resurser för ett effektivt användande är väsentligt för ett 

gott resultat. Utbildning är en förutsättning för tillväxt och välfärd i framtiden. Detta skapar 

en omställningsförmåga som är nödvändig för att möta kommande strukturomvandling. 
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Samarbete mellan olika nämnder och bolag är centralt för att lyckas med uppdragen från 

fullmäktige och på bästa sätt tillgodose behoven för dem kommunen är till för. En översyn av 

kommunens hantering av såväl interna som externa kostnader bör göras för lokaler, kost och 

städ samt IT. För att samarbeta med andra internt i kommunen, och vidare externt, behöver 

nämndens beståndsdelar ges förutsättningar, exempelvis genom gemensamma forum. 

Ekonomiskt så har nämndens ram räknats upp för ökade kostnader. Ett effektiviseringskrav 

motsvarande 1 % ligger med och det motsvarar 3,4 mnkr för nämnden. Därutöver tillkommer 

ytterligare 0,2 mnkr utifrån kommunstyrelsens uppdrag "omställning och anpassning av 

verksamheten". 

Volymuppräkningen har mer än halverats mot tidigare befolkningsprognos från 8,7 mnkr 

(2021) till 3,5 mnkr (2022). Volymuppräkningen grundas på befolkningsprognosen som 

emellertid inte direkt påverkar nämndens verksamheter. 

Det finns en volymökning inom SFI motsvarande ca 2,0 mnkr/år som nämnden måste 

hantera. SFI är en lagstadgad verksamhet. Även feriearbeten har ökat kraftigt (se tabell 

nedan) Omprioriteringar för att klara en ökning av SFI elever och fler feriearbeten får 

konsekvenser inom samtliga verksamheter. 

Utvecklingen för feriearbete har sedan 2019 varit följande: 

ÅR Antal platser Antal sökanden 

2021 (preliminära siffror) 240 450 

2020 205 332 

2019 146 222 

2021 har varit ett speciellt år med tanke på Coronapandemin som kommer ha konsekvenser 

2022 och framåt. Främst är det utbildningstappet som måste hanteras. Nämnden har ett 

ansvar för att ungdomar som nu går på gymnasiet ska kunna fullfölja sina studier. De elever 

som kommer från grundskolan ska ges rätt förutsättningar för att kunna tillgodogöra sig 

gymnasieutbildningen. 

Bedömningen är att effekterna av pandemin kommer att påverka nämndens verksamhet 

under flera år. I vårbudgeten aviseras det om 250 mnkr (den s.k. skolmiljarden 2021). Vid 

samma beräkningar som 2021 ger det 147 kr/invånare vilket blir ca 400 tkr för UAN. Det 

finns förslag om ytterligare 100 mnkr i vårbudgeten för att finansiera möjligheter till stöd, 

bland annat i form av förstärkt frivillig undervisning under skollov. Långtidsarbetslösheten 

ökar vilket leder till ökat försörjningsstöd dvs fler insatser krävs från 

arbetsmarknadsenheten. 

Arbetsförmedlingens förändrade arbetssätt bland annat med konkurrensutsatt verksamhet 

kommer att påverka förhållandet mellan stat och kommun vilket med största sannolikhet 

kommer leda till förändringar vid nämndens arbetsmarknadsenhet. 

Planerade utvecklingsområden och kompetenshöjande insatser har fått stå tillbaka under 

2021 och omställning för nya förutsättningar prioriteras. Samtidigt har verksamheterna 

utvecklats och rustats i ett stort omställningsarbete. Bland annat har stora kliv tagits i 

digitaliseringsarbetet och flexibla lösningar har utarbetats för att möjliggöra utbildning och 

arbete. 

Det råder brist på gymnasielärare i Sverige. Peder Skrivares gymnasieskola har trots det 

hittills haft ett bra söktryck av behöriga lärare på samtliga tjänster. Viktigt att nämnden även 

i framtiden är en attraktiv arbetsgivare. Andelen legitimerade lärare med behörighet i minst 
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ett ämne är något högre 2020 än genomsnittet för riket, 86,0 procent jämfört med 85,4 

procent nationellt. Ett aktivt arbete med arbetsmiljön, stabil arbetsledning, god facklig 

samverkan och systematiskt kollegialt lärande har bidragit till en välfungerande attraktiv 

arbetsplats med gott rykte. Skolan har rankats bland de 25 procent bästa gymnasieskolorna i 

Sverige. 

Praktik och verksamhetsförlagd utbildning är en viktig rekryteringsväg och avgörande i 

kompetensförsörjningen. Nämndens verksamheter tar emot studenter och elever med 

utbildade handledare i syfte att bidra till goda förutsättningar i mötet med arbetslivet. 

Nämndens verksamheter syftar till att kompetenförsörja andra verksamheter i samhället 

genom utbildningar på Campus Varberg, vuxenutbildningen och gymnasiet. I samarbete med 

högskolor och universitet genomförs utbildningar till sjuksköterska, förskollärare, lärare 

inom grundskola och fritidshem. Yrkeshögskolan bidrar med utbildningar till drifttekniker, 

bygglovshandläggare, medicinsk sekreterare med mera. 
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Nämndsmål 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har beslutat om följande nämndsmål för perioden 

2020-2023: 

1. Vi rustar individer för framtiden genom att möjliggöra ett livslångt lärande för alla.

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

3. Gemensamma mötesplatser för utbildning och arbetsliv stärker elevers och studenters

valkompetens och näringslivets utveckling.

