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Verksamhetens utveckling och ekonomisk ställning 

Drift 

Nämnden påverkas utifrån den situation som världen nu befinner sig i med anledning av 

covid 19. Ökade kostnader för inköp av teknik för att hantera distansundervisning samt 

ökade städkostnader fr o m höstterminen. Intäkterna ökar främst genom höjda statsbidrag 

till vuxenutbildningen. Gymnasiechefen har, efter beslut i nämnden, möjlighet att besluta om 

att bedriva distansundervisning om så bedöms nödvändigt. 

Utifrån Folkhälsomyndighetens allmänna råd som gäller fram till den 30 juni 2021 eller till 

dess något annat beslutats samt införandet av lokala allmänna råd enligt HSLF-FS 200:12 i 

Hallands län som gäller till den 24 november 2020 kommer nämnden och förvaltningen 

nogsamt följa dessa allmänna råd vilket bland annat innebär att samtliga möten kommer att 

hållas på länk. 

Nämndens budget för 2020 är 336,7 mnkr och där ingår 1,5 mnkr av nämndens reserverade 

medel enligt nämndens beslut vid sitt sammanträde den 24 februari. Förbrukningen efter 

oktober 76,3 % vid en riktpunkt på 82,5 %. Motsvarande efter oktober 2019 var 83,3%. 

Det är färre externa köpta elevplatser under höstterminen 2020 än tidigare läsår. Vilket även 

innebär en högre andel elever på kommunens gymnasieskola. 

2020 årets budget och redovisning är något bättre periodiserad än 2019. Prognosen för 2020 

är att nämnden kommer att redovisa ett positivt resultat på 1,3 mnkr som har att göra med 

återbetalning från servicekontoret för livsmedel under våren 2020. Detta är kopplat till 

gymnasieskolans distansundervisning under våren då det serverades få portioner. 

Totalt ser läget något bättre ut för gymnasiet främst med anledning av färre externa köpta 

skolplatser. Den verksamhet som har det svårt att få sin ekonomi i balans är 

arbetsmarknadsenheten som har arbetat med en genomlysning av verksamheten. Det finns 

reserverade medel centralt hos nämnden som kan möta detta. 

Det är viktigt att förbereda verksamheterna på att det inför 2021 och framåt blir en stram 

ekonomisk hållning så det är av största vikt att hålla sin budget. Kommande anpassningar 

blir då enklare att genomföra. 
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Konto: RR    Verksamhet: Verksamhet nkr     

Ansvar Utfall 
jan - Okt 

2020  

Periodiserad 
budget, jan - 

Okt 2020  

Periodiserad 
budget jan- 

Okt Jmf 
Utfall jan - 

Okt 2020  

Budget 
2020  

Budget 
2020 Jmf 

Prognos 
2020  

Utfall 
jan - Okt 

2019  

Utb- och 
arb.mark 
nämnd 

256,9 277,8 20,9 336,7 335,4 263,9 
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Kompletterande rapportering till nämnden 
Område Utfall 

jan - 
okt 
2020 

Periodiserad 
budget jan - 
okt 2020 

Periodiserad 
budget jan - 
okt jmf med 
utfall jan - 
okt 2020 

Budget 
2020 

Budget 
2020 
jmf med 
prognos 
2020 

Utfall 
jan - 
okt 
2019 

Nämnd 1 103 1 167 64 1 400 1 400 1 259 

Administration och stab 12 704 16 623 3 919 19 953 19 953 5 755 

Gymnasieskola 191 409 209 246 17 837 254 731 253 431 204 
258 

Campus Varberg 17 658 17 127 - 531 20 555 20 555 36 030 

Vuxenutbildning, 
Integrations-enhet och 
Arbetsmarknadsenhet 

34 001 33 635 - 366 40 033 40 033 16 609 

SUMMA 256 875 277 798 20 923 336 672 335 372 263 911 

Administration och stab 

Resultatet efter tio månader visar på ett positivt resultat vilket är rimligt med tanke på de 

reserverade medel som är budgeterade här. 

Gymnasieskola 

Gymnasieskolan kommer med största sannolikhet att redovisa ett positivt resultat under 

2020. 

Under delar av vårterminen har det bedrivits distansundervisning vilket inneburit att det inte 

serverats lika många portioner mat som normalt. Minskade livsmedelsinköp ger ett överskott 

på 1 300 tkr för 2020. 

Campus Varberg 

Campus Varbergs kommer att klara sin budget 2020. 

Vuxenutbildningen, Integrationsenhet och Arbetsmarknadsenhet 

Prognosen är att budget kommer att hållas. 

Arbetsmarknadsenheten kommer att göra ett underskott som till stor del kommer att täckas 

av de centrala medel som finns avsatta. 

Integrationsenheten finansieras utav schablonersättning från migrationsverket. 

Vuxenutbildningen kommer med största sannolikhet redovisa ett överskott som till största 

delen beror på ökade statsbidrag för 2020. 

Totalt för nämnden 

Bedömningen är att nämnden kommer att klar sin budget för 2020 och genera ett överskott 

på minst 1,3 mnkr. Då det är färre externt köpta skolplatser för gymnasiet så kan detta 

innebära ett större överskott än de 1,3 mnkr som redovisas. Det finns dock en viss risk att det 

är elever som inte är registrerade i det system som använda för att hantera externa 

placeringar och kommer då att debiteras PS för hela terminen i slutet på året. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

§ 44 Dnr UAN 2020/0145 

5. Revidering av reglemente

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden besluta 

1. Föreslå kommunfullmäktige att anta reviderat reglemente för

utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens reglemente har reviderats med 
anledning av att Centrum för livslångt lärande (CLL) bytt namn till Campus 
Varberg och då särskild utbildning för vuxna upphört som egen skolform 
och istället blivit en del av den kommunala vuxenutbildningen. De 
ändringar som föreslås avser endast korrigering av begrepp och 
borttagande av skolformen särskild utbildning för vuxna. 

Förslag till reviderat reglemente innehåller inga ändringar som påverkar 
nämndens ansvarsområde eller uppgifter.  

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag den 9 september 2020. 

Bilaga 1 – Förslag till reviderat reglemente för utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden 

Bilaga 2 – Nuvarande reglemente för utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen för vidare 

hantering 



Beslutsförslag 1 (2) 
2020-09-09 Dnr: UAN 

2020/0145-1 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Viktoria Thonäng,    

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 

Revidering av reglemente

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden besluta 

1. Föreslå kommunfullmäktige att anta reviderat reglemente för

utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

Beskrivning av ärendet 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens reglemente har reviderats med 
anledning av att Centrum för livslångt lärande (CLL) bytt namn till Campus 
Varberg och då särskild utbildning för vuxna upphört som egen skolform och 
istället blivit en del av den kommunala vuxenutbildningen. De ändringar som 
föreslås avser endast korrigering av begrepp och borttagande av skolformen 
särskild utbildning för vuxna. 

Förslag till reviderat reglemente innehåller inga ändringar som påverkar 
nämndens ansvarsområde eller uppgifter.  

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag den 9 september 2020. 

Bilaga 1 – Förslag till reviderat reglemente för utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden 

Bilaga 2 – Nuvarande reglemente för utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden. 

Ekonomi och verksamhet 
Förslaget till beslut påverkar inte nämndens ekonomi eller verksamhet. 
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Reglemente för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i 
Varbergs kommun 
 
§ 1 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ansvar  
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för att det kommunala uppdraget inom 
nämndens ansvarsområde blir genomfört. 
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ska med uppmärksamhet följa utvecklingen i de 
frågor som faller inom nämndens kompetensområde och ta de initiativ och lägga fram de förslag 
som nämnden finner påkallat. 
 
§ 2 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde  
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarsområde omfattar skolformerna 
gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för 
vuxna samt det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar. 
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar som verksamhetsansvarig nämnd för 
yrkeshögskolan Centrum för Livslångt Lärande för yrkeshögskolan, för att i samarbete med 
andra lärosäten erbjuda högre utbildning (högskola) och för verksamheten inom 
Alexandersoninstitutet. 
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarsområde omfattar arbetsbefrämjande åtgärder 
och integrationsfrågor som ingår i det kommunala uppdraget. 
  
§ 3 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens uppgifter  
 
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 ska utgöra verksamhetsansvarig nämnd för Campus 
Varberg Centrum för Livslångt Lärande och ansvara för yrkeshögskolan, att erbjuda högre 
utbildning (högskola) i samarbete med andra lärosäten samt verksamheten inom 
Alexandersoninstitutet. 
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ska fullgöra kommunens arbetsmarknads- och 
sysselsättningspolitiska insatser och därvid ansvara 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 ska på uppdrag från socialnämnden utföra beslutade 
insatser i form av praktik och andra kompetenshöjande insatser för den som får försörjningsstöd.   
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ska utifrån kommunstyrelsens ledning och 
samordning arbeta med de integrationsfrågor som ingår i det kommunala uppdraget.  
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Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ska i övrigt fullgöra de uppgifter som fullmäktige 
ålägger nämnden.  
 
§ 4 Uppgifter med hänvisning till författningar  
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för vad som föreskrivs i annan särskild 
författning inom nämndens ansvarsområde.  
 
§ 5 Övriga uppgifter  
 
Nämnden har till uppgift att  
- följa av fullmäktige fastställda mål för verksamheten  
- inom övergripande ramar och planeringsförutsättningar lämna förslag till budget för god 
ekonomisk hushållning  
- för nämndens verksamhetsgrenar fastställa ramar och förväntade resultat  
- ta initiativ till utveckling och effektivisering samt att tillse att angivna mål, program och planer 
kan genomföras  
- ansvara för en regelmässig uppföljning och utvärdering inom ansvarsområdet; för detta 
ändamål ska nämnden tillämpa en effektiv intern kontroll  
- inom sitt ansvarsområde svara för att aktuell allmän och riktad information lämnas till 
allmänheten  
- själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål eller ärenden inom nämndens 
verksamhetsområde samt i förekommande fall träffa förlikningsavtal  
- inom sitt verksamhetsområde avge de yttranden och lämna de upplysningar som begärs av 
fullmäktige, styrelsen eller annan nämnd  
- ansvara för nämndens personuppgifter och diarium  
- besluta om förvaltningsorganisation med beaktande av kommunövergripande principer och 
riktlinjer  
- handlägga remissvar från andra myndigheter, såvida inte ärendet är av principiell betydelse.  

 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsformer  
 
§ 6 Nämndens sammansättning 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden består av 11 ledamöter och 5 ersättare. 

§ 7 Ordföranden  
 
Det åligger ordföranden att  
1. leda nämndens arbete och sammanträden,  
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,  
3. kalla ersättare,  
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är beredda  
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden,  
6. bevaka att nämndens beslut verkställs.  
 
§ 8 Presidium  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens presidium ska bestå av ordförande och vice 
ordförande.  
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Vice ordförande ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den 
mån ordföranden anser att det behövs. 
 
§ 9 Tid för sammanträde 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden sammanträder på tid och plats som nämnden 
bestämmer.  

Sammanträden ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller 
ordföranden anser att det behövs. 

§ 10 Kallelse till sammanträde 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen 
tillställs varje ledamot, ersättare och kommunalråden samt personalföreträdare med närvarorätt 
senast fem dagar före sammanträdesdagen. Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista samt 
ärendehandlingar enligt ordförandens bedömning.  

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt än vad som anges ovan. 

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den som varit 
ledamot i nämnden längst tid (ålderspresidenten) göra detta. 

§ 11 Ersättarnas tjänstgöring 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta ska en 
ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna 
tjänstgöra enligt den av fullmäktige bestämda ordningen. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om 
styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får dock den ersättare som står i tur att 
tjänstgöra träda in. 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 
ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

Ersättare har rätt att delta i överläggningarna men inte få sin mening antecknad i protokollet. 

§ 12 Växeltjänstgöring 

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får 
åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. 

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, 
får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna. 

§ 13 Inkallande av ersättare 

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde ska 
snarast anmäla detta till sekreteraren. Ordföranden, eller på dennes uppdrag sekreteraren, kallar 
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in den ersättare som står i tur att tjänstgöra. Nämnden kan själv besluta om annan ordning. 

§ 14 Ersättare för ordföranden 

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av 
sammanträde utser nämnden en annan ledamot att vid det tillfället vara ordförande. Den som 
varit ledamot i nämnden längst tid (ålderspresidenten) tjänstgör som ordförande tills ersättare har 
utsetts. 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en 
längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren 
fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

§ 15 Justering av protokoll 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Nämnden kan besluta att en paragraf i 
protokollet ska justeras omedelbart. 

§ 16 Reservation 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska 
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för 
justeringen av protokollet. 

§ 17 Delgivning 

Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan anställd som 
nämnden bestämmer. 

§ 18 Deltagande på distans 

Ledamöter och ersättare får delta i sammanträden på distans om särskilda skäl finns. 
Ordföranden avgör om en ledamot eller ersättare får delta på distans.  
 
