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Förskole- och grundskoleförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS

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

432 80 Varberg www.varberg.se 

Beslutsorgan 

Tid 

Plats 

Förskole- och grundskolenämnden 

Måndagen 31 augusti, klockan 08.30 – 12.00

Arena Varberg 

Ärenden 

08.30 

09.30 fika 

09.45 

1. Val av justerare, förslag: Linda Berggren (S)

2. Anmälan av eventuella övriga ärenden

3. Anmälan av eventuellt jäv

4. Yttrande detaljplan för Nygård 1:46, 1:198, 1:203 och del av 1:2

Samrådshandling (FGN 2020/0395-2)

5. Godkänna hyreskostnad med anledning av kapacitetshöjande

åtgärder grundskola nordväst - Bläshammars skola (FGN

2020/0379-1)

6. Verksamhetsanpassningar grundskola - Skeppets förskola, Kung

Karls förskola och skola (FGN 2019/0258-17)

7. Godkännande av Förstudierapport – Trönningenäs förskola (FGN

2020/0223-2)

8. Redovisning av strukturella och andra åtgärder för att rymma

verksamheten inom av kommunfullmäktige anvisade ramar för

såväl drift som investering under hela planperioden (FGN

2020/0236-3)

9. Undervisning och ledarskap 2020 - Förskola (FGN 2020/0360-1)

10.  Information Ekonomisk månadsrapport juni och juli

11. Underlag till budget 2021 och långtidsplan 2022-2025 (FGN

2020/0250-2) - Omedelbar justering

12.  Rektors anmälan och återrapportering om

kränkandebehandling/diskriminering/trakasserier

13.  Delegeringsbeslut/meddelanden

14.  Ordförande/förvaltningschef informerar
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15.  Övriga frågor 

  
 

 

Hanna Netterberg 

Ordförande 

 

 

 Cornelia Gustafsson 

 Sekreterare 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

§ 89 Dnr FGN 2020/0395 

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

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår förskole- och grundskolenämnden besluta 

1. tillstyrka detaljplanen och att förvaltningens överväganden ska

beaktas.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 

Planområdet ligger ca 3,5 km söder om Varberg och är beläget vid 
Västkustvägen, söder om rondellen vid Jonstaka. Planområdet består av 
Nygård 1:46, 1:198, 1:203 och del av Nygård 1:2. Detaljplanen syftar till att 
möjliggöra bostadsbyggnation i form av flerbostadshus, kontor och 
verksamheter inom fastigheterna Nygård 1:43, 1:198 och 1:203. 

Förslaget inkluderar ca 120 bostäder i flerbostadshus, kontor och 
verksamheter. 
Enligt Varbergs kommuns beräkningsmodell genererar bostäderna ca 55 
barn i åldrarna 0-18 år 

Planområdet ligger i Mariedal/Almers upptagningsområde för skola och 
förskola. 

Beslutsunderlag 
Plan- och genomförandebeskrivning, detaljplan för Nygård 1:46, 1:198, 

1:203 och del av 1:2.  

Plankarta, detaljplan för Nygård 1:46, 1:198, 1:203 och del av 1:2. 

https://varberg.se/byggabomiljo/kommunensplanarbete/detaljplanerocho

mradesbestammelser/aktuellaprogramochdetaljplaner/nygard14611981203

ochdelav12.4.14f84f2a172fbed223761684.html 

Övervägande 
Förvaltningen bedömer att detaljplanens innehåll kommer påverka 

förskole- och grundskolenämndens verksamheter. 

Detaljplanen ligger inom Mariedal/Almers skolors upptagningsområde för 

förskola och grundskola, i åk F-3 går eleverna på Mariedal och åk 4–9 går 

på Almers skola.  

Den kommunala förskoleverksamheten i upptagningsområdet bedrivs i 5 

förskolor, Alvgatans förskola, Bolmens förskola, Prästakullens förskola, 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

Söderlyckans förskola och Rundgården förskola. I området finns även 2 

fristående förskolor. 

Kapaciteten på förskolorna i området är 494 platser inkl. de fristående 

förskolorna och vid slutet av vårterminen 2020 var 520 barn inskrivna på 

förskola i området.  

Alvgatans och Rundgårdens förskolor kommer försvinna 2021 när 

Klapperstenens förskola i Breared står färdig, då ökar förskolans kapacitet i 

området till 552 platser. Enligt kommunens befolkningsprognos kommer 

behovet av platser till förskolan i upptagningsområdet täckas av de platser 

som kommer finnas i upptagningsområdet. Dock ses ett stort underskott av 

förskoleplatser i omkringliggande upptagningsområden i Varbergs centrum 

varför det är viktigt att lämpliga lägen för förskolor inte bebyggs med annan 

bebyggelse pga. att behovet av platser i just detta upptagningsområdet är 

tillgodosett.  

Mariedalsskolan ses ha kapacitet att möta elevunderlaget fram till 2023–24 

om maximal organisationskapacitet kan nyttjas, vilket redan i nuläget är en 

utmaning beroende på klassammansättning och elevkullarnas storlek. 

Almers skola ses ha kapacitet att möta elevunderlaget fram till 2028 om 

maximal organisationskapacitet kan nyttjas, beroende på 

klassammansättning och elevkullarnas storlek. 

Förskole- och grundskoleförvaltningen har skrivit fram en behovsanalys för 

hela område centrum och dess kapacitet utifrån de utbyggnadsplanerna 

som ses i hela centrumområdet. Denna behovsanalys gäller både förskole 

och grundskoleplatser. 

Förskole- och grundskoleförvaltningen ser utifrån utbyggnadsplanerna att 

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

ligger i fas med utbyggnad av bostäder. 

Planområdet ligger precis på gränsen för kommunal skolskjuts där elever i 

åk F-3 kan ha rätt till skolskjuts men åk 4-9 med största sannolikhet inte 

kommer ha det. 

Vidare anser förskole- och grundskoleförvaltningen att förutsättningarna 

för säkra gång- och cykelvägar till våra verksamheter uppfylls väl till och 

från planområdet vilket är mycket positivt. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Planarkitekt, Karl Samuelsson 

Stadsbyggnadskontoret 

Enhetschef lokaler och vaktmästeri, 

Martin Lövström 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 
 



Beslutsförslag 1 (3) 
2020-07-10 Dnr: FGN 

2020/0395-2 

Förskole- och grundskolenämnden 

Förskole- och grundskoleförvaltningen 
Martin Lövström,    

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS

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

432 80 Varberg www.varberg.se 

Yttrande detaljplan för Nygård 1:46, 1:198, 1:203 

och del av 1:2 Samrådshandling

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår förskole- och grundskolenämnden besluta 

1. tillstyrka detaljplanen och att förvaltningens överväganden ska

beaktas.

Beskrivning av ärendet 
Planområdet ligger ca 3,5 km söder om Varberg och är beläget vid 
Västkustvägen, söder om rondellen vid Jonstaka. Planområdet består av 
Nygård 1:46, 1:198, 1:203 och del av Nygård 1:2. Detaljplanen syftar till att 
möjliggöra bostadsbyggnation i form av flerbostadshus, kontor och 
verksamheter inom fastigheterna Nygård 1:43, 1:198 och 1:203. 

Förslaget inkluderar ca 120 bostäder i flerbostadshus, kontor och 
verksamheter. 
Enligt Varbergs kommuns beräkningsmodell genererar bostäderna ca 55 barn 
i åldrarna 0-18 år 

Planområdet ligger i Mariedal/Almers upptagningsområde för skola och 
förskola. 

Beslutsunderlag 
Plan- och genomförandebeskrivning, detaljplan för Nygård 1:46, 1:198, 1:203 

och del av 1:2.  

Plankarta, detaljplan för Nygård 1:46, 1:198, 1:203 och del av 1:2. 

https://varberg.se/byggabomiljo/kommunensplanarbete/detaljplanerochomr

adesbestammelser/aktuellaprogramochdetaljplaner/nygard14611981203ochd

elav12.4.14f84f2a172fbed223761684.html 

Övervägande 
Förvaltningen bedömer att detaljplanens innehåll kommer påverka förskole- 

och grundskolenämndens verksamheter. 
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Detaljplanen ligger inom Mariedal/Almers skolors upptagningsområde för 

förskola och grundskola, i åk F-3 går eleverna på Mariedal och åk 4–9 går på 

Almers skola.  