Målen utgår från kommunfullmäktiges strategiska målområden och prioriterade mål för 

perioden 2020-2023. De av kommunfullmäktiges strategiska målområden som utbildnings- 

och arbetsmarknadsnämnden tar särskilt ansvar för är Ett samhälle för alla och Livskraftigt 

näringsliv. 

Vi rustar individer för framtiden genom att möjliggöra ett livslångt lärande för 

alla 

Nämndsmålet Vi rustar individer för framtiden genom att möjliggöra ett livslångt lärande för 

alla svarar upp mot fullmäktiges strategiska målområde Ett samhälle för alla. 

Alla elever och studenter ska nå kunskapskraven för sin utbildning och därmed rustas för 

fortsatta studier och yrkesliv. Det ska skapas förutsättningar för ett livslångt lärande för alla 

och flexibla möjligheter till lärande ska utvecklas. Samtliga elever inom nämndens 

ansvarsområde ska erbjudas en öppen, jämställd och inkluderande miljö som är fri från 

diskriminering och där mångfald ses som en tillgång. 

Utbildning och insatser som leder till arbete, studier och goda möjligheter att 

försörja sig 

Nämndsmålet Utbildning och insatser leder till arbete, studier och goda möjligheter att 

försörja sig svarar upp mot fullmäktiges strategiska målområde Livskraftigt näringsliv. 
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Det är viktigt att skapa attraktiva utbildningar med hög kvalitet som är anpassade efter 

näringslivets behov av kompetens. Kvalitet och omfattning i programutbud för 

gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, vuxenutbildningen och yrkeshögskolan ska fortsätta 

utvecklas. 

Individer som behöver försörjningsstöd ska ges möjlighet till egenförsörjning genom 

yrkesutbildningar, coaching, praktikplatser och arbetsförberedande stöd. Ungdomars 

möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden ska prioriteras. 

Gemensamma mötesplatser för utbildning och arbetsliv stärker elevers och 

studenters valkompetens och näringslivets utveckling 

Nämndsmålet Gemensamma mötesplatser för utbildning och arbetsliv stärker elevers och 

studenters valkompetens och näringslivets utveckling svarar upp mot fullmäktiges 

strategiska målområde Ett samhälle för alla och Livskraftigt näringsliv. 

För att stärka kopplingarna mellan utbildning och arbetsliv behöver gemensamma 

mötesplatser skapas på olika nivåer och med olika inriktningar. Elever och studenter ska ges 

möjlighet till kvalitativ studie- och yrkesvägledning och genom sin utbildning på olika sätt 

erbjudas möjlighet att komma i kontakt med arbetslivet. Viktiga delar är jobbskuggning, 

studiebesök, anordnade branschdagar samt Arbetsförlagt lärande (APL) och Lärande i arbete 

(LIA). 

Mötesplatser och forum för samarbete och samverkan med det lokala näringslivet, akademier 

och arbetsmarknadens aktörer ska fortsätta utvecklas. Kommunen behöver arbeta för en 

samlad strategi och gemensam dialog med näringslivet. 
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Driftsbuget 2022-2025 
Verksamhet 3-pos Utfall 

2020 
Prognos 
2021 

Budget 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Politisk verksamhet 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

Näringslivsfrämjande 
åtgärder (AI) 

2,7 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 

Gymnasieskola 237,4 253,8 252,8 260,3 270,0 280,6 

Gymnasiesärskola 11,9 11,4 11,2 11,2 11,2 11,2 

grundläggande 
vuxenutbildning 

3,2 2,9 2,8 2,8 2,8 2,8 

Gymn. vuxen och 
påbyggnadsutbildning 

11,2 12,6 12,5 12,5 12,5 12,6 

Lärvux 2,4 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

Högskoleutbildning 23,3 21,5 21,2 21,2 21,2 21,2 

Svenska för invandrare 5,9 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 

Kommunens 
aktivitetsansvar 

1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

BU gemensamt (stab o 
adm) 

9,9 13,5 13,3 13,3 13,3 13,3 

Flyktingverksamhet 0 0 0 0 0 0 

Arbetsmarknadsåtgärder 22,6 24,8 24,4 24,4 24,4 24,5 

Summa 333,1 351,4 349,1 356,6 366,3 377,1 

God ekonomisk hushållning genomsyrar utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbete. 

Nämnden ser det som viktigt att bedriva en effektiv verksamhet i enlighet med de strategiska 

målområden inom de givna budgetramar som nämnden förfogar över. 

Utmaningarna för 2022 och framåt är en ökad arbetslöshet som direkt påverkar 

arbetsmarknadsenheten. Före pandemin låg den öppna arbetslösheten på 2,3 % (genomsnitt 

2019) efter 2020 ligger den öppna arbetslösheten på 3,4 % (genomsnitt mars 2020 - feb 

2021). Nivåerna är lägre än på riksnivå men det är en ökning i Varberg som måste hanteras. 

