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Verksamhetsberättelse 

Förskole- och grundskolenämnden 

Hänt i verksamheten 

Förskole- och grundskolenämndens verksamheter påverkas fortsatt av covid-19. Trots 
pandemin och dess påfrestningar har verksamheterna varit igång och fungerat som en viktig 
mötesplats för barn och elever. Elever i årskurs 7-9 har haft en kombination av när- och 
fjärrundervisning i syfte att minimera smittspridningen. 

Regering har gett statligt stöd till grundskolan utifrån covid-19, vilket ger 5,8 mnkr under år 
2021. 

I ett växande Varberg utökas verksamheten. Klapperstenens och Stenens förskola har öppnat 
under augusti och ger fler förskoleplatser än tidigare. Björkedalsskolan (Varbergs 
resursskola) startade höstterminen 2021 för elever med särskilda behov. Förskole- och 
grundskolenämnden har tagit beslut om en ny skolorganisation, vilket möjliggör en mer 
hållbar och likvärdig organisation på lång sikt. 

Preliminära resultat visar på lägre måluppfyllelse för eleverna i årskurs 9 än tidigare år. 
Elevernas upplevelse av mående, trygghet och trivsel är på stabila nivåer över tid. 



 

4 

Målredovisning 

Nämndens mål 

Målarbetet fortsätter trots pandemin med utgångspunkt i förskole- och grundskolenämndens 
tre mål och förvaltningens verksamhetsplan. Mål och strategier sträcker sig över hela 
mandatperioden vilket har inneburit en trygghet i verksamheten, inte minst mot bakgrund av 
att pandemin delvis har sänkt tempot och förskjutit vissa insatser kopplat till målarbetet. 

Skola för alla 

Målet är att barn och elever mår bra i skolan och klarar kunskapskraven. Utbildningens 
kvalitet ska vara likvärdig så att barn och elever lyckas med sin utbildning var i kommunen 
de än går. 

Periodens arbete: 

För att nå en hög och likvärdig kvalitet i hela Varberg arbetar verksamheterna med att 
utveckla undervisningen. I förskolan är det stort fokus på att utveckla utbildningen och 
undervisningen i enlighet med den reviderade läroplanen från 1 juli 2019, utvecklingsarbetet 
pågår både på förskoleenheterna och förvaltningsövergripande. Med stöd av Skolverket 
genomförs en kommunövergripande satsning på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt 
under mandatperioden. Kompetensutvecklingen syftar både till att stärka undervisningen 
och det kollegiala lärandet mellan pedagoger på förskoleenheterna. 

Satsning på fritidshemmen fortsätter. Riktad kompetensutveckling mot fritidshemslärare för 
att stärka det kollegiala planeringsarbetet för undervisningen i fritidshemmet har genomförts 
under perioden, och även fortbildning till hela personalgruppen med fokus på pedagogisk 
planering och det förstärkta undervisningsuppdraget enligt läroplan. Två övergripande 
lärledare i kommunen har anställts och fått i uppdrag att utveckla likvärdigheten i 
kommunens fritidshem. 

I grundsärskolan pågår ett övergripande utvecklingsarbete mot en grundsärskola, där 
tidigare uppdelning mellan det som var Almers och Mariedals särskolor ska utvecklas mot 
Varbergs grundsärskola som en organisation. 

I grundskolan fortsätter tidigare kompetensutveckling såsom matematikutveckling och 
läsutveckling med fokus på de yngre åren, ämnesdidaktiskt kollegium över alla årskurser 
samt kompetensutveckling för flerspråkiga barns lärande med stöd av Skolverket. 
Föregående och kommande läsår har haft ett utökat fokus på differentierad undervisning och 
reviderade kursplaner genom externa föreläsningar och kollegialt lärande på skolorna. 
Reviderade kursplaner kommer att gälla från och med läsåret 2022/23. 

Flera riktade insatser till skolor för att öka likvärdigheten genomförs också, både i form av 
extern handledning och fördelning av ekonomiska medel. 

I mars 2021 fattade förskole- och grundskolenämnden beslut om en ny skolorganisation. 
Beslutet ger en tydlig riktning för utvecklingen av grundskola, fritidshem och grundsärskola 
de kommande 10-15 åren. Skolorganisationen möjliggör en mer likvärdig och hållbar 
organisation. Beslutet följer en stadieindelning av kommunens skolor och inga elever 
kommer att ha fler än en övergång mellan skolor under sin studietid. 

För att stärka organisationen för de elever som har omfattande behov av individuella 
stödinsatser inrättas en resursskola med start höstterminen 2021. Resursskola är en 
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benämning som används för skolor som har begränsat sitt mottagande till elever i behov av 
särskilt stöd, där elevgrupperna är små och personaltätheten hög. Resursskolan ska genom 
flexibla och varierande lärmiljöer bidra till att möta elevernas olika behov så att de kan 
utvecklas och lära utifrån sina egna förutsättningar. 

Sammanfattande analys: 

Preliminär statistik för läsåret 2020/21 visar att cirka 86 procent av eleverna i årskurs 9 har 
gymnasiebehörighet, vilket är en lägre nivå än genomsnittet för de kommunala skolorna i 
Varberg tidigare år. Resultatet är i stort på samma nivå som för riket. Enkätresultat över 
trygghet och trivsel hos eleverna är på en stabil nivå över tid. Resultaten i 
vårdnadshavarenkäten i den kommunala förskolan visar på en ökande nöjdhet de senaste tre 
åren trots den pågående pandemin. 

Kvalitet och resultat varierar mellan enheter i såväl förskola som skola. 
Förvaltningsövergripande stöd har därför fokus på ökad likvärdighet genom en kombination 
av satsningar som berör alla och riktat stöd till olika enheter. Förändringar i resursfördelning 
genom statsbidrag, skolorganisation, handledning och kompetenshöjande utvecklingsarbete 
förväntas på sikt ge ökad kvalitet och likvärdighet i hela kommunen. 

Under kommande läsår fortsätter beskrivna utvecklingsprocesser. Under hösten kommer 
övergångar vara ett gemensamt fokus för rektorer i förskola och skola, och för rektorerna i 
förskola påbörjas också ett arbete med att utveckla analys av undervisning och lärande för att 
ytterligare stärka fokus på att utveckla förskolans undervisningsuppdrag. 

Motivation för lärande 

Målet är att barns och elevers drivkraft, nyfikenhet och kritiska förhållningssätt utvecklas i 
ett motivationsfrämjande lärande. Lärandet och samverkan med det omgivande samhället 
ska utveckla valkompetens för medvetna val i det livslånga lärandet. 

Periodens arbete: 

Pågående arbete för nämndsmålet är systematiserat för framförallt skola-arbetsliv 
samarbetet och digitaliseringen i förskola och skola. Flertalet av de övergripande processer 
som beskrivits under Skola för alla berör också målet Motivation för lärande. 

Skola-arbetsliv samarbetet har påverkats av covid-19. Exempelvis har MOA-mässa för 
årskurs 8 återigen ställts in, och andra processer har genomförts digitalt. Under våren har en 
ny insats påbörjats - Läsande förebilder. I projektet Läsande förebilder samarbetar förskole- 
och grundskoleförvaltningen, Varbergs Sparbank genom Sparbanksstiftelsen och Varbergs 
BoIS FC med ambition att inspirera elever i årskurs 2 till mer läsning. Elever har fått besök 
av professionella fotbollsspelare och skola- arbetslivsutvecklare, med fokus på läsning och 
boksamtal. Eleverna får även en inblick i spelarnas arbetsliv och studier efter grundskola och 
gymnasium som en motivation för fortsatt lärande. 

Utveckling av kompetens och teknik för digitaliseringen i förskola och skola fortsätter, både i 
regionsamverkan och internt. Förvaltningsövergripande stöd har förbättrats för 
kompetensutveckling, supportsidor och teknik. Samtliga elever i årskurs 7 och flertalet i 
årskurs 8 har bytt digitalt lärverktyg till Chromebook, som en insats att förbättra 
undervisning och lärande för eleverna. Eleverna kommer att behålla lärverktyget genom hela 
högstadiet. Högstadiet kommer på sikt övergå till Chromebook, försenade leveranser på 
grund av pandemin har dock medfört att byte av lärverktyg dröjer. 
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I analys av undervisningens kvalitet tillsammans med förstelärare har fokus särskilt riktats 
mot motivationshöjande undervisning, i syfte att stödja skolorna med att identifiera hur 
undervisningen ytterligare kan bidra med motivation för eleverna. Genom processen har 
elever svarat på enkät och haft dialog med lärare om olika perspektiv i undervisningen för 
ökad motivation, och lärare har delat erfarenheter mellan skolorna. 

Sammanfattande analys: 

Preliminära resultat visar på lägre genomsnittligt meritvärde för årskurs 9 eleverna det 
senaste läsåret än tidigare år. Meritvärdet är också lägre än rikets resultat, vilket är ovanligt 
för Varbergs kommunala skolor. Enkätresultat över upplevd psykisk hälsa hos eleverna har 
gått upp något och kan beskrivas vara på en stabil nivå över tid. 

Nämndsmålet är ett fortsatt utvecklingsområde för verksamheten, där en undervisning som 
upplevs relevant, ger lust att lära mer och skapar delaktighet för eleverna kan utvecklas. 
Samtidigt finns tecken på att undervisning bättre än tidigare bidrar med dessa kvaliteter, 
vilket syns i bland annat elevenkät. Förvaltningsövergripande utvecklingsprocesser lyfter 
kontinuerligt in perspektivet motivation för lärande i pågående arbete. Förskola, fritidshem 
och grundsärskola har i sin verksamhet utifrån grunduppdraget ett större inslag av 
motivationsfrämjande lärande, vilket är positivt. 

I planeringen framåt är fokus riktat mot grundskolan för att identifiera ytterligare bärande 
delar att utveckla för det motivationsfrämjande lärandet. Under våren har det i dialog med 
rektorer varit fokus på området, och ambitionen är att fortsätta arbeta i rektorsgruppen för 
en kunskapshöjning i området. 

Tillit för förbättring 

Målet är att ledarskap genom nytänkande och kloka beslut skapar en tillitsfull 
förbättringskultur som stödjer verksamheternas utveckling och möter nya förutsättningar. 
Det ska finnas en öppen och transparent dialog internt och externt. 

Periodens arbete: 

Fokus under året har varit på rektors ledarskap, dialogbaserad uppföljning och analys samt 
förbättringsarbete genom digitalisering och kansliets stöd till verksamheten. 

Lärgrupper för rektorerna startades under 2019 i grundskola och 2020 i förskola. Grupperna 
innebär ett kontinuerligt erfarenhetsutbyte och lärande mellan rektorer, där en systematik 
med handledning och fokus på ledarskapshandlingar ingår i processen. Pågående process 
handlar om hur rektorerna arbetar med sina utvecklingsplaner, som utgår från nämndens tre 
mål, för att utveckla verksamheten. 

Dialogbaserad uppföljning och analys med verksamheterna har genomförts enligt ordinarie 
årshjul. I det övergripande kvalitetsarbetets olika processer deltar rektorer, personal och 
elever systematiskt. Vårdnadshavarnas perspektiv fångas in genom bland annat 
enkätundersökningar. På grund av pandemin har flera moment gjorts frivilliga men trots 
detta väljer rektorer i väldigt hög utsträckning att tillsammans med medarbetare delta fullt ut 
i processerna. 

Corona-pandemin har medfört ett digitaliseringssprång av möten och undervisning på 
distans. Såväl kompetens som insikter om hur tekniken bidrar har utvecklats, ett 
förbättringsarbete som kan hållas i framöver och ge stöd till elever som inte kan närvara 
fysiskt och medarbetare som sparar restid och kan utveckla samarbetsformer utan 
geografiska begränsningar. 
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Två större digitaliseringsprocesser, Val av skola samt Pappersfri skolstart har utvecklats 
genom förvaltningsövergripande samarbete och förväntas innebära ökad kvalitet för såväl 
verksamhet som vårdnadshavare. Pappersfri skolstart påbörjades under våren för 
vårdnadshavare och elever. Val av skola kommer innebära skolval via e-tjänst inför 
höstterminen 2022. 

Förvaltningens kansli har ett antal gemensamma utvecklingsområden som personalen 
påbörjat arbete kring under året, i syfte att säkerställa lagkrav och förbättra stöd till 
verksamheterna. Fokus har bland annat varit på att utveckla systematiken för att säkerställa 
data i och från verksamheterna, samt utredning av skolorganisation. 

Sammanfattande analys: 

Rektorerna beskriver att förbättringsarbetet i form av långsiktiga utvecklingsplaner för 
målstyrningsarbetet, lärgrupper och det kollegiala kvalitetsarbetet är viktiga delar för att 
hålla fokus och öka kvaliteten i skolutvecklingen, inte minst under pandemin där tid och kraft 
ofta har gått till mer akut hantering och mindre av strategiskt utvecklingsarbete. 

Ett antal planerade utvecklingsinsatser för att stärka stödet till chefer har skjutits på 
framtiden, i syfte att skapa tid och utrymme för de mer akuta arbete pandemin medför. 
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Verksamhetens utveckling och ekonomiska ställning 

Verksamhetens utveckling 

COVID-19 

Verksamheterna har likt hela skolsverige påverkats av Covid-19. Närvaron för barn och elever 
samt personal har minskat men trots pandemin har förskola, fritidshem, grundskola och 
grundsärskola fortsatt kunnat bedrivas i hela kommunen. På grund av det försämrade 
smittoläget i Halland rekommenderade smittskyddsläkaren i Halland att Varbergs kommun 
skulle inleda vårterminen 2021 med distansundervisning för årskurs 7-9. Verksamheten har 
på mycket kort tid lyckats ställa om till ett annat sätt att undervisa och förutsättningar, både 
när det gäller teknik och kompetens hos lärare och elever, har varit välgrundade. Redan nu 
finns tecken på en positiv utveckling av digital kompetens både för elever och lärare. 
Samtidigt har vikten och betydelsen av det personliga mötet och närundervisning blivit 
tydligt för kvaliteten. 