Sådant sammanträde får endast genomföras om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på 
sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor.  
 
Ledamot eller ersättare ska senast fem dagar innan sammanträdet anmäla till nämndens 
sekreterare om deltagande på distans. Ordföranden får avgöra om deltagande får ske på distans 
och kan även medge, om det krävs för att säkra beslutsförheten, att anmälan sker vid senare 
tidpunkt än ovan angiven.  
 
Ledamöter och ersättare som avser att delta på distans ska i god tid före sammanträdet ha 
kontakt med förvaltningen för att säkerställa att de tekniska kraven går att möta. Den 
distansdeltagande ledamoten eller ersättaren ansvarar för att säkerställa att det finns en stabil 
internetuppkoppling. Om en distansdeltagande ledamot eller ersättare 
förlorar internetuppkopplingen eller på annat sätt förlorar de tekniska förutsättningarna för att 
delta i sammanträdet avgör ordföranden när en ersättare ska inträda. Närvarojusteringen får då 
ske även under ett pågående ärende.  
 
Den distansdeltagande ledamoten eller ersättaren ansvarar för att lokalen är anpassad så att 
obehöriga inte ska kunna ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  
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En nämnd får besluta om närmare bestämmelser om i vilka situationer deltagande på distans ska 
få ske och vad som ytterligare ska gälla för sådant deltagande. 
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Reglemente för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i 
Varbergs kommun 
 

§ 1 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ansvar  
 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för att det kommunala uppdraget inom 

nämndens ansvarsområde blir genomfört. 

 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ska med uppmärksamhet följa utvecklingen i de 

frågor som faller inom nämndens kompetensområde och ta de initiativ och lägga fram de förslag 

som nämnden finner påkallat. 

 

§ 2 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde  
 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarsområde omfattar skolformerna 

gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för 

vuxna samt det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar. 

 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar som verksamhetsansvarig nämnd för 

Centrum för Livslångt Lärande för yrkeshögskolan, för att i samarbete med andra lärosäten 

erbjuda högre utbildning (högskola) och för verksamheten inom Alexandersoninstitutet. 

 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarsområde omfattar arbetsbefrämjande åtgärder 

och integrationsfrågor som ingår i det kommunala uppdraget. 

  

§ 3 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens uppgifter  
 

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 ska utgöra verksamhetsansvarig nämnd för Centrum 

för Livslångt Lärande och ansvara för yrkeshögskolan, att erbjuda högre utbildning (högskola) i 

samarbete med andra lärosäten samt verksamheten inom Alexandersoninstitutet. 

 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ska fullgöra kommunens arbetsmarknads- och 

sysselsättningspolitiska insatser och därvid ansvara 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 ska på uppdrag från socialnämnden utföra beslutade 

insatser i form av praktik och andra kompetenshöjande insatser för den som får försörjningsstöd.   

 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ska utifrån kommunstyrelsens ledning och 

samordning arbeta med de integrationsfrågor som ingår i det kommunala uppdraget.  

 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ska i övrigt fullgöra de uppgifter som fullmäktige 

ålägger nämnden.  
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§ 4 Uppgifter med hänvisning till författningar  
 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för vad som föreskrivs i annan särskild 

författning inom nämndens ansvarsområde.  

 

§ 5 Övriga uppgifter  
 

Nämnden har till uppgift att  

- följa av fullmäktige fastställda mål för verksamheten  

- inom övergripande ramar och planeringsförutsättningar lämna förslag till budget för god 

ekonomisk hushållning  

- för nämndens verksamhetsgrenar fastställa ramar och förväntade resultat  

- ta initiativ till utveckling och effektivisering samt att tillse att angivna mål, program och planer 

kan genomföras  

- ansvara för en regelmässig uppföljning och utvärdering inom ansvarsområdet; för detta 

ändamål ska nämnden tillämpa en effektiv intern kontroll  

- inom sitt ansvarsområde svara för att aktuell allmän och riktad information lämnas till 

allmänheten  

- själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål eller ärenden inom nämndens 

verksamhetsområde samt i förekommande fall träffa förlikningsavtal  

- inom sitt verksamhetsområde avge de yttranden och lämna de upplysningar som begärs av 

fullmäktige, styrelsen eller annan nämnd  

- ansvara för nämndens personuppgifter och diarium  

- besluta om förvaltningsorganisation med beaktande av kommunövergripande principer och 

riktlinjer  

- handlägga remissvar från andra myndigheter, såvida inte ärendet är av principiell betydelse.  

 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsformer  

 

§ 6 Nämndens sammansättning 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden består av 11 ledamöter och 5 ersättare. 

§ 7 Ordföranden  
 

Det åligger ordföranden att  

1. leda nämndens arbete och sammanträden,  

2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,  

3. kalla ersättare,  

4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är beredda  

5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden,  

6. bevaka att nämndens beslut verkställs.  

 

§ 8 Presidium  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens presidium ska bestå av ordförande och vice 

ordförande.  

 

Vice ordförande ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den 

mån ordföranden anser att det behövs. 
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§ 9 Tid för sammanträde 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden sammanträder på tid och plats som nämnden 

bestämmer.  

Sammanträden ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller 

ordföranden anser att det behövs. 

§ 10 Kallelse till sammanträde 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen 

tillställs varje ledamot, ersättare och kommunalråden samt personalföreträdare med närvarorätt 

senast fem dagar före sammanträdesdagen. Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista samt 

ärendehandlingar enligt ordförandens bedömning.  

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt än vad som anges ovan. 

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den som varit 

ledamot i nämnden längst tid (ålderspresidenten) göra detta. 

§ 11 Ersättarnas tjänstgöring 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta ska en 

ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna 

tjänstgöra enligt den av fullmäktige bestämda ordningen. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om 

styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får dock den ersättare som står i tur att 

tjänstgöra träda in. 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 

ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

Ersättare har rätt att delta i överläggningarna men inte få sin mening antecknad i protokollet. 

§ 12 Växeltjänstgöring 

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får 

åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. 

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, 

får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna. 

§ 13 Inkallande av ersättare 

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde ska 

snarast anmäla detta till sekreteraren. Ordföranden, eller på dennes uppdrag sekreteraren, kallar 



4 

in den ersättare som står i tur att tjänstgöra. Nämnden kan själv besluta om annan ordning. 

§ 14 Ersättare för ordföranden

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av 

sammanträde utser nämnden en annan ledamot att vid det tillfället vara ordförande. Den som 

varit ledamot i nämnden längst tid (ålderspresidenten) tjänstgör som ordförande tills ersättare har 

utsetts. 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en 

längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren 

fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

§ 15 Justering av protokoll

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Nämnden kan besluta att en paragraf i 

protokollet ska justeras omedelbart. 

§ 16 Reservation

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska 

ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för 

justeringen av protokollet. 

§ 17 Delgivning

Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan anställd som 

nämnden bestämmer. 

§ 18 Deltagande på distans

Ledamöter och ersättare får delta i sammanträden på distans om särskilda skäl finns. 

Ordföranden avgör om en ledamot eller ersättare får delta på distans.  

Sådant sammanträde får endast genomföras om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på 

sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor.  

Ledamot eller ersättare ska senast fem dagar innan sammanträdet anmäla till nämndens 

sekreterare om deltagande på distans. Ordföranden får avgöra om deltagande får ske på distans 

och kan även medge, om det krävs för att säkra beslutsförheten, att anmälan sker vid senare 

tidpunkt än ovan angiven.  

Ledamöter och ersättare som avser att delta på distans ska i god tid före sammanträdet ha 

kontakt med förvaltningen för att säkerställa att de tekniska kraven går att möta. Den 

distansdeltagande ledamoten eller ersättaren ansvarar för att säkerställa att det finns en stabil 

internetuppkoppling. Om en distansdeltagande ledamot eller ersättare 

förlorar internetuppkopplingen eller på annat sätt förlorar de tekniska förutsättningarna för att 

delta i sammanträdet avgör ordföranden när en ersättare ska inträda. Närvarojusteringen får då 

ske även under ett pågående ärende.  

Den distansdeltagande ledamoten eller ersättaren ansvarar för att lokalen är anpassad så att 

obehöriga inte ska kunna ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  
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En nämnd får besluta om närmare bestämmelser om i vilka situationer deltagande på distans ska 

få ske och vad som ytterligare ska gälla för sådant deltagande. 



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 2020-11-09 1 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

§ 45 Dnr UAN 2020/0158 

6. Revidering av Attestreglemente

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden besluta 

1. Anta reviderad attestordning för utbildnings- och

arbetsmarknadsnämnden

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 

Revidering av attestordningen utifrån organisatoriska och 
verksamhetsmässiga förändringar.  

Förklaring till förändringarna: 
Ansvar 91010000: Kommunikationsenheten har flyttats från Campus 
Varberg  
till förvaltningens stab. 

Ansvar 91310000: Beloppet ändrat från 3 500 000 kr till 300 000 kr. 
ändringen beror på att hyran för Campus på ca 12 mnkr debiterats direkt 
till Campus. Nu går hyran via servicekontoret och vi debiteras månadsvis 
med en internhyra. 

Ansvar 91341000: Utökat belopp för rektor på yrkeshögskolan anpassat till 
nya förutsättningar. 

Ansvar 91400000, 9143000: Ny avdelning med avdelningschef för 
Vuxenutbildning, Integration och Arbetsmarknadsenhet (VIA). 
Avdelningschefen även chef för integrationsenheten. 

Ansvar 91410000: Nytt ansvar för arbetsmarknadsenheten när VIA 
bildades. 

Ansvar 91420000: Nytt ansvar för Vuxenutbildningen när VIA bildades. 

Beslutsunderlag 
Bifogade attestordning med bilagor 

Övervägande 
Fastställa en rimlig nivå för chefer och politisk ledning för att verksamheten 

ska fungera och inte innebära några risker för ekonomin. 

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



Beslutsförslag 1 (2) 
2020-09-30 Dnr: UAN 

2020/0158-1 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Dan Persson,  0340697074 

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 

Revidering av Attestreglemente

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden besluta 

1. Anta reviderad attestordning för utbildnings- och

arbetsmarknadsnämnden

Beskrivning av ärendet 
Revidering av attestordningen utifrån organisatoriska och 
verksamhetsmässiga förändringar.  

Förklaring till förändringarna: 
Ansvar 91010000: Kommunikationsenheten har flyttats från Campus Varberg 
till förvaltningens stab. 

Ansvar 91310000: Beloppet ändrat från 3 500 000 kr till 300 000 kr. 
ändringen beror på att hyran för Campus på ca 12 mnkr debiterats direkt till 
Campus. Nu går hyran via servicekontoret och vi debiteras månadsvis med en 
internhyra. 

Ansvar 91341000: Utökat belopp för rektor på yrkeshögskolan anpassat till 
nya förutsättningar. 

Ansvar 91400000, 9143000: Ny avdelning med avdelningschef för 
Vuxenutbildning, Integration och Arbetsmarknadsenhet (VIA). 
Avdelningschefen även chef för integrationsenheten. 

Ansvar 91410000: Nytt ansvar för arbetsmarknadsenheten när VIA bildades. 

Ansvar 91420000: Nytt ansvar för Vuxenutbildningen när VIA bildades.  

Beslutsunderlag 
Bifogade attestordning med bilagor 

Övervägande 
Fastställa en rimlig nivå för chefer och politisk ledning för att verksamheten 

ska fungera och inte innebära några risker för ekonomin. 
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2020-09-30 Dnr: UAN 2020/0158-

1 

Ekonomi och verksamhet 
Ingen ekonomisk påverkan 

Samråd 
Information till FSG 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 

Maria Gustafsson Dan Persson 

Förvaltningschef Administrativ chef 

Protokollsutdrag 



Attestordning 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
Antagen av Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden den 28 januari 2019, UAN §11 

Reviderat 2020-11-23 UAN § xx 

Bilagor: 

Attestreglemente för Varbergs kommun med tillämpningsanvisningar 



Detta dokument beskriver Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens 

attestordning. I förvaltningens attestordning framgår vilka beloppsgränser respektive person har rätt 

att attestera samt vilka personer man får delegera till. Till denna skrivelse finns bifogat två dokument

 som är framtagna centralt och som dels beskriver förfarandet vid attest, dels beskriver hur man 

ska tillämpa attestreglementet. Dessa båda dokument ligger till grund för förvaltningens 

hantering av attest.    

Det övergripande attestreglementet gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, 

inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig 

att förvalta och/eller förmedla. Med ekonomiska transaktioner avses transaktioner som 

bokförs i kommunens bokföringssystem enligt lagen om kommunal redovisning. Utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämndens attestordning ser ut som nedan.     

1. Leverantörsfakturor, interndebiteringar och utanordningar

Nämndsordförande har obegränsad attest. När det gäller nämndsordförandes personliga utlägg 

ska dessa attesteras av kommunens ekonomidirektör. Rätten att delegera fastställs i Utbildnings- 

och arbetsmarknadsnämndens delegeringsförteckning. 