För att få människor i egen försörjning utan dröjsmål är det viktigt att de personer som 

hänvisas till arbetsmarknadsenheten och har försörjningsstöd är inskrivna vid 

Arbetsförmedlingen så att Varbergs kommun kan ta del av det ekonomiska stöd som staten 

ger via, exempelvis extratjänster. Begränsningen av extratjänster gör att det tar längre tid att 

få personer i egen försörjning. 

Inför 2022 finns förutom den 1% effektiviseringsfaktorn även ytterligare 

anpassningsåtgärder som ska genomföras under 2022 motsvarande 0,2 mnkr. 

Gymnasieskola 

För 2022 och framåt är lokalsituationen på gymnasieskolan en utmaning, där kommer det bli 

nödvändigt med kapacitetshöjande åtgärder tills dess att en helhetslösning står klar. 

På Peder Skrivare skola är även den kommunala gymnasiesärskolan lokaliserad. 

Antal elever är ca 1900 under vårterminen 2022. 
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Befolkningsprognosen är för 16 - 18 åringarna folkbokförda i Varberg följande för perioden 

2020 - 2026: 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Invånare 16 - 18 år, 
prognos 

2169 2231 2286 2358 2439 2541 2663 

Antal elever, på PS 
drygt 80 % 

1800 1852 1898 1957 2024 2090 2210 

Den procentuella ökningen av invånare mellan 2020 till 2026 är 23 % för åldersgruppen 16 - 

18 år. Befolkningsökningen totalt för Varberg under samma period är 11,6 %. Andelen 16-18 

åringar som går på PS är drygt 80%. Om inte andelen förändras innebär detta en ökning med 

cirka 400 elever fram till 2026. 

Utifrån den framtagna befolkningsprognosen så ansvarar utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden för alla invånare mellan 16 - 20 år eller tills de gått ut 

gymnasieskolan. Utgångspunkten är att alla går en gymnasieutbildning. Den andel som inte 

gör detta hanteras av nämnden via det lagstadgade kommunala aktivitetsansvaret 

(KAA/Steget vidare). 

En förutsättning för att nå målet ”ett samhälle för alla” och för att uppfylla det 

kompensatoriska uppdraget är det viktigt att det finns resurser för satsning på särskilda 

målgrupper, kompetensförsörjning samt digitalisering. 

Ytterligare lokaler krävs för att möta elevökningen inom den kommunala gymnasieskolan. 

För fordonsprogrammet behövs nya lokaler eftersom nuvarande hyreskontrakt går ut juni 

2026. Till detta förväntas en elevökning med cirka 400 elever fram till 2026 jämfört med 

dagens läge. En behovsanalys har tagits fram och beslutats av nämnden i april 2019. 

Nämnden har tagit beslut om åtgärdsval vid sitt sammanträde i juni. 

Från och med februari 2021 har nämnden en lokalstrateg på 50% som är finansierad genom 

intern omfördelning. 

Utifrån befolkningsprognosen behöver den kommunala gymnasieskolan under en 10 - 15 

årsperiod kunna bereda plats för ca 2 800 elever. Den prognosticerade målbilden innebär en 

ökning av antalet studieplatser med ca 1 000 platser mot dagens kapacitet. 

Det är betydelsefullt att skolans lokaler kan samutnyttjas mellan olika program. Detta gäller 

exempelvis tekniska utbildningar. Genom att flera utbildningar kan nyttja samma lokaler går 

det att finna synergier vad gäller exempelvis investeringar, vilket kan öka nyttjandegraden på 

utrustningen och således göra den billigare per nyttjad timme. 

Nämnden förutsätter att en gymnasieskola är tillgänglig för alla. Skolan behöver ha en 

flexibilitet i lärmiljön. Skolans styrdokument ställer nya krav på hur en skolmiljö ska vara 

uppbyggd, och att den traditionella strukturen med klassrum och grupprum bör blandas med 

mer öppna lärmiljöer. På gymnasiet behövs olika typer av lösningar för att möta alla elever i 

en skola för alla. Det finns i dag en anpassad verksamhet inom ramen för 

introduktionsprogrammet för att möta elever med mycket stora behov av anpassningar, dvs 

det specialpedagogiska teamet. Teamet behöver utvecklas för att även omfatta de nationella 

programmen. 

Nämnden har svarat på en remiss från Utbildningsdepartementet som bland annat rör 

dimensioneringen av elevvårdspersonal. Ett förslag är krav på en numerär lägstanivå som 

riskerar att tränga undan andra relevanta kompetenser både på skolan och i stort och inom 

elevhälsan specifikt och begränsar rektors möjlighet att styra och leda. 
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Gymnasieelever med examen inom 3 år 2020, kommunala skolor, andel (%) (liknande 

kommuner, gymnasieskolor och riket) källa KOLADA 

76,2 % av eleverna i kommunens gymnasieskola går ut med examen inom 3 år. Totalt för hela 

kommunen är andelen 74,5 %. Här är det alla folkbokförda gymnasielever i Varberg. För riket 

är siffran 63,9 % för elever i kommunal gymnasieskola. 

Gymnasiesärskolan 

Varbergs kommun driver gymnasiesärskola på Peder Skrivares skola med ca 25 elever. 

Utbildningen erbjuder två nationella program och individuellt program. Elevunderlaget i 

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

rätt kompetens inom verksamheten. 

