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Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum 

 

Plats och tid Förskole- och grundskoleförvaltningen, Stadshus C, lokal 3227, klockan 

09.15-15.50, ajournering för lunch 12.05-13.00 

Beslutande Hanna Netterberg (M) 

Linda Berggren (S) 

Håkan Olsson (M), 09.15-12.05 §§ 

84-85 

Hannah Björnerhag (M) 

Marie Bengtsson (C) 

Nina Wikstrand Petersson (C) 

Cecilia Rönn (L) 

Ann-Kristin Herdell (KD) 

Peter Svensson Stoltz (S) 

Mattias Svensson (S) 

Suada Avdic (S) 

Carlos Paredes (S) 

Anna Bengtsson (M) 

Victor Hermansson (L) 13.00-15.50 

§§ 88-100 

 

 

Ersättare – 

inte tjänstgörande 

Victor Hermansson (L) 09.15-12.05 

§§ 85-87 

Göran Barkevall (C) 08.30-11.30 § 85, 

13.20-15.50 §§ 89-100 

Robert Hult (S) 

Gerhard Eriksson (V) 

Håkan Olsson (M), 14.55-15.50, §§ 

91-92, §§ 97-100 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

Övriga deltagare Carina Uvenfeldt, förvaltningschef 

Line Isaksson Eriksoo, sekreterare 

Johan Berntsson, grundskolechef, §§ 85-90, §§ 93-96 

Agneta Svenberg, verksamhetschef förskola 

Charlotta Sandahl Edemyr, avdelningschef ekonomi och lokaler 

Maria Wirén, utvecklingschef 

Lars Karlsson, administrativ chef 

Martin Hassel, kvalitetsstrateg, § 89 

Julia von Platen, verksamhetsutvecklare, § 88 

Katarina Vukoja Andersson, lokalstrateg, §§ 91-96 

Björn Svensson, lokalstrateg, §§ 91-96 

Marielle Neander, förvaltningsjurist, § 90 

Cornelia Gustafsson, utredare, § 90 

Anna Lena Åkerström, rektor, § 89 

Tina Wagner, projektledare samhällsutvecklingskontoret, §§ 91-92 

Elina Burger, personalrepresentant, §§ 85-87 

Anna-Kerstin Fälth, personalrepresentant, §§ 88-95, ej 91-92 

Anders Lindborg, personalrepresentant, §§ 91-92, §§ 96-100 

Ann Brorsson, personalrepresentant, §§ 85-87 

Ulrika Nittfors, personalrepresentant, §§ 85-91, §§ 93-96 

Andreas Gustafsson, personalrepresentant 

Utses att justera Peter Svensson Stoltz (S) 

Justeringens plats 

och tid 
Digital signering 

Sekreterare Line Isaksson Eriksoo Paragraf 85-100 

Ordförande Hanna Netterberg  

Justerande Peter Svensson Stoltz  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 85  
 
 

Tema Samverkan mellan förvaltningar 

Beslut  
Förskole- och grundskolenämnden beslutar  
 

1. lägga informationen till handlingarna.  
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  

Beskrivning av ärendet  
Förvaltningens ledningsgrupp presenterar nuläge för de uppdrag nämnden 
gav i ärende Budget 2021 och långtidsplan 2022-2025 samt om 
genomförda ekonomiska anpassningar. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 86  
 
 

Information Ekonomisk månadsrapport juni och 
juli 

Beslut  
Förskole- och grundskolenämnden beslutar  
 

1. lägga informationen till handlingarna.  
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  

Beskrivning av ärendet  
Avdelningschef ekonomi och lokaler informerar om ekonomiska 
månadsrapporter för juni och juli. 
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 § 87  
 
 

Information Resursskolan Björkedalsskolan 

Beslut  
Förskole- och grundskolenämnden beslutar  
 

1. lägga informationen till handlingarna.  
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  

Beskrivning av ärendet  
Grundskolechef informerar om resursskolan Björkedalsskolan och 
beskriver terminsuppstart, rekrytering av personal samt antagning av 
elever. 
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 § 88  
 
 

Information Årlig tillsyn fristående förskolor 

Beslut  
Förskole- och grundskolenämnden beslutar  
 

1. lägga informationen till handlingarna.  
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  

Beskrivning av ärendet  
Verksamhetsutvecklare informerar om årlig tillsyn fristående förskolor. 
 
 

 
  



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Förskole- och grundskolenämnden 2021-08-30 7 
   

 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 89 Dnr FGN 2021/0304 

 
 

Undervisning och ledarskap 2021 - Förskola 

Beslut 
Förskole- och grundskolenämnden beslutar 

 

1. det systematiska kvalitetsarbetet, avseende undervisning och 

ledarskap, enligt huvudmannens ansvar i Skollagen är genomfört. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 

Varje huvudman ska på övergripande nivå följa upp utbildningen genom ett 
systematiskt kvalitetsarbete. I Varberg genomförs det enligt innehåller fyra 
delmoment, där Undervisning och ledarskap syftar till att följa och 
analysera arbetet med att främja barns lärande.  
 
Övervägande nedan beskriver sammanfattningen av rapporten som 
förvaltningen gjort som ett resultat av processen Undervisning och 
ledarskap. 
 

Beslutsunderlag 
Undervisning och ledarskap 2021 - Förskola 

 

Övervägande 

Rektorer, verksamhetschef och representanter från förvaltningens 
kvalitetsteam möts under våren i kvalitetsdialog, en process som syftar till 
analys och stöd i förskolornas utvecklingsarbete. Kvalitetsdialogerna har 
varit kollegiala för att fördjupa varandras analys och få lärdomar av 
varandra. Dialogerna har haft fokus på nuläget i förskolornas 
utvecklingsplansarbete. Analysen har kompletterats med personalenkät om 
undervisning i förskolan. 
 
Beskrivningar och analyser i rapporten visar på en utvecklingsorienterad 
förskola som tydligt arbetar med att höja kvaliteten på utbildningen och 
undervisningen utifrån den reviderade läroplanen Lpfö 18 och nämndens 
mål. Läroplansresan som präglat förskolan efter den reviderade läroplanen 
ger positiva avtryck, men det är också tydligt att många områden som är i 
fokus fortfarande är i en tidig fas av utvecklingsarbetet. Förskolorna arbetar 
i regel med liknande områden för att utveckla utbildningen och 
undervisningen. Samtidigt har förskolorna kommit olika långt i 
utvecklingsarbetet, vilket betyder att likvärdigheten kan och bör öka. 
 
Sammanfattningsvis har tre områden identifierats där det finns en 
utveckling i kvalitet och som bör värnas framåt: 
 

 Systematiskt arbete med att utveckla utbildning och undervisning i 

förskolan för att höja kvaliteten enligt den reviderade läroplanen 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

Lpfö 18, vilket bidrar till hela undervisningsprocessen: planering – 

genomförande – analys. 

 Fortsatt hög andel förskollärare bidrar till hög kvalitet i 

utbildningen. Personalens goda kompetens och behörighet beskrivs 

av rektorerna som en av de viktigaste faktorerna till en hög kvalitet i 

utbildningen, vilket också indikeras av resultat från personalenkät 

om undervisning. 

 Rektorers gemensamma ledning i de geografiska teamen, och 

tillsammans med ledande roller, för att möjliggöra en kvalitativ 

utbildning och undervisning. Det bidrar både till utveckling av 

organisation och innehåll för pedagogernas systematiska 

kvalitetsarbete och utvecklingsarbete. 

Sammanfattningsvis har två utvecklingsområden identifierats: 

 Systematisera och utveckla arbetet med uppföljning, utvärdering 

och analys av utbildningens och undervisningens måluppfyllelse. 

Konkreta utvecklingsområden är bland annat på att öka kvaliteten i 

analys och dokumentation av barns utveckling och lärande. 

 Likvärdigheten i kvalitet på förskolorna för pedagogernas 

utvecklingsarbete och barnens utveckling och lärande. 