Roll Ansvarskod Maxbelopp Får delegeras/överföras 
till 

Ordförande 90000000 Obegränsat Vice ordförande 
Förvaltningschef 91000000 3 000 000 kr Adm ch 
Enhetschef 91010000 300 000 kr FC, Adm. Ch, EC 
Administrativ chef 91100000 1 000 000 kr FC, avdelningschef, 

gymnasiechef 
Gymnasiechef 91200000 1 000 000 kr FC Adm. Ch, Controller 
Rektor 1 91210000 300 000 kr FC; Adm. Ch EC 
Rektor 2 91220000 300 000 kr FC, Adm. Ch EC 
Rektor 3 91230000 300 000 kr FC, Adm. Ch EC 
Rektor 4 91240000 300 000 kr FC, Adm. Ch EC 
Rektor 5 91250000 300 000 kr FC, Adm. Ch EC 

Avdelningschef CV 91300000, 91340000, 
91342000, 9135000 

1 000 000 kr FC Adm. Ch, Contoller 

Intendent/ 
enhetschef 

91310000 300 000 kr FC, Adm. Ch EC 

Rektor/enhetschef 91341000 1 000 000 kr FC, Adm. Ch EC 

Avdelningschef VIA 91400000, 91430000 1 000 000 kr FC, Adm. Ch 
Enhetschef 91410000 300 000 kr FC, Adm. Ch, EC 
Enhetschef 91420000 300 000 kr FC, Adm Ch. EC 

FC = Förvaltningschef     

Adm ch = Administrativ chef

EC = Enhetschef 



Beslutanderätt kan också överlåtas horisontellt i organisationen, exempelvis till en annan avdelning. I

 de fallen rör det sig dock inte om delegering i begreppets egentliga mening. Sådant överförande av 

beslutanderätt ska inte blandas samman med delegering.    

2. Avrop och beställningar inom ramavtal

Attestnivåer för godkännande av beställningar och avrop på befintliga avtal. 

Roll Beställningsbelopp 

Förvaltningschef 10 000 000 kr 

Avdelningschef, gymnasiechef, adm. chef   1 000 000 kr 

Enhetschef      100 000 kr 

Samordnare eller annan av chef utsedd 
person 

Ska framgå i separat beställarlista 

3. Beställningar utom ramavtal

Attestnivåer för godkännande av beställningar utanför avtal, upphandling. Regleras i Utbildnings-                               

och arbetsmarknadsnämndens delegeringsförteckning. 

Roll Beställningsbelopp 

Arbetsutskott 3 000 000 kr 

Förvaltningschef  1 500 000 kr 

Avdelningschef, gymnasiechef, adm. Ch.     200 000 kr 

4. Representation.

Attestnivåer för representation. Deltagare har inte rätt att beslutsattestera sina egna kostnader. 

Överstiger representationskostnaden 50 000 kr ska det attesteras av kommundirektör.  

Roll Maxbelopp 

Ordförande 50 000 kr 

Förvaltningschef 50 000 kr 

Avdelningschef, gymnasiechef, adm chef 30 000 kr 

Enhetschef 15 000kr 

5. Egna kostnader

Med egna kostnader avses: egna utlägg, resekostnader, mobiltelefoner, egna kurser till högre bel

opp (typ ledarskapsutbildningar och liknanade). En underställd ska inte attestera en överordnads

 utlägg.  

Egna kostnader för Roll 

Ordförande Ekonomidirektör 

Förvaltningschef Ordförande 

Avdelningschef, gymnasiechef, adm. chef Förvaltningschef 

Enhetschef Avdelningschef 

Övriga Närmast överordnad chef 
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1 § Omfattning 

Interna transaktioner, mellan nämnder i kommunen, där acceptans av varan 

eller tjänsten gjorts i förväg genom beställning eller avtal kan undantas från 

kravet på attest. Attesten kan här anses ha blivit gjord i samband med 

tecknandet av avtal, abonnemang eller liknande. Innan registrering görs ska 

beslutsattestant ges möjlighet att kontrollera underlaget. 

2 § Dokumentation 

Attesten ska dokumenteras genom namnteckning eller digital signatur. 

3 § Åtgärder 

Om brister i kontroll uppmärksammas ska dessa meddelas till 

förvaltningsledning. 

4 § Samband 
Eftersom attestreglementet är beroende av flera andra policys och riktlinjer är 
det viktigt att förvaltningarna utbildar sina attestanter löpande. 

5 § Målsättning 
Det behöver inte vara personen som tar emot varan eller tjänsten som gör 
mottagnings- eller granskningsattesten. Är så inte fallet ska den som gör det i 
dennes ställe ha någon form av dokumenterad bekräftelse från personen som 
tagit emot varan eller tjänsten. Bekräftelsen ska arkiveras under samma 
tidsperiod som fakturan den avser. 
 
Kontroll att transaktionen följer kommunens policys och riktlinjer ska göras 
redan vid beställningstillfället. 

6-9 § Ansvar 

Ekonomikontoret ansvarar för att vid behov lämna förslag till förändringar av 

reglementet och tillämpningsanvisningen samt för eventuell tolkning av dessa.  

 

Förteckningen över beslutsattestanter ska innehålla uppgift om samtliga 

attestberättigade inom nämndens verksamhetsområde med namnteckningsprov. 

Förteckningen ska även innehålla nämndens beslut om begränsningar i 

attesträtt med hänsyn till beloppsstorlek, krav på två i förening, krav på 

kompletterande stickprov eller avsteg från de jävsregler och den 

ansvarsfördelning som följer av § 10 i reglementet.  

 

I direkt anknytning till attestförteckningen ska nämndens 

tillämpningsanvisningar och samtliga beslut som fattas om attesträtt, av 

nämnden eller på delegation, finnas förvarade på ett överskådligt sätt.  

 

Attestförteckning ska förutom att finnas på respektive förvaltning också 

överlämnas vid förändring till ekonomikontoret. 
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Om det inte är lämpligt att rapportera om brister till närmast överordnad chef, 

kan rapport istället lämnas till förvaltningschefen, kommunens 

ekonomidirektör eller lämplig ekonom på förvaltningen. 

10 § Kontroller 

Mottagnings- och 

Granskningsattest 

Mottagnings- och granskningsattestant ska vara 

anställd i kommunen. Kontroll ska ske av att vara 

eller tjänst har mottagits eller levererats till 

överenskommen mängd och kvalitet.  

Beslutsattest Beslutsattest är, i regel, kopplad till budgetansvar. 

Beslutsattest ska förutom pris och avtal även innefatta 

kontroll av att övriga formella beslut som krävs är 

fattade (t.ex. fastställande av taxa, investeringsbeslut, 

följsamhet mot riktlinjer och policys m.m.) och att 

transaktionen ryms inom beslutad budget. I 

beslutsattesten ingår kontroll av att mottagnings- och 

granskningsattest är utförd.  

Behörighetsattest I pappersbaserade rutiner ska behörighetskontrollen 

inkludera kontroll av behörighet mot 

attestförteckning. Kontroll ska ske av signatur och 

ansvarskod på avstämningslista eller motsvarande. 

Om det i IT-baserade rutiner finns funktioner för 

kontroll av behörigheter ersätter denna den manuella 

behörighetsattesten. 

11 § Kontrollens utformning 

Ansvarsfördelning Nämnd kan utarbeta egna tillämpningsanvisningar 

och besluta om undantag från dessa krav om 

kompletterande kontroller istället sätts in, 

t.ex. för kommunintern handel. Kompletterande

kontroller ska utföras där eventuella oegentligheter

kan få allvarliga konsekvenser.

Stickprovskontroller ska också göras på områden som 

kan missbrukas 

(till exempel livsmedels- och handkasseinköp, 

mobiltelefonabonnemang och medelsförvaltning). 

Vilka stickprov som ska göras och hur ofta dessa ska 

göras ska framgå av respektive nämnds 

internkontrollplan. 
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Undantag från attestreglementet gäller följande 

transaktioner om de kompletteras med 

rutinbeskrivning och stickprov på respektive nämnd. 

- Abonnemangsfakturor som hanteras av

fakturahanteringssystemets rutin för

periodiska fakturor och där fakturan föregås av

ett avtal undertecknat av behörig person.

- Omföring av tidigare attesterad transaktion

inom behörigt område.

- Interna intäkter/ kostnader som föregås av

skriftligt avtal

Respektive nämnd ansvarar för att kompletterande 

kontroller sker så att det säkerställs att allt som ska 

betalas blir betalat till rätt belopp och villkor. 

Respektive nämnd har också ansvar för att 

kompletterande kontroller sker så att det säkerställs att 

allt som ska faktureras blir fakturerat till rätt belopp 

och villkor. 

Kompetens Respektive nämnd ansvarar för att varje attestant har 

tillräcklig insikt och kunskap om uppgiften 

Integritet Det är inte lämpligt att underordnad personal 

beslutsattesterar överordnads utgifter av personlig 

karaktär. 

Nämndsordförande attesterar förvaltningschefs 

utgifter av personlig karaktär. Ekonomidirektör 

attesterar nämndsordförandes utgifter av personlig 

karaktär med undantag för kommunstyrelsen. Vice 

ordförande i kommunstyrelsen attesterar 

kommunstyrelsens ordförandes utgifter av personlig 

karaktär.  
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Jäv Med närstående avses medlem i familj och andra nära 

anhöriga, det vill säga make och maka, 

sammanboende, registrerad partner, barn, barnbarn, 

föräldrar samt svärsöner och svärdöttrar. 

Med utgifter av personlig karaktär avses egna utlägg, 

resekostnader, mobiltelefoner, egna kurser etc. Deltar 

attestanten som en av flera är det tillåtet att även 

attestera den del som avser en själv. 

Det är vars och ens ansvar att i förekommande fall 

tolka jävsfrågan så strikt som möjligt. 

Dokumentation För pappersbaserade rutiner är huvudregeln att 

samtliga attester ska dokumenteras genom varaktig 

påskrift på verifikationen. Minimikravet är att 

beslutsattest alltid ska skrivas på verifikationen medan 

övriga attester om det är praktiskt lämpligt kan 

dokumenteras på annat sätt. Sådan dokumentation, 

t.ex. följesedel eller mottagningsattesterat köpkvitto

vid kortköp, ska på ett varaktigt sätt fästas på

verifikaten eller sparas på ett överskådligt sätt lika

länge som verifikatet.

Av nämnden beslutade kompletterande kontroller ska 

på ett liknande sätt dokumenteras med avseende på 

omfattning, utfall och vem som utfört kontrollen. 

För IT-baserade rutiner ska minst användarnamn och 

lösenord anges för attest. IT-systemet ska innehålla 

aktuell och historiska data över vem och vilka som får 

göra och har gjort attester. 

Kontrollordning Mottagnings- eller granskningsattest ska i 

normalfallet ske före beslutsattest och först därefter 

ska behörighetsattest ske. Behörighetsattest får aldrig 

göras av den som beslutsattesterar. 

Mottagnings- eller granskningsattest får ske efter 

beslutsattest i de fall då ett IT-system automatiskt 

matchar beställningen (som då är beslutsattesterad i 

förväg) mot en inleverans utan anmärkning. 
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12 § Kontrollansvariga 

Nämnd får delegera rätten att utse beslutsattestant samt rätten att besluta om 

eventuella kompletterande kontroller till förvaltningschef. Nämnden behöver 

inte utse personer till alla attestmoment då detta kan bli opraktiskt att hantera. 

Nämnden kan därför välja att utse enbart beslutsattestanter. Om 

kontrollansvaret knyts till en befattning ska det finnas rutiner för att säkerställa 

vem som innehar befattningen vid varje given tidpunkt. 

13 § Genomförda kontroller 

Framkommer felaktigheter i genomförda kontroller ska dessa av förvaltningen 

utsedd person hanteras, dokumenteras och rapporteras.  
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Dnr: 

1 § Omfattning 

Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, 

inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen 

ålagts eller åtagit sig att förvalta och/eller förmedla. 

Med ekonomiska transaktioner avses transaktioner som bokförs i kommunens 

bokföringssystem enligt lagen om kommunal redovisning.  

Med attest menas att intyga att kontroll utförts utan anmärkning. 

2 § Dokumentation 

Attesten ska dokumenteras genom namnteckning eller digital signatur. 

3 § Åtgärder 

Om brister i kontroll uppmärksammas ska dessa meddelas till 

förvaltningsledning. 

4 § Samband 

Följande policyer och reglementen har samband med detta reglemente; 

finanspolicy, kredit- och kravpolicy, placeringspolicy för donationsmedel, 

policy för mutor och jäv, upphandlingspolicy och riktlinjer för inköp och 

upphandling.  

Övriga dokument som har samband är tillämpningsanvisningar till 

attestreglemente. 