Grundläggande vuxenutbildning och Gymnasial vuxen- och 

påbyggnadsutbildning 

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

och arbetsmarknadspolitisk nivå. Detta innefattar de grundläggande och gymnasiala 

vuxenutbildningarna samt SFI och studie- och karriärverksamheten (SKC). 

Vuxenutbildningen är särskilt viktig i den omställningstid som råder, och erbjuder snabbare 

väg till anställning och antagning. Viktigt att kunna använda utbildning som en 

arbetsmarknadsinsats. Under 2021 aviseras det i vårpropositionen ytterligare resurser till 

vuxenutbildningen. För de kommande åren planeras en ökning med ca 3 - 400 elever i 

Varberg. 

Svenska för invandrare (SFI) 

SFI är en rättighetslagstiftning och det har under året blivit ett förändrat söktryck på SFI. 

Den statliga ersättning för nyanlända som läser SFI har minskat. En konsekvens av 

pandemin är att elever som tidigare slutat SFI och börjat arbeta, och sedan permitterats, har 

återkommit för att fullfölja sin SFI utbildning. Totalt är det ca 420 elever som studerar SFI. 

Det kommer färre elever från etableringen och 2019 var det i genomsnitt 15 elever vilket 

motsvarar 1,8 mnkr i intäkt. För 2020 var motsvarande antal 4 vilket motsvarar knappt 0,5 

mnkr. 

Högskoleutbildningar och yrkeshögskola 

Sveriges demografiska utveckling kommer att skapa underskott på högskoleutbildad personal 

inom flertal områden. Regleringsbrevet 2021 för högskolorna kan sammanfattas med att 

utbildningsbehovet vid universitet och högskolor ska motsvara studenters efterfrågan och 
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arbetsmarknadens behov. Universitet och högskolor som har tillstånd att utfärda 

lärarexamen ska planera för dimensioneringen av utbildningen till olika examina, 

inriktningar och ämneskombinationer så den motsvarar studenters efterfrågan och 

arbetsmarknadens behov. Nuvarande samarbetspartners för Campus Varberg i utbildningar 

och projekt är Högskolan i Linköping, Chalmers, Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde, 

Högskolan i Halmstad och Malmö Universitet. 

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

yrkeshögskoleutbildningar helt på entreprenad. Nämnden har tagit fram en ny modell för 

drift av yrkeshögskoleutbildningar. 

I dag har Campus Varberg 14 utbildningar varav 12 egna och två i samarbete med Campus 

Västra Skaraborg. 

Söktrycket har varit något högre under våren än tidigare år vilket kan komma att skapa bättre 

förutsättningar att genomföra utbildningarna. 

Kommunens aktivitetsansvar 

I Varberg har utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden huvudansvaret för det kommunala 

aktivitetsansvaret, i nära samarbete med socialnämnden. Det har varit ungefär 150 

ungdomar mellan 16 och 20 år, som inte är inskrivna på någon gymnasieutbildning eller har 

ofullständig examen, som omfattas av ansvaret. 

Enligt Skollagen 29 kap. 9 § ska kommunen löpande under året erbjuda dessa ungdomar 

individuellt anpassade insatser som främst är inriktade mot studier. 

En satsning behöver göras då det blir fler ungdomar som omfattas av det kommunala 

aktivitetsansvaret. En förstärkning inom området ökar möjligheterna för hemmasittare att 

komma till någon form av praktikarbete för att sedan gå in i en ordinarie 

gymnasieutbildning. 

Det finns nu en tjänst som verksamhetutvecklare som är en länk mellan VIA 

(vuxenutbildning, integration och arbetsmarknadsenheten) och gymnasiet där en viktig del 

av arbetet går ut på att skapa likvärdiga livschanser. 

Arbetsmarknadsåtgärder 

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

med fokus på utveckling av individuella färdigheter, ökat självförtroende som leder till ett 

mer självständigt liv. Inriktningen är att arbetsmarknadsåtgärder så långt som möjligt ska 

integreras på den ordinarie arbetsmarknaden. 

Kommunens arbetsmarknadsenhet och vuxenutbildning behöver ha förutsättningar att möta 

behoven och ha ett nära samarbete med övriga nämnder för tillgång till praktikplatser, 

arbetsträningsplatser mm. Det är av stor vikt att det finns ett nära samarbete mellan 

kommunen och Arbetsförmedlingen vilket DUA-överenskommelsen (delegationen för unga 

och nyanlända till arbete) borgar för. 

Nämnden har resurser för att hantera ca 160 feriearbeten. För 2021 finns det 240 platser i 

kommunen och antal sökande till dessa platser var 450 personer. Nämnden klarar en ökning 

till 250 personer i år men det vore rimligt att den växande volymen bland ferieungdomar 

kompenseras från och med 2022. Utökning från 160 personer till 250 personer kostat ca 0,9 

mnkr. För att möta alla sökande (450 personer) så behöver Varberg kommun göra en 

kraftansträngning för att få fram platser, kostnad blir då 4,5 mnkr en ökning med 2,9 mnkr. 
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Omprioritering inom befintlig ram är inte möjligt utan kvalitetsförsämringar inom nämndens 

område. 