Grundsärskolan har varit undantaget från rekommendationerna om fjärr- och 
distansundervisning, och även elever med särskilda behov har närvarit i skolorna utifrån 
varje skolas bedömning. 

Förskolan har under denna utmanande tid strävat efter att inge en känsla av normalitet och 
framtidstro hos barnen genom att ha fokus på förskolans uppdrag. Förskolan är viktig för 
barnens utveckling och därför har barnens behov varit förskolans fokus samtidigt som 
åtgärder vidtagits för att skydda personal och barn från smitta. Under pandemin har 
förskolan lyckats hålla öppet trots att det tidvis varit personalbrist på grund av covid-19. Vid 
dessa tillfällen har förskolan vädjat till vårdnadshavare om att korta barnens tid på förskolan 
alternativ ha barnen hemma, för att förskolan ska kunna hålla öppet för de barn vars 
vårdnadshavare har samhällsviktiga funktioner. Trots covid-19 och de påfrestningar detta 
inneburit har plats i förskolan kunnat erbjudas som vanligt. Inskolning med kvalité har skett 
dock med restriktioner, tex har vårdnadshavares möjlighet att vara inomhus med sitt barn 
vid inskolningen varit begränsad. 

Rektorer och tjänstepersoner beskriver en oro över att pandemin påverkar de barn och unga 
som sedan tidigare har behov av stöd på olika sätt. De elever som har ångest och oro sedan 
tidigare, funktionshinder, social problematik eller olika hemförutsättningar som påverkar 
bedöms ha fått en svårare situation under pandemin. Det kompensatoriska stöd till dessa 
elever har delvis varit svårare att nå fram med på grund av fjärr- och distansundervisning, 
personalfrånvaro och folkhälsomyndighetens olika rekommendationer. På övergripande- och 
enhetsnivå görs vägval för att på bästa möjliga sätt stödja barn, elever och verksamhet. 

Förskole- och grundskoleförvaltningen har noga följt Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer och ger fortsatt nogsam information till rektorer, personal och 
vårdnadshavare. Digitala möten har i flera fall genomförts i hela organisationen med positivt 
utfall, och kommer att fortsätta genomföras och utvecklas även vid återgående till mer 
normala tider. 

Skolmiljarden 

Regering har beslutat att förstärka det statliga stödet till skolan, för att möta den tuffa 
utmaningen som covid-19 pandemin medför. För förskole- och grundskolenämnden innebär 
det en förstärkning med 5,8 mnkr under år 2021. Regeringen vill bidra till att ge 
kommunerna goda förutsättningar att säkerställa att alla barn och elever får den utbildning 
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de har rätt till, trots pandemin. Stödet betalas ut vid två tillfällen under 2021, februari och 
juni, för insatser inom de kommunala- och fristående skolorna. Skolorna ska sedan redovisa 
vilka insatser som görs med tilldelade medel. Skolorna kommer i samband med årsskiftet 
värdera om insatsen gav det förväntade resultatet. 

Skolbibliotek 

Sedan våren 2020 pågår ett förändringsarbete för skolbiblioteken, där ett team av 
skolbibliotekarier bildar en gemensam resurs till grundskolorna för att stödja elevers språk-, 
läs- och skrivutveckling. Under perioden har rekrytering av skolbibliotekarier, utarbetning av 
plan för likvärdighet och översyn av bokbeståndet med mera varit i fokus för arbetet med 
skolbiblioteken. 

Skolorganisationsbeslutet 

Beslut om den nya skolorganisationen togs i förskole- och grundskolenämnden den 29 mars 
2021. Förändringar i nationella styrdokument och en hög befolkningstillväxt medför behov 
av att justera nuvarande skolorganisation. En ny skolorganisation ska stärka 
förutsättningarna att nå lokala och nationella mål. Eftersom det växande elevantalet är 
påtagligt både i Varbergs centrum och i flertalet serviceorter är det nödvändigt att vidta 
åtgärder i flera delar av kommunen. Skolorganisationsutredningen visar med tydlighet vilka 
skolområden som påverkas av att Varberg växer och i flertalet skolområden kommer 
elevutvecklingen göra den nuvarande skolorganisationen ohållbar. För att möta ett växande 
Varberg föreslås ett flertal förändringar i upptagningsområden. 

Skolorganisationen möjliggör ca 10 000 grundskoleplatser och 120 grundsärskoleplatser. I 
möjligaste mån kommer förändringarna i organisationen att fasas in från förskoleklass eller i 
respektive årskurs där övergång sker. 

Nya förskolor och skolor 

Klapperstenens och Stenens förskola öppnade i augusti månad. De nya förskolorna ger fler 
förskoleplatser och en högre kvalitet i de fysiska lärmiljöerna än tidigare lokaler. Även en 
resursskola, Björkedalsskolan, öppnade till höstterminsstart 2021. 

Lokalbehov i Rolfstorp och Bläshammar 

Förskole- och grundskolenämnden tog beslut i mars 2020 om ändrad skolorganisation i 
Himledalen så att Rolfstorp blir en F-9 skola. I november 2020 beslutade förskole- och 
grundskolenämnden att Bläshammar skola ska behålla årskurs 6 inför läsåret 2021/2022 
eftersom tillväxten i området medför en ökning av elever på Trönninge skola. 

Rolfstorp skola har vid läsårsstart kompletterat skolans lokaler med Folkets Hus i Rolfstorp, 
enligt plan ska en moduletablering med lokaler för åk4-6, matsal och lärararbetsplatser vara 
på plats på skoltomten till höstterminen 2022. Folkets hus kommer avvecklas i samband med 
moduletableringen. 

Bläshammar skola är sedan höstterminen 2021 en F-6-skola. Det innebär att 
kapacitetshöjande åtgärder har genomförts under året och även fortsättningsvis kommer 
genomföras under hösten 2021. Den gamla hemkunskapssalen ska återställas/renoveras och 
beräknas stå klar i slutet på året. Moduletableringen (på östra delen av skolgården) med plats 
för nya salar, grupprum, lärararbetsplatser samt skolbibliotek beräknas också stå färdig i 
slutet på året. 
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Verksamhet 5 positioner 

Förskole och grundskolenämnden visar en positiv budgetavvikelse för perioden januari till 
och med augusti om 6,0 mnkr. 

Till och med augusti har 894,9 mnkr av årsbudgeten om 1 411,7 mnkr nyttjats vilket kan 
jämföras med föregående år där 844,7 mnkr var nyttjade. Kostnadsökningen mellan åren 
beror på demografiökning, ökade kostnader till följd av lönerevision samt kostnadsökningar 
på grund av inflation. 

Förskole- och grundskolenämndens budgetöverskott beror på att kostnadsutfallet avseende 
personalkostnader har varit 6,6 mnkr lägre än den periodiserade budgeten för perioden 
januari till och med augusti. Överskottet är dels en effekt av den pågående pandemin som 
avspeglar sig i verksamheten genom bland annat ökad sjukfrånvaro och VAB i kombination 
med att färre timvikarier tagits in i verksamheterna. 

Nämndens kostnad för skolskjuts prognostiseras visa en budget i balans för 2021. 
Grundskolan visar hittills ett överskott som beror på att nyttjandet av både skolkort och 
taxiresor varit lägre medan grundsärskolan visar ett underskott då andra nämnder nyttjat 
Hallandstrafikens tjänster i mindre omfattning vilket innebär att Förskole- och 
grundskolenämnden får stå för en större andel av kostnaden till Hallandstrafiken. 

Varberg är en växande kommun vilket nämnden dels ser genom att barnantalet på förskolan 
når upp till befolkningsprognosen. Grundskolan och fritidshemmen har däremot färre barn i 
verksamheten. Både förskolan och grundskolan fortsätter se en kostnadsökning avseende 
interkommunala barn och elever. 

Arbetet fortgår med lokalfrågor inför höstterminens start för Bläshammar, Rolfstorp och 
Björkedalsskolan. Modulerna i Bläshammar ska stå klara i slutet av höstterminen. I Rolfstorp 
ska eleverna i åk 4 och 5 bedriva sin skolverksamhet i Folkets hus lokaler under kommande 
läsår. Bygglovet för Björkedalsskolan (Resursskolan) är nu klart. Eleverna har börjat och 
verksamheten bedrivs på Centralskolan i Tvååker tills dess att Björkedalsskolan står klar. 

Under våren köpte grundskolan ut flera leasingdatorer då leasingavtalet gick ut och inte 
längre var möjligt att förlänga. På grund av den pågående pandemin gick det inte att få tag i 
nya datorer varav grundskolan valde att köpa ut de befintliga som verksamheten nyttjade. 

Grundskolan prognostiseras göra ett överskott avseende måltider på grund av en aviserad 
återbetalning från servicenämnden om 1,6 mnkr. Servicenämnden har haft lägre 
måltidskostnader vilket är en effekt av den pågående pandemin som genererar en 
återbetalning till Förskole- och grundskolenämnden. 
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beräknas bli lägre än vad som framgått i tertialrapporten. Uppskattningsvis kommer ca 551 
tkr kvarstå. 

Verksamhetsinvesteringar FGN: Budget för verksamhetsinvesteringar på 3 500 tkr samt 
överförda medel från år 2020 om 929 tkr. Genomförande och planering av projekten samt 
kostnadsberäkningar pågår parallellt. Projekt avseende tillgänglighetsanpassning har 
prioriterats. Prognosen är att hela budgeten kommer nyttjas. 

Verksamhetsanp. lokal FGN: Detta är en ny post för året. I dessa medel ingår budget för 
kapacitetshöjande åtgärder hos nämnden. Under året kommer bland annat följande projekt 
ingå: 

 Kapacitetshöjande åtgärder Bläshammar skola 

 Kapacitetshöjande åtgärder Rolfstorps skola 

 Björkedalsskolan(Resursskolan) 

Nämnden beräknas nyttja 8 210 tkr av dessa investeringsmedel under år 2021. Att 
investeringsbehovet minskat beror främst på att tidigare reserver har minskats. Budgetmedel 
avseende kapacitetshöjande åtgärder i Rolfstorp är överförda till Servicenämnden. Utemiljön 
på Björkedalsskolan(Resursskolan), 3mnkr, kommer genomföras under 2022. 

Medel för verksamhetsutveckling 

Redovisning av status för projektet 

Pappersfri skolstart syftar till att digitalisera informationsinhämtningen i samband med 
skolstart. Projektet ska vara färdigt till höstterminen 2021 och kommer att: 

 Minska pappershanteringen för skolor och vårdnadshavare 

 Modernisera informationsinhämtningen 

 Synkronisera informationen som finns i förvaltningens källsystem för att effektivisera 
och säkerställa informationshämtning 

E-tjänst är framtagen för syftet och det arbetas för närvarande med olika tekniska lösningar, 
bland annat för att medarbetare på ett bra sätt ska kunna ta del av information. 

Redovisning av hur beviljade medel har använts 

Medel har använts till köp för att säkerställa tekniska förutsättningar och personalkostnader 
för personer utanför förskole- och grundskoleförvaltningen som arbetat med projektet. 
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Väsentliga personalförhållanden 

Personal- och kompetensförsörjning 

Personal med rätt kompetens och förmåga är en förutsättning för goda resultat och en hög 
måluppfyllnad i verksamheten. Förskole- och grundskolenämnden har en hög andel personal 
inom sina verksamheter som uppfyller skollagens krav på behörighet. Under läsåret 20/21 
var andelen behöriga lärare inom grundskolan 89% vilket är i samma nivå som föregående 
läsår. Andelen förskollärare i förskolan med legitimation är ca 65% och nivån är stabil. 

Rekryteringen inför läsåret 21/22 mot bakgrund av den årliga tjänsteplaneringen var 
framgångsrik och tjänsterna kunde i stor utsträckning tillsättas med behörig personal. Störst 
utmaning när det gäller nyrekrytering finns i grupperna slöjdlärare, lärare i matematik och 
naturorienterande ämnen samt fritidspedagoger där flera tjänster fått tillsättas med obehörig 
personal. För att underlätta situationen uppmuntras personer med relevant bakgrund att få 
sina kunskaper validerade och att komplettera sina studier. 

Varberg är en växande kommun. Ett ökat barn- och elevantal kommer att öka behovet av 
medarbetare. Under våren 2021 har beslut fattats om en ny skolorganisation för grundskolan 
och under hösten 2021 kommer motsvarande plan för förskolorna att tas fram. Varbergs 
kommun har generellt sett gynnsamma förutsättningar för att kunna attrahera medarbetare. 
Samtidigt bidrar den relativt höga andelen behörig personal till attraktiviteten genom de 
förutsättningar det skapar för hög måluppfyllelse, kvalitet i undervisningen, kollegialt utbyte 
och utveckling samt förutsättningar för en god arbetsmiljö. Under 2021 har 
personalomsättningen fortsatt befinna sig på en lägre nivå än tidigare år vilket till stor del 
bedöms kunna förklaras med den pågående pandemin covid-19 och en minskad rörlighet på 
arbetsmarknaden. 