5 § Målsättning 

Målsättningen med reglerna för kontroll av ekonomiska transaktioner är att 

säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende: 

Prestation att varan eller tjänsten har levererats till eller från 

kommunen, och/eller att transaktionen i övrigt 

stämmer med avtalade villkor 

Bokföringsunderlag att verifikationen uppfyller kraven enligt god 

redovisningssed  

Betalningsvillkor att betalning sker vid rätt tidpunkt 

Bokföringstidpunkt att bokföringen sker vid rätt tidpunkt och i rätt 

redovisningsperiod  

Kontering att transaktionen är rätt konterad 
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Beslut  att transaktionen är godkänd av behörig beslutsfattare 

och följer kommunens policys och riktlinjer. 

 

I den mån som fel ändå uppstår är målsättningen att dessa ska upptäckas och 

åtgärdas så snart som möjligt. 

6 § Kommunstyrelsens ansvar 

Kommunstyrelsen ansvarar för utfärdandet av gemensamma 

tillämpningsanvisningar till detta reglemente. Kommunstyrelsen ansvarar 

också för övergripande uppföljning och utvärdering och för att vid behov ta 

initiativ till förändring av dessa regler. 

7 § Nämndernas ansvar 

Kommunens olika nämnder ansvarar för att antagna regler och 

tillämpningsanvisningar avseende detta reglemente följs. Varje nämnd ska 

årligen planera och genomföra kontroller av efterlevnad av reglementet. Varje 

nämnd ska därutöver vid behov utfärda ytterligare tillämpningsanvisningar för 

sitt verksamhetsområde. Varje nämnd svarar för att upprätthålla aktuella 

förteckningar över utsedda beslutsattestanter. 

8 § Förvaltningschefens ansvar 

Förvaltningschefen ansvarar för att attestförteckningen är aktuell. 

Förvaltningschefen ansvarar inom nämndens verksamhetsområde för att 

kontrollansvariga är informerade om reglerna och anvisningarnas innebörd. 

Förvaltningschefen ansvarar också att vid behov ta fram ytterligare 

tillämpningsanvisningar. Dessa ska fastställas av nämnden. 

9 § Kontrollansvarigs ansvar 

Kontrollansvarigs uppgift är att tillämpa fastställda anvisningar samt att när 

brister upptäcks rapportera dessa till närmast överordnad chef eller annan enligt 

fastställd rutin. 
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Dnr: 

10 § Kontroller 

Attest krävs av minst två personer. Behörighetsattesten kan ersättas i digitala 

flöden med kontroll mot attestdatabas.  

Mottagnings- eller 

granskningsattest 

Kontroll att vara eller tjänst mottagits eller levererats 

till överenskommen kvalitét och kvantitet. 

Beslutsattest Kontroll att pris överensstämmer med avtal, att 

behöriga beslut finns, att betalningsvillkoren är 

uppfyllda samt att konteringen är korrekt. Dessutom 

ska verifikationen kontrolleras att den uppfyller 

lagstiftningens krav. 

Behörighetsattest Kontroll att attest skett av behöriga personer 

11 § Kontrollens utformning 

Kontrollrutinen ska utformas så att den interna kontrollen inom 

respektive nämnd är tillräcklig. Vidtagna kontrollåtgärder ska vara 

anpassade till transaktionens art så att kontrollkostnaden står i rimlig 

proportion till riskerna. Vid utformning av kontrollrutinerna ska följande 

krav beaktas: 

Ansvarsfördelning Ansvarsfördelningen ska vara tydlig. 

Huvudregeln är att ingen person ensam ska 

hantera en transaktion från början till slut. 

Kompetens Den som har rollen att utföra en kontrollåtgärd 

ska ha tillräcklig kompetens för uppgiften. 

Integritet Den som utför kontroll av en annan person, särskilt 

av beslut, ska ha en självständig ställning mot den 

kontrollerade. 

Jäv Den som utför kontrollen får ej kontrollera in- 

och utbetalningar till sig själv eller närstående. 

Detsamma gäller utgifter av personlig karaktär. 

Detta innefattar också bolag och föreningar där 

den kontrollansvarige eller denne närstående 

har ägarintressen eller ingår i ledningen. 

Dokumentation Vidtagna kontrollåtgärder ska dokumenteras på 

ändamålsenligt sätt. 
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Dnr: 

Kontrollordning De olika kontrollmomenten ska utföras i en 

logisk ordning så att effekten av en tidigare 

kontrollåtgärd inte förtas av en senare 

kontrollåtgärd. 

12 § Kontrollansvariga 

Respektive nämnd utser beslutsattestanter. Ersättare för beslutsattestant är dels 

överordnad eller en eller flera utsedda ersättare. Attesträtten knyts till person 

eller befattning med angivande av eventuella begränsningar till 

ansvarsområden.  

Rätten att ensam attestera enskild transaktion inom ramen för tilldelat ansvar 

kan begränsas till ett belopp som nämnden fastställer. Transaktion över 

beloppsgräns ska attesteras av två i förening eller enligt nämndens 

delegationsordning. Nämnden fastställer i beslut vem som är berättigad att 

utföra kompletterande attest. 

13 § Genomförda kontroller 

Attest innebär att intyga att kontroll skett med önskat resultat. Viktigt är att 

reglera vad som ska ske när kontrollen leder till att felaktigheter upptäcks. 

Obligatoriska manuella kontroller som utförts med godkänt resultat ska 

dokumenteras genom attest. Attest dokumenteras i enlighet med 

tillämpningsanvisningarna. Maskinellt utförda kontroller ska framgå av 

systemdokumentation och behandlingshistorik. 

Om kontrollansvarig inte kan godkänna en ekonomisk transaktion så ska den 

som beslutat om kontrollen underrättas om inte annat framgår av 

tillämpningsanvisningarna. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

§ 47 Dnr UAN 2020/0176 

7. Förlängning av befintligt avtal med Varbergs
Föreningsservice

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden besluta 

1. Förlänga befintligt avtal med Varbergs Föreningsservice för att gälla

hela 2021.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 

Befintligt avtal upphör att gälla 2020-12-31. Målet var att under 2020 se 
över avtalet mellan Varbergs Föreningsservice och utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden.  

Förutsättningarna för avtalet förändrades under 2020 med anledning av 
Arbetsförmedlingens förändrade arbetssätt och organisation, samt även 
coronapandemin och dess påverkan på samhället i stort och föreningar i 
synnerhet.   

Beslutsunderlag 
Avtalsförslaget är bifogat  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Avdelningschef för VIA 

Föreningsservice 



Beslutsförslag 1 (2) 
2020-10-21 Dnr: UAN 

2020/0176-1 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Christer Allestad,    

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 

Förlängning av befintligt avtal med Varbergs 

Föreningsservice

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden besluta 

1. Förlänga befintligt avtal med Varbergs Föreningsservice för att gälla

hela 2021.

Beskrivning av ärendet 
Befintligt avtal upphör att gälla 2020-12-31. Målet var att under 2020 se över 
avtalet mellan Varbergs Föreningsservice och utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden.  

Förutsättningarna för avtalet förändrades under 2020 med anledning av 
Arbetsförmedlingens förändrade arbetssätt och organisation, samt även 
coronapandemin och dess påverkan på samhället i stort och föreningar i 
synnerhet.   

Beslutsunderlag 
Avtalsförslaget är bifogat 

Ekonomi och verksamhet 
Kostnaden för att ytterligare förlänga avtalet är budgeterat för 2021. 

Samråd 
Samråd och dialog har förts med styrelsen för Varbergs Föreningsservice. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 

Maria Gustafsson Christer Allestad 

Förvaltningschef Avdelningschef 

Protokollsutdrag 
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Avdelningschef för VIA 

Föreningsservice 
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POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER. E-POSTADRESS

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

TELEFAX WEBBPLATS

432 80 Varberg  0340-10184 www.varberg.se

Avtal mellan utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden och 

Varbergs Föreningsservice. 
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1. Parter

Mellan utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och Varbergs Föreningsservice 

träffas följande avtal. 

2. Uppdrag för Varbergs Föreningsservice

Verksamhetsmål 

 Att tillsammans med medlemsföreningarna arbeta för arbetsplatser med

bra och anpassad arbetsmiljö för personer med arbetsnedsättning.

 Att svara upp mot medlemsföreningars behov av personal

 Att varje anställd ska ha en aktuell arbetsbeskrivning

 Att arbeta efter en modell för att säkerställa att föreningen får information

om vad funktionsnedsättningen hos personen innebär, för förmågan att

kunna utföra arbetet.

 Att verka för att personal med lönebidrag återgår ordinarie arbetsmarknad

alternativt studier.

 Att ska öka antalet anställda från dagens 75 personer.

 Att 80 % av önskade placeringar av ungdomstjänst skall erbjudas plats.

 Att Varbergs Föreningsservice ska aktivt arbeta för att 5 % av de anställda

ska gå vidare till arbete eller studier.

Syfte 

 Att arbeta för att erbjuda anställningar inom föreningslivet för arbetslösa i

Varbergs kommun som har någon form av arbetsnedsättning, och genom

det rätt till ett lönebidrag genom Arbetsförmedlingen.

 Att underlätta för föreningar att kunna ha anställdpersonal genom att

Varbergs Föreningsservice är arbetsgivare och sköter all hantering med

lön, kollektivavtal, kontakt med myndigheter mm.

 Att tillhandahålla arbetslag som utför praktiska arbeten för

medlemsföreningar.

 Att undersöka möjlighet att ordna platser i föreningar till ungdomar som

dömts till ungdomstjänst.

 Att undersöka möjlighet att ordna arbetspraktikplatser i

medlemsföreningar.

3. Uppföljning

 Utvärdering av anställningarna inom föreningslivet, i enlighet med

Varbergs Föreningsservice syfte, sker gemensamt årligen.

 Årligen lämna verksamhetsberättelse med årsredovisningen till

utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen.

 Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen kommer efter 2020 års

slut att göra en fördjupad uppföljning av verksamheten och det

ekonomiska resultatet, och i samband med det även begära in en rapport

om det fortsatta utvecklings- och förändringsarbete gått till exempel med
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en anpassning av stadgarna. 

 

 

 

4. Statistik 

Varje kvartal ska Varbergs Föreningsservice lämna statistikunderlag till 

utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, enligt nedan. 

 Totalt antal anställda med lönebidrag. 

 De anställdas kön och ålder där ålder anges i tidsintervaller. 

 Totalt antal personer med lönebidrag som har nyanställts.  

 Totalt antal personer med lönebidrag som har omplacerats. 

 Totalt antal personer med lönebidrag där anställningen har avslutats. 

 Antal föreningar med placerad personal. 

 Antal nytillkommande föreningar med placerad personal. 

 Antal önskade placeringar för ungdomar som dömts till 

ungdomstjänst. 

 Antal ungdomar som dömts till ungdomstjänst och som erbjudits en 

plats i förening. 

 Antal förmedlade arbetspraktikplatser i medlemsföreningar. 

Begäran om statistikuppgifter kan komma att ändras under avtalsperioden. 

5. Aktiviteter  

Följande aktiviteter ska Varbergs Föreningsservice erbjuda 

 Anställningar i form av anpassat arbete med lönebidrag 

 Arbetspraktik 

 Ungdomstjänst 

 

6. Avtalstid 

Avtalet gäller från och med 2021-01-01 till och med 2021-12-31. 

 

7. Ersättning 

Varbergs Föreningsservice erhåller en fast ersättning om 2 650 000 kr för år 

2018.  Denna ersättning indexregleras årligen enligt punkt 9 nedan. 

 

Utöver denna fasta ersättning utgår en rörlig ersättning med 2 944 kr per 

anställning och månad. Denna ersättning är oförändrad under avtalsperioden. 

 

8. Betalningsvillkor 

Faktura skickas månadsvis bestående av; 

 En tolftedel av den fasta ersättningen. 

 Rörlig ersättning utifrån antal anställningar för innevarande månad. 

Antal aktuella anställningar bifogas fakturan. 
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Faktura skall skickas till; 

 

Varbergs Kommun  

VBG914 

Box 1122 

432 15 Varberg 

 
9. Index 

Avtalade ersättningar är fasta fram till kommande årsskifte och justeras årsvis 

per 31/12 utan utförarens begäran. Ersättningen justeras med 

omsorgsprisindex (OPI) som fastställs och publiceras av Sveriges Kommuner 

och Landsting. Definitivt OPI för innevarande år ligger till grund för 

omräkning av nästkommande års ersättning. 

 

10. Uppsägning av avtal 

Avtalet upphör vid avtalsperiodens slut utan föregående uppsägning. Om 

avtalet sägs upp, av någondera parten, innan avtalsperiodens slut är 

uppsägningstiden tre månader. Uppsägningen skall vara skriftlig. 

 
11. Tvist 

Tvist rörande tillkomst, tolkningar eller tillämpning av detta avtal eller 

rörande övriga till avtalet hänförliga frågor, som inte kan lösas, skall avgöras i 

allmän svensk domstol. 