På rektorsmöte hösten 2021 fördjupas hur förskolorna och förvaltningen 

kan formera sig utifrån analysen, med utgångspunkt i vilka ledarhandlingar 

som kan förfinas och utvecklas på alla nivåer. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Ansvarig handläggare 

Förskole- och 

grundskoleförvaltningens 

ledningsgrupp 
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 § 90  
 
 

Information Riktlinje för skolplacering i 
förskoleklass och grundskola 

Beslut  
Förskole- och grundskolenämnden beslutar  
 

1. lägga informationen till handlingarna.  
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  

Beskrivning av ärendet  
Förvaltningsjurist och utredare informerar om arbetet med att ta fram 
urvalskriterier vid skolplacering.  
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 § 91  
 
 

Information Kapacitetshöjande åtgärder 
Väröbacka grundskola 

Beslut  
Förskole- och grundskolenämnden beslutar  
 

1. lägga informationen till handlingarna.  
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  

Beskrivning av ärendet  
Lokalstrateg och projektledare från samhällsutvecklingskontoret 
informerar om förstudie för kapacitetshöjande åtgärder Väröbacka 
grundskola. 
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 § 92  
 
 

Information Borgasgård 

Beslut  
Förskole- och grundskolenämnden beslutar  
 

1. lägga informationen till handlingarna.  
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  

Beskrivning av ärendet  
Lokalstrateg och projektledare från samhällsutvecklingskontoret 
informerar om förstudie inför förskola Borgasgård. 
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 § 93 Dnr FGN 2021/0292 

 
 

Yttrande över detaljplan för Igladammen 11, del 
av Getakärr 3:46 och Getakärr 5:1 

Beslut  
Förskole-och grundskolenämnden beslutar 
 

1. tillstyrka detaljplan för Igladammen 11, del av Getakärr 3:46 och 
Getakärr 5:1 

2. förskole- och grundskoleplatser behöver säkras inför byggnation av 
bostäder. 

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

Beskrivning av ärendet 

Planområdet ligger centralt i Varberg, cirka 500 meter söder om Stora 
torget och omfattar förutom parken Kilen, även fastigheten Igladammen 11 
där en bensinstation tidigare legat. Planområdet avgränsas av Ringvägen i 
norr, av Rosenfredsgatan och Södra vägen i väster samt av Danska vägen i 
söder.  
 
Detaljplanens syfte är att förtäta del av kvarteret Igladammen med bostäder 
med möjlighet till centrumverksamhet i bottenvåningen. Vidare är syftet att 
planlägga den befintliga parken Kilen i enlighet med gällande 
förutsättningar som park. 
 
Planförslaget beräknas kunna innehålla ca 4 500 m2 bostadsyta i 

bruttoarea (BTA). Bruttoarean är summan av alla våningsplans area och 

begränsas av de omslutande byggnadsdelarnas utsida. Utifrån det generella 

antagandet om 100 m2 per bostad kan 45 lägenheter tillskapas. 

Detaljplanen kan dock inte reglera upplåtelseform eller antal lägenheter. 45 

bostäder genererar enligt Varbergs kommuns beräkningsmodell 20 barn 

och ungdomar i åldrarna 1-18år.  

 

Beslutsunderlag 
Planbeskrivning Igladammen 11, del av Getakärr 3:46 och Getakärr 5:1 

Plankarta Igladammen 11, del av Getakärr 3:46 och Getakärr 5:1 

 

Övervägande 
Förvaltningen bedömer att detaljplanens innehåll kommer att påverka 

förskole- och grundskolenämndens verksamheter. 

Detaljplanen ligger inom Påskbergsskolans upptagningsområde för förskola 

och grundskola F-9. 

 

Förskoleverksamheten i upptagningsområdet bedrivs i två förskolor, 

Björnligans förskola och Travarens förskola. Inom upptagningsområdet 

finns även en fristående förskola. Behovet av platser i området är mycket 

https://www.varberg.se/download/18.7e2d777b179effeaa2a61caa/1623737765009/Planbeskrivning%20samr%C3%A5d.pdf
https://www.varberg.se/download/18.7e2d777b179effeaa2a61cab/1623737765985/Plankarta%20samr%C3%A5d.pdf
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högre än tillgången. Enligt kommunens befolkningsprognos kommer 

underskottet av platser till förskolan uppgå till ca 40 st HT21 och vid en 

utblick mot 2030 är underskottet av platser runt 100 st. 

Barnen från detta upptagningsområde som inte får en placering i det egna 

upptagningsområdet har fått placering någon annanstans i kommunen, 

mestadels i Hagaskolans upptagningsområde. 

 

Påskbergsskolan ses ha kapacitet att möta elevunderlaget under hela 

prognosperioden, vid en utblick ses också Påskbergsskolan kunna möta 

platsbehovet fram till läsåret 29/30 om maximal organisationskapacitet 

kan nyttjas, beroende på klassammansättning och elevkullarnas storlek. 

 

Förskole- och grundskoleförvaltningen har skrivit fram en behovsanalys för 

hela område centrum och dess kapacitet utifrån de utbyggnadsplanerna 

som ses i hela centrumområdet. Denna behovsanalys gäller både förskole 

och grundskoleplatser. 

 

Förskole- och grundskoleförvaltningen ser utifrån utbyggnadsplanerna att 

det är viktigt att tillgodose behovet av platser i förskola och skola och att det 

ligger i fas med utbyggnad av bostäder. 

 

Vidare anser förskole- och grundskoleförvaltningen att det är viktigt att 
infrastrukturen i form av säkra gång- och cykelvägar till våra verksamheter 
säkerställs. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Stadsbyggnadskontoret 
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 § 94 Dnr FGN 2021/0284 

 
 

Yttrande över detaljplan för Kasematten 6, del 
av 7, 8, 15 och del av 19 

Beslut 

Förskole- och grundskolenämnden beslutar 
 

1. tillstyrka detaljplan för Kasematten 6, del av 7, 8, 15 och del av 19 
2. förskole- och grundskoleplatser behöver säkras inför byggnation av 

bostäder. 
 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Planområdet ligger i centrala Varberg längs Stormgatan och 

Lindesbergsvägen. Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av att 

förtäta med bostäder och delvis med verksamheter. Ett befintlig lamellhus i 

två våningar med inredd vindsvåning och delvis inredd källarvåning och tre 

friliggande flerbostadshus i två våningsplan med inredda vindar föreslås 

ersättas med nya flerbostadshus. Ny bebyggelse föreslås i fyra byggnader 

uppdelade i varierade våningsantal. Tre byggnader tillåts upp till fyra 

respektive en byggnad upp till fem våningsplan i de högsta delarna. 

Planområdet omfattar Kasematten 6, 7 (område 1), 8 och 15, som utgör ett 

stadsmässigt bostadskvarter centralt i Varberg. Här har de boende god 

tillgång till såväl centrum, service, kollektivtrafik och rekreationsområden. 

Parkeringsmöjligheter och tillgänglighet säkras med underjordiska 

parkeringshus med hiss. Antalet bostäder inom planområdet ökar från 39 

till cirka 80. 

 

Planförslaget innebär en ökning med cirka 40 bostäder vilket enligt 

Varbergs kommuns beräkningsmodell genererar 18 barn och ungdomar i 

åldrarna 1-18år.  

 

Beslutsunderlag 
Planbeskrivning Kasematten 6, del av 7, 8, 15 och del av 19 

Plankarta Kasematten 6, del av 7, 8, 15 och del av 19 

 

Övervägande 
Förvaltningen bedömer att detaljplanens innehåll kommer att påverka 

förskole- och grundskolenämndens verksamheter. 

Detaljplanen ligger inom Påskbergsskolans upptagningsområde för förskola 

och grundskola F-9. 

 

Förskoleverksamheten i upptagningsområdet bedrivs i två förskolor, 

Björnligans förskola och Travarens förskola. Inom upptagningsområdet 

https://www.varberg.se/download/18.27cc7702179ef9d8aae14ce3/1623317109898/SBK-2018-1500_2021-05-10_PB%20Sam%C3%A5d%20kv%20Kasematten.pdf
https://www.varberg.se/download/18.27cc7702179ef9d8aae14ce2/1623317109867/SBK-2018-1500_2021-05-10_ILL%20kv%20Kasematten%20210511.pdf
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finns även en fristående förskola. Behovet av platser i området är mycket 

högre än tillgången. Enligt kommunens befolkningsprognos kommer 

underskottet av platser till förskolan uppgå till ca 40st HT21 och vid en 

utblick mot 2030 är underskottet av platser runt 100st. 

Barnen från detta upptagningsområde som inte får en placering i det egna 

upptagningsområdet har fått placering någon annanstans i kommunen, 

mestadels i Hagaskolans upptagningsområde. 

 

Påskbergsskolan ses ha kapacitet att möta elevunderlaget under hela 

prognosperioden, vid en utblick ses också Påskbergsskolan kunna möta 

platsbehovet fram till läsåret 29/30 om maximal organisationskapacitet 

kan nyttjas, beroende på klassammansättning och elevkullarnas storlek. 

 

Förskole- och grundskoleförvaltningen har skrivit fram en behovsanalys för 

hela område centrum och dess kapacitet utifrån de utbyggnadsplanerna 

som ses i hela centrumområdet. Denna behovsanalys gäller både förskole 

och grundskoleplatser. 

 

Förskole- och grundskoleförvaltningen ser utifrån utbyggnadsplanerna att 

det är viktigt att tillgodose behovet av platser i förskola och skola och att det 

ligger i fas med utbyggnad av bostäder. 