Det sker ett långsiktigt arbete med aktiva åtgärder för en fortsatt framgångsrik 
kompetensförsörjning. Exempel på insatser är APL (arbetsplatsförlagt lärande) för 
barnskötare, VFU-samarbetet (verksamhetsförlagd utbildning) med ett antal lärosäten för 
lärar- och förskollärarutbildningar, kompetensutvecklingsinsatser för personal och kollegialt 
lärande i form av ÄDK (ämnesdidaktiskt kollegium) i grundskolan och att utveckla 
utbildningen och undervisningen i förskolan utifrån reviderad läroplan från 2019. Andra 
insatser utgörs av ett partsgemensamt samarbete för att ytterligare förbättra personalens 
förutsättningar bland annat med fokus på arbetsmiljön och insatser för ökad hälsa och 
minskad sjukfrånvaro. 

Inom de närmaste åren förutses en ökad brist på nationell nivå när det gäller utbildad och 
behörig personal. Den statliga styrningen kan innebära ytterligare krav på att anställa 
legitimerad personal till exempel vid förändring av timplanen. Inom de närmaste åren 
kommer legitimationskrav för undervisningsbehörighet på grundsärskolan att innebära en 
stor utmaning eftersom det är svårt att rekrytera speciallärare med inriktning mot 
utvecklingsstörning. Att kunna behålla och ge möjlighet för personalen att utvecklas kommer 
även fortsättningsvis att vara avgörande för en positiv utveckling men också en allt större 
utmaning. Samtidigt påbörjas förberedelser för en situation där det inte finns tillgång till 
behörig personal i tillräcklig utsträckning. Bättre förutsättningar behöver skapas för 
pedagoger att kunna fokusera på undervisningen genom att andra yrkesgrupper tillförs 
organisationen. Detta kommer också att ställa krav på förändrade arbetssätt. Under 2021 
kommer förskole- och grundskolenämndens strategiska plan för kompetensförsörjning att 
revideras där aktiva åtgärder för den kommande femårsperioden konkretiseras. 
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En annan potentiell utmaning är den ekonomiska utvecklingen inom välfärdssektorn och hur 
det bland annat kan komma att påverka möjligheterna till bibehållen personaltäthet och 
kvalitet. 

Medarbetarengagemang 

Att få möjligheten att arbeta med barns och elevers utveckling och lärande i nära samarbete 
med kompetenta kollegor upplevs som en både stimulerande och ansvarsfull uppgift som 
skapar stort engagemang. En hög grad av måluppfyllelse och hög kvalitet i verksamheten 
bidrar till att skapa intern stolthet. I den kommungemensamma medarbetarundersökningen 
2020 framgår att en stor del av personalen inom förskole- och grundskolenämndens 
verksamheter trivs bra med såväl arbetsuppgifter, arbetskamrater som sin närmaste chef. 
Förskole- och grundskolenämndens sammanvägda totalvärde för Hållbart 
medarbetarengagemang (HME) är 4,17 på en femgradig skala. Hållbart 
medarbetarengagemang är ett totalvärde som beräknas utifrån resultaten för de tre delindex 
motivation, ledarskap och styrning. Varje delområde innehåller tre frågor. De nio 
frågeställningarna avser den nationellt jämförbara mätningen av Hållbart 
medarbetarengagemang som kommunen gör i samarbete med Sveriges kommuner och 
regioner (SKR) och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). 

Det stora engagemanget väcker också förväntningar på resurser för att kunna motsvara 
ambitionsnivån. Förskole- och grundskolenämnden arbetar bland annat med att ge cheferna 
förutsättningar för att kunna stärka sitt ledarskap. Under hösten 2021 kommer det att göras 
en ledningsorganisationsöversyn med anledning av den nyligen beslutade framtida 
skolorganisationen för grundskolan. Att ge medarbetare ansvar och befogenheter men också 
lägga märke till goda insatser och att visa uppskattning har stor betydelse. Stor vikt läggs vid 
kollegialt lärande och utveckling av undervisningen i både förskola och skola, som bland 
annat kan bidra till att utveckla och sprida effektiva arbetssätt och metoder. Läs mer under 
avsnittet "Målredovisning". 

Det systematiska arbetsmiljöarbete inom förskole- och grundskolenämndens verksamheter 
ska också bidra till en förbättrad arbetssituation där många idag upplever en pressad 
arbetssituation och känner att de har svårt att få tiden att räcka till eller att få stöd med att 
prioritera arbetsuppgifter. 

Under 2021 har den pågående pandemin fortsatt att skapa speciella förutsättningar. Den 
osäkra situationen i vardagen har ställt krav på stor flexibilitet och i många fall en ökad 
arbetsbelastning samt en oro över en ökad risknivå. De långsiktiga effekterna av pandemin är 
svåra att bedöma men den allvarliga situationen kommer sannolikt att få konsekvenser för 
lång tid framåt. 
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Förskolan och pedagogisk omsorg visar en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr ackumulerat 
augusti månad. 

Den största budgetavvikelsen beror på att verksamheten haft lägre personalkostnader 
jämfört med den periodiserade budgeten. Sjukfrånvaro och VAB har inte ersatts med 
timvikarier i samma utsträckning vilket genererar ett lägre kostnadsutfall jämfört med den 
periodiserade budgeten. Detta är en effekt av den pågående pandemin som visar sig i 
verksamheten. Överskottet uppgår nu till 6,7 mnkr och kan utläsas i tabellen ovan under den 
fria koddelen "pedagogisk personal och undervisning". 

Varberg är en växande kommun vilket förvaltningen ser genom att barnantalet på förskolan 
når upp till befolkningsprognosen och eventuellt bli något högre för 2021. 
Resursfördelningen visar ett underskott om 2,1 mnkr och kan utläsas under den fria 
koddelen "övrigt". Underskottet beror dels på hur fördelningen mellan de olika 
vistelsetiderna fallit ut samt ökande barnantal. 

Verksamheten har fler interkommunala placeringar under 2021 jämfört med budgeterat och 
därmed ett underskott. Barnantalet ökar också på de fristående förskolorna vilket genererar 
en ökad kostnad. Avvikelsen kan utläsas under fri koddel "köp och sälj huvudverksamhet". 
Kostnadsposterna kommer att rymmas inom förskolans totala budgetram för 2021. 

Förskolan visar ett underskott avseende barnomsorgsavgifterna. Prognosen är inte ett 
underskott för året då de förväntade intäkterna kopplat till vårdnadshavarnas 
inkomstkontroll som budgeterades från april till december, vilket inte fallit ut så i 
verkligheten. 

Resterande underskott under "övrigt" beror på mer materialinköp under årets första 7 
månader jämfört med periodiserad budgeten, ingen avvikelse prognostiseras mot 
årsbudgeten. 

Verksamheten har ökade måltidskostnader och prognostiseras göra ett underskott om 0,7 
mnkr. Underskottet beror på att kocktjänsten för Håstens förskolans tillagningskök inte finns 
inkluderad i budgeten för 2021 men som kommer bäras inom förskolans totala budgetram. 
Avvikelsen kan utläsas under fri koddel "måltider". 

Perioden augusti visar en negativ budgetavvikelse om 1,9 mnkr. Avvikelsen kan dels förklaras 
av högre personalkostnader under augusti mot den periodiserade budgeten om 1,3 mnkr 
vilket främst beror på periodiseringen av semesterkostnaderna. Vidare kan underskottet 
förklaras av att verksamheten under perioden fått kostnader om 0,8 mnkr avseende 
förstudien och den initiala kostnaden för genomförandet av Väröbacka förskola, innan 
produktionen stoppades. Resterande del av avvikelsen beror på resursfördelning, 
barnomsorgsavgiften och interkommunala kostnader. 

Prognosen för förskola och pedagogisk omsorg är att verksamheten förväntas redovisa ett 
resultat som följer årsbudgeten för 2021. 
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Grundskolan och fritidshem visar en negativ budgetavvikelse om 0,4 mnkr till och med 
augusti. 

Underskottet kan fortsatt förklaras av högre personalkostnader jämfört med den 
periodiserade budgeten. Avvikelsen uppgår till -3,0 mnkr ackumulerat augusti. Den stora 
förändringen jämfört med föregående månad beror främst på periodiseringen. Underskottet 
kan utläsas i tabellen ovan under fri koddel "pedagogisk personal och undervisning" samt 
"övrigt". De effektiviseringar som grundskolan hanterar för 2021, har periodiserats jämt över 
året, åtgärderna har ännu inte fallit ut i relation till periodiseringen. Arbetet fortgår löpande. 

Verksamheten har under året erhållit statsbidrag som ej varit budgeterade. Dessa täcker till 
del upp kostnader som redan fanns i budget. 

Verksamheten fortsätter att generera ett överskott gällande resursfördelningen vilket beror 
på färre barn i verksamheten, både inom grundskolan och fritidshem. Kostnaden för 
interkommunala elever har dock ökat 2021 jämfört mot den periodiserade budgeten. 
Grundskolan ökar det prognostiserade överskottet till 4,2 mnkr, ökningen av antal elever har 
inte skett i den takt/utsträckning som vi tidigare haft indikationer på. 

Ytterligare effekt av färre barn inskrivna på fritidshemmen är att barnomsorgsavgiften 
minskar och visar en negativ budgetavvikelse och förväntas göra det om 0,7 mnkr totalt för 
året. 

Skolskjuts fortsätter visa en positiv budgetavvikelse och uppgår nu till 0,5 mnkr. Kostnaden 
avseende både skolkort och taxiresor har varit lägre då nyttjandet av dessa minskat under 
2021. 

Kostnaden för materialinköp visar en negativ avvikelse om 1,7 mnkr och beror på att 
grundskolan har köpt ut flera leasingdatorer då leasingavtalet går ut och inte längre möjligt 
att förlänga. På grund av den pågående pandemin går det inte att få tag i nya datorer varav 
grundskolan valde att köpa ut de befintliga som verksamheten nyttjar. Underskottet består 
även av AV-material. 

Grundskolan prognostiseras göra ett överskott avseende måltider på grund av en aviserad 
återbetalning från servicenämnden om 1,6 mnkr. Servicenämnden har haft lägre 
måltidskostnader vilket är en effekt av den pågående pandemin som genererar en 
återbetalning. 

Arbetet fortgår med lokalfrågorna inför höstterminens start för Bläshammar, Rolfstorp och 
Björkedalsskolan. Modulerna i Bläshammar ska stå klara i slutet av höstterminen. I Rolfstorp 
ska eleverna i åk 4 och 5 bedriva sin skolverksamhet i Folkets hus lokaler under kommande 
läsår. Bygglovet för Björkedalsskolan (Resursskolan) är nu klart. Eleverna har börjat och 
verksamheten bedrivs på Centralskolan i Tvååker tills dess att Björkedalsskolan står klar. 

Perioden augusti visar en positiv budgetavvikelse om 0,5 mnkr. Förklaringen till den 
ackumulerade avvikelsen gäller även för periodens avvikelse. 

Prognosen för grundskolan och fritidshem är att verksamheten kommer att redovisa en 
negativ budgetavvikelse om 1,9 mnkr för år 2021. 
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Överskottet kan främst förklaras av att en budgetavsättning för tillfälliga personalåtgärder 
ännu inte behövt nyttjas i väsentlig grad samt av vakanta tjänster på förvaltningens kansli 
vilket kan utläsas under fria koddelen "övrigt". 

Verksamheten har tidigare under året bekostat diverse materialinköp för vaktmästeri och 
elevhälsan, vilket visas som en negativ budgetavvikelse under gemensam förvaltning då 
budget avseende dessa kostnader ligger under annan verksamhet, underskottet kan utläsas 
under fria koddelen "Lokaler och inventarier" och "barn och elevhälsa". 

Gemensam förvaltning har också haft ökade kostnader i form av inköp gällande 
skyddsmaterial kopplat till den pågående pandemin om 0,2 mnkr ackumulerat augusti. 

Perioden visar en negativ budgetavvikelse om 0,6 mnkr. Avvikelsen kan dels förklaras av att 
ersättning avseende VFU betalats ut till verksamheten om 0,3 mnkr vilket förvaltningen inte 
ännu fått motsvarande intäkt för. Resterande del beror på högre personalkostnader under 
augusti jämfört med den periodiserade budgeten vilket främst beror på periodiseringen av 
semesterkostnaderna. 

Prognosen är att gemensam förvaltning kommer redovisa ett resultat i balans med budgeten. 

Investeringar 2021 

Se rapportering tidigare avsnitt i delårsrapporten 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

§ 95 Dnr FGN 2021/0375 

Godkännande av förstudierapport Borgasgårds 
förskola 

Beslut 

Arbetsutskottet lämnar ärendet vidare till förskole- och 
grundskolenämnden utan förslag till beslut. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-03-31 (KS 2018/0391) att ge 
samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att genomföra förstudie för 
byggnation av förskola i Träslöv.  

Bakgrunden till behovet är: 

Ett större arbete har genomförts med att utreda behov, förutsättningar och 
alternativ för att tillskapa förskoleplatser inom upptagningsområdet. Då 
bristen på förskoleplatser inom området är stort och behovet av förskola 
behöver lösas i närtid har en fastighet som lämpar sig väl för 
förskoleverksamhet identifierats under åtgärdsvalet. För att påbörja arbetet 
med att täcka behovet av förskoleplatser i Centrum föreslås därför att en 
förstudie påbörjas på kommunala fastigheten Träslöv 5:36 för att skapa 
tillräckligt många avdelningar. Fördelen med denna fastighet är att den är 
bra placerad utifrån utbyggd infrastruktur och med goda markförhållanden 
vilket skapar möjligheten att snabbt färdigställa en förskola.  