 
 

 

För utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden För Varbergs Föreningsservice 

 

 

 

    Varberg 2020-    

 

 

 

 

Eva Pehrsson-Karlsson    

Ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden  

 

Varberg 2020- 
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Sammanfattning

Kvalitetsrapport för Campus Varberg utgör en del av det systematiska
kvalitetsarbetetpå huvudmannanivå. Kvalitetsrapporten följer upp nyckeltal och
verksamhet inom yrkeshögskolan, Alexandersoninstitutetoch högre utbildning
med syfte att förbättra och utveckla verksamheten.

Rapporten visar att verksamheten inom yrkeshögskolan till stora delar följer de
trender och tendenser som kan ses ur ett nationellt perspektiv. Det är generellt
fler kvinnor än män som läser på yrkeshögskolan. I Varberg gäller dock det
motsatta. Den höga andelen män beror på att yrkeshögskolan i Varbergerbjuder
många utbildningar inom teknik och tillverkning samt samhällsbyggnad och
byggteknik. Yrkeshögskolan i Varberg hade en något högre examensgrad än riket
2018.

Inom Alexandersoninstitutet pågår en radolika projekt som syftar till att
tillvarata utvecklingsbehov kopplade till det regionala näringslivet. Ett projekt
som fått stor uppmärksamhet är Futures by Design, som är bakgrunden till
aktiviteten Halland Tech Week som genomfördes för första gången under oktober
2020. Aktiviteten syftade till att samla halländska teknikföretag under en vecka
och genomföra inspirerande och kunskapsspridande aktiviteter för branschen.

Campus Varberg har, liksom många andra aktörer, påverkats av den rådande
coronapandemin. Undervisning har till stora delar bedrivits på distans och övriga
anpassningar av verksamheten har gjorts för att följa gällande direktiv och
rekommendationerföratthindra smittspridning.

Ett antal utvecklingsområden lyfts i kvalitetsrapporten. Bland annat avser
Campus Varberg att arbeta vidare för att möta en ökad efterfrågan på
utbildningar inom befintliga lokaler. Detta kräver ett lösningsorienterat
arbetssätt och en hög grad av flexibilitet, där inte minst distansutbildningar är en
viktig fråga att arbeta vidare med. Därutöver är det viktigtatt utveckla det
systematiska kvalitetsarbetet, fortsatt skapa utbildningar inom yrkeshögskolan
som möter regionens kompetensbehov och tydligare kommunicera och sprida
värdefullt arbete inom Alexandersoninstitutet. Det är även viktigtattbibehålla
och utveckla kontakter med högskolor-och universitet med syfte att på Campus
Varberg kunna erbjuda utbildningar som möter efterfrågad kompetens inom
regionen.
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Utbildnings-och arbetsmarknadsförvaltningeni Varberg
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Viktoria Thonäng
Verksamhetsutvecklare
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Inledning

Campus Varberg består av verksamheterna yrkeshögskola,
Alexandersoninstitutet och högre utbildning.

Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet tar Campus Varberg årligen
fram en kvalitetsrapport. Syftet med rapporten är att följa upp och analysera
verksamhetens resultat och kvalitet och identifiera utvecklingsområden.
Rapporten följs upp genom nyckeltal samt verksamhetens egen beskrivning och
analys.

Kvalitetsrapporten för Campus Varberg fokuserar på uppföljningen av
verksamheten inom yrkeshögskolan och projektverksamheten inom
Alexandersoninstitutet. Utbildningsanordnarna förhögre utbildning, det vill säga
högskole-och universitetsutbildningar, ansvarar själva för kvaliteten och
uppföljningen av sina respektive verksamheter.
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Campus Varberg

Campus Varberg består av yrkeshögskolan(YH)som Varbergs kommun är
huvudman för. Därutöver ansvarar Campus Varberg för verksamheten inom
Alexandersoninstitutet(AI)och tillhandahåller lokaler, service och support samt
viss marknadsföring för högskole-och universitetsutbildningar som drivs av
andra lärosäten.

Campus Varberg verkar för att vara en mäklare och mötesplats för det livslånga
lärandet samt en motor för den regionala utvecklingen.

Yrkeshögskolan (YH)

Yrkeshögskolans uppdrag är atterbjuda kvalificerade utbildningar som är
skräddarsydda utifrån arbetslivets behov. De kan bedrivas av både privata och
offentliga utbildningsanordnare. Det är Myndigheten för yrkeshögskolan som
beslutar om vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan.Ansökan om att få
bedriva utbildning inom yrkeshögskolangörs årligen.

Inom yrkeshögskolan varvas teori med praktik på de flesta utbildningarna.
Praktiken kallas för LIA (Lärande iarbete) och är förlagd ute på en arbetsplats.

Yrkeshögskolani Varberg är den största yrkeshögskolan i länet.

4.1 Pågående utbildningar

Hösten 2020 startades 12 utbildningar inom yrkeshögskolan. Ett nytt koncept
med enkortare utbildning inom yrkeshögskolanstartar även under hösten 2020
som riktar sig mot redan yrkesverksamma i behov av kompetensutveckling eller
omställning. Under hösten 2020 kommer det även vara möjligtatt söka
utbildning till bygglovshandläggare med start våren 2021.
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Sökbara utbildningar 2020 

Utbildning Form för genomförande Antal 

platser 

Logistiker  30 

Komposittekniker Sänds även till Campus Västra 

Skaraborg och Kunskapskällan i 

Ronneby 

20 

Mjukvaruutvecklare Levereras av Folkuniversitetet 20 

Systemutvecklare.NET Levereras av Folkuniversitetet 20 

Elkonstruktör  20 

Järnvägsprojektör  20 

VVS-ingenjör  20 

Drifttekniker biogas och 

vattenrening 

 20 

Solenergiprojektör 

specialisering solceller 

 20 

Energitekniker specialisering 

vindkraft 

 20 

Byggingenjör  20 

Bygglovshandläggare Ges i samverkan med Campus 

Västra Skaraborg 

8 

Laborant Ges i samverkan med Campus 

Västra Skaraborg 

10 

Moderna JavaScript-ramverk: 

React 

Kort utbildning. Levereras av 

Folkuniversitetet 

20 

 

Konkurrensen om att få starta utbildningar inom yrkeshögskolan är hög. 

Myndigheten för yrkeshögskolan beviljar cirka 25 procent av de ansökningar som 

årligen kommer in.  

 

Campus Varberg har skickat in nio ansökningar 2020, fem så kallade omsök, det 

vill säga ansökan om att få bedriva utbildning som tidigare beviljats, och fyra 

ansökningar om nya utbildningar. Beslut från myndigheten för yrkeshögskolan 

lämnas i slutet av januari 2021. 

 

Omsök 

 Elkonstruktör 

 Energitekniker vindkraft  

 Medicinsk sekreterare  

 Mjukvaruutvecklare  

 Systemutvecklare. NET   
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Nya ansökningar 

 Inköpare 3.0 (privat/offentlig sektor)  

 IT-infrastrukturtekniker inriktning säkerhet  

 IT-projektledare  

 Projektledare Hållbarhet 

4.2 Statistik 

Under 2019 expanderade yrkeshögskolan kraftigt i landet och andelen behöriga 

sökande ökade med 22 procent. Även i Varberg har antal studerande på 

yrkeshögskolan ökat. Antal behöriga sökande (unika personer) per 

utbildningsplats i Varberg ligger på samma nivå som för riket, det vill säga 1,8 

sökande per utbildningsplats.  

 

Nationell statistik visar att 63 200 personer studerade inom yrkeshögskolan 

2019. Av dessa studerade 532 personer på yrkeshögskolan i Varberg. 

 

 
 

Det är fler kvinnor än män som studerar på yrkeshögskoleutbildningar sett ur ett 

nationellt perspektiv. De behöriga sökandens val av utbildningsområde skiljer sig 

mellan könen. Kvinnor utgör en stor majoritet av de sökande till utbildningar 

inom hälso- och sjukvård samt socialt arbete. Män söker i högre utsträckning än 

kvinnor till utbildningar inom teknik och tillverkning samt data/IT. 
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På Campus Varberg erbjuds många utbildningar inom teknik och tillverkning 

samt samhällsbyggnad, vilket har fått till följd att det är en högre andel män än 

kvinnor som studerar på yrkeshögskolan i Varberg.  

 

 
 

Examensgraden för YH i Varbergs kommun låg år 2018 på 77 procent, vilket är 5 

procentenheter högre än riket.  

 

 
 

Såväl i riket som i Varbergs kommun är det en högre andel kvinnor som tar 

examen.  
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Examengraden för yrkeshögskolan i Varberg skiljer sig åt mellan olika 

utbildningar. Byggingenjör och medicinsk sekreterare har en relativt hög 

examensgrad, medan den är något lägre för VVS-ingenjör och energitekniker 

specialisering vindkraft.  

 

Nationell statistik visar att 93 procent av de som tog examen 2018 från 

yrkeshögskolan var i arbete året efter examen. 71 procent av dessa hade ett jobb 

som helt eller till största del överensstämde med utbildningen. Av de som tog 

examen från yrkeshögskolan på Campus Varberg 2018 var 97 procent i arbete 6 

månader efter examen. 93 procent av dessa hade ett jobb som överensstämde helt 

eller till större del med utbildningen. 

4.2.1 Enkätresultat avseende nöjdhet 

Campus Varberg genomför årligen en enkätundersökning där trivsel och nöjdhet 

bland de studerande på yrkeshögskolan följs upp. Undersökningen som 

genomfördes 2019 visar att 93 procent av de som svarade på enkäten instämde 

helt eller delvis på frågan om man är nöjd med tillgänglighet och bemötande 

avseende lärare samt kvaliteten på undervisningen. 

 

På frågan om man har fått information kring utbildningens innehåll och vilka 

kursmål och betygskriterier som gäller för alla olika kurser instämde 95 procent 

helt eller delvis i frågan. 
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Yrkeshögskolan har därmed en hög andel studerande som är nöjda med
kvaliteten på undervisningen och en hög andel som anser att informationen
avseende innehåll i kurser är god. Detta är positiva resultat som är viktiga att följa
i det fortsatta systematiska kvalitetsarbetet för attupprätthålla en god kvalitet i
verksamheten.

Projekt inom Alexandersoninstitutet (AI)

Alexandersoninstitutet(AI) arbetar med att samordna och tillvarata
utvecklingsbehov kopplade till det regionala näringslivet. Verksamheten inom AI
drivs genom EU-finansierade projekt. EU-projekten har en tradition av att rikta
sig till offentliga organ som har till uppgift att skapa tillväxt. På
Alexandersoninstitutet har en modell skapats där företagen kan involveras i EU-
projekt utan att belastas av den tunga byråkrati som projekten innebär.Modellen
innebär att Alexandersoninstitutet stödjer nätverk av företag genom att söka,
administrera och rapportera projekt så att företagen kan fokusera på innehållet i
projektaktiviteterna.

Uppföljning av projekten sker inom respektive projekt och redovisas tilldet
programkontor som beviljat medel till projektet.

5.1 Pågående projekt

Nedan beskrivs pågående projektinom Alexandersoninstitutet.Projekt inom
Alexandersoninstitutet kopplar på olika vis till de utbildningar som finns på
Campus Varberg.

Scandinavian Growth Creators(SGC)
Med hjälp av projektet Scandinavian Growth Creatorsska studenter kunna
utveckla sina entreprenöriella och innovativa färdigheter, tillsammans med
mikroföretag. Målet är att 1 000 studenter ska delta i projektet och att 42 nya
jobb ska skapas. Projektet involverar svenska och danska samarbetspartners,
bland annat Aalborg Universitet och Chalmerstekniska högskola.

Projektet finansieras av Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak och pågår mellan 1
augusti 2019 och 31 augusti 2022.

Efterfrågad kompetensutveckling (EKU)
Projektet Efterfrågad kompetensutveckling syftar till att lyfta näringslivet i
Halland, företagens kapacitet och hur offentlig sektor kan stötta i det livslånga
lärandet. Inom ramen för projektet testasett antal modeller för att hitta relevanta
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och attraktiva former för företag att delta i kompetensutvecklande åtgärder. 

Projektets resultat förväntas ge goda insikter i hur förväntan på framtida 

lärmiljöer ser ut för att möta dessa på ett bra sätt.  

 

Projektet finansieras genom Tillväxtverket och pågår mellan 16 mars 2020 och 28 

februari 2023. 

 

Smartup Accelerator 

Projektet Smartup Accelerator riktar sig mot innovationssystem inom ekologisk 

hållbarhet. Projektet är ett samarbete runt Östersjön som syftar till att förbättra 

innovationsaktörernas färdigheter och leda till utvecklandet av nya idéer och 

företag som kan bidra till minskad miljöbelastning. 

 

Projektet finansieras genom Interreg Baltic Sea Region Programme och pågår 

mellan 1 november 2017 och 31 oktober 2020. 