 

Vidare anser förskole- och grundskoleförvaltningen att det är viktigt att 
infrastrukturen i form av säkra gång- och cykelvägar till våra verksamheter 
säkerställs. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Stadsbyggnadskontoret 
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 § 95 Dnr FGN 2021/0286 

 
 

Yttrande gällande detaljplan för Torpa-Kärra 
6:145, 6:148, 6:172 och 8:232 samt del av 8:2, 
6:2, 6:131 och s:8 

Beslut 

Förskole- och grundskolenämnden beslutar 
 

1. tillstyrka detaljplan för Torpa-Kärra 6:145, 6:148, 6:172 och 8:232 

samt del av 8:2, 6:2, 6:131 och s:8 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 

Planområdet ligger vid Cafévägen i Kärradal, cirka 7 km norr om Varbergs 
centrum. Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utveckling och utökning 
av verksamheten inom fastigheten där Fridas restaurang idag är placerad. 
Önskemålet är att uppföra en ny byggnad för restaurang- och 
hotellverksamhet med ca 50 rum för att kunna ta emot övernattande gäster 
året runt. Planförslaget syftar även till att öka byggrätten för tre befintliga 
bostadsfastigheter i Kolonibacken samt rusta upp delar av Cafévägen och 
tydliggöra eller ändra huvudmannaskapet på den allmänna platsen på 
Cafévägen och i Kolonibacken. 
 
Förskole- och grundskoleförvaltningen bedömer att detaljplanens innehåll 
har ringa eller ingen påverkan på nämndens verksamheter. 
 

Beslutsunderlag 
Planbeskrivning Torpa-Kärra 6:145, 6:148, 6:172 och 8:232 samt del av 8:2, 

6:2, 6:131 och s:8 

Plankarta Torpa-Kärra 6:145, 6:148, 6:172 och 8:232 samt del av 8:2, 6:2, 

6:131 och s:8 

 

Övervägande 
Förvaltningen bedömer att detaljplanens innehåll inte kommer att påverka 

förskole- och grundskolenämndens verksamheter. 

De bostäder som nämns i detaljplanen är tre till antalet och påverkar inte 

nämnvärt antal barn och ungdomar i området. 

 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Stadsbyggnadskontoret 

 

 

 

 
 
 
  

https://varberg.se/download/18.27cc7702179ef9d8aae153e1/1623319038710/SBK-2011-686_2021-05-07_PB_Granskning_20210603.pdf
https://varberg.se/download/18.27cc7702179ef9d8aae153e2/1623319038949/SBK-2011-686_2021-05-07_PK_Granskning%20A1%201_500_20210603.pdf
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 § 96 Dnr FGN 2021/0257 

 
 

Yttrande över Framtidens Valinge - Förslag till 
ortsutvecklingsstrategi 

Beslut 

Förskole- och grundskolenämnden beslutar 
 

1. tillstyrka förslaget till ortsutvecklingsstrategi för Valinge och att 

förvaltningens övervägande ska beaktas. 

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

Beskrivning av ärendet 
Vid aktualiseringsprövningen av översiktsplanen 2017 tog 

kommunfullmäktige beslut om att de fördjupade översiktsplanerna för 

kommunens mindre orter (FÖP90) inte längre är aktuella. Näringslivs- och 

destinationskontoret och samhällsutvecklingskontoret utvecklade då en ny 

arbetsform för att ta sig an utvecklingen av kommunens mindre orter, vilket 

resulterade i så kallade ortsutvecklingsstrategier. 

 

Ortsutvecklingsstrategin ska utgöra ett planeringsunderlag vid utveckling 
av kommunens mindre orter och är en utvecklingsprocess för att ta tillvara 
på lokala initiativ som bidrar till en positiv utveckling på orten och därmed i 
kommunen som helhet. Strategin berör dels övergripande mark och 
vattenanvändningsfrågor (exempelvis förslag på områden med ny 
bebyggelse), men även andra typer av utvecklingsfrågor som kan vara 
viktiga för orten. Det är inte en plan enligt plan- och bygglagen, utan ett sätt 
att testa ett nytt och kreativt arbetssätt. 
 

Beslutsunderlag 
Framtidens Valinge, Förslag till ortsutvecklingsstrategi, Samrådshandling 

maj 2021 

 

Övervägande 
Förskole- och grundskoleförvaltningen ser positivt på förslaget till 

ortsutvecklingsstrategi för Valinge, Varbergs kommun. 

 

Förvaltningen bedömer att ortsutvecklingsstrategins innehåll kan komma 

att påverka förskole- och grundskolenämndens verksamheter. 

Förskole- och grundskoleförvaltningen ser utifrån utbyggnadsplanerna att 

det är viktigt att tillgodose behovet av platser i förskola och att det ligger i 

fas med utbyggnaden av bostäder. Det är även viktigt ur 

planeringsperspektiv för förskole- och grundskolenämnden att det finns 

anvisade tomter för förskola inplanerade i kommande detaljplaner. 
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Valinge ligger i Lindbergs skolas upptagningsområde och förskolorna i 

området har redan idag ett underskott på platser, mellan 20-30 platser 

skulle behövas. Vid ytterligare byggnation av bostäder kommer detta 

platsbehov att öka och även påverka Lindbergs skola framöver  

 

Förskole- och grundskoleförvaltningen har under 2020 tagit fram en ny 

skolorganisationsutredning vilken kartlägger förskole- och 

grundskolenämndens lokalbehov för grundskolorna i hela Varbergs 

kommun. Under år 2021 kommer en liknande utredning göras för 

kommunens förskolor, vilken också kommer mynna ut i ett lokalbehov för 

förskolan i Varbergs kommun. 

 

Vidare anser förskole- och grundskoleförvaltningen att det är viktigt att 

infrastrukturen i form av säkra gång- och cykelvägar till våra verksamheter 

tillgodoses i takt med utbyggnaden. Därför är vi mycket positiva till att både 

den osäkra korsningen vid utfarten från Valinge förskola och det faktum att 

det inte finns någon gång- och cykelväg mellan Valinge och Lindberg finns 

med som utpekade åtgärder att jobba vidare med.  

 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Landsbygdssamordnare, Näringsliv- 

och destinationskontoret 
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 § 97  
 
 

Rektors anmälan och återrapportering om 
kränkande behandling/ diskriminering/ 
trakasserier 

Beslut  
Förskole- och grundskolenämnden beslutar  
 

1. godkänna rapportering av rektors anmälan och återrapportering om 
kränkande behandling/diskriminering/trakasserier. 
 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  
Rektors anmälan och återrapportering av kränkande 
behandling/diskriminering/trakasserier, FGN 2021-08-30 
 
Perioden 2021-06-15 – 2021-08-23 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diarienummer Grundskola Årskurs Bedömning 
av händelsen 

Utförd av 
personal 
eller 
barn/elev 

FGN 2021/0020-
2 

Bosgårdsskolan  5 Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

FGN 2021/0012-
46 

Lindbergs skola 1 Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

FGN 2021/0012-
47 

Lindbergs skola 3 Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

FGN 2021/0012-
48 

Lindbergs skola 3 Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

FGN 2021/0012-
49 

Lindbergs skola 3 Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

FGN 2021/0022-
24 

Mariedalskolan 1 Kränkande 
behandling 

Barn/elev 
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Diarienummer Återrapportering grundskola 

FGN 2021/0016-90 Ankarskolan 

FGN 2021/0016-91 Ankarskolan 

FGN 2021/0016-92 Ankarskolan 

FGN 2021/0016-93 Ankarskolan 

FGN 2021/0016-94 Ankarskolan 

FGN 2021/0016-95 Ankarskolan 

FGN 2021/0016-96 Ankarskolan 

FGN 2021/0016-97 Ankarskolan 

FGN 2021/0016-98 Ankarskolan 

FGN 2021/0016-99 Ankarskolan 

FGN 2021/0016-100 Ankarskolan 

FGN 2021/0016-101 Ankarskolan 

FGN 2021/0016-102 Ankarskolan 

FGN 2021/0016-103 Ankarskolan 

FGN 2021/0016-104 Ankarskolan 

FGN 2021/0016-105 Ankarskolan 

FGN 2021/0016-106 Ankarskolan 

FGN 2021/0016-107 Ankarskolan 

FGN 2021/0016-108 Ankarskolan 

FGN 2021/0016-109 Ankarskolan 

FGN 2021/0016-110 Ankarskolan 

FGN 2021/0016-111 Ankarskolan 

FGN 2021/0016-112 Ankarskolan 

FGN 2021/0016-113 Ankarskolan 

FGN 2021/0016-114 Ankarskolan 

FGN 2021/0016-115 Ankarskolan 

FGN 2021/0016-116 Ankarskolan 

FGN 2021/0016-117 Ankarskolan 

FGN 2021/0016-118 Ankarskolan 

FGN 2021/0016-119 Ankarskolan 

FGN 2021/0016-120 Ankarskolan 

FGN 2021/0016-121 Ankarskolan 

FGN 2021/0016-122 Ankarskolan 

FGN 2021/0016-123 Ankarskolan 

FGN 2021/0016-124 Ankarskolan 

FGN 2021/0016-125 Ankarskolan 

FGN 2021/0016-126 Ankarskolan 

FGN 2021/0016-127 Ankarskolan 

FGN 2021/0016-128 Ankarskolan 

FGN 2021/0016-129 Ankarskolan 
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FGN 2021/0021-43 Furubergsskolan 