Beslutsunderlag 
Förstudierapport Borgasgårds förskola 

Övervägande 

Syftet med denna förstudie är att ta fram beslutsunderlag och en 
rekommendation till förskole- och grundskoleförvaltning och nämnd, 
kommunstyrelsen och slutligen kommunfullmäktige, att fatta beslut om 
investeringsvolym och ge klartecken att starta projektering och byggnation 
av Borgasgårds förskola. 

Målet är att ta fram en kostnadskalkyl/investeringsbudget för en 
nybyggnation av förskola för 160 barn på kommunalägd fastighet Träslöv 
5:36, med utgångspunkt i att en bearbetad version av Varbergs 
konceptförskola ska byggas. 

Förstudien utgår från framtagen konceptförskola för 160 elever och det 
rumsfunktionsprogram (RFP) som finns överenskommet för denna. För att 
det inte i byggskedet ska inkomma nya/ändrade synpunkter från 
verksamheten på konceptförskolan, så ska gällande RFP i förstudien 
kompletteras med de förutsättningar som påverkat utformningen och som 
kan påverka hur verksamheten bedrivs i lokalerna (så som exempelvis 
förekomst och användande av matsal). 
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Förskole- och grundskolenämnden 

Förskole- och grundskoleförvaltningen 
Björn Svensson 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS

Varbergs kommun 0340-880 00 212000-1249 fgn@varberg.se 
TELEFAX WEBBPLATS 

432 80 Varberg www.varberg.se 

Godkännande av Förstudierapport Borgasgårds 

förskola

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår förskole- och grundskolenämnden besluta 

1. godkänna förstudie för objekt 32356 nybyggnation gällande 160

förskoleplatser

2. godkänna förstudiens beräknade investering på 70 300 tkr för

nybyggnation av Borgasgårds förskola

3. godkänna förskole- och grundskoleförvaltningens hyreskostnad för

Borgasgårds förskola motsvarande ca 4 100 tkr/år.

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-03-31 (KS 2018/0391) att ge 
samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att genomföra förstudie för byggnation 
av förskola i Träslöv.  

Bakgrunden till behovet är: 

Ett större arbete har genomförts med att utreda behov, förutsättningar och 
alternativ för att tillskapa förskoleplatser inom upptagningsområdet. Då 
bristen på förskoleplatser inom området är stort och behovet av förskola 
behöver lösas i närtid har en fastighet som lämpar sig väl för 
förskoleverksamhet identifierats under åtgärdsvalet. För att påbörja arbetet 
med att täcka behovet av förskoleplatser i Centrum föreslås därför att en 
förstudie påbörjas på kommunala fastigheten Träslöv 5:36 för att skapa 
tillräckligt många avdelningar. Fördelen med denna fastighet är att den är bra 
placerad utifrån utbyggd infrastruktur och med goda markförhållanden vilket 
skapar möjligheten att snabbt färdigställa en förskola.  

Beslutsunderlag 
Förstudierapport Borgasgårds förskola 

Övervägande 
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Syftet med denna förstudie är att ta fram beslutsunderlag och en 
rekommendation till förskole- och grundskoleförvaltning och nämnd, 
kommunstyrelsen och slutligen kommunfullmäktige, att fatta beslut om 
investeringsvolym och ge klartecken att starta projektering och byggnation av 
Borgasgårds förskola. 

Målet är att ta fram en kostnadskalkyl/investeringsbudget för en nybyggnation 
av förskola för 160 barn på kommunalägd fastighet Träslöv 5:36, med 
utgångspunkt i att en bearbetad version av Varbergs konceptförskola ska 
byggas. 

Förstudien utgår från framtagen konceptförskola för 160 elever och det 
rumsfunktionsprogram (RFP) som finns överenskommet för denna. För att det 
inte i byggskedet ska inkomma nya/ändrade synpunkter från verksamheten på 
konceptförskolan, så ska gällande RFP i förstudien kompletteras med de 
förutsättningar som påverkat utformningen och som kan påverka hur 
verksamheten bedrivs i lokalerna (så som exempelvis förekomst och 
användande av matsal). 

Förslag till ytterligare uthyrningsmöjligheter och användningsområden ska 
beaktas i den mån det är möjligt inom ramen för projekterad konceptförskola, 
och utifrån riktlinjer för lokalförsörjning. Förslagen ska utgå från det behov 
som presenteras av övriga förvaltningar under tiden för förstudiens 
framtagande. 

 

Ekonomi och verksamhet  
Den kalkylerade totalkostnaden för Väröbacka förskola beräknas uppgå till 70 

300 tkr med en hyreskostnad på ca 4 100 tkr per år. Kostnader för utrustning 

och inventarier beräknas uppgå till 4 100 tkr.  

 

Samråd 
Samråd har skett med Varbergs Fastighets AB och samhällsutvecklings-

kontoret.  

 

Förskole- och grundskoleförvaltningen 

 

 

Carina Uvenfeldt  Charlotta Sandahl Edemyr 

Förvaltningschef  Avdelningschef ekonomi och lokaler 

 

Protokollsutdrag 
Samhällsutvecklingskontoret 
Varbergs Fastighets AB 
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1. Sammanfattning 

Förstudien presenterar ett förslag på hur en förskola för 160 barn skulle kunna 
utformas utifrån detaljplanens samrådshandling. Projektet har utförts i dialog med 
förskole- och grundskoleförvaltningen och serviceförvaltningen. 

Förstudien har utgått från konceptförskolan (Klapperstenen och Stenens förskola) 
med vissa justeringar. Förskolan behöver uppdateras och anpassas efter nya 
gällande lagar, riktlinjer och föreskrifter. Verksamheten har även haft några 
önskemål om ändringar som kommer arbetas in i en vidare projektering.  

Tillsammans med Varbergs Fastighets AB:s miljösamordnare har en 
hållbarhetsbedömning gjorts med rekommenderade åtgärder vad det gäller 
hållbarhet. 

En kommunikationsplan har arbetats fram i samarbete med Varbergs Fastighets 
AB:s kommunikatör med föreslagna kommunikationsinsatser för projektet. 

Inom detaljplanearbetet har flertalet utredningar gjorts som använts som underlag i 
denna förstudie. Kortfattade slutsatser har presenterats från utredningarna i 
rapporten och även bilagts i sin helhet.  

Om beslut om investering tas i kommunfullmäktige november 2021 samt att 
detaljplanen vinner laga kraft senast kvartal 3 2022 planeras förskolan vara klar för 
överlämning kvartal 2 2024.  

Den totala investeringen är uppskattad utifrån nyckeltal och erfarenheter till 70 300 
000 kronor. Flertalet risker har identifierats där pandemins påverkan på material- 
och transportkostnader samt Cementakrisen anses vara de största riskerna som kan 
ha en stor påverkan på ekonomin i projektet men också väldigt svåra att förutse 
utvecklingen av.  

2. Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-03-31 (KS 2018/0391) att ge 
samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att genomföra förstudie för byggnation av 
förskola i Träslöv.  

Bakgrunden till behovet är:  

Ett större arbete har genomförts med att utreda behov, förutsättningar och 
alternativ för att tillskapa förskoleplatser inom upptagningsområdet. Då bristen på 
förskoleplatser inom området är stort och behovet av förskola behöver lösas i närtid 
har en fastighet som lämpar sig väl för förskoleverksamhet identifierats under 
åtgärdsvalet. För att påbörja arbetet med att täcka behovet av förskoleplatser i 
Centrum föreslås därför att en förstudie påbörjas på kommunala fastigheten Träslöv 
5:36 för att skapa tillräckligt många avdelningar. Fördelen med denna fastighet är 
att den är bra placerad utifrån utbyggd infrastruktur och med goda 
markförhållanden vilket skapar möjligheten att snabbt färdigställa en förskola.  
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De politiska beslut som fattats i detta ärende är: 

2018-06-25 FGN 2019/0506 Begäran om förstudie från FGN 

2020-03-10 KS 2018/0391 Beslut om förstudiemedel i KSAU 

2020-03-31  KS 2018/0391 Beslut om förstudiemedel i KS 

3.  Syfte 

Syftet med denna förstudie är att ta fram beslutsunderlag och en rekommendation 
till förskole- och grundskoleförvaltning och nämnd, kommunstyrelsen och slutligen 
kommunfullmäktige, att fatta beslut om investeringsvolym och ge klartecken att 
starta projektering och byggnation av Borgasgårds förskola. 

4. Mål 

Målet är att ta fram en kostnadskalkyl/investeringsbudget för en nybyggnation av 
förskola för 160 barn på kommunalägd fastighet Träslöv 5:36, med utgångspunkt i 
att en bearbetad version av Varbergs konceptförskola ska byggas. 

Strategier och inriktningar från kommunens hållbarhetsarbete har vävts in i 
förstudie och kalkyl.  

Projektspecifika mål:  

• I förstudien ska förslag till flexibla lärmiljöer för uteförskola beaktas i den 
mån som är möjlig, utifrån de ramar som redan framtagen konceptförskola 
möjliggör. Detta utgår från att förskole- och grundskoleförvaltningen arbetar 
fram en beskrivning och specifikation av vad ”flexibla lärmiljöer för 
uteförskola” innebär under tiden som arbetet med förstudien pågår. 

• Förstudien utgår från framtagen konceptförskola för 160 elever och det 
rumsfunktionsprogram (RFP) som finns överenskommet för denna. För att 
det inte i byggskedet ska inkomma nya/ändrade synpunkter från 
verksamheten på konceptförskolan, så ska gällande RFP i förstudien 
kompletteras med de förutsättningar som påverkat utformningen och som 
kan påverka hur verksamheten bedrivs i lokalerna (så som exempelvis 
förekomst och användande av matsal). 

• Förslag till ytterligare uthyrningsmöjligheter och användningsområden ska 
beaktas i den mån det är möjligt inom ramen för projekterad 
konceptförskola, och utifrån riktlinjer för lokalförsörjning. Förslagen ska 
utgå från det behov som presenteras av övriga förvaltningar under tiden för 
förstudiens framtagande.  
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4.1 Effektmål 

• Möta behovet av fler förskoleplatser i närområdet och förenkla människors 
vardag.  

• Förskolan är grunden för det livslånga lärandet. Den ”pedagogiska miljön” 
och dess utformning har stor betydelse för hur barn (och pedagoger) 
upplever förskolan. En miljö som förmedlar trygghet, funktion och trivsel 
främjar barns inlärning. Förskolans pedagoger ska ha en ändamålsenlig 
arbetsmiljö som främjar det kollegiala lärandet och som ger goda 
förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag i såväl barngrupp som arbetslag.  
Kompetenta och medvetna barn och unga ger handlingskraftiga invånare på 
en framtida föränderlig arbetsmarknad; motivation för lärande.   

• I den omgivande utemiljön, och i det närliggande friluftsområdet, ska barnen 
ges möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till 
omgivande miljö, natur och samhälle; lära sig bidra till ett hållbart Varberg. 
Utemiljön planeras för lek och pedagogik i olika rumsligheter med olika 
funktioner. 

• Förskolan ger barnen goda förutsättningar att utveckla adekvat digital 
kompetens samt ett kritiskt förhållningssätt. Verksamheten ska främja alla 
barns och elevers utveckling och lärande samt eftersträva en hög och 
likvärdig kvalitet; en skola för alla. 

• Verksamheternas ansvar är att utbilda barn och elever och stärka deras 
självförtroende så att de lämnar sin skolgång med de rätta förutsättningarna 
för att uppnå sina drömmar. Det är först när alla lyckas som Varberg är en 
framgångsrik skolkommun. Verksamhetens arbete kommer, i samarbete 
med rektorer och övrig personal, kontinuerligt utvärderas i det ordinarie 
kvalitetsarbetet och utifrån fastställda mål i kommunen.   

5 Fastighet 

Fastighetsbeteckning Träslöv 5:36. Detaljplanen är under framtagande och planeras 
antas tidigast kvartal 2, 2022. Detaljplanens handlingar med såväl utredningar, 
plankarta samt plan- och genomförandebeskrivning kan ändras fram till antagande 
vilket sker efter beslut om godkännande av förstudien. Slutlig projektering ska utgå 
från detaljplan som vunnit laga kraft. 

Fastigheten är belägen i den östra delen av Varberg intill bostadsområdet 
Borgasgård, som ligger inom utpekat utvecklingsområde för blandad bebyggelse i 
den fördjupade översiktsplanen för stadsområdet. Väganslutning till området sker 
via Borgasgatan som i sin tur nås från Trädlyckevägen. 
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Figur 1: Planområde utmärkt med röd streckad linje, och kartbild. 

6 Avgränsningar 

Förstudien har inte arbetat med: 

• Utvärdering av SKRs upphandlade förskolor i jämförelse med 
konceptförskolan.  

• Förskole- och grundskoleförvaltningen har sett ett behov av att uppdatera 
rumsfunktionsprogrammet för kommunens förskolor, men då det 
fortfarande är under framtagande och behovet av förskoleplatser finns innan 
programmet är klart har förstudien bortsett från det. 

• Beskrivning och specifikation av vad ”flexibla lärmiljöer för uteförskola” 
innebär. Om förskole- och grundskolenämnden tar fram detta under 
pågående förstudie ska förstudien göra en bedömning av vad som kan 
arbetas in i ramen för konceptförskolan utan att påverka omfattningen 
nämnvärt. 

o Ingen beskrivning har inkommit, dock har tolkningen från 
konceptförskolan arbetats in i detta projekt också, såsom uteklassrum 
med tak och visst vindskydd. Möjlighet att nå en toalett utifrån, tex 
via trapphus eller entré för att slippa ta av sig skorna ska utredas i 
projekteringen om behovet bedöms som aktuellt från verksamheten. 