 

Building Competences for Competitive Companies (COM3)  

Projektet Building Competences for Competitive Companies handlar om hur 

lokala och regionala myndigheter kan stötta små och medelstora företag när det 

gäller digitalisering. Genom att underlätta den digitala infrastrukturen och bidra 

med kompetens ska företag i Halland kunna få stöd i att bli mer 

konkurrenskraftiga.  

 

Projektet involverar samarbetspartners från sju europeiska länder, bland annat 

Holland, Belgien och Storbritannien. 

 

Projektet finansieras genom Interreg North Sea Region och pågår mellan 1 juli 

2019 och 31 december 2022.  

 

Scandinavian Sustainable Circular Constructions (S2C) 

Projektet Scandinavian Sustainable Circular Constructions syftar till att höja 

kunskapsnivån och förändra attityden till hållbart byggande. Målet är att fler 

hållbara och energieffektiva offentliga byggnader ska byggas. Projektet följer 

byggnationerna i tre länder: en ny yrkesskola i Grimstad i Norge, Borne- og 

Ungeuniversitet i Aalborg kommune på Jylland samt Hoppet i Göteborgs 

kommun.  

 

Under hösten 2020 kommer elever vid Barn- och fritidsprogrammet på Peder 

Skrivares Skola (PS) få ta del av projektet genom föreläsning och uppgifter i 

samband med deras arbetsplatsförlagda lärande (APL). 
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Projektet finansieras genom Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak och pågår 

mellan 1 oktober 2019 och 30 september 2022. 

 

Futures by Design (FBD) 

Projektet Futures by Design syftar till att möjliggöra för små och medelstora 

företag att förnya, växa eller förändra sin produktivitet genom tillgång till data 

och analys. Projektet utgår från en modell framtagen i Holland utifrån vilken 

Campus Varberg bland annat startat upp Datalabb Halland där studenter från 

Högskolan i Borås, Högskolan i Halmstad och Campus Varberg tittar på 

möjligheter för små och medelstora företag att använda sin data för att utveckla 

sin verksamhet.  

 

Futures by Design är också bakgrunden till aktiviteten Halland Tech Week som 

genomfördes för första gången under oktober 2020. Aktiviteten syftade till att 

visa på konkreta möjligheter med ny teknik och digitalisering för att stärka 

Hallands innovations- och entreprenörskapsförmåga inom tech. Region Halland 

medfinansierade aktiviteten som genomfördes tillsammans med bland annat 

Högskolan i Halmstad, Almi, Coompanion och TEK.  

 

Projektet finansieras genom Interreg North Sea Region Programme och pågår 

mellan 7 januari 2019 och 6 januari 2022. 

 

Digiwestum 

Projektet Digiwestum syftar till att öka den digitala mognaden hos lärcentrum i 

Västsverige. Målet är att utveckla möjligheterna att ta emot och sända 

distansutbildningar i samverkan med andra lärosäten.  

 

Projektet finansieras genom Europeiska Socialfonden och ska pågå under 2021. 

5.2 Högre utbildning 

Campus Varberg tillhandahåller lokaler, service och support samt viss 

marknadsföring för högskole- och universitetsutbildningar som drivs av andra 

lärosäten. Ett tätt och nära samarbete med dessa lärosäten är viktigt för att 

säkerställa att utbildningar som bedrivs på Campus Varberg är attraktiva.  Ansvar 

för uppföljningen av utbildningarnas resultat och kvalitet åligger respektive 

utbildningsanordnare.  

 

 

 



13

Pågående utbildningar
Utbildning Lärosäte
Handelsekonomiprogrammet Högskolan i Skövde
Event Management Högskolan i Borås
Förskollärarutbildning Högskolan i Borås
Grundlärarutbildning med inriktning mot
arbete i fritidshem

Högskolan i Borås

Sjuksköterskeprogrammet Högskolan i Halmstad
Studie-och yrkesvägledarutbildning Malmö Universitet

Händelser under året

Nedan beskrivsstörre händelser under året på Campus Varberg.

6.1 Coronapandemin

Verksamheten på Campus Varberg påverkades, liksom många andra
verksamheter, kraftigt av coronapandemin. Campus Varberg har arbetat aktivt
med att anpassa verksamheten utifrån gällande rekommendationer och riktlinjer
och ställde snabbt omundervisningen till distansundervisning.

6.2 För studenter

Stipendier finansierade av Sparbanksstiftelseni Varberghar under året delats ut
till studerandepå Campus Varbergför att belöna initiativ och engagemang.

De studerande har under året haft möjlighet att ansöka till
mentorskapsprogrammet och matchas med en handplockad mentor från
näringslivet. Programmet startade under hösten 2020 och kommer att pågå till
våren 2021.

Studerandevid Campus Varberg har även haft möjlighet att söka stöd för
utlandsstudier via Erasmus+. Möjligheterna att kunna göra detta har dock varit
begränsade till följd av coronapandemin.

Campus Varberg har genomfört åtta öppna föreläsningar finansierade av
Sparbanksstiftelsen i Varberg. De öppna föreläsningarna är gratis och öppna för
alla. Höstens föreläsningar genomfördes i digital form med anledning av
coronapandemin.
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Under våren 2020 arrangerade Campus Varberg en utbildningsmässa där ett 40-

tal utställare inom eftergymnasial utbildning deltog. Mässan genomförs årligen 

och riktar sig främst till elever på Peder Skrivares skola (PS) men är öppen för 

alla. Cirka 1 000 personer besökte 2020-års utbildningsmässa.  

 

Under våren 2020 arrangerades även en inspirationsdag för studie- och 

yrkesvägledare i Halland. Syftet med dagen var att informera om Campus 

Varbergs verksamhet och utbud. Inspirationsdagen återkommer årligen för att 

säkerställa att studie- och yrkesvägledare har uppdaterad information om 

Campus Varberg och aktuella utbildningar. 

 

De utbildningsmässor som Campus Varberg brukar delta på har ställts om till 

digitala event och äger främst rum under hösten 2020. 

6.3 Hållbarhet 

I november 2020 planeras för Green Week Varberg där Campus Varberg är 

medarrangör tillsammans med Peder Skrivares skola (PS). Eventets syfte är att 

belysa vikten av hållbarhet och cirkulär ekonomi. Eventet sammanfaller med 

Black Friday som är en stor shopping- och readag. 

6.4 Forskning 

Under 2020 har Campus Varberg fått möjlighet att utlysa forskningsstipendium 

finansierade av Sparbanksstiftelsen i Varberg. Elva ansökningar från fyra olika 

lärosäten som Campus Varberg samarbetar med har inkommit. Ett urval har 

gjorts och ambitionen är att starta upp fyra olika forskningsprojekt under våren 

2021. 

6.5 Halland Tech Week 

Halland Tech Week genomfördes för första gången under oktober 2020. 

Aktiviteten syftade till att visa på konkreta möjligheter med ny teknik och 

digitalisering för att stärka Hallands innovations- och entreprenörskapsförmåga 

inom tech. Halland Tech Week riktar sig till företag och organisationer, studenter 

och allmänhet. Cirka 1 200 personer anmälde sig till Halland tech week som 

bestod av både fysiska och digitala event. 
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Utvecklingsområden

Nedan redovisas identifierade utvecklingsområden inom Campus Varberg.

7.1 Utmaningar med anledning av ökad efterfrågan på
utbildningar

Rådande situation och en påskyndad lågkonjunktur har lett till en ökad
efterfrågan på utbildning. Campus Varberg behöver skapa en organisation som
kan möta den ökade efterfrågan utifrån de förutsättningar som finns.
Verksamheten har idag en maxkapacitet att ta emot kring 1800 studerande.
Möjligheten att växa inom befintliga lokaler behöver ses över och det finns behov
av att skapa en ökad flexibilitet som också möter förändrade förväntningar på
genomförandet av undervisningen.Lokaler behöver anpassas för att Campus
Varberg ska kunna vara en mötesplats och därmed en motor för utbildning och
utveckling, såväl lokalt som regionalt.

7.2 Ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete

Ett ändamålsenligtkvalitetsarbete är viktigt för att synliggöra
utvecklingsområden inom verksamheten. På Campus Varberg pågår en översyn
av det systematiska kvalitetsarbetet. Ambitionen är att forma ett ändamålsenligt
kvalitetsarbete som på ett tydligt sätt fångar upp verksamhetens
utvecklingsbehov. Arbete pågår med att identifiera relevanta nyckeltal för
verksamheten och ambitionen är även att systematiserauppföljningen av
nyckeltalen i kommunens gemensamma beslutsstödsystem.

7.3 Yrkeshögskolan (YH)

Inom yrkeshögskolan är valav utbildning relativt könsbundet. Kvinnor utgör en
stor majoritet av de sökande till utbildningar inom hälso-och sjukvård samt
socialt arbete. Män söker i högre utsträckning än kvinnor till utbildningar inom
teknik och tillverkning, samhällsbyggnad och byggtekniksamt data/IT. Campus
Varberg vill bidra till att bryta könsbundna utbildnings-och yrkesval och avser
att arbeta aktivt och strategiskt för att attrahera både män och kvinnor till
samtliga utbildningar.

Ett utvecklingsområde är att i högre utsträckning kunna fylla samtliga
utbildningsplatserinom yrkeshögskolan. I detta arbete är det viktigt med en
tydlig kommunikation rörande vad yrkeshögskolan erbjuder för utbildningar och
hur möjligheterna till arbete ser ut efter avslutad utbildning.
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Det finns ett behov av att bredda utbudet av utbildningar. I dagsläget är många 

utbildningar av teknisk karaktär och ett mål är att kunna erbjuda fler 

utbildningar inom områden som försäljning, administration och besöksnäring. 

En ökad bredd av utbildningar är viktigt för att kunna möte regionens behov av 

kompetens.  

 

Arbete med att skapa flexibla lösningar pågår ständigt. Ett ökat fokus framöver 

kommer att ligga på att skapa en hög grad av tillgänglighet för studerande, där 

flexibla lösningar med korta utbildningar och distansutbildningar är viktiga 

områden att arbeta vidare med.  

 

Befintliga samarbets- och samverkansforum rörande kompetensförsörjning 

behöver fortsätta att utvecklas för att med gemensamma krafter kunna möta 

regionens kompetensbehov.  

7.4 Alexandersoninstitutet (AI) 

En viktig framgångsfaktor för projekten inom Alexandersoninstitutet har varit de 

synergieffekter som skapats mellan olika projekt och verksamheter. Inte minst då 

det funnits möjlighet att skapa delaktiviteter i flera olika projekt mot en större 

gemensam aktivitet. För att stärka Campus Varbergs roll som mäklare, 

mötesplats och motor undersöker Alexandersoninstitutet hur projektmål och 

aktiviteter tydligare kan kopplas till lokala, regionala, nationella och europeiska 

strategier. 

 

Alexandersoninstitutet har även som ambition att utveckla tydliga modeller för 

omvärldsbevakning och behovsinventering. Syftet är att i högre utsträckning 

kunna se och matcha möjligheter i olika utlysningar av projekt. 

 

Alexandersoninstitutet behöver arbeta vidare med att utveckla kommunikation 

av olika pågående projekt i syfte att säkerställa att projektens goda effekter är till 

gagn för så många aktörer (exempelvis näringsliv, civilsamhälle och kommunala 

verksamheter) som möjligt. Kommunikation och spridning av olika projekt är en 

grundförutsättning för att Alexandersoninstitutet ska kunna vara en given aktör i 

samhällsutvecklingen.  
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7.5 Högre utbildning 

Campus Varberg har som ambition att förbättra och tydliggöra 

samordningsrollen mellan lärosäten och studerande. Syftet är att skapa fler 

naturliga kontaktytor kring samverkan och utveckling av befintliga och framtida 

högskole- och universitetsutbildningar vid Campus Varberg. Det är viktigt att 

bibehålla och utveckla samarbete med olika högskole- och universitet för att  

kunna möta behovet av efterfrågad kompetens inom regionen. 
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1. Sammanfattning
Peder Skrivares skola (PS) är ett starkt varumärke. Gymnasieskolan erbjuder ett brett 

utbud av utbildningar, med hög kvalitet, vilket stödjer Varbergs vision om att 

”förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar”. Kvaliteten 

i samtliga utbildningar är god och ska bibehållas och utvecklas. Samarbete med 

näringslivet för att göra utbildningarna adekvata för arbetsmarknaden är väsentligt.   

Varberg är en starkt växande kommun. Den kommunala gymnasieskolan måste 

förberedas för att kunna möta fler elever. Enligt prognos läsår 20/21 kommer 

elevantalet vara cirka 1 800 elever, och läsåret 29/30 2 678, dvs en ökning med 37 

procent jämfört med idag. PS elevantal har under 2019, och 2020, motsvarat cirka 80 

procent av det totala antalet ungdomar i ålder 16–19 i Varbergs kommun.  