Den kommunala förskoleverksamheten i upptagningsområdet bedrivs i 5 

förskolor, Alvgatans förskola, Bolmens förskola, Prästakullens förskola, 

Söderlyckans förskola och Rundgården förskola. I området finns även 2 

fristående förskolor. 

Kapaciteten på förskolorna i området är 494 platser inkl. de fristående 

förskolorna och vid slutet av vårterminen 2020 var 520 barn inskrivna på 

förskola i området.  

Alvgatans och Rundgårdens förskolor kommer försvinna 2021 när 

Klapperstenens förskola i Breared står färdig, då ökar förskolans kapacitet i 

området till 552 platser. Enligt kommunens befolkningsprognos kommer 

behovet av platser till förskolan i upptagningsområdet täckas av de platser som 

kommer finnas i upptagningsområdet. Dock ses ett stort underskott av 

förskoleplatser i omkringliggande upptagningsområden i Varbergs centrum 

varför det är viktigt att lämpliga lägen för förskolor inte bebyggs med annan 

bebyggelse pga. att behovet av platser i just detta upptagningsområdet är 

tillgodosett.  

Mariedalsskolan ses ha kapacitet att möta elevunderlaget fram till 2023–24 

om maximal organisationskapacitet kan nyttjas, vilket redan i nuläget är en 

utmaning beroende på klassammansättning och elevkullarnas storlek. 

Almers skola ses ha kapacitet att möta elevunderlaget fram till 2028 om 

maximal organisationskapacitet kan nyttjas, beroende på klassammansättning 

och elevkullarnas storlek. 

Förskole- och grundskoleförvaltningen har skrivit fram en behovsanalys för 

hela område centrum och dess kapacitet utifrån de utbyggnadsplanerna som 

ses i hela centrumområdet. Denna behovsanalys gäller både förskole och 

grundskoleplatser. 

Förskole- och grundskoleförvaltningen ser utifrån utbyggnadsplanerna att det 

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

i fas med utbyggnad av bostäder. 



3 (3) 
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Planområdet ligger precis på gränsen för kommunal skolskjuts där elever i åk 

F-3 kan ha rätt till skolskjuts men åk 4-9 med största sannolikhet inte kommer

ha det.

Vidare anser förskole- och grundskoleförvaltningen att förutsättningarna för 

säkra gång- och cykelvägar till våra verksamheter uppfylls väl till och från 

planområdet vilket är mycket positivt. 

Ekonomi och verksamhet 
Förskole- och grundskoleförvaltningen ser att verksamheten kan komma att 

påverkas med ytterligare platsbehov i förskola och skola. Det i sin tur kommer 

att påverka behovet av verksamhetslokaler och därmed såväl 

investeringsbehov som ökade lokalkostnader. 

Samråd 
Detaljplanen har sedan tidigare behandlats i den kommunövergripande 

plansamordningen där förskole- och grundskoleförvaltningen är 

representerad. 

Förskole- och grundskoleförvaltningen 

Ing-Marie Rundwall Martin Lövström 

Tf Förvaltningschef Enhetschef lokaler och vaktmästeri 

Protokollsutdrag 
Planarkitekt, Karl Samuelsson 

Stadsbyggnadskontoret 

Enhetschef lokaler och vaktmästeri, Martin Lövström 
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 § 90 Dnr FGN 2020/0379 
 
 

Godkänna hyreskostnad med anledning av 
kapacitetshöjande åtgärder grundskola 
nordväst - Bläshammars skola 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår förskole- och grundskolenämnden besluta  
 

1. godkänna hyreskostnaden enligt beskrivningen i ärendet. 

 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Bläshammars skola har under de senaste åren haft en stadig 

elevtillströmning och inför kommande läsår 2020/2021 så kommer skolan 

ta emot tre förskoleklasser. Det är ett tydligt tecken på att skolan växer och 

för att möta behovet av fler lokaler så behöver skolan en ljudanpassning. 

Det handlar om att kunna erbjuda alla elever oavsett eventuellt 

funktionshinder i form av nedsatt hörsel en dräglig arbetsmiljö. 

 

Beslutsunderlag 
Inspektionsrapport Hälsoskyddsenheten ”Tillsyn enligt miljöbalken, 

Bläshammar skola, fastigheten Bläshammar 4:1”, 2019-10-15.  

 

Övervägande 
Bläshammars skola består av två delar. Det handlar om ett lågstadium och 

ett mellanstadium som erbjuds elever i upptagningsområdet. Sedan tidigare 

finns det anpassningar i lågstadiet som gör att elever med 

hörselnedsättningar kan vistas i lokalerna. Dessa förutsättningar finns inte i 

mellanstadiet.  Vid närmare studier av Bläshammars skola visar det sig att 

det går att utöka antalet elevplatser om hela skolan ljudanpassas. Skolan 

använder för närvarande 13 klassrum men hade det varit möjligt att nyttja 

hela skolan med ljudanpassningar går det att utöka antalet klassrum till 14. 

En ljudanpassning skulle göra det möjligt att använda 14 klassrum genom 

att byta plats på låg- och mellanstadium. För att få plats med tre 

förskoleklasser har även biblioteket anpassats inför höstterminen 2020 för 

att ta emot en av förskoleklasserna. 

För att förtydliga behovet av förändring av lokalernas ljudmiljö finns det 

även påpekande från Miljö- och hälsa om behovet av att byta ut trasiga 

ljudabsorbenter samt förbättra bullerproblematik på grund av ventilationen 

i före detta NO-salar.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Katarina Lindh, Serviceförvaltningen, 

avdelningschef Fastighet 
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Emma Törnberg, 

Serviceförvaltningen, förvaltare 

Fastighet 

Förskole- och 

grundskoleförvaltningens 

ledningsgrupp 

Martin Lövström, Enhetschef 

vaktmästeri och lokaler  

Elin Johansson, Rektor Bläshammar 

skola 

Yvonne Knutsson, Administrativ 

Assistent Bläshammar skola 

 

 
 
 



Beslutsförslag 1 (3) 
2020-07-14 Dnr: FGN 

2020/0379-1 

Förskole- och grundskolenämnden 

Förskole- och grundskoleförvaltningen 
Martin Lövström,    

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS

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

432 80 Varberg www.varberg.se 

Godkänna hyreskostnad med anledning av 

kapacitetshöjande åtgärder grundskola nordväst - 

Bläshammars skola

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår förskole- och grundskolenämnden besluta 

1. godkänna hyreskostnaden enligt beskrivningen i ärendet.

Beskrivning av ärendet 
Bläshammars skola har under de senaste åren haft en stadig elevtillströmning 

och inför kommande läsår 2020/2021 så kommer skolan ta emot tre 

förskoleklasser. Det är ett tydligt tecken på att skolan växer och för att möta 

behovet av fler lokaler så behöver skolan en ljudanpassning. Det handlar om 

att kunna erbjuda alla elever oavsett eventuellt funktionshinder i form av 

nedsatt hörsel en dräglig arbetsmiljö. 

Beslutsunderlag 
Inspektionsrapport Hälsoskyddsenheten ”Tillsyn enligt miljöbalken, 

Bläshammar skola, fastigheten Bläshammar 4:1”, 2019-10-15.  

Övervägande 
Bläshammars skola består av två delar. Det handlar om ett lågstadium och ett 

mellanstadium som erbjuds elever i upptagningsområdet. Sedan tidigare finns 

det anpassningar i lågstadiet som gör att elever med hörselnedsättningar kan 

vistas i lokalerna. Dessa förutsättningar finns inte i mellanstadiet.  Vid 

närmare studier av Bläshammars skola visar det sig att det går att utöka 

antalet elevplatser om hela skolan ljudanpassas. Skolan använder för 

närvarande 13 klassrum men hade det varit möjligt att nyttja hela skolan med 

ljudanpassningar går det att utöka antalet klassrum till 14. En ljudanpassning 

skulle göra det möjligt att använda 14 klassrum genom att byta plats på låg- 

och mellanstadium. För att få plats med tre förskoleklasser har även 

biblioteket anpassats inför höstterminen 2020 för att ta emot en av 

förskoleklasserna. 
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För att förtydliga behovet av förändring av lokalernas ljudmiljö finns det även 

påpekande från Miljö- och hälsa om behovet av att byta ut trasiga 

ljudabsorbenter samt förbättra bullerproblematik på grund av ventilationen i 

före detta NO-salar.  