• Uthyrningsmöjlighet och andra användningsområden ska endast tas med i 
förstudien om det levereras till projektledaren.  

o Inget behov av lokaler för uthyrning till kommunal verksamhet i detta 
läge har inkommit när frågan lyfts i LOKAB (lokalberednigsgruppen 
som består av lokalstrateger från UAF, KOF, SER, SOC, SUK’, FGF). 
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I totalkalkyl har ej medel för nedan, identifierade aktiviteter beräknats: 

• Organisatoriska frågor. 

• Inventariekostnader samt flyttkostnader. Detta listas under budget, men 
hanteras som enskild investering av förskole- och grundskolenämnden.  

• Åtgärder utanför tomtgräns. 

• Utredningar som utförs i detaljplanearbetet såsom geoteknik, arkeologi, 
dagvattenutredning, bullerutredning mm. 

7 Angränsningar 

Detaljplanearbetet har pågått parallellt, vilket påverkar fastighetens förutsättningar i 
allra högsta grad. I detaljplanearbetet har flera utredningar tagits fram såsom 
geoteknik, VA-utredning, arkeologi, akustik mm. Dessa utredningar har 
förstudierapporten baserats på.  

Under pågående arbete med förstudie och detaljplan för förskolan har även start för 
planprogramarbete för Östra Träslöv initierats, vilket påverkat utformningen av 
detaljplanen, och därmed även storleken på fastigheten för förstudien.  

8 Intressentanalys och kommunikation 

Se kap 12.10 för kommunikationsinsater under projektet. 

8.1 Kommunikation under förstudien 

Projektgruppen bestående av lokalstrateg på förskole- och grundskoleförvaltningen, 
projektledare på serviceförvaltningen, beställarrepresentant på 
samhällsutvecklingskontoret och projektledare på Varbergs Fastighets AB har haft 
en dialog under förstudiefasen. Vid behov har projektgruppen utökats med 
expertkunskap såsom enhetschef kost och städ. 

Projektportalen har använts för dokumenthantering av handlingar och 
mötesprotokoll samt snabba frågor via ström-funktionen. Såväl interna resurser 
som externa konsulter har haft tillgång till portalen. 

Detaljplanearbetet har löpt parallelt med förstudien och en tät dialog har förts med 
planarkitekten på stadsbyggnadskontoret. Då planarkitekten ansvarat för underlaget 
till detaljplanen och beställt utredningar som förstudien kunnat nyttja har det varit 
få externa konsulter som arbetat på uppdrag av förstudien.  

En arkitekt har på uppdrag av förstudien tagit fram ett förslag på situationsplan som 
också används som illustration i detaljplanen.  
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Elmaterial +0,9 +3,4 

VVS-material +1,5 +3,2 

Material för målning +0,0 +0,7 

Snickerier +0,1 +0,4 

Golvmaterial +0,4 +0,2 

Vitvaror +0,0 -0,0 

 

Kommunen har en mycket tung investeringsportfölj de kommande åren och det kan 
ha en påverkan på om entreprenörerna har kapacitet att ta alla dessa projekt, vilket 
kan resultera i att det kommer in få anbud och att de är högre än normalt. Allt 
handlar om efterfrågan och tillgång. 

Se bilaga 1 för projektets riskanalys. 

11 Samband och beroenden 

Projektet är beroende av erforderliga politiska beslut (KF november 2021) och att 
detaljplanen vinner laga kraft senast kvartal 3 2022 för att kunna följa framtagen 
tidplan med en överlämning till verksamheten i kvartal 2 2024 till följd att 
verksamheten kan starta under kvartal 3 2024. 

12 Lösningsförslag 

Förstudien har tagit fram ett förslag på utformningen av fastigheten genom en  
situationsplan, se bilaga 2.  

Konceptförskola 2.0 innebär att den befintliga konceptförskolan uppdateras efter 
gällande lagar, regler och föreskrifter samt några ändringar som verksamheten 
efterfrågat. För att inte gå in i detaljfrågor i detta skede, har dessa justeringar inte 
arbetets in i en uppdaterad planlösning.  

För att kunna göra en investeringsbudget har projektet uppskattat justeringarna till 
en tillkommande yta om ca 100 m2 BTA, vilket är en ökning från 1816 m2 till 1916 m2 
BTA. 

Sammanställning ytor: 

BTA 1 916 m2 

Förskolegård 7 600 m2 

Lekyta ute  47,5 m2/barn 

Cykelparkering 100 m2 

Bilparkering, angöring, lastzon 840 m2 
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12.1 Detaljplanens förutsättningar 

Beställaren från samhällsutvecklingskontoret har bevakat att detaljplanens 
utformning gjorts så flexibel som möjligt för att inte i ett senare skede visa sig vara 
begränsande för vad kommunen vill komma att bygga här. Inte bara just i detta 
projekt utan även i framtiden för att möjliggöra en eventuell utbyggnad. Därför har 
också fastigheten försetts med beteckningen skola och inte endast förskola.  

Detaljplanen är under framtagande, och planeras antas tidigast kvartal 2 2022. Var 
uppmärksam på att bifogade handlingar från detaljplanen är just 
samrådshandlingar och kan på så sätt ändras innan ett antagande. Se bilaga 3 för 
samrådshandlingarna. 

Största byggnadsarea (BYA) är 2800 m2 och bruttototalarean (BTA) får inte 
överskrida 3500 m2. Planen möjliggör för byggnation i ett alternativt två plan med 
en maximal byggrätt om 3500 m2 BTA. För att säkerställa tillräcklig friyta för 
skolverksamhet har byggnadens avtryck på marken reglerats till 2800 m2 BYA och 
3500 m2

 BTA.  

Inom e2, korsmarken, får komplementsbyggnad uppföras till en största 
byggnadsarea av totalt 100 m2 med en högsta nockhöjd på 4 meter.  

Planområdets västra del kan bebyggas med två våningar med en högsta nockhöjd 
om 12 meter.  

Runt fastigheten finns en stengärdsgård som ska bevaras men den ligger inom 
naturområde och inte inom förskolefastigheten. Däremot finns det en stengärdsgård 
längs med Borgasgatan där in- och utfart kommer ske. Mark- och exploatering 
ansvarar för att ansöka om dispenser för att ta upp öppnar i stengärdsgården. En 
stengärdsgård finns också inom förskolegården, som på situationsplanen skiljer den 
vildlyftiga zonen och vilda zonen åt. Under projekteringen behöver stengärdsgården 
hanteras för att göra den trygg och säker för barnen, ett exempel skulle kunna vara 
att sätta staket runt så den inte blir klättringsbar.  

Fastigheten har två befintliga ledningar som går genom kvartersmark och är 
klassade som u-områden i plankartan. Det ena u-området innefattar ledning till 
förmån för Varberg Energi, det andra innefattar ledning till förmån för vatten- och 
avloppsledningar för Träslövs VA och Träslövs by Samfällighetsförening.  

Eftersom planprocessen innefattar att utreda fastighetens förutsättningar har 
stadsbyggnadskontoret tagit fram utredningar som vanligtvis ingår i förstudien att 
genomföra. Detaljplanen gäller också endast Träslöv 5:36 vilket gör att alla 
utredningar är aktuella för just förskolefastigheten. Denna förstudie har därför 
använt och utgått från detaljplanens utredningar och flera urklipp har gjorts direkt 
in i denna rapport.   
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Figur 2: Plankarta från samrådshandling, daterad 2021-06-21. Plankartan kan ändras fram till 
antagande vilket sker efter beslut om godkännande av förstudien. Slutlig projektering kommer utgå 
från detaljplan som vunnit laga kraft. 

12.2 Situationsplan 

Framtagen situationsplan visar hur utformningen kan se ut. En parkering om 19 
platser, inlast kök och hämta/lämna platser har skapats enligt parkeringstal från 
förskole- och grundskoleförvaltningens befintliga rumsfunktionsprogram daterad 
2018-10-01. Önskemål finns från Hamn och gata att vända parkeringsplatserna så 
att det inte blir en backfrekvens där barn och föräldrar ska gå. Det finns en viss 
svårighet då inlast till kök behöver vara i anslutning till byggnaden, men i 
projekteringen bör en vidare utredning ske för att se över möjligheterna till en 
tryggare parkering. 

44 cykelparkeringar har skapats, samt väderskyddad cykelparkering med skärmtak 
främst till personalen, men denna ytan kan även nyttjas av föräldrar som vill lämna 
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en vagn eller cykelkärra inom ett inhägnat område, dock inte låst. Förråd finns också 
för två cargo-bikes om verksamheten har behov. I anslutningen till parkeringen 
finns ett återvinningshus.  

Gården är utformnad enligt de tre zonerna, -trygga, -vidlyftiga och -vilda. Förråd, 
uteklassrum och solavskärmning finns inplanerade på gården. En del av gården är 
avsatt som temagård och kan justeras efter verksamhetens behov, men då det är en 
skymd del av gården är denna inhägnad. Temagården skulle exempelvis kunna vara 
odlingslotter, äventyrsvärld eller liknande.   

 

Figur 3: Framtagen situationsplan under förstudien. 

12.3 Planlösning 

Då planlösningen inte uppdaterats i detta skede, kommer en förprojektering att ske 
för att ta fram en planlösning tillsammans med verksamheten, serviceförvaltningen 
och konsulter innan en fullskalig projektering kan ske. På så sätt hinner 
erfarenheterna från Klapperstenen och Stenen inhämtas.  
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12.3.1 Varbergs konceptförskola 

Utformningen av Varbergs konceptförskola arbetades fram under 2018 tillsammans 
med förskole- och grundskoleförvaltningen, serviceförvaltningen, 
samhällsutvecklingskontoret och Varbergs Fastighets AB. Stenen- och 
Klapperstenens förskola är de två första förskolorna som är byggda efter detta 
koncept. Förskolorna överlämnades till verksamheten i maj 2021 och öppnar upp i 
augusti 2021. 

Förskolan består av två plan och är byggd för 160 barn. Första plan innehåller två 
sektioner, storkök och matsal medan andra plan har två sektioner, administrativa 
lokaler, personalrum och teknikutrymme. Se bilaga 4 för ritningar på 
konceptförskolan. 

 

Figur 4: Från Klapperstenens förskola. 

Det tidigare avdelningstänket har ersatts av ett sektionstänk, där varje sektion har 
samma antal barn som två tidigare avdelningar (20 + 20 barn). Istället för att skapa 
två identiska avdelningar samnyttjas vissa funktioner inom den nya sektionen. 
Exempelvis inrymmer konceptförskolan en ateljé per sektion istället för en ateljé per 
förskola och varje sektion delar även på skötrum och toalettpaket.  
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Varje sektion har en huvudentré där det gemensamma kapprummet för sektionen 
finns i form av kapphyllor och torkrum. Från kapprummet på entréplan nås även 
utesovplatserna som samnyttjas på sektionen.  

På sektionen finns två större hemvistrum där en hemvist per sektion på bottenplan 
har ett pentry som är till för att de små barnen ska äta på hemvisten och inte i 
matsalen.  

Det finns tre grupprum på sektionen som även kan fungera som vilrum.  

Matsalen är dimensionerad för 60 barn och 10 pedagoger per sittning. Tanken är att 
det finns två sittningar, vilket gör att 120 barn kan äta i matsalen och 40 barn äter på 
sin egen hemvist. Anledningen till att matsalen hållits ner i yta har främst varit för 
att erfarenheter från andra förskolor har visat på att matsalen blir låst för städning 
stora delar av dagen. Därför har det skapats en renodlad matsal samtidigt som mer 
yta förlagts till hemvisterna så att användningen av ytan ökar.  

Storköket (tillagningakök) och matsalen har av logistiska skäl placerats i mitten av 
byggnaden där angöring till storköket sker på motsatt fasad mot sektionsentréerna 
som barn och föräldrar använder.  

Det pedagogiska köket har placerats i matsalen på grund av dess centrala placering 
och närheten till storköket med exempelvis råvaror.  

De administrativa ytorna består av ett konferensrum, ett samtal/vilrum och 
expedition med två alt. tre kontor.  

Det finns även fyra samtalsrum på förskolan, ett rum per sektion, som är tänkt att 
ersätta tidigare kontor, vilket genom möblering ökar flexibiliteten.  

Personalytorna består av ett pausrum, omklädning och toaletter. Pausrummet kan 
alternativt göras större om ett kontor utgår.  

Teknikutrymmet har placerats i mitten av byggnaden på plan två för att skapa ett 
bra flöde i byggnaden, yteffektivitet och för att nyttja den mörka delen i byggnaden 
som saknar dagsljus. 

12.3.2 Varbergs konceptförskola 2.0 

Klapperstenen och Stenen har projekterats enligt BBR 26 vilken nu uppdaterats till 
BBR 29. Även en ny AFS har trätt i kraft gällande arbetsplatsens utformning sedan 
projekteringen genomfördes. Det krävs en omprojektering för att uppfylla nya 
gällande lagar, regler och föreskrifter av konceptförskolan därav konceptförskolan 
2.0. Följande justeringar måste utföras: 

• Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1) 
Den ställer krav på utformning för personer med funktionsnedsättning/ 
rullstol även i arbetslokaler. Tidigare har kraven enbart gällt publika lokaler 
enligt BBR. Varför förskolor har varit undantagna. 

o Uppställningsplats för rullstol på övre plan i trapphusen med 
nödtelefon. 
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o Fler dörrautomatiker. 
 