PS erbjuder grundläggande behörighet till högskola inom ramen för samtliga 

program, oavsett om eleven inledningsvis väljer ett yrkesprogram eller ett 

högskoleförberedande program. Möjligheterna till lärlingsutbildningar ska fortsätta 

utvecklas. 
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2. Inledning
Utbildning- och arbetsmarknadsförvaltningen har tagit fram en strategisk plan för PS 
för 2020 – 2030. Planen ska följas upp och revideras årligen i november och utgår 
från Varbergs kommuns vision ”Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem 
att uppnå sina drömmar”. 

Den framtagna planen ska innehålla ekonomiska förutsättningar, lokalförsörjning, 
kompetensförsörjning, samt beskriva hur den kommunala gymnasieskolan erbjuder 
attraktiva utbildningar som möter behov på arbetsmarknaden och motsvarar 
elevernas efterfrågan. 

Idag finns cirka 1 800 elever på PS. Elevunderlaget kommer att öka enligt framtagna 
prognoser, och invånarantalet i Varberg förväntas stiga till cirka 80 000 invånare år 
2032. Det behöver förberedas för fler elevplatser inom den kommunala 
gymnasieskolan.  

Det är viktigt att värna om den uppbyggda kompetens som finns på PS och att 
vidareutveckla den samt att främja modernt ledarskap i ändamålsenliga lokaler. 
Synergieffekterna av samarbetsmöjligheter i hela nämnden ska tillvaratas. 

För perioden 2020–2023 har PS arbetat fram en utvecklingsplan som är en 
konkretisering av utbildning- och arbetsmarknadsnämndens beslutade mål. PS 
utvecklingsplan innehåller följande prioriterade områden: 

 Hållbar skola

 Framgångsrik undervisning

 Likvärdig undervisning för alla

 Det professionella lärandet

PS arbetar med ledorden kunskap, kreativitet och mångfald, grundade på Varbergs 
vision, Kommunfullmäktiges mål samt skolans uppdrag.  

För att säkerställa fortsatt goda resultat behöver arbetet med kompetensutveckling 
för pedagogisk utveckling få fortgå i enlighet med nu gällande verksamhetsplan och i 
god samverkan med förskole- och grundskoleförvaltningen. 
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3. Peder Skrivares skola idag
PS har idag fem enheter som är uppbyggda kring rektor, elevhälsa samt för enhet 1–3 

även biträdande rektor. Varje enhet är byggd kring den programstruktur som 

beslutats. Samarbete sker mellan enheterna inom övergripande områden, i syfte att 

erbjuda en likvärdig utbildning för varje enskild elev. 

Direkt under gymnasiechef ligger skolbibliotek, Steget vidare (KAA), vaktmästeri och 

administration. Programstrukturen under enheterna ser ut enligt följande: 

Enhet 1 

 Samhällsprogrammet

 Ekonomiprogrammet

 Handelsprogrammet

 Restaurang och livsmedelsprogrammet

 Vård- och omsorgsprogrammet

Enhet 2 

 Naturvetenskapliga programmet

 Estetiska programmet

 Teknikprogrammet

Enhet 3 

 Bygg- och anläggningsprogrammet

 Barn- och fritidsprogrammet

 El- och energiprogrammet

 Fordonsprogrammet

 Industritekniska programmet

 VVS- och fastighetsprogrammet

Enhet 4 

 Individuella programmet

 Specialpedagogiskt team

Enhet 5 

 Gymnasiesärskolan

 Komvux som särskild utbildning
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Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Peder Skrivares skola 

3.1 Programstruktur Peder Skrivares skola 
Antalet platser som ska erbjudas per program och inriktning kommer beslutas av 
nämnd varje läsår i november utifrån den omvärldsanalys och den elevprognos som 
tas fram av förvaltningen.  

Med anledning av den utredning (SOU 2020:33 Gemensamt ansvar – en modell för 

planering och dimensionering av gymnasial utbildning) som presenterats 2020 av 

regeringens särskilda utredare kan programutbud och dimensionering av 

utbildningsplatser behöva komma att justeras. Några beslut rörande utredning har 

ännu inte fattats. 

Program 2020 
Antal 
platser 

Barn- och fritidsprogrammet (BF) 24 
Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) 48 
Ekonomiprogrammet (EK) 90 
El- och energiprogrammet (EE) 28 
Estetiska programmet 32 
Fordon- och transportprogrammet (FT) 32 
Handels- och administrationsprogrammet 
(HA) 32 
Industritekniska programmet (IN) 16 
Naturvetenskapsprogrammet (NA) 79 
Naturvetenskapsprogrammet inriktning 
estet (NAVE) 17 
Restaurang- och livsmedelsprogrammet 
(RL) 24 
Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) 90 
Teknikprogrammet (TE) 96 
VVS- och fastighetsprogrammet (VF) 14 
Vård- och omsorgsprogrammet (VO) 24 
Totalt antal platser 646 
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Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Peder Skrivares skola 

4. Övergripande strategier
För att ligga i framkant och för att möta framtida behov har fyra övergripande 
strategier tagits fram. Det är viktigt att hålla i och ut i ett utvecklingsarbete, varför 
arbetet med dessa strategier måste förädlas och fördjupas inför framtiden. 

4.1 Framtidsbereda 
Programutbudet erbjuder Varbergs ungdomar ett brett utbud av utbildningar, och 

det är viktigt att även fortsättningsvis kunna erbjuda det. 

I jämförelse med liknande kommuner, länet och riket har Varbergs kommun en 

högre andel gymnasieelever på yrkesprogram och en lägre andel gymnasieelever på 

introduktionsprogram. Målsättningen är att alla elever i Varbergs kommun ska få sitt 

förstahandsval tillgodosett. Idag väljer drygt 80 procent att läsa på PS. 

Programmen behöver organiseras för att skapa synergieffekter mellan enheterna. 

Detta ska också skapa möjlighet till samarbete mellan program. Ett gott exempel är 

hur industrielever och teknikelever samarbetar i olika kursmål. Möjligheter till 

samarbete mellan el- och energiprogrammet och fordons- och transportprogrammet 

bör också utvecklas för att ytterligare möta framtidens teknik.  

Andra synergier som bör beaktas i planeringen av nya utbildningsplatser är 

samverkan mellan program som innehållsmässigt är lika till sin karaktär. 

Restaurang- och livsmedel och hotell- och turismprogrammen är två program där det 

finns stora möjligheter till synergier både vad gäller planering av tjänsteunderlag som 

möjligheter till samplanering för pedagogiska vinster.  

Ytterligare en aspekt som särskilt bör beaktas är individuella programmen och 

gymnasiesärskolans möjligheter till nära samverkan med de nationella programmen 

på gymnasieskolan.  

För individuella programmen är målet att snabbt få ut elever till nationella program 

samt olika utbildningsvägar mot yrkesprogrammen.  

För gymnasiesärskolans del handlar det om olika projekt tillsammans med 

gymnasieskolan, samt möjligheter för elever inom gymnasiesärskolan att, vid enstaka 

tillfällen, beredas möjlighet att läsa hela, eller delar av, kurser på de nationella 

programmen på gymnasieskolan.  
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Inför läsåret 2021/2022 förbereds för uppstart av hotell- och turismprogrammet. 

Detta har varit efterfrågat under en längre tid av näringslivet i Varberg och planering 

och dimensionering av den utbildningen kommer att ske i nära samverkan med 

näringslivet i Varberg. 

Nedan framgår prognos för framtida dimensionering. 

Höstterminen 2020 är cirka 1 800 elever inskrivna på PS. Antalet elever på gymnasieskolan 
och gymnasiesärskolan motsvarar 83 procent av populationen av ungdomar 16–19 år i 
Varbergs kommun. Beräkningen av antalet elevplatser kommande år baseras på att PS ska 
bereda plats för samma procentandel som idag. Hur elevfördelningen per program kommer 
att se ut 2030 är för tidigt att säga. Kommunen måste enligt prognos bereda för cirka 900 
elevplatser i årskurs 1 2030. 

Varberg är en inflyttningskommun, befolkningen ökar och hittills även etablering av företag. 
Kommunen har hög efterfrågan på kompetens inom bland annat byggsektorn, vård och 
omsorg, IT-bransch, restaurangbransch och fordonsbransch. Gymnasieskolan utbildar inom 

Program 
Antal 
platser 

2021 

Barn- och fritidsprogrammet (BF) 24 30 
Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) 48 48 
Ekonomiprogrammet (EK) 90 112 
El- och energiprogrammet (EE) 28 28 
Estetiska programmet (ES) 32 32 
Fordon- och transportprogrammet (FT) 32 32 
Handels- och administrationsprogrammet (HA) 32 30 
Hotell- och turismprogrammet ev. lärling (HT) 0 16 
Industritekniska programmet (IN) 16 16 
Naturvetenskapsprogrammet (NA) 79 79 
Naturvetenskapsprogrammet inriktning estet 
(NAVE) 17 

17 

Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) 24 24 
Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) 90 112 
Teknikprogrammet (TE) 96 96 
VVS- och fastighetsprogrammet (VF) 14 14 
Vård- och omsorgsprogrammet (VO) 24 24 
Totalt antal platser 646 710 
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Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Peder Skrivares skola 

dessa områden. Tillsammans med vuxenutbildningen kan PS förse arbetsmarknaden med de 
kompetenser som efterfrågas.  

PS behöver fortsatt arbeta med skolutveckling inom ramen för det systematiska 
kvalitetsarbetet och mål satta för verksamheten. Hållbarhetsfrågorna kommer att utgöra ett 
viktigt fokus framöver.  

Skola och arbetsliv är beroende av varandra. Det är viktigt att sprida kunskap om vad som 
kännetecknar dagens arbetsmarknad och behov, samt vilka utbildningar som 
gymnasieskolan har möjlighet att erbjuda.  

Då det gäller kompetensförsörjning och resurser handlar det inte endast om att utbilda 
arbetskraft, det handlar även om egen kompetensförsörjning till skolan. Idag är lärarbristen 
ett känt faktum, och skolan behöver skapa en verksamhet som är attraktiv att arbeta i, en 
verksamhet som präglas av nytänkande, modernt ledarskap och driv, för att locka kompetent 
personal att verka i den kommunala gymnasieskolan. Med kompetent och motiverad 
personal kommer Varbergs kommun kunna skapa bästa möjliga möte för lärande, och på så 
sätt öka måluppfyllelse och ge ungdomar en kvalitativt god utbildning. 

Det är viktigt att i samarbete med högre utbildning skapa målbilder för ungdomar. På PS 
erbjuds möjligheten att på samtliga nationella program, dvs även yrkesprogram, erhålla 
grundläggande behörighet till högskola eller universitet. Detta har visat sig vara ett viktigt 
incitament för att ungdomar ska våga välja yrkesprogram. De vet redan på förhand att de 
kommer kunna ta sig vidare i utbildning, om de så önskar. Det är av yttersta vikt att 
samverkan mellan ungdomsgymnasiet och vuxenutbildningen fortsätter att utvecklas för att 
säkerställa att människor blir anställnings- och antagningsbara. 

Pandemin Covid-19 har visat att utbildningsväsendet måste vara beredd på att snabbt kunna 
ställa om efter nya förutsättningar. Flexibilitet kring hur undervisning bedrivs är viktigt samt 
verksamhetens förmåga att anpassa efter nya riktlinjer och beslut.  

Idag sker en samverkan i Hallandsregionen för att på ett tillfredställande vis möta den 
kompetensförsörjning som krävs i framtiden. Varberg deltar i Kompetensråd Halland, 
Teknikcollege Halland samt Vårdcollege Halland. 

4.2 Attrahera och bibehålla 
Det är viktigt att informera om de utbildningar som erbjuds på PS. Marknadsföringsmaterial 
tas fram och revideras årligen som samhällsinformation till elever på grundskolan inför 
deras val till gymnasieskolan. Det är av betydelse att alla som arbetar på PS har en 
uppfattning om vad som erbjuds på skolan. I samarbetet och dialogen med näringslivet och 
omgivande samhälle ska det vara enkelt att kommunicera och informera kring de 
utbildningar som anordnas. Stolthet ska genomsyra verksamheten. 
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Peder Skrivares skola 

Regelbundna informationsträffar erbjuds grundskolans studie- och yrkesvägledare (SYV) för 
att ge elever god information inför sina val av utbildning. Det är viktigt att omvärldsbevaka 
och att i ett nära samarbete med näringslivet identifiera vilka behov som finns i framtiden 
och hur utvecklingen skapar nya yrken och utvecklar de yrken som finns. 

Programutbudet ska spegla omvärldens behov i framtiden. PS erbjuder flertalet 
yrkesprogram. Yrkesprogram är trendkänsliga och ibland kostnadsdrivande utbildningar 
som emellertid betalar sig eftersom de leder till anställning efter avslutad utbildning, som 
därmed genererar skatteintäkter.  

Varje enhet ges möjlighet att omfördela medel för att kunna låta program övervintra något 
år, när utbildningarna tillfälligt har minskat elevunderlag.  