Ekonomi och verksamhet 
Ljudanpassningarna har beräknats till 600 000 kr. Kostnaden för dessa 

anpassningar innebär en avskrivning på 10 år som med en internränta på 

1,5%. För 600 000 kr blir det således 600 000 kr/10 år= 60 000 kr. Inräknat 

med ränta blir det 60 900 kr.  

Det innebär en hyresökning motsvarande 60 900 kr/år.  

Grundskola Kostnad för 

anpassning 

Internränta(1,5%) Hyresökning per 

år(avskrivning 

10 år) 

Bläshammar 600 000 9 000 60 900 

Totalt 60 900 

Investeringspengarna kommer från förskole- och grundskolenämndens 

investeringsprojekt  32602.  Kapitalkostnad och ränta debiteras av 

ekonomikontoret vid investeringsavslut till Serviceförvaltningen som i sin tur 

debiterar förskole- och grundskoleförvaltningen i form av hyra. 

Samråd 
Samråd har skett med samhällsutvecklingskontoret och serviceförvaltningen 

samt skolledningen för Bläshammarskolan.  

Förskole- och grundskoleförvaltningen 

Ing-Marie Rundwall Martin Lövström 

Tf Förvaltningschef Enhetschef lokaler och vaktmästeri  

Protokollsutdrag 
Katarina Lindh, Serviceförvaltningen, avdelningschef Fastighet 

Emma Törnberg, Serviceförvaltningen, förvaltare Fastighet 

Förskole- och grundskoleförvaltningens ledningsgrupp 

Martin Lövström, Enhetschef vaktmästeri och lokaler  

Elin Johansson, Rektor Bläshammar skola 
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Yvonne Knutsson, Administrativ Assistent Bläshammar skola 
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 § 92 Dnr FGN 2019/0258 
 
 

Verksamhetsanpassningar grundskola - 
Skeppets förskola, Kung Karls förskola och 
skola 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår förskole- och grundskolenämnden besluta föreslå 

servicenämnden besluta 

 

1. anvisa medel motsvarande 843 tkr för investering avseende 

anpassningar på Skeppets förskola. 

2. anvisa medel motsvarande 1 100 tkr för investering avseende 

anpassningar på Kung Karls skola 

3. anvisa medel motsvarande 1 700 tkr för investeringar avseende 

anpassningar på Kung Karls förskola 

4. godkänna hyreskostnad enligt beskrivning i ärendet. 

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

Beskrivning av ärendet 

Skeppets förskola 
Skeppets förskola har en utemiljö som inte är tillgänglighetsanpassat för 
alla elever. För att uppnå en nivå som tillåter att alla inskrivna barn skall ha 
tillgång till utemiljön på ett tillfredsställande sätt behöver förskolans 
utemiljö anpassas.  
 
Kung Karls skola 
Kung Karls skola har otidsenliga lokaler och det finns förslag på hur dessa 
skall justeras för att bli mer funktionsdugliga. De lokaler som inbegrips i 
denna ombyggnation är konferensrum och grupprum samt byte av 
ljudabsorbenter.  
 
Kung Karls förskola 
Kung Karls förskola behöver förbättra sina lokaler för att maximera 
nyttjandet. I översyn tillsammans med rektor och personal framkom ett 
stort behov av att anpassa lokalerna. Det handlar om att skapa bättre flöde, 
ateljéer/hemvister, förvaring och personalutrymmen. Förskolan kommer 
enligt framtagna förslaget inte att utökas men planlösningen förändras. 
 

Övervägande 
Skeppets förskola 

Skeppets förskola har en utemiljö som behöver anpassas. Nuvarande 

utemiljö behöver kompletteras för att den skall bli tillgänglig för alla både 

barnen och vuxna. Det finns hårdgjorda ytor samt ytor kring befintlig 

lekutrustning som behöver justeras för att uppnå kraven på tillgänglighet. 

Det finns lekutrustning som behöver justeras samt gräsytor som är slitna 

och behöver justeras för att dessa ytor skall bli tillgängliga.  
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Kung Karls skola 

Inomhusmiljön på Kung Karl har en rad olika utrymmen som behöver 

anpassas. Det handlar om att förbättra fritidshemslokaler, bygga 

möteslokaler för att bland annat kunna användas för samtal mellan 

pedagoger och elever samt att kunna klara av att ha möten med koppling till 

elevhälsovård. Åtgärderna varierar från att handla om lättare ingrepp som 

att riva vägg i grupprum till att skapa ett helt nytt rum för att samlas i som 

anpassas för både elever och lärare.   

 

Kung Karls förskola 

Kung Karls förskola ligger i bottenplan på serviceboendet Kungsängen och 

då förskolan består av flera små utrymmen. För att utveckla förskolans 

verksamhet och därmed få en bättre kvalité på verksamheten samt kunna ta 

emot fler barn behövs en ombyggnation av förskolan. De åtgärder som 

belyses i underlaget för ombyggnationen handlar om att skapa bättre flöden 

genom att ta bort dörrar, ny mindre entré, förråd, samtalsrum och avgränsa 

befintliga rum. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Katarina Lindh, avdelningschef 

Fastighet, Serviceförvaltningen 

Sofie Nivalainen, förvaltare Fastighet, 

Serviceförvaltningen 

Förskole- och 

grundskoleförvaltningens 

ledningsgrupp 

Martin Lövström Enhetschef lokaler 

och vaktmästeri  

Elin Johansson, Rektor Bläshammar 

skola  

Björn Söderqvist Ceder, Rektor Kung 

Karls skola 

Linda Ryttare, Rektor Kung Karls 

förskola 
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Förskole- och grundskolenämnden 

Förskole- och grundskoleförvaltningen 
Martin Lövström,    

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS

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

432 80 Varberg www.varberg.se 

Verksamhetsanpassningar grundskola - Skeppets 

förskola, Kung Karls förskola och skola

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår förskole- och grundskolenämnden besluta föreslå 

servicenämnden besluta 

1. anvisa medel motsvarande 843 tkr för investering avseende

anpassningar på Skeppets förskola.

2. anvisa medel motsvarande 1 100 tkr för investering avseende

anpassningar på Kung Karls skola

3. anvisa medel motsvarande 1 700 tkr för investeringar avseende

anpassningar på Kung Karls förskola

4. godkänna hyreskostnad enligt beskrivning i ärendet.

Beskrivning av ärendet 
Skeppets förskola 
Skeppets förskola har en utemiljö som inte är tillgänglighetsanpassat för alla 
elever. För att uppnå en nivå som tillåter att alla inskrivna barn skall ha 
tillgång till utemiljön på ett tillfredsställande sätt behöver förskolans utemiljö 
anpassas.  

Kung Karls skola 
Kung Karls skola har otidsenliga lokaler och det finns förslag på hur dessa 
skall justeras för att bli mer funktionsdugliga. De lokaler som inbegrips i 
denna ombyggnation är konferensrum och grupprum samt byte av 
ljudabsorbenter.  

Kung Karls förskola 
Kung Karls förskola behöver förbättra sina lokaler för att maximera nyttjandet. 
I översyn tillsammans med rektor och personal framkom ett stort behov av att 
anpassa lokalerna. Det handlar om att skapa bättre flöde, ateljéer/hemvister, 
förvaring och personalutrymmen. Förskolan kommer enligt framtagna 
förslaget inte att utökas men planlösningen förändras. 
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Övervägande 
Skeppets förskola 

Skeppets förskola har en utemiljö som behöver anpassas. Nuvarande utemiljö 

behöver kompletteras för att den skall bli tillgänglig för alla både barnen och 

vuxna. Det finns hårdgjorda ytor samt ytor kring befintlig lekutrustning som 

behöver justeras för att uppnå kraven på tillgänglighet. Det finns lekutrustning 

som behöver justeras samt gräsytor som är slitna och behöver justeras för att 

dessa ytor skall bli tillgängliga.  