FGN 2021/0021-44 Furubergsskolan 

FGN 2021/0021-45 Furubergsskolan 

FGN 2021/0021-46 Furubergsskolan 

FGN 2021/0021-47 Furubergsskolan 

FGN 2021/0021-48 Furubergsskolan 

FGN 2021/0009-62 Påskbergsskolan 

FGN 2021/0009-63 Påskbergsskolan 

FGN 2021/0009-64 Påskbergsskolan 

FGN 2021/0009-65 Påskbergsskolan 

FGN 2021/0009-66 Påskbergsskolan 

FGN 2021/0009-67 Påskbergsskolan 

FGN 2021/0009-68 Påskbergsskolan 

FGN 2021/0026-30 Rolfstorps skola 

FGN 2021/0026-31 Rolfstorps skola 

FGN 2021/0026-32 Rolfstorps skola 

FGN 2021-0027-18 Skällinge skola 

FGN 2021/0027-19 Skällinge skola 

FGN 2021/0024-16 Vidhögeskolan 

FGN 2021/0024-17 Vidhögeskolan 
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 § 98  
 
 

Delegeringsbeslut/meddelanden 

Beslut  
Förskole- och grundskolenämnden beslutar  
 

1. godkänna rapportering av Delegeringsbeslut/meddelanden.  
 

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

Delegeringsbeslut/meddelanden, FGN 2021-08-30 

Perioden 2021-06-15 – 2021-08-23 

Delegeringsbeslut 
Delegeringsbeslut FGN 2021/0001-138, Beslut om skolskjuts vid val av 

annan skola än den anvisade, Lindbergs skola, grundskolechef Johan 

Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0001-196, Beslut om skolskjuts vid val av 

annan skola än den anvisade, Lindbergs skola, grundskolechef Johan 

Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0001-206, Beslut om skolskjuts vid val av 

annan skola än den anvisade, Kunskapsskolan, grundskolechef Johan 

Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0001-212, Beslut om skolskjuts vid val av 

annan skola än den anvisade, Bosgårdsskolan, grundskolechef Johan 

Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0001-213, Beslut om skolskjuts vid val av 

annan skola än den anvisade, Ankarskolan, grundskolechef Johan 

Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0001-214, Beslut om skolskjuts vid val av 

annan skola än den anvisade, Ankarskolan, grundskolechef Johan 

Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0001-216, Beslut (delvis avslag) om skolskjuts 

på grund av trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild 

omständighet, Ankarskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0001-217, Beslut om skolskjuts vid val av 

annan skola än den anvisade, Ankarskolan, grundskolechef Johan 

Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0001-221, Beslut (avslagsbeslut) om 

skolskjuts vid val av annan skola än den anvisade, Ankarskolan, 

grundskolechef Johan Berntsson 
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Delegeringsbeslut FGN 2021/0001-222, Beslut om skolskjuts vid val av 

annan skola än den anvisade, Ankarskolan, grundskolechef Johan 

Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0001-223, Beslut om skolskjuts vid val av 

annan skola än den anvisade, Bosgårdsskolan, grundskolechef Johan 

Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0001-224, Beslut om skolskjuts vid val av 

annan skola än den anvisade, Göthriks skola, grundskolechef Johan 

Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0001-225, Beslut om skolskjuts vid val av 

annan skola än den anvisade, Ankarskolan, grundskolechef Johan 

Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0002-55, Beslut om skolskjuts på grund av 

trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, 

Vidhögeskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0002-56, Beslut om skolskjuts på grund av 

trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, 

Håstensskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0002-58, Beslut om skolskjuts på grund av 

trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, 

Vidhögeskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0002-60, Beslut om skolskjuts vid val av 

annan skola och på grund av trafikförhållanden, funktionshinder eller 

annan särskild omständighet, Lindbergs skola, grundskolechef Johan 

Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0002-63, Beslut om skolskjuts vid val av 

annan skola än den anvisade och på grund av trafikförhållanden, 

funktionshinder eller annan särskild omständighet, Vidhögeskolan, 

grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0002-65, Beslut om skolskjuts vid val av 

annan skola än den anvisade och på grund av trafikförhållande, 

funktionshinder eller annan särskild omständighet, Vidhögeskolan, 

grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0002-67, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts 

vid val av annan skola än den anvisade och på grund av trafikförhållanden, 

funktionshinder eller annan särskild omständighet, Väröbackaskolan, 

grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0002-68, Beslut om skolskjuts på grund av 

trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, 

Väröbackaskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0002-72, Beslut om skolskjuts på grund av 

trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, 

Håstensskolan, grundskolechef Johan Berntsson 
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Delegeringsbeslut FGN 2021/0002-74, Beslut om skolskjuts på grund av 

trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, 

Göthriks skola, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2o21/0002-78, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts 

vid val av annan skola än den anvisade och på grund av trafikförhållanden, 

funktionshinder eller annan särskild omständighet, Almers skola, 

grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0002-79, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts 

vid val av annan skola än den anvisade och på grund av trafikförhållanden, 

funktionshinder eller annan särskild omständighet, Almers skola, 

grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0002-80, Beslut (delvis avslag) om skolskjuts 

vid val av annan skola, växelvist boende och på grund av trafikförhållanden, 

funktionshinder eller annan särskild omständighet, Påskbergsskolan, 

grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0002-85, Beslut om skolskjuts vid 

trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet och 

växelvist boende, Vidhögeskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0002-86, Beslut om skolskjuts vid 

trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet och 

växelvist boende, Vidhögeskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0002-87, Beslut om skolskjuts vid val av 

annan skola än den anvisade och på grund av trafikförhållanden, 

funktionshinder eller annan särskild omständighet, Rolfstorps skola, 

grundskolechef 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0002-88, Beslut om skolskjuts vid val av 

annan skola än den anvisade och på grund av trafikförhållanden, 

funktionshinder eller annan särskild omständighet, Rolfstorps skola, 

grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0002-89, Beslut om skolskjuts vid val av 

annan skola än den anvisade och på grund av trafikförhållanden, 

funktionshinder eller annan särskild omständighet, Ankarskolan, 

grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0002-92, Beslut om skolskjuts vid val av 

annan skola än den anvisade och på grund av trafikförhållanden, 

funktionshinder eller annan särskild omständighet, Trönninge skola, 

grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0002-97, Beslut om skolskjuts på grund av 

avstånd, trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild 

omständighet, Väröbackaskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0034-12, Beslut byte av skola, 

Bosgårdsskolan, rektor Kate Svensson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0034-14, Beslut byte av skola, 

Bosgårdsskolan, rektor Kate Svensson 
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Delegeringsbeslut FGN 2021/0034-15, Beslut byte av skola, 

Bosgårdsskolan, rektor David Axklev 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0034-16, Beslut byte av skola, 

Bosgårdsskolan, rektor Birgitta Therén 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0034-17, Beslut byte av skola, 

Bosgårdsskolan, rektor Birgitta Therén 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0035-16, Beslut byte av skola, Ankarskolan, 

rektor Charlotta Hannerfors 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0035-17, Beslut (avslagsbeslut) byte av skola, 

Ankarskolan, rektor Johanna Rydell 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0035-19, Beslut byte av skola, Ankarskolan, 

rektor Charlotta Hannerfors 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0035-20, Beslut byte av skola, Ankarskolan, 

rektor Charlotta Hannerfors 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0035-21, Beslut byte av skola, Ankarskolan, 

rektor Charlotta Hannerfors 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0035-24, Beslut byte av skola, Ankarskolan, 

rektor Charlotta Hannerfors 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0039-20, Beslut (avslagsbeslut) byte av skola, 

Trönninge skola, rektor Elisabeth Thelne 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0039-22, Beslut (avslagsbeslut) byte av skola, 

Trönninge skola, rektor Fredrik Donaldson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0039-23, Beslut byte av skola, Trönninge 

skola, rektor Elisabeth Thelne 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0039-24, Beslut (avslagsbeslut) byte av skola, 