• BBR 29 
Påverkar hur beräkningarna ska genomföras gällande aggregaten. 

o Aggregaten blir troligtvis större och eventuellt även kanalerna. Det är 
osäkert om dessa inryms i befintligt teknikrum, vilket i sin tur kan 
resultera i att byggnaden behöver utökas. 

o Energiberäkningen måste uppdateras. 
o Större aggregat och kanaler påverkar akustikåtgärderna som 

eventuellt måste justeras. 
 

• Klimatdeklarationer 
Innebär att byggherren ska redovisa vilken påverkan på klimatet som en ny 
byggnad har. 

o Påverkar inte själva byggnationen mer än att det blir mer 
administrativt arbete både för byggherren och entreprenörerna. 
 

• Laddinfrastruktur för laddning av elfordon 
Övriga nya uppvärmda byggnader (ej bostadshus) med fler än 10 
parkeringsplatser i eller på tomten ska ha ledningsinfrastruktur till 20% av 
parkeringsplatserna och minst en laddningspunkt för elfordon. 

o 4 parkeringsplatser ska vara förberedda för laddning och minst en 
laddningspunkt ska finnas. 

Verksamheten har lyft fram önskemål om att utveckla konceptförskolan och i 
dagsläget är omfattningen oklar, men följande har varit uppe för diskussion: 

• Utökning av matsalen. (ett förslag finns framtaget, se bilaga 5) 

• Ändra storköket från tillagningskök till mottagningskök. 

• Fler arbetsplatser för pedagogerna.   

• Större pausrum. 

• Flexibla lärmiljöer för uteförskola. 

De tillkommande ytorna har bedömts kunna uppgå till ca 100 m2. Det är oklart hur 
mycket yta som upptas för att uppfylla nya gällande lagar, regler och föreskrifter 
enligt ovan och kommer få bli en projekteringsfråga.  

12.3.3 Bärande konstruktion 

Konceptförskolan är byggd med bärande massiv träkonstruktion. I detta skede har 
en dialog om val av konstruktion förts som resulterat i att med tanke på de skenande 
priserna på flera olika råmaterial, bör val av konstruktion ske i nästa skede, dock 
senast i projektdirektivet. Val av konstruktion påverkar projekteringen på flera sätt, 
t ex kräver olika konstruktioner olika väggtjocklekar vilket i sin tur påverkar 
planlösningen. 
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12.4 Teknisk försörjning 

12.4.1 Vatten, spillvatten, dagvatten 

Området angränsar till Varberg vattens verksamhetsområde för vatten, spill och 
dagvatten. Påkopplingspunkt finns i korsningen Trädlyckevägen - Borgasgatan. 
Vatten och spillvatten för exploaterad yta ska anslutas till kommunala vatten- och 
spillvattenledningar.  

En dagvattenutredning har genomförts i detaljplanearbetet, se bilaga 6. 
Exploateringen ska i minsta mån påverka befintligt jordbruksvatten, det ska inte ske 
något tillskott av dagvatten till diket söder om fastigheten. Det finns två alternativ 
att hantera dagvattnet inom planområdet. Huvudförslaget är att avleda dagvatten 
från hela planområdet till en dagvattenledning via en anslutningspunkt söder om 
området. Alternativt kan området delas upp i två mindre delområden där marken 
väster om den stenmur som skär genom området avledas till den södra 
anslutningspunkten och marken öster om stenmuren avleds till en anslutningspunkt 
norr om området. 

 

Figur 5: Översiktlig bild av avvattningen för de två dagvattenhanteringsalternativen. 

Vid båda dagvattenhanteringsalternativen rekommenderas två olika svackdiken som 
är hydrologiskt kopplade till varandra. Den ena rekommenderas att vara placerad 
vid planområdets västra kant. Detta svackdike kommer att avvattna parkeringen och 
potentiellt även hustak (beroende på vart byggnader placeras). Det andra svackdiket 
rekommenderas att placeras längs kvartersmarkens södra kant. Eftersom framtida 
höjdsättning av marken inom planområdet är beroende av placeringen på byggnader 
så utgår denna dagvattensynpunkt från markens nuvarande höjdsättning.  

Huvudalternativet är att hela planområdet avvattnas till den södra 
dagvattenledningen, vilket kan genomföras på två sätt. Antingen kan det södra 
svackdiket löpa längs hela kvartersmarkens södra gräns (alternativ a) eller fram till 
den stenmur som skär området (alternativ b). Vid det sistnämnda alternativet 
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behöver det östra markområdet höjdsättas så att vatten rinner genom 
mellanrummet i stenmuren till det västra markområdet, och därefter till svackdiket. 
Det är endast den södra halvan av det östra markområdet som skulle behöva 
höjdsättas eftersom dess norra del i dagsläget rinner söderut. Eftersom marken i 
området är flack så krävs det en markhöjning på ca 2 dm för att genomföra 
alternativet. 

 

Figur 6: Ungefärlig schematisk bild över de två alternativen (a & b) vid avvattning till den södra 
anslutningspunkten. Ljusblå = svackdike, Blå = ledningar, Grön = höjdsättning av mark. 

Alternativ (b) är fördelaktig för att bevara grönstruktur och stengärdesgård, även om 
det innebär att man behöver höjdsätta en del av det östra området. För att vattnet 
ska rinna mot anslutningspunkt behövs en marklutning på minst 3 ‰. 

12.4.2 Brandvatten 

Brandpost behöver anläggas inom fastigheten och utreds vidare i projekteringen. 

12.4.3 El 

Varberg Energi, finns tillgänglig vid fastighetsgräns.  

12.4.4 Fiber 

Varberg Energi, finns tillgänglig vid fastighetsgräns.  

12.4.5 Uppvärmning 

Fjärrvärme och gas finns 600 meter respektive 200 meter från fastighetsgräns. 
Undersökning av aktuell effekt i ledningarna behövs utifrån vilken effekt och energi 
den tänkta byggnationen kräver. 
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12.4.6 Avfallshantering 

VIVAB ansvarar för sophämtning. Utformning och placering av ÅV-hus ska följa 
VIVAB:s riktlinjer. 

12.5 Hållbarhetsbedömning 

Hållbarhetsansvariga har i förstudien arbetat fram en hållbarhetsplan för projektet 
som helhet. Nedan lyfts ett urval av de viktigaste aspekterna. För fördjupning se 
bilaga 7. 

12.5.1 Ekologisk hållbarhet - Livskraftiga ekosystem 

Studier har visat att grönare skolgårdar kan ge barn bättre immunförsvar. Genom 
att öka andelen jord och växter och minska andelen grus och asfalt får barn fler 
bakterier och mikroorganismer på huden och i tarmfloran. Detta minskar risken för 
bland annat allergier och autoimmuna sjukdomar och studien visade att barnens 
immunförsvar förbättrades redan efter en månad. Ökad andel naturmiljö kan även 
bidra positivt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv - både på kort och lång sikt - 
genom bland annat minskad belastning på sjukvården etc. Förutsättningar och 
åtgärder för den aktuella platsen bör utredas och utvecklas under projektering.  

I detaljplanearbetet har förslag om att återknyta ny vegetation till det gamla 
jordbruksmarken diskuterats. Förslagsvis skulle nyplantering kunna ske av tidigare 
förekomna träd och buskar såsom sälg, fläder, oxel och rönn som återfinns inom 
fastigheten. Detta får beaktas vid kommande projektering av utemiljön. 

Dagvatten från parkeringsytan behöver inte genomgå rening. Val av system för 
dagvattenhantering bör dock utredas i enlighet med kommunens gällande 
dagvattenanvisningar ”Dagvatten-anvisningar för Falkenberg och Varbergs 
kommuner". I första hand bör det utredas om det är möjligt att ta hand om 
dagvatten lokalt på tomtmark (LOD). Hårdgjorda ytor och asfalterade markytor 
leder till att regnvatten inte kan sippra ner i marken. Istället rinner vattnet ovanpå, 
samlas upp i brunnar och förs via det kommunala VA-systemet till närliggande 
recipient. Vid stora regnmängder och intensiva regn fylls systemen snabbt på, vilket 
ökar risken för översvämningar och att orenat avloppsvatten släpps ut i vattendrag. 
Genom att minimera andelen hårdgjorda ytor och öka mängden träd och växtlighet 
minskar risken för översvämning. Om utemiljön ska förses med möjlighet till 
egenodling bör byggnaden utrustas med ett regnvattensystem, för att inte behöva 
använda dricksvatten till bevattning.   

Bygg- och fastighetssektorn står för ca 20% av Sveriges totala utsläpp av 
växthusgaser. Projektet kan bidra till minskade utsläpp genom att ställa krav på att 
en viss del (10-20 %) av den samlade energianvändningen, avseende fordon och 
arbetsmaskiner, ska bestå av el från förnybara energikällor och/eller hållbara 
höginblandade och hållbara rena biodrivmedel som inte omfattas av reduktionsplikt.  

Genom att förenkla användning av cykel och/eller elfordon kan projektet bidra till 
minskade utsläpp från biltrafik. Förskolan kommer förses med laddinfrastruktur då 
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bygglov inlämnade efter 10 mars 2021 omfattas av det nya lagkravet om att övriga 
nya uppvärmda byggnader (ej bostadshus) med fler än 10 parkeringsplatser i 
byggnaden eller på tomten ska ha ledningsinfrastruktur till 20 procent av 
parkeringsplatserna och minst en laddningspunkt för elfordon. Idagsläget är det 
osäkert hur regleringen bör ske av dessa parkeringsplatser, vilket behöver utredas 
vidare. Förskolan ska utrustas med täckta cykelställ gärna nära entré för både 
personal och besökare och förses med förråd för verksamhetens lådcyklar, 
cykelkärror, barnvagnar etc. 

12.5.2 Ekonomisk hållbarhet - Hållbar resursanvändning 

För att utvärdera huruvida solceller och/eller solfångare är lönsamt bör en LCC 
genomföras under projektering. En helhetslösning för energi (el och värme) behöver 
tas fram under projektering.  

En certifiering (exempelvis enligt Svanen eller Miljöbyggnad) kan bidra till att öka 
byggnadens miljöprestanda på flera punkter - såsom energi, material, inomhusmiljö, 
mm.  

Då projektets tidplan innebär att bygglov kommer sökas under 2022 eller framåt så 
kommer byggnaden att omfattas av det nya lagkravet om klimatdeklaration. 
Merkostnaden ingår med 100 000 kronor i projektkalkylen. Då ingen tidigare 
erfarenhet finns från klimatdeklaration är arbetsinsatsen i dagsläget oklar. 

Genom att ställa krav på att andelen deponi max får uppgå till en viss andel (5%) 
kan projektet bidra till delmål 12.5 i Agenda 2030, som handlar om att förebygga, 
minska, återanvända och återvinna avfall.   

I enlighet med gällande KS-beslut bör material och produkter med BSAB-kod A-Z 
(samtliga BSAB-koder) som avses användas i projektet registreras i digital loggbok 
(SundaHus Miljödata).   

Nya krav på fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper 
kommer att införas under kommande år, vilket innebär att 
avfallsutrymme/miljörum bör förberedas så att det finns plats att hantera och 
förvara även dessa avfallsslag. 

12.5.3 Social hållbarhet – Välmående Samhälle 

Förskolan har stor betydelse för barns hälsosamma utveckling, såväl fysisk som 
psykisk. I ett välmående samhälle prioriteras mjuka värden och sätts i relation till 
ekonomiska värden. Effekten av vad olika prioriteringar genererar, kort- som 
långsiktigt, ger perspektiv och förutsättningar för att ta medvetna beslut. En inne- 
och utemiljö som i framtagandet utgått ifrån att vara inkluderande och normkreativ, 
där tex skötselfrågan kontra barns rätt till att skapa egna platser ges utrymme att 
ifrågasättas, har allt att vinna.  

Förskolelandskapet bör ses som just det - ett eget landskap – med dess utformning, 
innehåll och verksamhet. Utformning och innehåll i byggnaden bjuder in barnen till 
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en nära kontakt med utemiljön. Omgivningen ska i sin tur komplettera innehållet i 
förskolans utemiljö, alt. behöver utemiljön möta upp mot en otillräcklig omgivning.  

Miljön som omgärdar kommande Borgasgård förskola saknar direkt tillgång till 
dynamisk naturmiljö, med höjder, skog mm. Utformningen av förskolegården bör 
därför utgå från detta för att kunna erbjuda barnen direkt naturkontakt. Dels för att 
få förståelse för kopplingen mellan människa, djur och natur, dels för att det är den 
typ av miljö som används mest jämlikt sett till genus. Vidare genererar den här 
typen av miljö en fysiskt utmanande struktur som inte är tillrättalagd och som ger 
utrymme till en social samvaro som kännetecknas av nyfikenhet och utforskning, på 
egen hand eller tillsammans med andra.  

12.5.4 Svanen märkning 

Svanen är nordens officiella miljömärkning och drivs på uppdrag av regeringen, 
utan bransch- och vinstintresse. Svanen ställer krav på bland annat 
energianvändning, kemiska produkter, byggprodukter/byggvaror, innemiljöfaktorer 
samt att byggprocessen är kvalitetssäkrad.  
 
Småhus, flerbostadshus och förskolebyggnader kan Svanenmärkas. Tillbyggnader, 
moduler och trygghets- och äldreboenden kan också Svanenmärkas om de klassas 
som bostäder.  
 