Kung Karls skola 

Inomhusmiljön på Kung Karl har en rad olika utrymmen som behöver 

anpassas. Det handlar om att förbättra fritidshemslokaler, bygga möteslokaler 

för att bland annat kunna användas för samtal mellan pedagoger och elever 

samt att kunna klara av att ha möten med koppling till elevhälsovård. 

Åtgärderna varierar från att handla om lättare ingrepp som att riva vägg i 

grupprum till att skapa ett helt nytt rum för att samlas i som anpassas för både 

elever och lärare.   

Kung Karls förskola 

Kung Karls förskola ligger i bottenplan på serviceboendet Kungsängen och då 

förskolan består av flera små utrymmen. För att utveckla förskolans 

verksamhet och därmed få en bättre kvalité på verksamheten samt kunna ta 

emot fler barn behövs en ombyggnation av förskolan. De åtgärder som belyses 

i underlaget för ombyggnationen handlar om att skapa bättre flöden genom att 

ta bort dörrar, ny mindre entré, förråd, samtalsrum och avgränsa befintliga 

rum. 

Ekonomi och verksamhet 
För att åtgärda de verksamhetsanpassningar i Skeppets förskola, Kung Karls 

skola och Kung Karls förskola tillkommer det ett hyrestillägg. Den uppskattade 

kostnaden för Skeppets förskola är 843 000 kr. Kostnaden för dessa 

anpassningar innebär en avskrivning på 10 år som med en internränta på 

1,5%. Inräknat med ränta blir ökar hyran för Skeppets förskola med 85 565 

kr/år under den kommande tioårs perioden.  

Den uppskattade kostnad för ombyggnation av Kung Karls skolan är 1 100 000 

kr.  

Det tillkommer internränta vilket motsvarar en ökad hyra på 111 650 kr/år.  
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Den uppskattade kostnaden för Kung Karls förskola är 1 700 000 kr. Det 

tillkommer då en hyra motsvarande 172 550 kr/år. 

Grundskola Kostnad för 

anpassning 

Internränta(1,5%) Hyresökning per 

år(avskrivning 

10 år) 

Skeppets förskola 843 000 12 645 85 565 

Kung Karls skola 1 100 000 16 500 111 650 

Kung Kars förskola 1 700 000 25 500 172 550 

Totalt 369 765 

De ökade hyreskostnaderna motsvarande 369 765 kr får bekostas av förskole- 

och grundskolenämndens budget och det utgår inte någon kompensation. 

Åtgärderna kommer på ett positivt sätt gagna Varbergs Kommun då ökad 

tillgänglighet är en förutsättning för att skapa en likvärdig skola. 

Samråd 
Samråd har skett med serviceförvaltningen samt rektor för respektive enhet. 

Förskole- och grundskoleförvaltningen 

Ing-Marie Rundwall Martin Lövström 

Tf Förvaltningschef  Enhetschef lokaler och vaktmästeri 

Protokollsutdrag 
Katarina Lindh, avdelningschef Fastighet, Serviceförvaltningen 

Sofie Nivalainen, förvaltare Fastighet, Serviceförvaltningen 

Förskole- och grundskoleförvaltningens ledningsgrupp 

Martin Lövström Enhetschef lokaler och vaktmästeri  

Elin Johansson, Rektor Bläshammar skola  

Björn Söderqvist Ceder, Rektor Kung Karls skola 

Linda Ryttare, Rektor Kung Karls förskola 
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 § 93 Dnr FGN 2020/0223 
 
 

Godkännande av Förstudierapport – 
Trönningenäs förskola 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar  

 

1. bordlägga ärendet. 

 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut  
Hanna Netterberg (M), ordf., yrkar att förskole- och grundskolenämndens 

arbetsutskott beslutar bordlägga ärendet. 

 

Beslutsgång  
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan besluta enligt yrkande från 

ordförande och finner att så sker.  

 

Beskrivning av ärendet 
I tidigare behovsanalys lyfts det fram ett behov av förskoleplatser i 

nordvästra området av Varberg motsvarande cirka 280 platser (Dnr BUN 

2018/0499). Åtgärdsvalet syftar till att täcka behovet av både platser i 

grundskolan och förskolan. Det är ett omfattade arbete att lösa alla 

lokalbehov och för att möta det stora behovet av förskoleplatser fattade 

förskole- och grundskolenämnde beslut om att bygga ut förskolan i området 

enligt anvisad plats. Förskole- och grundskolenämnden fattade beslut 2019-

10-07 om att genomföra en förstudie för en ny förskola med 80 platser på 

Trönningenäs 5:75.  

Förstudie beskriver hur en ny förskola med mottagningskök för 80 barn 

skall anläggas på Trönningenäs 5:75. I förstudien finns också en 

beskrivning av hur utemiljön där även fastigheten Trönningenäs 5:73 ingår.  

Fortsättningsvis fattades beslut om att tillskjuta förstudiemedel för att 

genomföra förstudien  

 

Detta beslutsunderlag skulle sedan ligga till grund för kommande beslut i 

Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige.  Målet med förstudie var att ta 

fram en kostnadsberäkning för en ny förskola motsvarande med kapacitet 

att ta emot minst 80 barn samt att kunna presentera layout och presentera 

ett tänkt läge. Förskolan skall vara modern och utformad så att 

verksamheten kan bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt. Kostnaderna per 

m2 ligger i samma nivå som jämförbar förskolor i andra kommuner.  
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Den gällande detaljplanen innebär att förskolan inte kommer att kunna 

utformas som tidigare förskolor. Förskolan har tillsammans med arkitekter 

samt de berörda förvaltningarna utformats för att passa gällande detaljplan. 

Det innebär begränsningar såsom största bruttoarea för byggnation på 

1000 m2, största husbredd 8,5 meter och högst 25 % av tomtytan får vara 

hårdgjord. Det innebär några avsteg från tidigare konceptförskola. 

Avstegen finns med i den överenskommelse som finns mellan 

förvaltningarna och SUK samt VFAB.  Utformningen av driftsutrymmen, 

kök- och städutrymmen skiljer sig från konceptförskolan och ur förskole- 

och grundskoleförvaltningens synvinkel är utformningen något annorlunda 

(se förstudiens bilaga 3). 

 

Beslutsunderlag 
Förstudierapport – Trönningenäs förskola 

Beslut om förstudiemedel, KS 2020-03-31, Dnr KS 2018/0397 

 

 

Övervägande 
Åtgärdsvalet kring det nordvästra området av Varbergs Kommun handlar 

både om att tillskapa platser inom förskola och grundskola. Etableringen av 

villabebyggelse i anslutning till den planerade förskolan har varit och är 

alltjämt stor på grund av färdiga detaljplaner och tänkta planer. Det kräver 

att det finns förskolor som kan ta emot förskolebarnen då målgruppen i 

nybyggda området är barnfamiljer.  

 

Åtgärdsvalet i sin helhet inbegriper även grundskoleplatser men då behovet 

av förskoleplatser är stort har byggnationen av förskola prioriterats. Vid ett 

fullt utbyggt planområde bör en fyra avdelningar stor förskola var lämplig 

för det omkringliggande området (nyckelkodsområde 1302).  

 

Enligt tidigare beslut skall frågan om flexibla utemiljöer som möjliggör 

uteförskolor presenteras. Detta har inte varit möjligt i detta fall då den 

mark som är en del av förskolans utemiljö är så kallad prickmark vilket inte 

tillåter någon typ av byggnation(exempelvis vindskydd). Den gällande 

detaljplanen gäller till 2028 vilket innebär att en prövning av markens 

nyttjande endast kan ske i ett senare skede. Platserna på förskolan är 

dimensionerade utifrån de behov som finns i området och den planerade 

förskolebyggnaden utgår från maximala mått utifrån tomtens möjligheter 

och beslutade regelverk.  