Trönninge skola, rektor Fredrik Donaldson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0039-25, Beslut byte av skola, Trönninge 

skola, rektor Mikael Sili 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0040-47, Beslut (avslagsbeslut) byte av skola, 

Påskbergsskolan, rektor Ingela Wiss Altinell 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0040-49, Beslut byte av skola, 

Påskbergsskolan, rektor Richard Wahlfridsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0040-50, Beslut (avslagsbeslut) byte av skola, 

Påskbergsskolan, rektor Ingela Wiss Altinell 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0040-54, Beslut byte av skola, 

Påskbergsskolan, rektor Annefrid Svenningsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0040-55, Beslut (avslagsbeslut) byte av skola, 

Påskbergsskolan, rektor Ingela Wiss Altinell 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0040-56, Beslut byte av skola, 

Påskbergsskolan, rektor Ingela Wiss Altinell 
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Delegeringsbeslut FGN 2021/0040-57, Beslut byte av skola, 

Påskbergsskolan, rektor Annefrid Svenningsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0040-58, Beslut byte av skola, 

Påskbergsskolan, rektor Annefrid Svenningsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0040-59, Beslut byte av skola, 

Påskbergsskolan, rektor Annefrid Svenningsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0040-60, Beslut byte av skola, 

Påskbergsskolan, rektor Annefrid Svenningsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0040-61, Beslut byte av skola, 

Påskbergsskolan, rektor Ingela Wiss Altinell 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0044-7, Beslut om placering på fritidshem på 

grund av särskilda skäl, rektor Richard Wahlfridsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0044-8, Beslut om utökad vistelsetid för barn 

på förskola, rektor Inger Svensson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0044-9, Beslut om utökad vistelsetid för barn 

på förskola, rektor Caroline Josander 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0044-10, Beslut om utökad vistelsetid för 

barn på förskola, rektor Caroline Josander 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0046-23, Interkommunal ersättning 

Placering av barn på förskola i Falkenbergs kommun, Morups förskola, 

verksamhetschef Agneta Svenberg 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0046-24, Interkommunal ersättning 

Placering av barn på förskola i Kungsbacka kommun, Lärkbackens förskola, 

verksamhetschef Agneta Svenberg 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0058-8, Beslut angående 

personuppgiftsincident, Personuppgiftsincidenten anmäls inte till 

tillsynsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), grundskolechef 

Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0062-17, Beslut byte av skola, Hagaskolan, 

rektor Susanne Bertelsen 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0062-18, Beslut byte av skola, Hagaskolan, 

rektor Richard Wahlfridsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0062-21, Beslut byte av skola, Hagaskolan, 

rektor Richard Wahlfridsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0062-23, Beslut byte av skola, Hagaskolan, 

rektor Susanne Bertelsen 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0064-12, Beslut byte av skola, 

Bockstensskolan, rektor Jenny Wahlfridsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0064-13, Beslut byte av skola, 

Bockstensskolan, rektor Anna Hedström 
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Delegeringsbeslut FGN 2021/0065-21, Beslut byte av skola, Lindbergs 

skola, rektor Carola Bengtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0065-22, Beslut byte av skola, Lindbergs 

skola, rektor Carola Bengtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0072-7, Beslut byte av skola, Almers skola, 

rektor Sebastian Rundberg 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0072-9, Beslut byte av skola, Almers skola, 

rektor Sebastian Rundberg 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0073-4, Beslut byte av skola, Bläshammar 

skola, rektor Elin Johansson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0074-5, Beslut byte av skola, Buaskolan, 

rektor Sofia Andersson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0075-16, Beslut byte av skola, Håstensskolan, 

rektor Andreas Gustafsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0075-17, Beslut byte av skola, Håstensskolan, 

rektor Örjan Johansson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0080-5, Yttrande med anledning av anmälan 

mot Väröbackaskolan (Dnr 2021:411), grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0084-11, Beslut byte av skola, Vidhögeskolan, 

rektor Linnea Magnusson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0084-12, Beslut byte av skola, Vidhögeskolan, 

rektor Anna Lena Apelqvist 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0084-14, Beslut byte av skola, Vidhögeskolan, 

rektor Linnéa Magnusson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0084-15, Beslut byte av skola, Vidhögeskolan, 

rektor Linnéa Magnusson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0084-16, Beslut byte av skola, Vidhögeskolan, 

rektor Linnéa Magnusson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0084-17, Beslut byte av skola, Vidhögeskolan, 

rektor Linnéa Magnusson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0081-12, Beslut Tillsyn Varbergs 

Montessoriförskola (Varbergs kommun förelägger Varbergs 

Montessoriförskola att avhjälpa påtalade brister inom område Styrning och 

utveckling av utbildningen), förvaltningschef Carina Uvenfeldt 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0082-9, Beslut Tillsyn Påskbergets förskola 

AB (Varbergs kommun förelägger Varbergs Montessoriförskola att avhjälpa 

påtalade brister inom område Styrning och utveckling av utbildningen), 

förvaltningschef Carina Uvenfeldt 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0083-4, Beslut Tillsyn Lerjans förskola 

Personalkooperativ, (Varbergs kommun förelägger Varbergs 
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Montessoriförskola att avhjälpa påtalade brister inom område Styrning och 

utveckling av utbildningen), förvaltningschef Carina Uvenfeldt 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0085-7, Beslut Tillsyn Nyhemsskolan 

Varbergs Kristna förskola, (Varbergs kommun förelägger Varbergs 

Montessoriförskola att avhjälpa påtalade brister inom område Styrning och 

utveckling av utbildningen), förvaltningschef Carina Uvenfeldt 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0086-4, Beslut Tillsyn Montessoriförskolan 

Lära för livet, (Varbergs kommun förelägger Varbergs Montessoriförskola 

att avhjälpa påtalade brister inom område Förutsättningar för utbildningen 

och Styrning och utveckling av utbildningen), förvaltningschef Carina 

Uvenfeldt 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0087-8, Beslut Tillsyn Ekolek Barnomsorg AB 

Pedagogisk omsorg (Verksamheten uppfyller författningarnas krav inom de 

granskade områdena), förvaltningschef Carina Uvenfeldt 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0129-7, Yttrande med anledning av anmälan 

mot Lindbergs skola (dnr: 2021:1056), grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0175-10, Beslut byte av skola, 

Väröbackaskolan, rektor Ylva Erixon 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0175-11, Beslut byte av skola, 

Väröbackaskolan, rektor Ylva Erixon 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0175-12, Beslut byte av skola, 

Väröbackaskolan, rektor Ylva Erixon 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0185-64, Beslut om skolskjuts vid växelvist 

boende, Trönninge skola, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0185-106, Beslut om skolskjuts vid växelvist 

boende, Trönninge skola, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0185-160, Beslut om skolskjuts vid växelvist 

boende, Ankarskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0185-182, Beslut om skolskjuts vid växelvist 

boende, Rolfstorps skola, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0185-186, Beslut om skolskjuts vid växelvist 

boende, Vidhögeskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0185-187, Beslut om skolskjuts vid växelvist 

boende, Bläshammar skola, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0185-188, Beslut om skolskjuts vid växelvist 

boende, Bläshammar skola, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0185-191, Beslut om skolskjuts på grund av 

trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, 

Lindbergs skola, grundskolechef Johan Berntsson 
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Delegeringsbeslut FGN 2021/0185-192, Beslut om skolskjuts på grund av 

trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, 

Lindbergs skola, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0185-193, Beslut om skolskjuts på grund av 

trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, 

Trönninge skola, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0185-194, Beslut om skolskjuts på grund av 

trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, 

Bosgårdsskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0185-195, Beslut om skolskjuts vid val av 

annan skola än den anvisade, Lindbergs skola, grundskolechef Johan 

Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0185-196, Beslut (avslagsbeslut) om 

skolskjuts vid val av annan skola än den anvisade och vid växelvist boende, 

Bläshammar skola, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0185-197, Beslut (avslagsbeslut) om 

skolskjuts vid val av annan skola än den anvisade och vid växelvist boende, 

Bosgårdsskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0185-198, Beslut (avslagsbeslut) om 

skolskjuts vid val av annan skola än den anvisade och vid växelvist boende, 

Bosgårdsskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0185-199, Beslut (avslagsbeslut) om 

skolskjuts vid val av annan skola än den anvisade, Mariedalsskolan, 

grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0185-200, Beslut om skolskjuts vid växelvist 

boende, Bosgårdsskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0185-201, Beslut om skolskjuts vid växelvist 

boende, Bosgårdsskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0185-202, Beslut om skolskjuts vid växelvist 

boende och på grund av trafikförhållanden, funktionshinder eller annan 

särskild omständighet, Lindbergs skola, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0185-203, Beslut (avslagsbeslut) om 