Svanen har 41 obligatoriska krav som innefattar: 

1. Allmänna krav 
2. Resurseffektivitet 
3. Innemiljö 
4. Materialkrav 
5. Kvalitetsstyrning av byggprocess 
6. Kvalitets- och lagkrav 
7. Drift- och skötselinstruktioner 

 
Utöver de obligatoriska kraven finns ett antal poängkrav. För att få en licens för 
Svanenmärkning ska ett visst antal poängkrav uppnås. Beroende på vilken 
byggnadstyp som ska uppföras varierar antalet poäng som ska uppnås. Vid 
byggnation av förskola och skola ska minst 15 av 39 möjliga poäng erhållas. 
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Svanen Miljöbyggnad 
 

 

Certifieringsavgifter 
(kr) 

30 000 + 45 kr/m2, 
boyta 

Registrering 15 000  
Certifiering 118 000 -  
127 000* 

Omcertifiering** (kr) 

Omprövning krävs då 
kriterierna uppdateras 
(ca var 5:e år)  
15 000 

Verifiering 59 000 –63 
500 
Återrapportering var 5:e 
år efter verifiering 

Samordningskostnad 
(kr) 

300 000-500 000  
(SH, BH, produktion 
och ansökan) 

> ca 300 000 
 

 
*Beroende på byggnadens Atemp < eller > 10 000 m2 
**Konsultkostnad tillkommer 

Projektet föreslår att svanenmärka förskolan för att säkerställa giftfria miljöer.  

12.6 Bullerutredning 

I detaljplanearbetet har en trafikbullerutredning, se bilaga 8, genomförts för att 
säkerställa att ljudkraven uppfylls inom fastigheten.  

Enligt Varbergs kommuns riktlinjer för buller ska medelljudnivå (ekvivalent 
ljudnivå) på skolgårdar inte överskrida 55 dBA och den högst förekommande 
(maximala ljudnivån) inte överskrida 70 dBA mer än fem gånger under mest utsatt 
timme dagtid. 

På skol- och förskolegårdar där undervisning sker bör det finnas en avgränsad yta 
som uppfyller ekvivalentnivån 50 dBA. I undervisningslokaler inomhus är riktvärdet 
30 dBA i ekvivalent ljudnivå över dygn och riktvärdet 45 dBA i maximal ljudnivå. 

Utbyggt förslag år 2040 visar att planområdet har ekvivalenta ljudnivåer under 50 
dBA för i princip hela arean och lämpar sig för pedagogisk verksamhet. Med västlig 
placering av förskolebyggnad längs med Borgasgatan klaras riktvärde om 50 dB, 
vilket inte innebär någon inskränkning i förskolans planerade verksamhet. 
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Figur 7: Ljudnivå beräknad 2 meter ovan mark från vägtrafikbuller. Ekvivalent ljudnivå. 

 

Figur 8: Ljudnivå beräknad 2 meter ovan mark från vägtrafikbuller. Maximal ljudnivå. 

Maximala ljudnivåer beräknas under 70 dBA på stora delar av skolgården. 
Överskridanden finns i västra delen. 
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12.7 Geoteknik 

I detaljplanearbetet har en geoteknisk undersökning, se bilaga 9, genomförts för att 
kartlägga de geotekniska förutsättningarna för fastigheten.  

Enligt utförd geoteknisk undersökning är de geotekniska förhållandena likartade 
över hela området. Jorden utgörs överst av mulljord som följs av friktionsjord 
bestående av sand, grusig sand samt morän som vilar på berg. 

Förutsättningarna för planerad exploatering är enligt utförda undersökningar 
generellt goda. Grundläggning av byggnader och anläggningar bedöms kunna 
utföras på konventionellt sätt med platta på mark eller grundsulor. All jord med 
organisk halt (mulljord) ska banas av inom ytor för planerade byggnader och 
hårdgjorda ytor. Arbeten med fyllning och packning ska utföras i torrhet. 
Tjällyftning behöver beaktas vid projektering. Friktionsjorden innehåller silt och 
dess egenskaper försämras snabbt om schaktterrasser lämnas oskyddade mot  
nederbörd eller frost, vilket ska beaktas i samband med markarbeten. Byggnader 
utförs med dränering.  

Med hänsyn till ytligt förekommande berg i dagen bedöms naturlig infiltration av 
dagvatten ej möjlig. Kompletterande undersökningar kan behöva utföras i samband 
med projektering. 

Planområdet ligger utanför, men tätt intill, ett område som bedöms som 
normalradonmark enligt den översiktliga kommuntäckande kartläggningen av 
markradonförhållanden som utfördes av VIAK AB år 1988. Enligt kommunens GIS-
skikt över flygmätningen som SGU utförde 2011 med avseende på gammastrålning 
ligger planområdet inte inom högriskområde. Planområdet bedöms därmed ligga 
inom normalradonmark. 

Ingen markmiljöundersökning har genomförts. Enligt dagvattenutredningen 
bedöms jorbruksmarken medföra ett nuvarande läckage av huvudsakligen kväve, 
fosfor och TOC. 

12.8 Arkeologi 

Som underlag i detaljplanearbetet har en arkeologisk utredning, se bilaga 10, 
genomförts i januari 2021. Utredningen, med 45 stycken schakt jämt fördelat över 
exploateringsytan visar endast ett påträffat fynd. Ytterligare arkeologiska åtgärder 
krävs inte. Länsstyrelsen har meddelat att inget hinder längre föreligger ur 
arkeologisk synpunkt. 

12.9 Upphandling 

Projektet föreslås genomföras som en totalentreprenad enligt ABT06, utan 
förekomst av sidoentreprenad på lås/larm, vilket tidigare varit vanligt 
förekommande. Styr kan förläggas som sidoentreprenad om det bedöms som bäst 
för projektet. 
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12.10  Kommunikationsinsatser under projektet 

En kommunikationsplan har tagits fram för att identifiera mål och syfte med 
kommunikationen, kommunikationsstrategier, intressenter samt så har ett första 
utkast på aktivitetsplan gjorts, se bilaga 11. Inför ett genomförande av projektet ser 
kommunikatören ett extra stort värde i följande kommunikationsinsatser: 

• Erfarenhetsundersökning från Stenen- och Klapperstens förskolor för att få 
med bra, mindre bra och utvecklingsmöjligheter från dessa förskolor in i 
Borgasgårds förskola. En enkät föreslås till föräldrar och personal på båda 
förskolorna men även djupintervju av förslagsvis rektor, föräldrar, pedagoger 
och barn på respektive förskola. Kostnaden för erfarenhetsåterföringen ingår 
i projekten Klapperstenen och Stenens förskola. 

• Då Borgasgårds förskola planeras att ersätta en befintlig förskola, Träslövs 
förskola, behöver riktad och specifik kommunikationsinsats ske tillsammans 
med kommunikatör på SBK och FGF kring detta i samband både med när 
detaljplanen går ut på samråd och när förstudien godkänns. 

• Medarbetare på förskole- och grundskoleförvaltningen och övriga berörda 
kommunanställda ska ha kunskap om projektet och veta vem de kan hänvisa 
frågor till. Varberg Direkt behöver ha kännedom om projektet och dess 
kontaktpersoner.  

• Närliggande grannar ska via en enkel väg kunna få svar på frågor om  
projektet. Grannar bör också informeras om projektet via grannbrev 
och/eller informationsträffar, där verksamhetens innehåll och målbild 
beskrivs. När byggnationen drar igång ska tidplan för byggprojektet vara 
kommunicerad. Då bör också kontaktuppgifter till projektledare etableras, 
för att enkelt kunna komma i kontakt med någon om frågor om till exempel 
buller uppstår.  

• Då förskolan byggs vid infart till villaområde och nära en busshållplats 
föreslår vi en tidig dialog med Hallandstrafiken.  

• Om möjligt, engagera de barn som i framtiden ska gå på förskolan. Låt de 
ställa frågor under byggets gång och ge dem möjlighet att göra studiebesök. 
Gärna ett studiebesök med någon form av aktivitet.  

• Förskolans byggstart planeras ske under år 2023. Vi ser att 
investeringsportföljen under det året kommer att vara tung. Det kan därför 
vara av extra värde att jobba mer aktivt med marknadens entreprenörer. Att 
förbereda branschen med dialog.  

12.11  Avvikelser från styrande dokument 

Avvikelser från styrande dokument har gjorts på bef. konceptförskola, både vad det 
gäller förskole- och grundskoleförvalningens krav samt serviceförvaltningens 
tekniska anvisningar. Då utformningen av konceptförskolan 2.0 inte tagits fram i 
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20 Fastställande 

Undertecknas av beställare och projektledare.   

 

 

 

 

  

Beställare 

 

Tina Wagner 

Projektledare 

Samhällsutvecklingskontoret 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förstudieledare 

 

Frida Gren 

Projektledare 

Varbergs Fastighets AB 
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Revideringsförteckning 

Version Kapitel/sida Orsak/ändring Ansvarig 

1.0  Ursprunglig version Frida Gren, VFAB 
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7. Tema Tillgängliga lärmiljöer



8. Kränkande behandling (ackumulerad nivå)



9. Nuläge Utredning av långsiktiga behov av förskoleplatser i Varbergs

kommun 



10. Kulturstrategi



11. Rektors anmälan och återrapportering om

kränkande behandling/diskriminering/trakasserier



Förskole- och grundskoleförvaltningen 
 
Rektors anmälan och återrapportering av kränkande 
behandling/diskriminering/trakasserier, FGN 2021-09-27 

Perioden 2021-08-24 – 2021-09-20 

Diarienummer Grundskola Årskurs Bedömning av 
händelse 

Utförd av 
personal 
eller elev 

FGN 2021/0013-8 Almers skola 4 Kränkande 
behandling 

Elev 

FGN 2021/0016-130 Ankarskolan 1 Kränkande 
behandling, 
sexuella 
trakasserier 

Elev 

FGN 2021/0016-131 Ankarskolan 1 Kränkande 
behandling 

Elev 

FGN 2021/0016-135 Ankarskolan 2 Kränkande 
behandling 

Elev 

FGN 2021/0016-134 Ankarskolan 6 Kränkande 
behandling 

Elev 

FGN 2021/0016-133 Ankarskolan F-klass Kränkande 
behandling 

Elev 

FGN 2021/0016-133 Ankarskolan F-klass Kränkande 
behandling 

Elev 

FGN 2021/0008-10 Bläshammar 
skola 

6 Kränkande 
behandling 

Elev 

FGN 2021/0017-14 Hagaskolan 8 Kränkande 
behandling 

Elev 

FGN 2021/0017-15 Hagaskolan 8 Kränkande 
behandling 

Elev 

FGN 2021/0017-16 Hagaskolan 9 Kränkande 
behandling 

Elev 

FGN 2021/0017-17 Hagaskolan 7 Kränkande 
behandling, 
sexuella 
trakasserier 

Elev 

FGN 2021/0019-50 Håstensskolan 8 Kränkande 
behandling 

Elev 

FGN 2021/0019-8 Håstensskolan 7 Kränkande 
behandling 

Elev 

FGN 2021/0012-50 Lindbergs skola 7 Kränkande 
behandling 

Personal, 
elev 

FGN 2021/0012-52 Lindbergs skola 1 Kränkande 
behandling 

Elev 

FGN 2021/0022-25 Mariedalsskolan 1 Kränkande 
behandling 

Personal 

FGN 2021/0009-73 Påskbergsskolan 4 Trakasserier 
utifrån etnisk 
tillhörighet 

Elev 

FGN 2021/0009-74 Påskbergsskolan 4 Trakasserier 
utifrån etnisk 

Elev 



Förskole- och grundskoleförvaltningen 
 tillhörighet 

FGN 2021/0026-33 Rolfstorp skola 4 Kränkande 
behandling 

Elev 

FGN 2021/0026-34 Rolfstorp skola 9 Kränkande 
behandling, 
sexuella 
trakasserier 

Elev 

FGN 2021/0026-35 Rolfstorp skola 8 Kränkande 
behandling 

Elev 

FGN 2021/0026-41 Rolfstorp skola 7 Kränkande 
behandling 

Elev 

FGN 2021/0026-37 Rolfstorp skola 8 Kränkande 
behandling 

Elev 

FGN 2021/0026-38 Rolfstorp skola 8 Kränkande 
behandling 

Elev 

FGN 2021/0026-39 Rolfstorp skola 7 Kränkande 
behandling 

Elev 

FGN 2021/0026-40 Rolfstorp skola 8 Kränkande 
behandling 

Elev 

FGN 2021/0026-36 Rolfstorp skola 8 Kränkande 
behandling 

Elev 

FGN 2021/0023-47 Trönninge skola 3 Kränkande 
behandling 

Elev 

FGN 2021/0023-48 Trönninge skola 3 Kränkande 
behandling 

Elev 

FGN 2021/0023-49 Trönninge skola 3 Kränkande 
behandling 

Elev 

FGN 2021/0023-50 Trönninge skola 3 Kränkande 
behandling 

Elev 

FGN 2021/0023-51 Trönninge skola F-klass Kränkande 
behandling 

Elev 

FGN 2021/0025-12 Väröbackaskolan 8 Trakasserier 
utifrån kön, 
sexuella 
trakasserier 

Elev 

FGN 2021/0025-13 Väröbackaskolan 7 Kränkande 
behandling 

Elev 



Förskole- och grundskoleförvaltningen 
 

 

 
Diarienummer Återrapportering grundskola 
FGN 2021/0008-110 Bläshammar skola 
FGN 2021/0008-111 Bläshammar skola 
FGN 2021/0008-112 Bläshammar skola 
FGN 2021/0008-113 Bläshammar skola 
FGN 2021/0008-114 Bläshammar skola 
FGN 2021/0008-115 Bläshammar skola 
FGN 2021/0008-116 Bläshammar skola 
FGN 2021/0008-117 Bläshammar skola 
FGN 2021/0008-118 Bläshammar skola 
FGN 2021/0012-51 Lindbergs skola 
FGN 2021/0012-53 Lindbergs skola 
FGN 2021/0009-69 Påskbergsskolan  
FGN 2021/0009-70 Påskbergsskolan  
FGN 2021/0009-71 Påskbergsskolan  
FGN 2021/0009-72 Påskbergsskolan  
 