När det gäller möjligheterna till uthyrning har frågan inte varit realiserbar 

då byggnadens utformning begränsar uthyrning. Förskolans möbler och 

inventarier är tänkta utifrån ett barnperspektiv vilket innebär att det finns 

låg efterfrågan att hyra lokaler med små bord/stolar och smårum.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Jenni Wennerström, Varbergs 

Fastighets AB 
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Henrik Gustafsson, 

Samhällsutvecklingskontoret 

Martin Lövström, Enhetschef lokaler 

och vaktmästeri 

Inger Svensson, rektor förskole- och 

grundskoleförvaltningen 

Charlotta Sandahl Edemyr, Tf 

Avdelningschef Ekonomi- och 

Lokaler, förskole- och 

grundskoleförvaltningen 

Agneta Svenberg, Verksamhetschef 

förskola, förskole- och 

grundskoleförvaltningen  
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Förskole- och grundskolenämnden 

Förskole- och grundskoleförvaltningen 
Martin Lövström,    

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 – 

Trönningenäs förskola 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår förskole- och grundskolenämnden besluta 

1. godkänna genomförd förstudie för objekt 32 355 nybyggnation

gällande 80 platser

2. föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att

godkänna förstudiens beräknade investering på 36 764 tkr för

byggnation av Trönningenäs förskola

3. föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att

godkänna inventariekostnad för förstudiens beräknade till 1 600 tkr för

inredning av Trönningenäs förskola

4. godkänna förskole- och grundskoleförvaltningens hyreskostnad för

Trönningenäs förskola motsvarande 2 332 tkr/år.

Beskrivning av ärendet 
I tidigare behovsanalys lyfts det fram ett behov av förskoleplatser i nordvästra 

området av Varberg motsvarande cirka 280 platser (Dnr BUN 2018/0499). 

Åtgärdsvalet syftar till att täcka behovet av både platser i grundskolan och 

förskolan. Det är ett omfattade arbete att lösa alla lokalbehov och för att möta 

det stora behovet av förskoleplatser fattade förskole- och grundskolenämnde 

beslut om att bygga ut förskolan i området enligt anvisad plats. Förskole- och 

grundskolenämnden fattade beslut 2019-10-07 om att genomföra en förstudie 

för en ny förskola med 80 platser på Trönningenäs 5:75.  

Förstudie beskriver hur en ny förskola med mottagningskök för 80 barn skall 

anläggas på Trönningenäs 5:75. I förstudien finns också en beskrivning av hur 

utemiljön där även fastigheten Trönningenäs 5:73 ingår.  

Fortsättningsvis fattades beslut om att tillskjuta förstudiemedel för att 

genomföra förstudien  

Detta beslutsunderlag skulle sedan ligga till grund för kommande beslut i 

Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige.  Målet med förstudie var att ta 
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fram en kostnadsberäkning för en ny förskola motsvarande med kapacitet att 

ta emot minst 80 barn samt att kunna presentera layout och presentera ett 

tänkt läge. Förskolan skall vara modern och utformad så att verksamheten kan 

bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt. Kostnaderna per m2 ligger i samma nivå 

som jämförbar förskolor i andra kommuner.  

Den gällande detaljplanen innebär att förskolan inte kommer att kunna 

utformas som tidigare förskolor. Förskolan har tillsammans med arkitekter 

samt de berörda förvaltningarna utformats för att passa gällande detaljplan. 

Det innebär begränsningar såsom största bruttoarea för byggnation på 1000 

m2, största husbredd 8,5 meter och högst 25 % av tomtytan får vara hårdgjord. 

Det innebär några avsteg från tidigare konceptförskola. Avstegen finns med i 

den överenskommelse som finns mellan förvaltningarna och SUK samt VFAB.  

Utformningen av driftsutrymmen, kök- och städutrymmen skiljer sig från 

konceptförskolan och ur förskole- och grundskoleförvaltningens synvinkel är 

utformningen något annorlunda (se förstudiens bilaga 3). 

Beslutsunderlag 
Förstudierapport – Trönningenäs förskola 

Beslut om förstudiemedel, KS 2020-03-31, Dnr KS 2018/0397 

Övervägande 
Åtgärdsvalet kring det nordvästra området av Varbergs Kommun handlar både 

om att tillskapa platser inom förskola och grundskola. Etableringen av 

villabebyggelse i anslutning till den planerade förskolan har varit och är 

alltjämt stor på grund av färdiga detaljplaner och tänkta planer. Det kräver att 

det finns förskolor som kan ta emot förskolebarnen då målgruppen i nybyggda 

området är barnfamiljer.  

Åtgärdsvalet i sin helhet inbegriper även grundskoleplatser men då behovet av 

förskoleplatser är stort har byggnationen av förskola prioriterats. Vid ett fullt 

utbyggt planområde bör en fyra avdelningar stor förskola var lämplig för det 

omkringliggande området (nyckelkodsområde 1302).  

Enligt tidigare beslut skall frågan om flexibla utemiljöer som möjliggör 

uteförskolor presenteras. Detta har inte varit möjligt i detta fall då den mark 

som är en del av förskolans utemiljö är så kallad prickmark vilket inte tillåter 

någon typ av byggnation(exempelvis vindskydd). Den gällande detaljplanen 

gäller till 2028 vilket innebär att en prövning av markens nyttjande endast kan 



3 (3) 
2020-07-15 Dnr: FGN 2020/0223-

2 

ske i ett senare skede. Platserna på förskolan är dimensionerade utifrån de 

behov som finns i området och den planerade förskolebyggnaden utgår från 

maximala mått utifrån tomtens möjligheter och beslutade regelverk.  

När det gäller möjligheterna till uthyrning har frågan inte varit realiserbar då 

byggnadens utformning begränsar uthyrning. Förskolans möbler och 

inventarier är tänkta utifrån ett barnperspektiv vilket innebär att det finns låg 

efterfrågan att hyra lokaler med små bord/stolar och smårum.  

Ekonomi och verksamhet 
Den totala kostnaden för byggnationen uppgår till 36 764 tkr. Det tillkommer 

kostnader för utrustning, inredning och inventarier motsvarande 1 600 tkr 

som inte ingår i den framräknade kostnaden utan hanteras som en separat 

investering.  

Etablering av ny förskola kommer att generera hyreskostnader motsvarande 

2 332 tkr. Hyran innefattar kapitalkostnader, drift samt mediakostnader.  

Samråd 
Samråd har skett tillsammans med representanter för serviceförvaltningen, 

samhällsutvecklingskontoret, VFAB och representanter för den kommande 

förskolans ledning samt verksamhetschef för förskoleverksamheten i Varbergs 

Kommun.  

Förskole- och grundskoleförvaltningen 

Ing-Marie Rundwall Martin Lövström 

Tf förvaltningschef Enhetschef lokaler och vaktmästeri  

Protokollsutdrag 
Jenni Wennerström, Varbergs Fastighets AB 

Henrik Gustafsson, Samhällsutvecklingskontoret 

Martin Lövström, Enhetschef lokaler och vaktmästeri 

Inger Svensson, rektor förskole- och grundskoleförvaltningen 

Charlotta Sandahl Edemyr, Tf Avdelningschef Ekonomi- och Lokaler, förskole- 

och grundskoleförvaltningen 

Agneta Svenberg, Verksamhetschef förskola, förskole- och 

grundskoleförvaltningen  
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 § 62 Dnr KS 2018/0397 

 

Förstudie - Ny förskola Trönningenäs 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. genomföra förstudie för byggnation av ny förskola med 80 platser på 

fastigheten Trönningenäs 5:75 

2. godkänna en förstudiekostnad om 250 000 kronor och att denna 

kostnad belastar förskole- och grundskolenämndens resultatreserv om 

projektet inte genomförs. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 25 juni 2018, § 83, att godkänna 

den behovsanalys avseende förskoleplatser och grundskoleplatser i område 

Nordväst som förvaltningen tagit fram.  

 

Samhällsutvecklingskontoret har under 2019 påbörjat ett åtgärdsval för att 

utreda lämpliga lösningar för att tillskapa ytterligare förskole- och 

grundskoleplatser i upptagningsområdet. 