skolskjuts vid val av annan skola än den anvisade, Ankarskolan, 

grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0184-204, Beslut om skolskjuts vid växelvist 

boende och på grund av trafikförhållanden, funktionshinder eller annan 

särskild omständighet, Väröbackaskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0185-205, Beslut (avslagsbeslut) om 

skolskjuts vid val av annan skola än den anvisade, Väröbackaskolan, 

grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0185-206, Beslut (avslagsbeslut) om 

skolskjuts vid val av annan skola än den anvisade, Ankarskolan, 

grundskolechef Johan Berntsson 
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Delegeringsbeslut FGN 2021/0185-207, Beslut om skolskjuts vid val av 

annan skola än den anvisade, Ankarskolan, grundskolechef Johan 

Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2012/0185-208, Beslut om skolskjuts vid växelvist 

boende, Ankarskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0185-209, Beslut om skolskjuts vid val av 

annan skola än den anvisade, Lindbergs skola, grundskolechef Johan 

Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0185-210, Beslut om skolskjuts vid val av 

annan skola än den anvisade, Rolfstorps skola, grundskolechef Johan 

Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0185-211, Beslut (avslagsbeslut) om 

skolskjuts vid val av annan skola än den anvisade, Almers skola, 

grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0185-214, Beslut om skolskjuts vid val av 

annan skola än den anvisade, Lindbergs skola, grundskolechef Johan 

Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0185-215, Beslut (avslagsbeslut) om 

skolskjuts vid val av annan skola och vid växelvist boende, Ankarskolan, 

grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0230-3, Beslut Börja förskoleklass det år 

barnet fyller fem år/tidigare skolstart, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0245-2, Beslut byte av skola, 

Björkedalsskolan, rektor Dan Emilsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-4, Beslut om skolskjuts vid växelvist 

boende, Ankarskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-9, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts 

vid val av annan skola än de anvisade, Ankarskolan, grundskolechef Johan 

Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-21, Beslut om skolskjuts vid växelvist 

boende, Bosgårdsskolan,  grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-22, Beslut om skolskjuts vid växelvist 

boende, Rolfstorps skola, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-33, Beslut om skolskjuts vid växelvist 

boende, Håstensskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-34, Beslut om skolskjuts vid växelvist 

boende, Håstensskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-43, Beslut om skolskjuts vid växelvist 

boende, Bosgårdsskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-44, Beslut om skolskjuts vid växelvist 

boende, Hagaskolan, grundskolechef Johan Berntsson 
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Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-48, Beslut om skolskjuts på grund av 

trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, 

Rolfstorps skola, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-50, Beslut om skolskjuts på grund av 

trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, 

grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-54, Beslut om skolskjuts vid växelvist 

boende eller på grund av trafikförhållanden, funktionshinder eller annan 

särskild omständighet, Göthriks skola, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-55, Beslut om skolskjuts vid växelvist 

boende, Bosgårdsskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-56, Beslut om skolskjuts vid växelvist 

boende, Bosgårdsskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-57, Beslut om skolskjuts vid växelvist 

boende, Ankarskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-58, Beslut om skolskjuts vid växelvist 

boende, Påskbergsskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-59, Beslut om skolskjuts vid växelvist 

boende, Vidhögeskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-65, Beslut om skolskjuts vid växelvist 

boende, Håstensskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-67, Beslut om skolskjuts på grund av 

trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, 

Vidhögeskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-68, Beslut om skolskjuts på grund av 

trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, 

Göthriks skola, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-69, Beslut om skolskjuts vid växelvist 

boende, Håstensskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-70, Beslut om skolskjuts på grund av 

trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, 

Göthriks skola, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-72, Beslut om skolskjuts på grund av 

trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, 

Göthriks skola, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-74, Beslut om skolskjuts på grund av 

trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, 

Rolfstorps skola, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-75, Beslut om skolskjuts på grund av 

trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, 

Bosgårdsskolan, grundskolechef Johan Berntsson 
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Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-78, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts 

vid val av annan skola än den anvisade och vid växelvist boende, 

Bläshammar skola, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-79, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts 

vid växelvist boende, Ankarskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-83, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts 

vid växelvist boende, Ankarskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-84, Beslut om skolskjuts på grund av 

trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, 

Väröbackaskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-86, Beslut om skolskjuts vid växelvist 

boende, Kung Karl skola, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-90, Beslut om skolskjuts vid växelvist 

boende, Buaskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-91, Beslut om skolskjuts vid växelvist 

boende, Vidhögeskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-92, Beslut om skolskjuts vid val av 

annan skola än den anvisade och på grund av trafikförhållanden, 

funktionshinder eller annan särskild omständighet, Lindbergs skola, 

grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-99, Beslut om skolskjuts på grund av 

trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, 

Bläshammar skola, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-100, Beslut om skolskjuts vid växelvist 

boende, Ankarskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-101, Beslut (avslagsbeslut) om 

skolskjuts vid val av annan skola än den anvisade och vid växelvist boende, 

Kunskapsskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-102, Beslut (avslagsbeslut) om 

skolskjuts vid val av annan skola än den anvisade och vid växelvist boende, 

Kunskapsskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-103, Beslut om skolskjuts vid växelvist 

boende, Ankarskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-104, Beslut (avslagsbeslut) om 

skolskjuts vid val av annan skola än den anvisade, Kunskapsskolan, 

grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-105, Beslut om skolskjuts vid växelvist 

boende, Ankarskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-107, Beslut om skolskjuts vid växelvist 

boende, Vidhögeskolan, grundskolechef Johan Berntsson 
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Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-108, Beslut om skolskjuts på grund av 

trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet och 

vid växelvist boende, Vidhögeskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-109, Beslut om skolskjuts vid växelvist 

boende, Ankarskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-110, Beslut om skolskjuts vid växelvist 

boende och på grund av trafikförhållanden, funktionshinder eller annan 

särskild omständighet, Bosgårdsskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-111, Beslut om skolskjuts vid växelvist 

boende och på grund av trafikförhållanden, funktionshinder eller annan 

särskild omständighet, Bosgårdsskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-118, Beslut (avslagsbeslut) om 

skolskjuts på grund av trafikförhållanden, funktionshinder eller annan 

särskild omständighet, Bläshammar skola, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-121, Beslut om skolskjuts vid växelvist 

boende, Lindbergs skola, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0243-123, Beslut om skolskjuts på grund av 

trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet och 

vid växelvist boende, Väröbackaskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-125, Beslut om skolskjuts på grund av 

trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, 

Väröbackaskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-126, Beslut om skolskjuts på grund av 

trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, 

Väröbackaskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-127, Beslut om skolskjuts på grund av 

trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, 

Väröbackaskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-128, Beslut om skolskjuts på grund av 

trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, 

Väröbackaskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-129, Beslut om skolskjuts på grund av 

trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, 

Väröbackaskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-132, Beslut om skolskjuts vid växelvist 

boende, Väröbackaskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-134, Beslut (avslagsbeslut) om 

skolskjuts på grund av trafikförhållanden, funktionshinder eller annan 

särskild omständighet, Bosgårdsskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-135, Beslut om skolskjuts vid val av 

annan skola än den anvisade, Lindbergs skola, grundskolechef Johan 

Berntsson 
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Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-137, Beslut (avslagsbeslut) om 

skolskjuts vid växelvist boende och på grund av trafikförhållanden, 

funktionshinder eller annan särskild omständighet, Påskbergsskolan, 

grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-141, Beslut om skolskjuts vid val av 

annan skola än den anvisade och på grund av trafikförhållanden, 

funktionshinder eller annan särskild omständighet, Sibbarps skola, 

grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-143, Beslut om skolskjuts vid val av 

annan skola än den anvisade, Lindbergs skola, grundskolechef Johan 

Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-147, Beslut om skolskjuts på grund av 

trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, 

Rolfstorps skola, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-152, Beslut om skolskjuts vid växelvist 

boende, Ankarskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-153, Beslut om skolskjuts vid växelvist 

boende, Ankarskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-154, Beslut om skolskjuts vid växelvist 

boende, Ankarskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-158, Beslut om skolskjuts vid växelvist 

boende, Rolfstorps skola, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-159, Beslut om skolskjuts vid växelvist 

boende, Göthriks skola, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-160, Beslut (avslagsbeslut) om 

skolskjuts vid val av annan skola än den anvisade, Kunskapsskolan, 

grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-161, Beslut om skolskjuts vid val av 

annan skola än den anvisade, Kunskapsskolan, grundskolechef Johan 

Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-162, Beslut om skolskjuts vid val av 

annan skola än den anvisade, Kunskapsskolan, grundskolechef Johan 

Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-163, Beslut om skolskjuts vid växelvist 