Pandemin, och att extratjänster begränsas, kan bidra till ökad arbetslöshet. Det är främst 

långtidsarbetslösheten som ökar, vilket leder till att fler personer bli beroende av 

försörjningsstöd. Åtgärder krävs då från arbetsmarknadsenheten för att få en snabbare och 

nödvändig återgång till egen försörjning. 

Inriktningen för deltagarna är att alla får en likvärdig insats. Medborgarperspektivet är att 

sänka kostnaden för kommunens försörjningsstöd. Arbetsmetodiken är avgörande för att 

lyckas. 

Nämnden har ansvaret för kommunens arbetsmarknadspolitik och leder det strategiska 

arbetsmarknadsrådet som är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan 

samt kommunen. 

Nedan redovisas arbetsmarknadsstatistik från arbetsförmedlingen. Personer som är öppet 

arbetslösa eller deltar i program och varit sammanhängande utan arbete i mer än sex 

månader. 
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Investeringsbudget 2022-2026 

Nämnden har för 2021 erhållit 2,8mkr i investeringsanslag för mindre investeringar. Det är 

till stor del kopplat till maskiner och utrustning på gymnasiet samt IT- teknik för att kunna 

hantera utbildningar på Campus Varberg. För 2022 är behovet oförändrat, 2,8 mnkr. 

Nämnden tog den 24 april 2019 beslut om en behovsanalys för en ny gymnasieskola. 

Behovsanalysen är översänd till kommunstyrelsen och arbetet med åtgärdsvalet pågår. De 

stora kostnaderna för planerad investering ligger i slutet av perioden. För att klara av 

ökningen av elever fram till en permanent lösning är klar kommer nämnden använda sig av 

de medel för kapacitetshöjande åtgärder som fullmäktige beslutat om. 

Under 2021 tar nämnden ta fram en behovsanalys för lokaliseringen av VIA:s lokaler då 

nuvarande kontrakt löper ut under 2022 respektive 2023. 

Objekt Totalt 
föreslagen 
projektbudget 

Utfall 
före 
2021 

Prognos 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Plan 
2026 

Plan 
efter 
2026 

Ram för mindre 
investeringar 

4,3  4,3 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8  

Gymnasieskola     X X X   

Kapacitethöjande 
åtgärder, 
gymnasiet 

47,0  12,0 12,0 12,0 11,0    
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Förändringar av taxor och avgifter 2022 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har inga taxor och avgifter att ta ställning till. 



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 2021-08-16 1 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

§ 38 Dnr UAN 2021/0126 

5. Granskning av hantering av 
personuppgiftsincidenter 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden besluta 

1. Godkänna dataskyddsombudets rapport efter granskning av rapport
av personuppgiftsincidenter

2. Godkänna förvaltningens förlag till åtgärder med anledning av
avvikelser som framkommit i granskningen och översända till
dataskyddsombudet

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Dataskyddsombudet (DSO) Karin Malmsten har gjort en granskning av 

hanteringen av personuppgiftsincidenter (PUI) enligt artikel 33-34 i 

dataskyddsförordningen inom utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 

ansvarsområde.  

Granskningen gjordes genom en fastställd utfrågning och redogörelse av 

förvaltningens dataskyddsombud Andreas Andersson och Karin Vidarsson. 

Vid granskningstillfället skulle 2 incidenter tas med. Förvaltningen hade 

fram till granskningens genomförande haft 2 personuppgiftsincidenter som 

redovisades. 

DSO skriver i sin rapport efter granskningen att det inte framkommit annat 
än att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i allt väsentligt uppfyller 
flera av kraven på hanteringen av personuppgiftsincidenter. Det har dock 
framkommit några avvikelser i hanteringen som behöver omhändertas. 
Förvaltningen har i begränsad grad rutiner som gör att det finns en allmän 
kännedom om vad en personuppgiftsincident är och betydelsen av att, samt 
hur, den rapporteras och detta gör att det kan finnas ett mörkertal i antal 
egentliga personuppgiftsincidenter samt att personuppgiftsincidenterna 
inte sammanställs och analyseras för att förebygga risker. 

Beslutsunderlag 

Beslutsförslag 2021-05-31 

Övervägande 
Förvaltningen kommer, genom sina GDPR-samordnare, under hösten 2021 

att genomföra utbildningsinsats för att sprida kunskap i lednings- och 

chefsgruppen för utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen. 

Förvaltningen kommer att skapa rutin för sammanställning och analyser av 

personuppgiftsincidenter så att dessa blir ett verktyg för utvecklingsarbete. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Protokollsutdrag: 



Beslutsförslag 1 (2) 
2021-05-31 Dnr: UAN 

2021/0126-2 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Karin Vidarsson,  076-612 11 07 

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 

Granskning av hantering av 

personuppgiftsincidenter

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden besluta 

1. Godkänna dataskyddsombudets rapport efter granskning av rapport av
personuppgiftsincidenter

2. Godkänna förvaltningens förlag till åtgärder med anledning av
avvikelser som framkommit i granskningen och översända till
dataskyddsombudet

Beskrivning av ärendet 
Dataskyddsombudet (DSO) Karin Malmsten har gjort en granskning av 

hanteringen av personuppgiftsincidenter (PUI) enligt artikel 33-34 i 

dataskyddsförordningen inom utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 

ansvarsområde.  