 

Åtgärdsvalsstudien identifierade tidigt en stor brist på förskoleplatser i 

upptagningsområdet. Då åtgärdsvalsstudien samtidigt behöver utreda 

tillskapandet av en eventuell ny grundskola kom projektgruppen till 

slutsatsen att en delleverans av förslag till beslut behövde göras. 

Anledningen var att ett mer omfattande och tidskrävande utredningsarbete 

om utformning av upptagningsområdet samt lämplig placering av ny 

grundskola i ett komplett åtgärdsval inte hinner genomföras innan behovet 

av att påbörja en förstudie för ny förskola måste genomföras. 

 

Då föreslagen fastighet, Trönningenäs 5:75, har en befintlig detaljplan som 

medger byggnation av förskola och ligger väl placerat i upptagningsområdet 

bedöms denna vara ett bra komplement till befintliga förskolor i 

upptagningsområdet. 

 

Förskole- och grundskolenämnden beslutade 7 oktober 2019, § 93, 

avseende detta ärende att: 

 föreslå kommunstyrelsen att uppdra åt samhällsutvecklingskontoret 

att genomföra förstudie kring ny förskola med 80 platser på 

kommunal fastighet på Trönningenäs 5:75 

 i förstudierna ska förslag till flexibla lärmiljöer som möjliggör 

uteförskolor presenteras 
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 godkänna förstudiernas kostnader om 900 000 kronor som uppstår 

oavsett om projektet färdigställs 

 i förstudierna ska förslag till ytterligare uthyrningsmöjligheter och 

användningsområden beaktas. 

 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 10 mars 2020, § 91. 

Beslutsförslag 30 januari 2020. 

Förskole- och grundskolenämnden 7 oktober 2019, § 93. 

Barn- och utbildningsnämnden 25 juni 2018, § 83. 

Barn- och utbildningsnämndens behovsanalys avseende förskoleplatser och 

grundskoleplatser i område Nordväst. 

 

Övervägande 
Förskole- och grundskoleförvaltningen har varit delaktig genom 

lokalstrateger och förskolechef i bedömningen av storlek och placering av 

föreslagen förskola. Då befolkningsprognosen visar på en stor tillväxt av 

boende i närområdet bedöms denna förskola bli ett bra långvarigt 

komplement till befintliga och eventuella kommande förskolor inom 

upptagningsområdet. Behovet av förskoleplatser sådant att ett beslut om 

förstudie för ny förskola för 80 platser på kommunal fastighet 

Trönningenäs 5:75 för driftsatt byggnad 2021/22 är nödvändigt. 

Investeringen ligger med i antagen budget 2020 som Trönningenäs 

förskola, ram 2021, plan 2022.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Förskole- och grundskolenämnden 

Serviceförvaltningen 

Varbergs Fastighets AB 
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 § 88 Dnr FGN 2020/0236 
 
 

Redovisning av strukturella och andra åtgärder 
för att rymma verksamheten inom av 
kommunfullmäktige anvisade ramar för såväl 
drift som investering under hela planperioden 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår förskole- och grundskolenämnden besluta 
  

1. godkänna förvaltningens redovisning av åtgärder för att rymma 

verksamheten inom av kommunfullmäktige anvisade ramar för 

såväl drift som investering under hela planperioden. 

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

Beskrivning av ärendet 

Förskole och grundskolenämnden gav förvaltningen i uppdrag (2019-09-
02, FGN § 77 FGN 2019/0225) att till 2020-04-30 redovisa strukturella och 
andra åtgärder för att rymma verksamheten inom av kommunfullmäktige 
anvisade ramar för såväl drift som investering under hela planperioden. 
Ärendet återremitterades till förvaltningen 2020-04-27, § 54, för en 
fördjupad redovisning av förvaltningens arbete.  
 
Förvaltningen tar varje år fram ett budgetunderlag, arbetet resulterar i en 
budget för nästa år samt plan för därefter kommande år. Budgetunderlaget 
tar sin utgångspunkt i de planeringsförutsättningar som beslutas i 
kommunfullmäktige. Planeringsförutsättningar tydliggör de uppdrag och 
ekonomiska ramar som nämnderna har att arbeta efter vid planeringen av 
verksamheten. 
 
För att stärka budgetarbetet har förvaltningen arbetat fram en struktur för 
att dels öka delaktighet i arbetsprocessen samt förankra de uppdrag och 
ekonomiska ramar som förvaltningen har att arbeta efter vid planeringen av 
verksamheten. 
 
 

Beslutsunderlag 
Återremittering FGN § 54 2020-04-27 

 

Övervägande 

I återremitteringen finns en oro för brister i ansvars- och beslutskedjan som 
finns gällande mål och ekonomi inom förskole- och 
grundskoleförvaltningen. Att säkerställa både kunskapsnivån, 
informationsflöden och ansvarstagande i chefsleden är av största vikt i en 
förvaltning med delegerat budgetansvar. För att skapa en större förståelse 
av hur politiska och ekonomiska beslut påverkar den dagliga verksamheten 
har det vidtagits åtgärder med syfte att öka systemförståelsen i alla led och 
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att skapa strukturer där mål och ekonomi blir en naturlig del av pågående 
utvecklings- och förändringsarbete.  
 

- Temadag med nämnden: Mål och ekonomi – hur påverkar 

nämndens beslut rektors uppdrag?  

- Återkommande information till chefer: Mål och ekonomi – rektors 

förutsättningar utifrån nämndens beslut 

- Fortlöpande information och nära dialog om progression och 

förändringar i budgetarbetet till arbetsutskott 

- Kontinuerlig återrapportering av den ekonomiska situationen 

genom månadsrapporter till nämnd 

- Uppföljningsdialog med rektorerna om förvaltningens ekonomiska 

förutsättningar och planerade förändringar inom området Mål och 

ekonomi 

- Ekonomiska uppföljningar på enhetsnivå med respektive rektor och 

förvaltningskontorets ekonomer 

- Information om förvaltningens ekonomiska förutsättningar och 

planerade förändringar inom området Mål och ekonomi till 

förvaltningens samverkansgrupp (FSG) 

 

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

 

 

 
 
 



Beslutsförslag 1 (2) 
2020-08-05 Dnr: FGN 

2020/0236-3 

Förskole- och grundskolenämnden 

Förskole- och grundskoleförvaltningen 
Ing-Marie Rundwall,    

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS

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

432 80 Varberg www.varberg.se 

Redovisning av strukturella och andra åtgärder 

för att rymma verksamheten inom av 

kommunfullmäktige anvisade ramar för såväl drift 

som investering under hela planperioden

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår förskole- och grundskolenämnden besluta 

1. godkänna förvaltningens redovisning av åtgärder för att rymma

verksamheten inom av kommunfullmäktige anvisade ramar för såväl

drift som investering under hela planperioden.

Beskrivning av ärendet 
Förskole och grundskolenämnden gav förvaltningen i uppdrag (2019-09-02, 
FGN § 77 FGN 2019/0225) att till 2020-04-30 redovisa strukturella och andra 
åtgärder för att rymma verksamheten inom av kommunfullmäktige anvisade 
ramar för såväl drift som investering under hela planperioden. Ärendet 
återremitterades till förvaltningen 2020-04-27, § 54, för en fördjupad 
redovisning av förvaltningens arbete.  

Förvaltningen tar varje år fram ett budgetunderlag, arbetet resulterar i en 
budget för nästa år samt plan för därefter kommande år. Budgetunderlaget tar 
sin utgångspunkt i de planeringsförutsättningar som beslutas i 
kommunfullmäktige. Planeringsförutsättningar tydliggör de uppdrag och 
ekonomiska ramar som nämnderna har att arbeta efter vid planeringen av 
verksamheten. 

För att stärka budgetarbetet har förvaltningen arbetat fram en struktur för att 
dels öka delaktighet i arbetsprocessen samt förankra de uppdrag och 
ekonomiska ramar som förvaltningen har att arbeta efter vid planeringen av 
verksamheten. 