boende, Mariedalsskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-164, Beslut (avslagsbeslut) om 

skolskjuts vid val av annan skola än den anvisade, Lindbergs skola, 

grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-165, Beslut om skolskjuts vid val av 

annan skola än den anvisade, Montessoriskolan Lära för livet, 

grundskolechef Johan Berntsson 
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Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-166, Beslut (avslagsbeslut) om 

skolskjuts vid val av annan skola än den anvisade och vid växelvist boende, 

Håstensskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-175, Beslut om skolskjuts på grund av 

trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, 

Väröbackaskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-178, Beslut (avslagsbeslut) om 

skolskjuts vid val av annan skola än den anvisade, Buaskolan, 

grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-181, Beslut (avslagsbeslut) om 

skolskjuts vid val av annan skola än den anvisade, Buaskolan, 

grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-182, Beslut (avslagsbeslut) om 

skolskjuts vid val av annan skola än den anvisade, Väröbackaskolan, 

grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-183, Beslut (avslagsbeslut) om 

skolskjuts vid val av annan skola än den anvisade, Kunskapsskolan, 

grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-185, Beslut (avslagsbeslut) om 

skolskjuts vid val av annan skola än den anvisade, Ankarskolan, 

grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-187, Beslut om skolskjuts vid växelvist 

boende, Rolfstorps skola, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-190, Beslut om skolskjuts på grund av 

trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, 

Rolfstorps skola, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-191, Beslut om skolskjuts på grund av 

trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, 

Rolfstorps skola, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-192, Beslut (avslagsbeslut) om 

skolskjuts vid val av annan skola än den anvisade, Mariedalsskolan, 

grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-193, Beslut (avslagsbeslut) om 

skolskjuts vid val av annan skola än den anvisade, Mariedalsskolan, 

grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-194, Beslut om skolskjuts på grund av 

trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, 

Väröbackaskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-195, Beslut (avslagsbeslut) om 

skolskjuts vid val av annan skola än den anvisade, Vidhögeskolan, 

grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-197, Beslut om skolskjuts vid växelvist 

boende, Trönningeskolan, grundskolechef Johan Berntsson 
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Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-198, Beslut (avslagsbeslut) om 

skolskjuts vid val av annan skola än den anvisade, Almers skola, 

grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-199, Beslut (avslagsbeslut) om 

skolskjuts vid val av annan skola än den anvisade och vid växelvist boende, 

Hagaskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-202, Beslut om skolskjuts på grund av 

trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, 

Bläshammar skola, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-206, Beslut (avslagsbeslut) om 

skolskjuts på grund av trafikförhållanden, funktionshinder eller annan 

särskild omständighet, Lindbergs skola, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-213, Beslut om skolskjuts vid växelvist 

boende, Trönningeskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-216, Beslut om skolskjuts vid växelvist 

boende, Vidhögeskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-222, Beslut om skolskjuts vid växelvist 

boende, Bockstensskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-224, Beslut om skolskjuts vid växelvist 

boende, Bockstensskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-225, Beslut (avslagsbeslut) om 

skolskjuts vid val av annan skola än den anvisade, Påskbergsskolan, 

grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-227, Beslut om skolskjuts vid växelvist 

boende, Rolfstorps skola, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-228, Beslut om skolskjuts vid växelvist 

boende, Rolfstorps skola, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-230, Beslut om skolskjuts vid växelvist 

boende, Rolfstorps skola, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-233, Beslut om skolskjuts på grund av 

trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, 

Rolfstorps skola, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-236, Beslut (avslagsbeslut) om 

skolskjuts på grund av trafikförhållanden, funktionshinder eller annan 

särskild omständighet, Göthriks skola, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-238, Beslut om skolskjuts vid växelvist 

boende, Furubergsskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-239, Beslut om skolskjuts vid växelvist 

boende, Vidhögeskolan, grundskolechef Johan Berntsson 
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Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-240, Beslut (avslagsbeslut) om 

skolskjuts vid val av annan skola än den anvisade och vid växelvist boende, 

Kunskapsskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-241, Beslut om skolskjuts vid växelvist 

boende, Påskbergsskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-242, Beslut om skolskjuts vid växelvist 

boende, Påskbergsskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-243, Beslut om skolskjuts vid växelvist 

boende, Trönningeskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-244, Beslut om skolskjuts vid växelvist 

boende, Trönningeskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-245, Beslut om skolskjuts vid val av 

annan skola än den anvisade, Bosgårdsskolan, grundskolechef Johan 

Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-246, Beslut om skolskjuts vid växelvist 

boende, Bosgårdsskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0264-3, Utredning med anledning av 

klagomål mot Bosgårdsskolan F-3, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0270-2, Beslut byte av skola, 

Björkedalsskolan, rektor Dan Emilsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0272-2, Beslut byte av skola, 

Björkedalsskolan, rektor Dan Emilsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0273-2, Beslut byte av skola, 

Björkedalsskolan, rektor Dan Emilsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0280-3, Beslut om uppflyttning till en högre 

årskurs, Deromeskolan, rektor Björn S Ceder 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0287-3, Beslut gällande ansökan om att 

fullgöra skolplikten på annat sätt för elev på Ankarskolan, grundskolchef 

Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0285-3, Beslut gällande ansökan om att 

fullgöra skolplikten på annat sätt för elev på Ankarskolan, grundskolchef 

Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0291-4, Protokollsutdrag 2021-08-16 § 83 

Yttrande gällande detaljplan för Nygård 1:46, 1:198, 1:203, del av 1:2, 

Getakärr 6:44 och Träslöv S:11, Förskole- och grundskolenämndens 

arbetsutskott 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0299-2, Beslut byte av skola, 

Björkedalsskolan, rektor Dan Emilsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0302-4, Yttrande med anledning av 

föreläggande i beslut avseende laglighetsprövning (Mål nr: 7396-21 
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gällande överklagande av beslut om skolskjuts), grundskolechef Johan 

Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0305-4, Yttrande Komplettering gällande 

ärende avseende skolskjuts (Mål nr: 7455-21), grundskolechef Johan 

Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0311-1, Avtal om uppdragföreläsningar 

Flerspråkande och litteracitet i förskolan (Regionalt utvecklingscentrum – 

Högskolan i Borås), verksamhetschef förskola Agneta Svenberg 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0313-1, Personuppgiftsbiträdesavtal Google, 

förvaltningschef Carina Uvenfeldt 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0314-1, Personuppgiftsbiträdesavtal Wevideo 

Inc, förvaltningschef Carina Uvenfeldt  

Delegeringsbeslut FGN 2021/0315-1, Gallringsavtal Unikum, 

utvecklingschef Maria Wirén 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0316-1, Personuppgiftsbiträdesavtal Skolon 

AB, utvecklingschef Maria Wirén 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0318-3, Beslut byte av skola, Spannarps skola, 

rektor David Axklev 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0318-4, Beslut byte av skola, Spannarps skola, 

rektor David Axklev 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0319-1, Avtal (pilotavtal) Stödinsatser i 

förskolan, Unikum – Unikt lärande AB, utvecklingschef Maria Wirén 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0338-3 och -4, Rättidsprövning och 

överlämnande av överklagande avseende beslut om byte av skola, 

Skolväsendets överklagandenämnd 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0340-1, Samordningsavtal mellan Region 

Halland och Varbergs kommun, Logopedtjänst, förvaltningschef Carina 

Uvenfeldt 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0343-4, Komplettering i mål nr 8160-21 

gällande beslut om skolskjuts, laglighetsprövning enligt kommunallagen, 

grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0343-9, Yttrande i mål nr 8160-21 gällande 

beslut om skolskjuts, laglighetsprövning enligt kommunallagen, 

grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0344-2, Komplettering i mål nr 8803-21 

gällande beslut om skolskjuts, laglighetsprövning enligt kommunallagen, 

grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0349-1, Beslut avseende att gå om en årskurs, 

Bosgårdsskolan, rektor Kate Svensson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0351-1, Beslut om skolskjuts vid val av annan 

skola än den anvisade och på grund av trafikförhållanden, funktionshinder 
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eller annan särskild omständighet, Rolfstorps skola, grundskolechef Johan 

Berntsson 

Ordförandebeslut 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0247-3, Komplettering avseende 

ventilationskostnad till ärende tillfällig lokal Rolfstorps skola – Folkets hus, 

ordförande Hanna Netterberg 

Meddelanden 
FGN 2020/0450-11, Beslut Uppföljning av beslut gällande Hagaskolan i 