Granskningen gjordes genom en fastställd utfrågning och redogörelse av 

förvaltningens dataskyddsombud Andreas Andersson och Karin Vidarsson. 

Vid granskningstillfället skulle 2 incidenter tas med. Förvaltningen hade fram 

till granskningens genomförande haft 2 personuppgiftsincidenter som 

redovisades. 

DSO skriver i sin rapport efter granskningen att det inte framkommit annat än 
att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i allt väsentligt uppfyller flera av 
kraven på hanteringen av personuppgiftsincidenter. Det har dock framkommit 
några avvikelser i hanteringen som behöver omhändertas. Förvaltningen har i 
begränsad grad rutiner som gör att det finns en allmän kännedom om vad en 
personuppgiftsincident är och betydelsen av att, samt hur, den rapporteras och 
detta gör att det kan finnas ett mörkertal i antal egentliga 
personuppgiftsincidenter samt att personuppgiftsincidenterna inte 
sammanställs och analyseras för att förebygga risker. 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 2021-05-31 
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2021-05-31 Dnr: UAN 2021/0126-
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Övervägande 
Förvaltningen kommer, genom sina GDPR-samordnare, under hösten 2021 att 

genomföra utbildningsinsats för att sprida kunskap i lednings- och 

chefsgruppen för utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen. 

Förvaltningen kommer att skapa rutin för sammanställning och analyser av 

personuppgiftsincidenter så att dessa blir ett verktyg för utvecklingsarbete. 

Ekonomi och verksamhet 
Förslaget till beslut påverkar inte nämndens ekonomi. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 

Maria Gustafsson Karin Vidarsson 

Förvaltningschef Administratör/Registrator 
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Dataskyddsombudet 

Karin Malmsten, 0300-83 40 66 

Rapport efter granskning av hanteringen 
av personuppgiftsincidenter 

Personuppgiftsansvarig nämnd som granskningen rör: Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden  

Granskningens omfång: Hanteringen av personuppgiftsincidenter enligt art. 33-34 
i dataskyddsförordningen1 

Granskning gjord av: Karin Malmsten, dataskyddsombud 

Granskningens resultat 
Det har av granskningen inte framkommit annat än att Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden i allt väsentligt uppfyller flera av kraven på hanteringen av 
personuppgiftsincidenter.  

Det har dock framkommit att det finns avvikelser i hanteringen som behöver 
omhändertas. Förslag på åtgärder lämnas nedan. 

Jag uppfattar inget annat än att nämndens förmåga och kompetens, genom GDPR-
samordnare med fler goda krafter i förvaltningen och genom gott samarbete inom 
kommunkoncernen, är mycket god. Jag bedömer att det varit avgörande för att 
incidenthanteringen i nämnden klarat den noggranna granskningen i så hög 
utsträckning. Mot bakgrund av detta är det också mycket troligt att granskningens 
resultat vad gäller de funna avvikelserna också kommer kunna omhändertas på bästa 
sätt. Det är dock väsentligt att nämnden säkerställer att det finns reella förutsättningar 
för att göra det.  

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på 
behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän 
dataskyddsförordning) 

uan@varberg.se 
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Uppföljning 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ombeds att senast den 30 september 
2021 lämna en skriftlig redogörelse över de åtgärder som vidtagits med anledning av 
de avvikelser som framkommit i granskningen. Redogörelsen lämnas till 
dataskyddsombud@varberg.se  

Granskningen visar att nämnden har rutiner som gör att: 

 Personuppgiftsincidenter rapporteras internt (art. 33.1 och 33.5).
 Konstaterade brister och risker som upptäcks i samband med en

personuppgiftsincident åtgärdas skyndsamt (art. 33.1 och 33.5).
 Anmälningspliktiga personuppgiftsincidenter anmäls till IMY

inom 72 timmar (art. 33.1 och 33.3–4).
 Den/de registrerade som drabbats vid en personuppgiftsincident får information

– om det inte är obehövligt (art. 34.1–3).
 Personuppgiftsincidenter utreds, bedöms och dokumenteras utifrån de krav som

ställs i dataskyddsförordningen (art. 5.2; art. 33.3 a–d och 33.5).

Bedömning – dokumentation 

Av granskningen framkommer att man inom kommunen har arbetat fram 
gemensamma instruktioner, rutiner och utredningsstöd för hantering och 
dokumentation av personuppgiftsincidenter, vilka förvaltningen följer. Det medför att 
personuppgiftsincidenter till stor del också dokumenteras i linje med de krav som 
anges i dataskyddsförordningen. Av dokumentationsgranskningen framkom dock att 
det kommungemensamma utredningsstödet inte inbegripit dokumentationsutrymme 
för alla aspekter av den dokumentation som behövs, exempelvis för motiveringen till 
incidentbedömningen och de åtgärder som på kort och lång sikt vidtas för att en 
liknande incident inte ska uppstå igen. Förvaltningen hade inte heller kompletterat 
med en dokumentation som i alla avseenden kompenserade för det begränsade 
dokumentationsutrymmet i utredningsstödet. 

Då det kommungemensamma utredningsstödet under granskningens gång 
kompletterats och en dokumentationsmall tagits fram för delegeringsbeslut som 
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inbegriper rubrikstrukturer för motivering till bedömning, beslut och korrigerande 
åtgärder har dock avvikelserna i detta avseende redan har omhändertagits.  