Beslutsunderlag 
Återremittering FGN § 54 2020-04-27 



2 (2) 
2020-08-05 Dnr: FGN 2020/0236-

3 

Övervägande 
I återremitteringen finns en oro för brister i ansvars- och beslutskedjan som 
finns gällande mål och ekonomi inom förskole- och grundskoleförvaltningen. 
Att säkerställa både kunskapsnivån, informationsflöden och ansvarstagande i 
chefsleden är av största vikt i en förvaltning med delegerat budgetansvar. För 
att skapa en större förståelse av hur politiska och ekonomiska beslut påverkar 
den dagliga verksamheten har det vidtagits åtgärder med syfte att öka 
systemförståelsen i alla led och att skapa strukturer där mål och ekonomi blir 
en naturlig del av pågående utvecklings- och förändringsarbete.  

- Temadag med nämnden: Mål och ekonomi – hur påverkar nämndens

beslut rektors uppdrag?

- Återkommande information till chefer: Mål och ekonomi – rektors

förutsättningar utifrån nämndens beslut

- Fortlöpande information och nära dialog om progression och

förändringar i budgetarbetet till arbetsutskott

- Kontinuerlig återrapportering av den ekonomiska situationen genom

månadsrapporter till nämnd

- Uppföljningsdialog med rektorerna om förvaltningens ekonomiska

förutsättningar och planerade förändringar inom området Mål och

ekonomi

- Ekonomiska uppföljningar på enhetsnivå med respektive rektor och

förvaltningskontorets ekonomer

- Information om förvaltningens ekonomiska förutsättningar och

planerade förändringar inom området Mål och ekonomi till

förvaltningens samverkansgrupp (FSG)

Förskole- och grundskoleförvaltningen 

Ing-Marie Rundwall 

Tf förvaltningschef  
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 § 54 Dnr FGN 2020/0236 
 
 

Redovisning av strukturella och andra åtgärder 
för att rymma verksamheten inom av 
kommunfullmäktige anvisade ramar för såväl 
drift som investering under hela planperioden 

Beslut 

Förskole- och grundskolenämnden beslutar 
  

1. återremittera ärendet till förvaltningen för en fördjupad redovisning 

av förvaltningens arbete med åtgärder för att rymma verksamheten 

inom av kommunfullmäktige anvisade ramar till 2020-06-22.  

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

Förslag till beslut 
Hanna Netterberg (M), ordf., yrkar att förskole- och grundskolenämnden 

beslutar  

 

- återremittera ärendet till förvaltningen för en fördjupad redovisning 

av förvaltningens arbete med åtgärder för att rymma verksamheten 

inom av kommunfullmäktige anvisade ramar till 2020-06-22. 

 

Beslutsgång  
Ordförande frågar om förskole- och grundskolenämnden kan besluta enligt 

yrkande från ordförande och finner att så sker. 

 

Beskrivning av ärendet 

Förskole och grundskolenämnden gav förvaltningen i uppdrag (2019-09-
02, FGN § 77 FGN 2019/0225) att till 2020-04-30 redovisa strukturella och 
andra åtgärder för att rymma verksamheten inom av kommunfullmäktige 
anvisade ramar för såväl drift som investering under hela planperioden. 
 
I förvaltningens arbete med underlag till budget 2021 och långtidsplans 
2022-2025 har förvaltningen aktivt arbetat med att identifiera åtgärder för 
att kunna möta de förutsättningar som kommunen står inför under 
kommande år. Underlag till budget 2021 och långtidsplan 2021 - 2025 tar 
sin utgångspunkt i de planeringsförutsättningar som beslutas i 
Kommunfullmäktige, Kommunfullmäktiges mål- och inriktning 2020 - 
2023, förskole- och grundskolenämndens mål 2020 – 2023. 
 
För att öka nämndens delaktighet i arbetsprocessen med budget 2021 och 
långtidsplans 2022-2025 informerar förvaltningen fortlöpande om 
progressionen i budgetarbetet under varje arbetsutskott. En heldag för hela 
nämnden är även inplanerad i maj 2020 för dialog om arbetet med budget 
2021 och långtidsplans 2022-2025.  
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Övervägande 

Förskole- och grundskoleförvaltningen har identifierat och genomfört ett 
antal åtgärder med fokus på att säkra att verksamheten ska rymmas inom 
av kommunfullmäktige anvisade ramar. Förvaltningen lyfter också fram en 
del förslag som även presenterats centralt i kommunen och benämns som 
Omställning och anpassning av verksamheten (70-miljonen). 
 

Kostnadsutvecklingen 

Förvaltningen har genomfört en översyn av kostnadsutvecklingen inom 
verksamheten under ett antal år. Genom underlag från jämförande statistik 
i Kolada har kostnadsutvecklingen inom förvaltningen kunnat jämföras 
med utvecklingen i liknande kommuner.   
 
Resursfördelningsmodeller 
Förvaltningen ser för tillfället över resursfördelningsmodellen för den 
nuvarande barn- och elevpeng i jämförelse med om fördelning av resurser 
skulle ske via en ”klasspeng”. Även tilläggsbelopp samt socioekonomiskt 
bidrag kommer att ses över (detta är ett område som även berörs i 
Omställning och anpassning av verksamheten).  
 

Lokaloptimering 

I den pågående skolorganisationsutredningen genomlyser förvaltningen 
varje skola utifrån ett antal parametrar för att se över optimering av 
nyttjande av lokaler utifrån beläggningsgrader. Förvaltningen tillsammans 
med rektorerna för en dialog om hur verksamheterna kan organiseras på 
bästa sätt för att nå maximal lokaloptimering. Nuvarande 
upptagningsområdena ses även över för att få en jämnare fördelning mellan 
skolenheterna. Målet med översynen av skolorganisation och 
upptagningsområden är att skapa en effektivitet utifrån barns- och elevers 
bästa, kompetens och kvalitet i undervisningen samt ekonomisk 
hushållning. 
 
Förvaltningen har även påbörjat ett arbete för optimering av nyttjande av 
lokaler inom förskolan. Det innebär i första hand att 1 avdelningsförskolor 
så väl som 2- och 3 avdelningsförskolor ses över för att göra verksamheten 
mer kostnadseffektivitet samt bibehålla kvalitet och likvärdighet inom 
förskolans verksamhet.  
 

Skolskjuts 
I samarbete med Hallandstrafiken ser förvaltningen över skolskjutsen 
utifrån kostnader, körsträckor samt likvärdighet i bedömningen av elevers 
rätt till skolskjuts.  

 

Enheten flerspråkighet 
Förvaltningen ser över enhetens taxiresor i förhållande till antal lärare för 
att se om det finns några synergieffekter som kan vara 
kostnadseffektiviserande. Förvaltningen ser även över hur 
modersmålsundervisning och studiehandledning skulle kunna utvecklas 
med hjälp av digitalisering för ökad likvärdighet samt kostnadseffektivitet.   
 
Barn- och ungaplanen 
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Inom arbetet med Barn- och ungaplanen pågår en process för att öka 
samverkan mellan berörda förvaltningar med syftet att motverka att barn 
och elever riskerar falla mellan stolarna. Ett fördjupat samarbete mellan 
förvaltningarna inom detta område kan dels leda till ökad kvalité samtidigt 
som verksamheten blir mer kostnadseffektiv. 
 
Övergripande elevhälsa  
Förvaltningen ser över nuvarande strukturer för elevhälsans parallellt med 
att bygga upp ett kompetenshus (resursskola). Detta arbete ska minimera 
kostsamma särlösningar ute i verksamheterna. 
 
Centralisering av vissa tjänster  
Kommunen ser för närvarande över organisationen som helhet för att finna 
nya möjligheter av samnyttjande. Områden som ses över är bemanning, 
HR, ekonomi, nämndsekreterare mm. 
 

Övriga områden 

 Samverkan med serviceförvaltningen fortsätter. 
Serviceförvaltningen har lyft fram ett antal förslag som kan vara 
aktuella att se över inför de kommande budgetåren (detta är ett 
område som nämns i Omställning och anpassning av 
verksamheten). 

 Förvaltningen fortsätter arbetet med digitalisering för att möta 
framtida behov.  

 Kopplat till den pågående skolorganisationsutredningen ses även 
rektorsorganisationen över.   

 Sjukfrånvaron är ett område som förvaltning och nämnd lyft fram 
vid 2020 års budget. Arbete med sjukfrånvaron kommer fortsätta 
vara i fokus i budget 2021 och långtidsplan 2022-2025. 