Varbergs kommun, Skolinspektionen avslutar uppföljning av ärendet, 

Skolinspektionen i Göteborg 

FGN 2021/0028-14, Beslut byte av skola, Kunskapsskolan, rektor Niklas 

Dahlström 

FGN 2021/0028-15, Beslut byte av skola, Kunskapsskolan, rektor Niklas 

Dahlström 

FGN 2021/0028-16, Beslut byte av skola, Kunskapsskolan, rektor Niklas 

Dahlström 

FGN 2021/0028-17, Beslut byte av skola, Kunskapsskolan, rektor Niklas 

Dahlström 

FGN 2021/0028-18, Beslut byte av skola, Kunskapsskolan, rektor Niklas 

Dahlström 

FGN 2021/0036-17, Beslut byte av skola, Nyhemsskolan, rektor Johan 

Törnäng 

FGN 2021/0036-18, Beslut byte av skola, Nyhemsskolan, rektor Johan 

Törnäng 

FGN 2021/0036-19, Beslut byte av skola, Nyhemsskolan, rektor Johan 

Törnäng 

FGN 2021/0051-6, Anmälan om omfattande skolfrånvaro för elev på 

fristående skola, rektor 

FGN 2021/0052-9, Anmälan om omfattande skolfrånvaro för elev på 

Mariedalsskolan, rektor Annika Rylander 

FGN 2021/0058-6, Beslut gällande personuppgiftsincident  PUI-2021-1981, 

(IMY avslutar ärendet), Integritetsskyddsmyndigheten 

FGN 2021/0060-12, Beslut med anledning av anmälan avseende 

Vidhögeskolan 4-9 (Skolinspektionen avslutar ärendet), Skolinspektionen i 

Göteborg 

FGN 2021/0060-13, Beslut Uppföljning av Skolinspektionens beslut om att 

lämna anmälan till Varbergs kommuns klagomålshantering 

(Skolinspektionen avslutar uppföljning av ärendet), Skolinspektionen i 

Göteborg 
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FGN 2021/0100-27, Protokollsutdrag KF § 83, Hållbarhetsbokslut 

verksamhetsåret 2020, Kommunfullmäktige 

FGN 2021/0100-28, Protokollsutdrag KF § 79, Tertialrapport 2021, 

Kommunfullmäktige 

FGN 2021/0100-29, Protokollsutdrag KS § 132, Planeringsinriktningar för 

utveckling av Väröbacka, Kommunstyrelsen 

FGN 2021/0100-30, Protokollsutdrag KS § 136, Slutredovisning Bolmens 

förskola, Kommunstyrelsen 

FGN 2021/0100-31, Protokollsutdrag KS § 137, Slutredovisning Rolfstorps 

förskola, Kommunstyrelsen 

FGN 2021/0100-32, Protokollsutdrag KS § 138, Slutredovisning 

Bumerangens förskola, Kommunstyrelsen 

FGN 2021/0100-33, Protokollsutdrag KS § 144, Förslag på namn för 

resursskola - Björkedalsskolan 

FGN 2021/0102-15, Beslut Statsbidrag för anställning av lärarassistenter 

för 2021, Varbergs kommun beviljas 913 446 kronor i statsbidrag, 

Skolverket 

FGN 2021/0102-16, Beslut Statsbidrag för fortbildning av lärare när det 

gäller svenska som andraspråk och kommunal vuxenutbildning i svenska 

för invandrare för 2020, Skolverket godkänner redovisningen, Skolverket 

FGN 2021/0102-17, Beslut Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa 

andra personalkategorier för 2020/2021, Skolverket beslutar bevilja 

rekvisition om 8 349 921 kronor, Skolverket 

FGN 2021/0102-18, Statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg 

för lärare för 2020/2021, Skolverket beslutar bevilja rekvisition om 

3 847 742 kronor, Skolverket 

FGN 2021/0102-19, Statsbidrag Skolmiljarden Utökad satsning gällande 

tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021, Skolverket 

FGN 2021/0103-3, Beslut Redovisning Statsbidrag för fortbildning 

specialpedagoger 2020 (Skolverket godkänner redovisningen utan 

återkrav), Skolverket 

FGN 2021/0145-7, Beslut med anledning av anmälan mot Ankarskolan, 

Skolinspektionen prövar inte ärendet, Skolinspektionen i Göteborg 

FGN 2021/0201-13, Arbetsgivarens synpunkter på Arbetsmiljöverkets 

underrättelse, beteckning 2020/033062, Arbetsmiljöverket 

FGN 2021/0263-5, Dom i mål nr 6812-21 gällande överklagan av beslut om 

skolskjuts, Vidhögeskolan (Förvaltningsrätten avslår överklagandet), 

Förvaltningsrätten i Göteborg 

FGN 2021/0277-4, Förrättat val till lokal styrelse på Sibbarps förskola och 

skola, Lokal styrelse för Sibbarps förskola och skola 
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FGN 2021/0288-2, Beslut om registrering av livsmedelsanläggning, 

Sjöbodens förskola, Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen 

FGN 2021/0293-3, Beslut Dnr 258-5259-21 -Länsstyrelsen i Hallands läns 

lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 815, 

Skällingevägen, inom Varbergs kommun, Länsstyrelsen Hallands län 

FGN 2021/0302-5, Dom i mål nr 7396-21 gällande överklagan av beslut om 

skolskjuts, Rolfstorps skola (Förvaltningsrätten avskriver överklagandet), 

Förvaltningsrätten i Göteborg 

FGN 2021/0305-5, Dom i mål nr 7455-21 gällande överklagan av beslut om 

skolskjuts, Påskbergsskolan (Förvaltningsrätten avskriver överklagandet), 

Förvaltningsrätten i Göteborg 

FGN 2021/0312-1, Beslut att överlämna anmälan mot Montessoriskolan 

Lära för livet till Montessoristiftelsen Lära för livet, Skolinspektionen i 

Göteborg 

FGN 2021/0337-1, Protokollsutdrag SVN § 47, Projektering av kök, 

Servicenämnden 

FGN 2021/0341-1, Beslut med anledning av anmälan avseende Almers 

skola 4-9 och fritidshem (Skolinspektionen prövar inte ärendet), 

Skolinspektionen i Göteborg 

FGN 2021/0343-6, Begäran om yttrandet i mål nr 8160-21 gällande 

överklagan av beslut om skolskjuts, Kunskapsskolan, Förvaltningsrätten i 

Göteborg 

FGN 2021/0344-1, Överklagan av beslut om skolskjuts, Väröbackaskolan, 

mål nr 8803-21, Förvaltningsrätten i Göteborg 

FGN 2021/0347-1, Beslut byte av skola, Montessoriskolan Lära för livet, 

rektor Montessoriskolan Lära för livet 

FGN 2021/0354-1, Beslut med anledning av anmälan avseende 

Bosgårdsskolan (Skolinspektionen prövar inte ärendet), Skolinspektionen i 

Göteborg 

Protokoll Förvaltningens samverkansgrupp (FSG) 2021-08-16 (publicerat i 

nämndens samverkansrum) 

Protokoll Förvaltningens samverkansgrupp (FSG) 2021-08-23 (publicerat i 

nämndens samverkansrum) 
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 § 99  
 
 

Ordförande och förvaltningschef informerar 

Beslut  
Förskole- och grundskolenämnden beslutar  
 

1.  lägga informationen till handlingarna.  
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  
Nuläge Covid-19 
Förvaltningschef informerar om nuläge Covid-19 

 Smittspridningen i verksamheten, såsom i samhället i stort, är låg. 

 Yttrande med bakgrund i begäran om arbetsmiljöåtgärd enligt 
Arbetsmiljölagen 6:6A - Covid-19 är inskickad till Arbetsmiljöverket.  

 Presentation av nuläge samt åtgärder som genomförts i våra 
verksamheter för att minimera smittspridning. Verksamheternas 
arbete tydliggörs i riskbedömningar med tillhörande 
handlingsplaner. 

 
Tillfälliga lokaler Rolfstorps skola – Folkets hus 
Grundskolechef informerar om tillfälliga lokaler Rolfstorps skola – Folkets 
hus och redovisar genomförda ombyggnationer och anpassningar samt det 
pågående arbetet med utemiljön. Upphandling av moduletablering till 
Rolfstorps skola pågår. 
 
Trönningenäs förskola 
Avdelningschef ekonomi och lokaler informerar att beslut i ärendet i 
byggnadsnämnden skjutits upp och eventuellt hanteras i september vilket 
kan påverka den ursprungliga tidplanen. 
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 § 100  
 
 

Övriga frågor 

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

 
 


	Tema Samverkan mellan förvaltningar
	Information Ekonomisk månadsrapport juni och juli
	Information Resursskolan Björkedalsskolan
	Information Årlig tillsyn fristående förskolor
	Undervisning och ledarskap 2021 - Förskola
	Information Riktlinje för skolplacering i förskoleklass och grundskola
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