Elever ska i möjligaste mån tillgodoses med sitt förstahandsval. Med ökad motivation ökar 
förutsättningarna för att eleverna färdigställer sin utbildning inom tre år.  

Sedan höstterminen 2019 erbjuder PS möjlighet för elever med mycket stora behov av 
särskilt stöd att läsa inom ramen för IM med stöd av ett specialpedagogiskt team. Detta har 
varit framgångsrikt, och på sikt behöver PS också utveckla möjligheter att läsa i anpassad 
form även på nationella program. 

4.3 Kvalitetssäkra 
Arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet är en ständig process som syftar till kvalitet i 
undervisningen, tydligt fokus på det kompensatoriska uppdraget samt det demokratiska 
perspektivet.  

Gymnasiechefen har i uppdrag att, med stöd av rektorerna, hålla ihop PS totala verksamhet, 
det vill säga: 

 Budget

 Systematiskt kvalitetsarbete

 Utbud av utbildningar

 Följa utveckling av lokalbehov

 Kompetensförsörjning

Varje enhet har tagit fram en verksamhetsplan utifrån den förvaltningsövergripande 
verksamhetsplanen. De lokala verksamhetsplanerna ses över och revideras årligen i 
samband med terminsslut då beslut om nya åtgärder beslutas av rektor för den enskilda 
enheten.   
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PS har idag 15 förstelärare som bistår skolledningen i det systematiska kvalitetsarbetet. Det 
handlar om att identifiera utvecklingsområden, tolka och analysera statistik, samt kvalitativa 
undersökningar av undervisningens kvalitet. PS har också en förstelärare som arbetar med 
FN:s globala hållbarhetsmål.  

4.4 Resursutnyttjande och förutsättningar 
Förvaltningen har en resursfördelningsmodell som utgår från riksprislistan. Det är av 
yttersta vikt att fördelning utgår från och ligger i paritet med riksprislistan. Vissa 
yrkesprogram är mer kostnadsdrivande. Varbergs kommun har valt att driva dessa 
yrkesprogram för att i kommunen förse arbetsmarknaden med den kompetens som behövs i 
framtiden. Programmen drivs med framgång. 

Arbete pågår med att se över nuvarande resursfördelningsmodell. 

4.5 Lokaler 
Tidigare var PS en av Sveriges största skolor med drygt 2 000 elever. Då ägde undervisning 
rum i flera andra lokaler utöver PS. Kontrakt med Tolken där Fordonsprogrammet bedriva 
finns fram till 2026-06-30, därefter måste andra lokaler tas fram om Varbergs kommun 
fortsatt ska erbjuda detta program.  

PS bedriver idag undervisning i PS lokaler samt på Rosenfredsskolan, PS Idrottshall, 

Påskbergsskolans idrottshall, Hus 11, Wic-hallen, Tolken samt Arena Varberg. Kapaciteten i 

nuvarande lokalbestånd uppgår till cirka 1 700–1 900 elever beroende på programstruktur. 

Elevantalet kommer enligt prognos att öka framgent.  
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I ett växande Varberg ökar invånarantalet och därmed elevunderlaget. Enligt prognos 

uppgår invånarantalet 2032 till 80 000, då behöver det finnas strategier redan nu för hur 

kommunen fortsatt möter behovet av utbildningsplatser.  

En behovsanalys har under 2019 beslutats av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och 

under 2020 har arbetet med åtgärdsval påbörjats av samhällsutvecklingskontoret på 

kommunstyrelsens förvaltning.  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

§ 46 Dnr UAN 2020/0163 

11. Dimensionering utbildningsplatser 
2021/2022

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
besluta 

1. Godkänna förslag till programutbud och antal utbildningsplatser

2021/2022.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 

Inför läsåret 2021/2022 ska programutbud på Peder Skrivares skola 
fastställas. Information gällande programutbud ska innehålla vilka 
program som ska erbjudas samt hur många utbildningsplatser som ska 
finnas. Förslag till programutbud inför gymnasievalet 2021 utökas med 
Hotell- och turismprogrammet. 
Program Antal 

platser 
2020 

Antal platser 
2021 

Barn- och fritidsprogrammet (BF) 24 30 
Bygg- och anläggningsprogrammet 
(BA) 

48 48 

Ekonomiprogrammet (EK) 90 112 
El- och energiprogrammet (EE) 28 28 
Estetiska programmet 32 32 
Fordons- och transportprogrammet 
(FT) 

32 32 

Handels- och 
administrationsprogrammet (HA) 

32 30 

Industritekniska programmet (IN) 16 16 
Naturvetenskapsprogrammet (NA) 79 79 
Naturvetenskapsprogrammet 
inriktning estet (NAVE) 

17 17 

Restaurang- och 
livsmedelsprogrammet (RL) 

24 24 

Hotell- och turismprogrammet 0 16 
Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) 90 112 
Teknikprogrammet (TE) 96 96 
VVS- och fastighetsprogrammet (VF) 14 14 
Vård- och omsorgsprogrammet (VO) 24 24 
Totalt 646 710 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag den 7 oktober 2020. 

Övervägande 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

Programutbudet inför valet till ungdomsgymnasiet och Gymnasiesärskolan 

hösten 2021 föreslås utökas med Hotell och turismprogrammet. Viss 

revidering av platser sker inför 2021. Beräkningen av antalet 

utbildningsplatser är gjord utifrån hur stor procentandel av eleverna i 

åldrarna 16-18 som valt Peder Skrivares skola tidigare år. Då denna 

procentandel legat omkring 80 procent föreslås antalet utbildningsplatser 

även fortsättningsvis motsvara denna procentandel. 

 

Antalet platser ses över för att matcha beräknat antal sökande elever. 

Viktigt att beakta är att antalet platser kan komma att förändras efter 

preliminära valet och omvalsperioden i syfte att öka elevers möjligheter till 

förstahandsval. Om beslutade antal platser kommer att behöva utökas eller 

minskas kommer detta att lyftas till nämnden för beslut gällande 

förändringen för aktuellt program. 

 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Peder Skrivares skola (PS) 
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Dimensionering utbildningsplatser 2021/2022

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden besluta 

1. Godkänna förslag till programutbud och antal utbildningsplatser

2021/2022.

Beskrivning av ärendet
Inför läsåret 2021/2022 ska programutbud på Peder Skrivares skola 
fastställas. Information gällande programutbud ska innehålla vilka program 
som ska erbjudas samt hur många utbildningsplatser som ska finnas. Förslag 
till programutbud inför gymnasievalet 2021 utökas med Hotell- och 
turismprogrammet. 

Program Antal platser 
2020 

Antal platser 
2021 

Barn- och fritidsprogrammet (BF) 24 30 
Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) 48 48 
Ekonomiprogrammet (EK) 90 112 
El- och energiprogrammet (EE) 28 28 
Estetiska programmet 32 32 
Fordons- och transportprogrammet 
(FT) 

32 32 

Handels- och 
administrationsprogrammet (HA) 

32 30 

Industritekniska programmet (IN) 16 16 
Naturvetenskapsprogrammet (NA) 79 79 
Naturvetenskapsprogrammet inriktning 
estet (NAVE) 

17 17 

Restaurang- och livsmedelsprogrammet 
(RL) 

24 24 

Hotell- och turismprogrammet 0 16 
Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) 90 112 
Teknikprogrammet (TE) 96 96 
VVS- och fastighetsprogrammet (VF) 14 14 
Vård- och omsorgsprogrammet (VO) 24 24 
Totalt 646 710 



2 (2) 
2020-10-07 Dnr: UAN 2020/0163-

2 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag den 7 oktober 2020. 

Övervägande
Programutbudet inför valet till ungdomsgymnasiet och Gymnasiesärskolan 

hösten 2021 föreslås utökas med Hotell och turismprogrammet. Viss 

revidering av platser sker inför 2021. Beräkningen av antalet 

utbildningsplatser är gjord utifrån hur stor procentandel av eleverna i åldrarna 

16-18 som valt Peder Skrivares skola tidigare år. Då denna procentandel legat

omkring 80 procent föreslås antalet utbildningsplatser även fortsättningsvis

motsvara denna procentandel.

Antalet platser ses över för att matcha beräknat antal sökande elever. Viktigt 

att beakta är att antalet platser kan komma att förändras efter preliminära 

valet och omvalsperioden i syfte att öka elevers möjligheter till förstahandsval. 

Om beslutade antal platser kommer att behöva utökas eller minskas kommer 

detta att lyftas till nämnden för beslut gällande förändringen för aktuellt 

program. 

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

Samråd 
Ärendet tas upp i FSG 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 

Maria Gustafsson Tobias Ramstedt 

Förvaltningschef Gymnasiechef 

Protokollsutdrag 
Peder Skrivares skola (PS) 



12. Förvaltningen informerar



13. Delegeringsbeslut

Anmälan om kränkande behandling 

Delegeringsbeslut UAN 2020/0153-1 Anmälan om kränkande behandling, rektor Lars 

Kyllergård 

Delegeringsbeslut UAN 2020/0153-2 Anmälan om kränkande behandling, rektor Lars 

Kyllergård 

Delegeringsbeslut 

Delegeringsbeslut UAN 2020/0165-3 Beslut att inte yttra sig i ärende som nämnden inte är 

berörd av, förvaltningschef Maria Gustafsson 

Delegeringsbeslut UAN 2020/0178-4 Beslut att inte yttra sig över ärende som nämnden inte 

är berörd av, förvaltningschef Maria Gustafsson 

Delegeringsbeslut UAN 2020/0179-5 Beslut att inte yttra sig i ärende som nämnden inte är 

berörd av, förvaltningschef Maria Gustafsson 

Delegeringsbeslut UAN 2020/0173-1 Avstängning elev, rektor Ulf Anderberg 

Delegeringsbeslut UAN 2020/0173-2 Beslut om avstängning av elev, rektor Petter Öhrling 

Delegeringsbeslut UAN 2020/0184-1 Distansundervisning för yrkeshögskolan, ordförande i 

UAN Eva Pehrsson-Karlsson (C) 

Delegeringsbeslut UAN 2020/0155-2 Delegeringsbeslut angående distansundervisning klass 

18BA, t f gymnasiechef Kristina Bäckman 

Delegeringsbeslut UAN 2020/0155-3 Delegeringsbeslut angående distansundervisning klass 

18NAB, t f gymnasiechef Kristina Bäckman 

Delegeringsbeslut UAN 2020/0155-4 Delegeringsbeslut avseende distansundervisning för 

elev på enhet 2, gymnasiechef Tobias Ramstedt 

Delegeringsbeslut UAN 2020/0155-5 Delegeringsbeslut avseende distansundervisning för 

elev på enhet 2, gymnasiechef Tobias Ramstedt 



Delegeringsbeslut UAN 2020/0155-6 Delegeringsbeslut avseende distansundervisning för 

elev på enhet 2, gymnasiechef Tobias Ramstedt 

Delegeringsbeslut UAN 2020/0155-7 Delegeringsbeslut avseende distansundervisning för 

elev på enhet 2, gymnasiechef Tobias Ramstedt 

Delegeringsbeslut UAN 2020/0155-8 Delegeringsbeslut distansundervisning elev 18TEA, 

gymnasiechef Tobias Ramstedt 

Delegeringsbeslut UAN 2020/0155-9 Delegeringsbeslut avseende distansundervisning för 

elev på enhet 2, gymnasiechef Tobias Ramstedt 

Delegeringsbeslut UAN 2020/0155-10 Delegeringsbeslut avseende distansundervisning för 2 

studerande på Vuxbas, gymnasiechef Tobias Ramstedt 

Delegeringsbeslut UAN 2020/0155-11 Delegeringsbeslut avseende distansundervisning för 

elev på enhet 2, gymnasiechef Tobias Ramstedt 

Delegeringsbeslut UAN 2020/0155-12 Delegeringsbeslut avseende distansundervisning för 

elev på enhet 2, gymnasiechef Tobias Ramstedt 

Delegeringsbeslut UAN 2020/0155-13 Delegeringsbeslut avseende distansundervisning för 

lärare som är hemma enligt folkhälsomyndighetens rekommendationer men inte är 

sjukskrivna, gymnasiechef Tobias Ramstedt 

Delegeringsbeslut UAN 2020/0155-14 Delegeringsbeslut avseende distansundervisning för 

elev på enhet 3, gymnasiechef Tobias Ramstedt 

Delegeringsbeslut UAN 2020/0155-15 Delegeringsbeslut avseende distansundervisning för 

elev i 19NAA, gymnasiechef Tobias Ramstedt 

Delegeringsbeslut UAN 2020/0155-16 Delegeringsbeslut avseende distansundervisning för 

elev i 18NAA, gymnasiechef Tobias Ramstedt 

Delegeringsbeslut UAN 2020/0155-17 Delegeringsbeslut avseende distansundervisning för 

elev i 19TEC, gymnasiechef Tobias Ramstedt 
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