Granskningen visar att förvaltningen i begränsad grad har rutiner som gör att: 

 Personuppgiftsincidenter sammanställs och analyseras för att förebygga risker
(art. 5.1 f och 5.2; art. 33.5).

 Det finns en allmän kännedom i verksamheten om vad en
personuppgiftsincident är och betydelsen av att, samt hur, den rapporteras
(art. 5.1 a och f; art. 33.1 och 33.5; art. 25.1).

Bedömning – personalens kännedom och analys av incidenthanteringen 

Jag bedömer att det finns omständigheter i nämndens arbete som gör att 
personuppgiftsincidenter som inträffar, eller riskerar att inträffa, riskerar att inte bli 
rapporterade för vidare hantering och förebyggande arbete. Det avviker från 
dataskyddsförordningens principer som anger att den personuppgiftsansvarige ska 
ansvara för och kunna visa att personuppgifter behandlas på ett lagligt, korrekt och 
öppet sätt samt på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet, inbegripet skydd mot 
obehörig eller otillåten behandling och mot förlust, förstöring eller skada genom 
olyckshändelse (art. 5.1 a och f samt 5.2, dataskyddsförordningen).  

Personalens kännedom om och benägenhet att rapportera personuppgiftsincidenter är 
en viktig förutsättning för att eventuella brister och risker i nämndens 
personuppgiftshantering ska kunna uppmärksammas och undanröjas. Vid tiden för 
granskningen har endast 2 incidenter rapporterats, en under 2020 och en under 2021. 
I båda fall har det uppmärksammats externt och orsakats av mänskliga faktorn. 
Förvaltningens samordnare i GDPR-frågor tror att det finns incidenter som inte 
rapporteras och att det har samband med att personalen inte informerats tillräckligt 
omkring detta. Det har dock inte gjorts en analys över nämndens incidenter, och ”icke-
incidenter”, som kan ligga till grund för beslut om utveckling av nämndens 
incidenthantering. Något pågående eller planerat initiativ till informationsinsatser för 
personal i syfte att stärka förutsättningarna att känna igen, undvika och rapportera 
incidenter finns därför inte heller.   
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Förslag på åtgärder 

Genomför informationsinsatser för att aktualisera personalens kännedom om 
personuppgiftsincidenter och öka förutsättningarna att incidenter uppmärksammas 
och rapporteras.  

Inför former för att analysera nämndens incidenthantering i förebyggande syfte. 

Säkerställ att det finns resurser för att genomföra ovanstående samt för att skyndsamt 
hantera incidenter som rapporteras. 
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Om granskningen 

Bakgrund till granskningen 
Av art. 39 i dataskyddsförordningen framgår att dataskyddsombudet ska övervaka 
efterlevnaden av förordningen, andra av unionens eller medlemsstaternas 
dataskyddsbestämmelser samt den personuppgiftsansvariges strategi för skydd av 
personuppgifter. En del av detta arbete innebär att granska verksamheten i syfte att 
kontrollera följsamheten.  

Dataskyddsombudets granskningsplan för perioden 2020-2021 har fokus på 
hanteringen av personuppgiftsincidenter (PUI) och granskningen har därmed 
fokuserat på förordningens krav på hanteringen enligt art. 33-34 samt skäl 85-87, men 
även kopplat till dataskyddsförordningens grundläggande principer (art. 5.1 a och f 
samt 5.2) och inbyggt dataskydd (art. 25.1).  

Personuppgiftsincidenter är händelser där enskilda utsätts för risker på grund av att 
deras personuppgifter inte skyddas tillräckligt. Fungerande rutiner för att 
uppmärksamma och hantera personuppgiftsincidenter är därför en viktig del av det 
organisatoriska och inbyggda dataskyddet. En verksamhet där personalen är vaksam 
och snabb på att omhänderta och lära av inträffade personuppgiftsincidenter innebär 
en stor trygghet för de registrerade. 

Förklaring till granskningens grunder 
Granskningen är uppbyggd på ett antal (7) faktorer som är kritiska för en fungerande 
process för incidenthantering. De kritiska faktorerna är fästa i en eller flera av 
dataskyddsförordningens artiklar, som kan vara samma för flera kritiska faktorer. De 
är dock inte avsedda att enskilt pröva respektive artikel. Uppfyllnad av en kritisk faktor 
knuten till en särskild artikel innebär alltså inte att samma artikel är uppfylld i ett 
annat kritiskt avseende.  

Så har granskningen gått till  
Granskningen har i första hand genomförts genom dokumentstudier och bygger i 
första hand på en genomgång av nämndens dokumenterade rutiner för 
incidenthanteringen (Instruktion för hantering av personuppgiftsincident enligt 
GDPR, KS 2019/0596-122020-06-29) samt dokumentation av de två senast 
hanterade incidenterna (2020-11-06 (1) samt 2021-02-09 (2)). Uppgift om samtliga 
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anmälda incidenter under 2018, 2019, 2020 samt 2021 har också ingått som underlag i 
granskningen.  

Förvaltningen har även lämnat en egenvärdering av arbetet med 
personuppgiftsincidenter och det har även skett en muntlig genomgång med 
verksamhetens GDPR-samordnare som företrätt förvaltningen vid granskningen. 