12. Delegeringsbeslut/meddelanden
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Delegeringsbeslut/meddelanden, FGN 2021-09-27 

Perioden 2021-08-24 – 2021-09-20 

Delegeringsbeslut 
Diarienummer Beslut Beslutsfattare 

Avtal
2021/0372-1 Samarbetsavtal gällande 

arbetsplatsförlagd utbildning (AFU) 
(Högskolan i Borås) 

Förvaltningschef 
Carina Uvenfeldt 

2012-0311-2 Avtal om uppdragsföreläsningar inom ett 
språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt 
för lärare åk 4-9 (Högskolan i Borås) 

Grundskolechef 
Johan Berntsson 

2021/0311-3 Avtal om uppdragsföreläsningar för 
behöriga lärare i SVA för yngre år samt 
specialpedagogisk kompetens i 
grundskolans årskurs F-3 (Högskolan i 
Borås) 

Grundskolechef 
Johan Berntsson 

2021/0311-4 Avtal om uppdragsföreläsning 
Flerspråkande och litteracitet i förskolan 
(Högskolan i Borås) 

Chef 
förskoleverksamhet 
Agneta Svenberg 

Byte av skola - bifallsbeslut 
2021/0072-10 
2021/0072-11 
2021/0072-12 

Beslut Almers skola Rektor Sebastian 
Rundberg 

2021/0035-25 
2021/0035-27 
2021/0035-28 

Beslut Ankarskolan Rektor Charlotta 
Hannerfors 

2021/0035-26 
2021/0035-30 

Rektor Johanna 
Rydell 

2021/0064-14 Beslut Bockstensskolan Rektor Jenny 
Wahlfridsson 

2021/0062-25 Beslut Hagaskolan Rektor Richard 
Wahlfridsson 

2021/0075-18 Beslut Håstensskolan Rektor Andreas 
Gustafsson 

2021/0065-23 Beslut Lindbergs skola Rektor Carola 
Bengtsson 

2021/0040-63 
2021/0040-64 
2021/0040-66 
2021/0040-74 
2021/0040-75 

Beslut Påskbergsskolan Rektor Ingela Wiss 
Altinell 

2021/0167-2 Beslut Rolfstorps skola Rektor Stefan Allert 
2021/0175-13 
2021/0175-14 

Beslut Väröbackaskolan Rektor Ylva Erixon 
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2021/0175-15 
 
 Byte av skola - avslagsbeslut  
2021/0070-23 Beslut Furubergsskolan Rektor Johanna Ogell 
2021/0070-24 Rektor Anna 

Hedström 
2021/0062-24 Beslut Hagaskolan Rektor Susanne 

Bertelsen 
2021/0040-65 
2021/0040-67 
2021/0040-68 
2021/0040-71 

Beslut Påskbergsskolan Rektor Annefrid 
Svenningsson 

2021/0040-69 
2021/0040-70 
 

Rektor Ingela Wiss 
Altinell 

 Interkommunal ersättning  
2021/0046-26 Avtal Förskola i annan kommun, 

Falkenbergs kommun 
Chef 
förskoleverksamhet 
Agneta Svenberg 

2021/0046-27 Avtal Förskola i annan kommun, Borås 
kommun 

Chef 
förskoleverksamhet 
Agneta Svenberg 

2021/0046-28 
2021/0046-29 
2021/0046-30 

Avtal Förskola i annan kommun, 
Kungsbacka kommun 

Chef 
förskoleverksamhet 
Agneta Svenberg 
 

 Personuppgiftsincidenter  
2021/0058-9 
2021/0058-10 

Beslut att inte anmäla 
personuppgiftsincident till 
tillsynsmyndigheten 
Integritetsskyddsmyndigheten 
 

Utvecklingschef Maria 
Wirén 

2021/0058-11 Grundskolechef 
Johan Berntsson 

 Skolskjuts – bifallsbeslut 
Totalt antal bifallsbeslut för denna period: 
115 

Beslutsfattare 
Grundskolechef 
Johan Berntsson 

 Val av annan skola än den anvisade 
2021/0001-83 
2021/0001-226 
2021/0002-99 
2021/0002-103 
2021/0002-104 
2021/0002-106 
2021/0185-77 
2021/0185-212 
2021/0185-218 
2021/0185-219  
2021/0185-221 
2021/0185-222 

Antal för denna period: 30 
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2021/0254-249 
2021/0254-251 
2021/0254-254 
2021/0254-260 
2021/0254-261 
2021/0254-263 
2021/0351-78 
2021/0351-80 
2021/0351-83 
2021/0351-84 
2021/0351-113 
2021/0351-132 
2021/0351-150 
2021/0351-152 
2021/0351-171 
2021/0351-211 
2021/0351-212 
2021/0368-70 
 Växelvist boende 
2021/0002-101 
2021/0002-95 
2021/0185-79 
2021/0254-189 
2021/0254-237 
2021/0185-219 
2021/0351-66 
2021/0351-67 
2021/0351-69 
2021/0351-68 
2021/0351-70 
2021/0351-71 
2021/0351-72 
2021/0351-137 
2021/0351-149 
2021/0351-151 
2021/0351-158 
2021/0351-159 
2021/0351-160 
2021/0351-183 
2021/0351-187 
2021/0351-188 
2021/0351-190 
2021/0351-192 
2021/0351-194 
2021/0351-195 
2021/0351-196 
2021/0351-198 
2021/0351-199 

Antal för denna period: 50 
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2021/0351-202 
2021/0351-203 
2021/0351-204 
2021/0351-205 
2021/0351-206 
2021/0351-210 
2021/0368-68 
2021/0368-69 
2021/0368-73 
2021/0368-75 
2021/0368-76 
2021/0368-77 
2021/0368-78 
2021/0368-79 
2021/0368-80 
2021/0368-81 
2021/0368-82 
2021/0368-83 
2021/0368-84 
2021/0368-86 
2021/0368-87 
 Trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild 

omständighet 
2021/0002-57 
2021/0002-76 
2021/0002-100 
2021/0002-108 
2021/0002-110 
2021/0002-111 
2021/0002-115 
2021/0002-125 
2021/0351-73 
2021/0351-114 
2021/0351-126 
2021/0351-127 
2021/0351-129 
2021/0351-136 
2021/0351-138 
2021/0351-139 
2021/0351-140 
2021/0351-141 
2021/0351-143 
2021/0351-147 
2021/0351-153 
2021/0351-156 
2021/0351-157 
2021/0351-161 
2021/0351-162 

Antal för denna period: 35 
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2021/0351-169 
2021/0351-174 
2021/0351-178 
2021/0351-191 
2021/0351-193 
2021/0351-208 
2021/0351-209 
2021/0368-66 
2021/0368-71 
2021/0368-72 
 Skolskjuts – avslagsbeslut 

Totalt antal avslagsbeslut för denna 
period: 45 

Beslutsfattare 
Grundskolechef 
Johan Berntsson 

 Val av annan skola än den anvisade  
2021/0002-122 
2021/0002-123 
2021/0185-213 
2021/0185-216 
2021/0254-247 
2012/0254-252 
2021/0254-253 
2021/0254-255  
2021/0254-257 
2021/0254-258  
2021/0254-259 
2021/0351-79 
2021/0351-133 
2021/0351-135 
2021/0351-155 
2021/0351-163 
2021/0351-164 
2021/0351-165 
2021/0351-167 
2021/0351-168 
2021/0351-170 
2021/0351-172 
2021/0351-177 
2021/0351-179 
2021/0351-180 
2021/0351-181 
2021/0351-182 
2021/0351-186 
2021/0351-189 
2021/0368-57 
2021/0368-59 
2021/0368-61 
2021/0368-63 
2021/0368-65 

Antal för denna period: 36 
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2021/0368-90 
2021/0368-91 
 Trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild 

omständighet 
2021/0185-220 
2021/0254-93 
2021/0254-94 
2021/0254-250 
2021/0351-112 
2021/0351-128 
2021/0351-154 
2021/0351-173 
2021/0351-175 
2021/0351-176 
 

Antal för denna period: 9 

 Yttranden  
2020/0168-11 Yttrande med anledning av tillsyn av 

Ankarskolan i Varbergs kommun (SI dnr 
2020:2298) - Skolinspektionen 

Grundskolechef 
Johan Berntsson 

2020/0686-8 Yttrande Redovisning av vidtagna åtgärder 
med anledning av anmälan mot 
Bosgårdsskolan i Varbergs kommun, Dnr 
2020:8428 - Skolinspektionen 

Grundskolechef 
Johan Berntsson 

2021/0384-4 Yttrande Komplettering i mål med dnr 
10156-21 (Laglighetsprövning enligt 
kommunallagen gällande beslut om 
skolskjuts) - Förvaltningsrätten 

Grundskolechef 
Johan Berntsson 

 

Ordförandebeslut 
Inga ordförandebeslut aktuell period 

Meddelanden 
Diarienummer Meddelande Avsändare/mottagare 
 Arbetsmiljöverket - beslut  
2021/0201-14 Beslut 2021/033062 Delgivning Föreläggande 

med vite  
 

Arbetsmiljöverket 

 Avstängning av elev  
2021/0392-1 Avstängning av elev på Rolfstorps skola 

 
Rektor Stefan Allert 

 Byte av skola – fristående skolor  
2021/0036-20 
2021/0036-21 
2021/0036-22 

Beslut Nyhemsskolan Rektor Nyhemsskolan 
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2021/0028-20 
2021/0028-21 
2021/0028-22 
2021/0028-23 
2021/0028-24 
2021/0028-25 
2021/0028-26 
2021/0028-27 
2021/0028-28 
2021/0028-29 
2021/0028-30 
2021/0028-31 
2021/0028-32 
2021/0028-33 
2021/0028-34 
2021/0028-35 
2021/0028-36 
2021/0028-37 
2021/0028-38 
2021/0028-39 
 

Beslut Kunskapsskolan Rektor 
Kunskapsskolan 

 Förvaltningsrätten - domar  
2021/0343-11 Dom i mål 8160-21 gällande laglighetsprövning 

enligt kommunallagen, överklagan av beslut om 
skolskjuts (Förvaltningsrätten avslår 
överklagandet) 

Förvaltningsrätten i 
Göteborg 

2021/0344-4 Dom i mål 8803-21 gällande laglighetsprövning 
enligt kommunallagen, överklagan av beslut om 
skolskjuts (Förvaltningsrätten avslår 
överklagandet) 
 

Förvaltningsrätten i 
Göteborg 

 Förvaltningens samverkansgrupp (FSG)  
 Protokoll Förvaltningens samverkansgrupp 

(FSG) 2021-09-13 (publicerat i nämndens 
samverkansrum) 

 

 Protokoll Förvaltningens samverkansgrupp 
(FSG) 2021-09-20 (publicerat i nämndens 
samverkansrum) 
 

 

 Omfattande skolfrånvaro  
2o21/0052-11 Anmälan omfattande Skolfrånvaro, Trönninge 

skola 
 

Rektor Mikael Sili 

 Protokollsutdrag  
2021/0100-33 KS 2021-08-31 § 162 Redovisning av 

nämndernas arbete med program för 
uppföljning och insyn av verksamhet som utförs 
av privata utförare 2020 

Kommunstyrelsen 
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2020/0100-38 KF 2021-09-14 § 98 Entledigande och 
fyllnadsval av ledamot i förskole- och 
grundskolenämnden 

Kommunfullmäktige 

2020/0707-7 KF 2021-09-14 § 103 Ortsutvecklingsstrategi – 
Framtidens Sibbarp 

Kommunfullmäktige 

2021/0071-5 KF 2021-09-14 § 104 Landsbygdsstrategi för 
Varbergs kommun 
 

Kommunfullmäktige 

 Skolinspektionen - beslut  
2020/0686-9 Beslut Uppföljning av beslut gällande 

Bosgårdsskolan, Dnr 2021:4824 (Ärendet 
avslutas) 

Skolinspektionen i 
Göteborg 

2021/0080-6 Beslut Uppföljning av beslut gällande 
Väröbackaskolan i Varbergs kommun, Dnr 
2021:4360 (Uppföljningen av ärenden avslutas) 

Skolinspektionen i 
Göteborg 

2021/0312-2 Beslut Uppföljning av Skolinspektionens beslut 
om att lämna anmälan till Montessoriskolan 
Lära för livets klagomålshantering, Dnr 2021: 
5379 (Skolinspektionen avslutar ärendet) 
 

Skolinspektionen i 
Göteborg 

 Statsbidrag  
2021/0102-20 Beslut Statsbidrag Personalförstärkningar inom 

elevhälsan och när det gäller 
specialpedagogiska insatser för 2021, Varbergs 
kommun beviljas 943 610 kronor 

Skolverket 

2021/0369-1 Beslut Statsbidrag, Specialpedagogiska 
skolmyndigheten beslutar att bevilja Barnabro 
förskola 192 000 kronor för 
utvecklingsprogram Bästa möjliga möte för ett 
hållbart och likvärdigt lärande 
 

Specialpedagogiska 
skolmyndigheten 

 Återlämnande av arbetsmiljöuppgift  
2021/0184-3 Anmälan om att lämna tillbaka 

arbetsmiljöuppgift, Rolfstorps skola 
 

Rektor Stefan Allert 

 Överklaganden  
2021/0391-5 Överklagan samt yttrande och rättidsprövning 

gällande beslut om skolskjuts 
Förvaltningsrätten 
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