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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
Anslag/bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 

anslag. 

 

Organ Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

Sammanträdesdatum 17 juni 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 § 64 Dnr  

 
 

Information om arbetsmarknadsenheten 

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Christer Allestad, avdelningschef, informerar om arbetsmarknadsenhetens 
verksamheter samt redogör för antagningen till vuxenutbildningen. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
UAN § 65 Dnr  

 
 

Underlag till budget 2020 och långtidsplan 2021-
2024 

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Dan Persson, administrativ chef, presenterar underlag till budget 2020 och 
långtidsplan 2021-2024 samt informerar om budget på Campus Varberg. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
UAN § 66 Dnr UAN 2019/0098 

 
 

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

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

 

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 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

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

 

 
UAN § 67 Dnr UAN 2019/0097 

 
 

Remissvar på motion om barnkonventionen 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 

1. Avstyrka motionen i sin helhet. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Eva Pehrsson- Karlsson (C), ordföranden, föreslår att motionen avstyrks i 

sin helhet. 

 

Jeanette Qvist (S) föreslår bifall till motionen. 

 

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut. 

 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 

 

Omröstning begärs. 

 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner följande ordning: 

Ja-röst för bifall till ordförandens förslag. 

Nej-röst för bifall till Jeanette Qvist förslag. 

 

Omröstnings 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  

Karin Sandström (S)  X  

Per Olsson (S)  X  

Jan-Olof Skoglund (SD) X   

Resultat 7 4 0 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 

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 
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 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

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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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
UAN § 68 Dnr UAN 2019/0102 

 
 

Remissvar - motion om utbildning till 
undersköterska 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 

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.  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

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

 

 
UAN § 69 Dnr UAN 2019/0088 

 
 

Remissvar - motion om kameraövervakning 
inom skolområden 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 

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

arbetsmarknadsnämndens verksamheter. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan-Olof Skoglund föreslår bifall till motionen. 

 

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut. 

 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

 

Omröstning begärs. 

 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner följande ordning: 

Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag. 

Nej-röst för bifall till Jan-Olof Skoglunds förslag. 

 

Omröstnings sker och ordföranden finner att nämnden fattar beslut enligt 

arbetsutskottets 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   

Karin Sandström (S) X   

Per Olsson (S) X   

Jan-Olof Skoglund (SD)  X  

Resultat 10 1 0 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 

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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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
UAN § 70 Dnr UAN 2019/0111 

 
 

Dataskyddsombud utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 

1. Entlediga Kerstin Glittmark från uppdraget som dataskyddsombud 

för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden från och med den 1 

juli 2019 till och med den 30 juni 2020. 

 
2. Utse Marinette Edlund till dataskyddsombud för utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden från och med den 1 juli 2019 till och med 

den 30 juni 2020. 

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

Beskrivning av ärendet 
Dataskyddsförordningen innehåller, GDPR, innehåller regler om hur man 

får behandla personuppgifter. Respektive nämnd och bolag är 

personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter inom sin 

verksamhet. Enligt dataskyddsförordningen ska varje nämnd utse ett 

dataskyddsombud. 

 

Dataskyddsombudet ska enligt dataskyddsförordningen, artikel 39, minst 

ha följande uppgifter: 

• Att informera och ge råd till den personuppgiftsansvarige eller 

personuppgiftsbiträdet och de anställda som behandlar deras 

skyldigheter enligt denna förordningen. 

• Att övervaka efterlevnaden av förordningen och ge information till 

och utbilda personal. 

• Att på begäran ge råd vad gäller konsekvensbedömning avseende 

dataskydd och övervaka genomförandet. 

• Att samarbeta med tillsynsmyndigheten. 

• Att fungera som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten i frågor som 

rör behandling, inbegripet förhandssamråd och vid behov samråda i 

andra frågor. 

 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutade den 28 januari 2019, 
§ 6, att utse kommunens dataskyddsombud Kerstin Glittmark till 
dataskyddsombud för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Under 
perioden 1 juli 2019 till och med den 30 juni 2020 kommer Kerstin 
Glittmark att vara föräldraledig och ersätts då av Marinette Edlund. 
 



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2019-06-17 16 
   

 

  

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag den 11 juni 2019. 

 

Övervägande 
Efter diskussioner med kommunerna i Halland har man kommit överens om att 

anställa två gemensamma dataskyddsombud för Kungsbacka, Varberg, Falkenberg, 

Hylte och Laholm. Ett av ombuden ska främst arbeta mot Kungsbacka och Varberg 

och det andra mot Falkenberg, Hylte och Laholm.  

Målet är att de två dataskyddsombuden ska samverka och gemensamt ta ställning i 

övergripande frågeställningar.  

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

UAN § 71 Dnr UAN 2019/0101 

Mål- och inriktningsdokument för utbildnings- 
och arbetsmarknadsnämnden 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

1. Anta Mål- och inriktningsdokument för utbildnings- och

arbetsmarknadsnämnden 2020-2023 med följande ändringar och

tillägg:

• Lydelsen i nämndsmål två ändras till: Utbildning och insatser som

leder till arbete, studier och goda möjligheter att försörja sig.

• Följande tillägg görs under nämndsmål 3: Att attrahera attraktiva

och efterfrågade högskoleutbildningar och utveckla kontakter med

olika högskolor är viktigt för att stödja näringslivets utveckling och

expansion. Alexanderson institutet har en framträdande roll i detta

arbete som möjliggörare.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Eva Pehrsson-Karlsson (C), ordföranden föreslår att nämndsmål två får 
följande ändrade lydelse: 

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

Jeanette Qvist (S) föreslår att nämndsmål två får följande ändrade lydelse: 

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

Jeanette Qvist föreslår bifall till ordförandens och eget förslag samt att 
följande tillägg görs under nämndsmål tre: 

Att attrahera attraktiva och efterfrågade högskoleutbildningar och utveckla 

kontakter med olika högskolor är viktigt för att stödja näringslivets 

utveckling och expansion. Alexanderson institutet har en framträdande roll 

i detta arbete som möjliggörare. 

Beslutsordning 
Ordföranden finner att det föreligger ett samstämmigt förslag till beslut 
rörande lydelsen i nämndsmål två.  

Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förslaget. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår Jeanette Qvists 
tilläggsförslag och finner att nämnden beslutar enligt Jeanette Qvists 
förslag. 

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. 

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. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 
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UAN § 71 Dnr 

Förvaltningen informerar 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
1. Yrkeshögskolan

Maria Gustafsson, förvaltningschef, presenterar antagningsstatistik
för yrkeshögskolan.

2. Antagningsstatistik på Peder Skrivares skola (PS)

Maria Gustafsson, förvaltningschef, redogör för preliminär
antagningsstatistik till PS 19/20.

3. Omorganisation på utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen

Maria Gustafsson, förvaltningschef, presenterar
organisationsförändring på utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen som gäller från och med den 1 juli
2019.