Karin Malmsten 

Dataskyddsombud 
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Bilaga: Granskningsunderlag för hanterade incidenter 
I granskningen har dokumentationen av två personuppgiftsincidenter efterfrågats som 
exempel på nämndens incidenthantering – företrädelsevis incidenter som anmälts till 
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Resultatet av dokumentationsgranskningen 
biläggs nedan.  

Granskade aspekter i dokumentationen av hanterade 
personuppgiftsincidenter 

Incident 1 Incident 2 

1 Incidenten är rapporterad skyndsamt (dvs i direkt anslutning 
till då den upptäcktes, eller senast samma dag).  (Art. 33.1) 

 
2 Utredningen har inletts skyndsamt. (Art. 33.1)   

3 Utredningen innehåller en beskrivning av incidentens art.  (Art. 
33.3 a) 

  

4 …kategorier av registrerade som drabbats. (Art. 33.3 a)   

5 ...omfattning av registrerade som drabbats (Art. 33.3 a)   

6 …personuppgifternas art (Art. 33.3 a)   

7 …personuppgifternas omfattning (antal personuppgifter) (Art. 
33.3 a) 

  

8 ...konsekvens av incidenten (t ex diskriminering, 
identitetstöld, finansiell förlust, brott mot sekretess, förlust av 
konfidentialitet, förlust av kontroll) (Art. 33.3 c) 

  

9 Utredningen är saklig och bygger på konkreta och bekräftade 
uppgifter (Art 5.2).  

  

10 Utredningen leder fram till en bedömning och motivering 
till om det inträffande rör sig om en personuppgiftsincident eller 
inte samt om det är en allvarlig/anmälningspliktig incident  
(Art 5.2). 

 

 

11 Om incidenten bedömts som allvarlig/anmälningspliktig har 
incidenten anmälts till IMY… (Art. 33.1) 

 

Ej aktuellt 

12 … inom 72h. (Art. 33.1) 

 

Ej aktuellt 
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13 De registrerade har informerats eller så finns en 
motivering till varför det bedömts som obehövligt som 
motsvarar de undantag som finns (Art. 34.3 a-c). Ej aktuellt Ej aktuellt 

14 Utredningen leder fram till konkreta åtgärder för att 
förebygga att liknande inträffar igen på kort sikt i det enskilda 
fallet. (Art. 33.3 d) 

 

15… och på lång sikt. (Art 5.1 f samt 5.2)  

16 Det framgår av åtgärderna vem som är ansvarig för att 
genomföra respektive följa upp åtgärderna. (Art 5.2) 

  

17 Utredningen har anmälts som delegeringsbeslut till 
personuppgiftsansvarig nämnd/styrelse/direktion, alt. fattats av 
personuppgiftsansvarig nämnd/styrelse/direktion. 
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6. Tillägg rörande ansökan om projektmedel i 
delegationsordningen 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden besluta 

1. Anta följande bestämmelse under 1. Allmänna ärenden i

utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens delegationsordning.

Nummer Ärendegrupp Delegat 
1.17 Ansökan om projektmedel eller 

statsbidrag från offentliga 
myndigheter/organisationer/stiftelser 

Förvaltningschef 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden hanterar inom sitt 
ansvarsområde ansökan om projektmedel eller statsbidrag från offentliga 
myndigheter/organisationer/stiftelser. I de fall ansökan om projektmedel 
inte innebär några principiella ställningstaganden eller annars är av större 
vikt föreslås beslutet om ansökan delegeras till förvaltningschef.  

Beslutsunderlag 
Delegationsordning för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen för kännedom 

Kommunikation för publicering på 

varberg.se 
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Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Viktoria Thonäng,  0340-69 70 81 
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Tillägg rörande ansökan om projektmedel i 

delegationsordningen

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden besluta 

1. Anta följande bestämmelse under 1. Allmänna ärenden i utbildnings- 

och arbetsmarknadsnämndens delegationsordning.

Nummer Ärendegrupp Delegat 
1.17 Ansökan om projektmedel eller 

statsbidrag från offentliga 
myndigheter/organisationer/stiftelser 

Förvaltningschef 

Beskrivning av ärendet 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden hanterar inom sitt ansvarsområde 
ansökan om projektmedel eller statsbidrag från offentliga 
myndigheter/organisationer/stiftelser. I de fall ansökan om projektmedel inte 
innebär några principiella ställningstaganden eller annars är av större vikt 
föreslås beslutet om ansökan delegeras till förvaltningschef.  

Beslutsunderlag 
Delegationsordning för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

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

Maria Gustafsson Viktoria Thonäng 

Förvaltningschef Utvecklingsstrateg 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen för kännedom 

Kommunikation för publicering på varberg.se 



7. Förvaltningen informerar



8. Delegeringsbeslut
Delegeringsbeslut UAN 2021/0161-2, Delegationsbeslut om att inte yttra sig över detaljplan för 
Igladammen 11, del av Getakärr 3:46 och Getakärr 5:1, förvaltningschef Maria Gustafsson

Delegeringsbeslut UAN 2021/0166-1, Ordförandebeslut rörande ansökan om projektmedel, 
nämndsordförande Eva Pehrsson-Karlsson (C)
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