 Vid 2020 års budget fick förvaltningen i uppdrag att utveckla 
lärmiljöer i verksamheterna. Även inom detta område fortsätter 
förvaltningens arbete. 

 

Långtidsplan 

Många av de områden som förvaltningen presenterat ovan ingår i ett 
långsiktigt arbete. Två områden som ändå lyfts fram under 
långtidsplaneringen i budgetarbetet är investeringsplanen samt arbetet 
rörande nybyggnation. Gällande framtida nybyggnation kan Sveriges 
kommuner och regioners (SKR) arbete med modellförskolor komma att 
spela roll. 
 

Avslutningsvis 

Varberg kommun, precis som övriga kommuner i Sverige, står inför stora 
utmaningar framöver. Förskole- och grundskolenämnden behöver 
tillsammans med förvaltningen diskutera vilken kvalitét som förvaltningen 
kan hålla i sina verksamheter utifrån de kommande årens förutsättningar.  
 
Varbergs förskolor och skolor har idag en hög kvalitét. Det återspeglas både 
i indikatorer så som betyg, meritvärde mm men också i de som oftast 
benämns som mjukare värden. Mjukare värden omfattas här exempelvis av 
ett gott ledarskap med en kultur som bygger på tillit i chefsleden och där 
medarbetare vet vem de är till för. Detta är en kvalitét som förvaltningen 
strävar efter att behålla framöver inom de givna ramarna. 
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 § 95 Dnr FGN 2020/0360 
 
 

Undervisning och ledarskap 2020 - Förskola 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår förskole- och grundskolenämnden besluta 
 

1. det systematiska kvalitetsarbetet, avseende undervisning och 

ledarskap, enligt huvudmannens ansvar i Skollagen är genomfört. 

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

Beskrivning av ärendet 

Skollagen (2010:800, kap. 4, 3§) fastslår att varje huvudman inom 
skolväsendet ska på huvudmannanivå följa upp utbildningen genom ett 
systematiskt kvalitetsarbete. Kvalitetsarbetet genomförs i Varberg enligt 
fyra delmoment. Undervisning och ledarskap syftar till att följa och 
analysera arbetet med att främja barns utveckling och lärande. Värden och 
lika möjligheter sätter fokus på barns lika möjligheter i förskolan. 
Förutsättningar och resultat följer olika förutsättningar för förskolorna. 
Insatser och fokusområden innebär uppföljning och analys av riktade 
insatser eller andra prioriterade fokusområden. 
 
Övervägande nedan beskriver sammanfattningen av rapporten som 
förvaltningen gjort som ett resultat av processen Undervisning och 
ledarskap. 
 
Undervisning och ledarskap utgår från tidigare års kvalitetsarbete Mål och 
kvalitet. Syftet är att knyta analysen av undervisningen till rektorernas 
arbete med utvecklingsplan och förvaltningsövergripande arbete med 
verksamhetsplan. 
 
 

Beslutsunderlag 
Undervisning och ledarskap 2020 - Förskola 

 

Övervägande 

Undervisning och ledarskap är en analysrapport för den kommunala 
förskolan. Rapporten följer upp delar av nämndens mål och nationella mål. 
Rektorer, verksamhetschef och representanter från förvaltningens 
kvalitetsteam möts under vårterminen i kvalitetsdialog, en process som 
syftar till analys och stöd i förskolornas utvecklingsarbete. 
Kvalitetsdialogerna har varit kollegiala där fem rektorer har träffats 
samtidigt för att fördjupa varandras analys och få lärdomar av varandra. 
Fokus på dialoger har varit på förskolornas utvecklingsplansarbete, vad 
behöver utvecklas och varför. Både styrkor och dilemman har lyfts under 
dialogen.  
 
Beskrivningar och analyser i rapporten visar på en utvecklingsorienterad 
förskola som tydligt arbetar med att höja kvaliteten på utbildningen och 
undervisningen utifrån den reviderade läroplanen Lpfö 18 och nämndens 
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mål. Förskolorna har till stora delar liknande utvecklingsområden och i 
arbetet är rektors pedagogiska ledarskap och organisering, ledande rollers 
stöd och ledning samt pedagogers förhållningssätt och kompetens 
avgörande för kvaliteten i utbildningen.  
 
Sammanfattningsvis har tre områden identifieras där det finns en 
utveckling i kvalitet och som bör värnas framåt: 
 

 Systematiskt arbete med att utveckla utbildning och undervisning i 

förskolan för att höja kvaliteten enligt den reviderade läroplanen 

Lpfö 18, vilket bidrar till hela undervisningsprocessen: planering – 

genomförande – analys. 

 Rektorers gemensamma ledning i de geografiska teamen, och 

tillsammans med ledande roller, för att möjliggöra en kvalitativ 

utbildning och undervisning. Det bidrar både till utveckling av 

organisation och innehåll för pedagogernas systematiska 

kvalitetsarbete och utvecklingsarbete. 

 Långsiktig målstyrning med fokus på verksamhetens grunduppdrag 

och medarbetarnas delaktighet för att sträva mot nämnds- och 

läroplansmål. 

Sammanfattningsvis har tre utvecklingsområden identifieras: 
 

 Utveckling av hela läroplansuppdraget så att omsorg, utveckling och 

lärande bildar en helhet i utvecklingsarbetet och i utbildningen. Det 

är av vikt att utvecklingsarbetet bidrar till alla delar av uppdraget, 

vilket kommande analyser också behöver synliggöra tydligare.  

 Systematisera och utveckla arbetet med uppföljning, utvärdering 

och analys av utbildningens och undervisningens måluppfyllelse. 

Konkreta utvecklingsområden är bland annat på att öka kvaliteten i 

analys och dokumentation av barns utveckling och lärande. 

 Likvärdiga förutsättningar och likvärdig kvalitet på förskolorna för 

pedagogernas utvecklingsarbete och barnens utveckling och 

lärande. 

På rektorsmöte hösten 2020 fördjupas hur förskolorna och förvaltningen 
kan formera sig utifrån analysen, med utgångspunkt i vilka ledarhandlingar 
som kan förfinas och utvecklas på alla nivåer. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Ansvarig handläggare 

Förskole- och 

grundskoleförvaltningens 

ledningsgrupp 
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Undervisning och ledarskap 2020 - Förskola

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår förskole- och grundskolenämnden besluta 

1. det systematiska kvalitetsarbetet, avseende undervisning och

ledarskap, enligt huvudmannens ansvar i Skollagen är genomfört.

Beskrivning av ärendet 
Skollagen (2010:800, kap. 4, 3§) fastslår att varje huvudman inom 
skolväsendet ska på huvudmannanivå följa upp utbildningen genom ett 
systematiskt kvalitetsarbete. Kvalitetsarbetet genomförs i Varberg enligt fyra 
delmoment. Undervisning och ledarskap syftar till att följa och analysera 
arbetet med att främja barns utveckling och lärande. Värden och lika 
möjligheter sätter fokus på barns lika möjligheter i förskolan. Förutsättningar 
och resultat följer olika förutsättningar för förskolorna. Insatser och 
fokusområden innebär uppföljning och analys av riktade insatser eller andra 
prioriterade fokusområden. 

Övervägande nedan beskriver sammanfattningen av rapporten som 
förvaltningen gjort som ett resultat av processen Undervisning och ledarskap. 

Undervisning och ledarskap utgår från tidigare års kvalitetsarbete Mål och 
kvalitet. Syftet är att knyta analysen av undervisningen till rektorernas arbete 
med utvecklingsplan och förvaltningsövergripande arbete med 
verksamhetsplan. 

Beslutsunderlag 
Undervisning och ledarskap 2020 - Förskola 

Övervägande 
Undervisning och ledarskap är en analysrapport för den kommunala 
förskolan. Rapporten följer upp delar av nämndens mål och nationella mål. 
Rektorer, verksamhetschef och representanter från förvaltningens 
kvalitetsteam möts under vårterminen i kvalitetsdialog, en process som syftar 
till analys och stöd i förskolornas utvecklingsarbete. Kvalitetsdialogerna har 
varit kollegiala där fem rektorer har träffats samtidigt för att fördjupa 
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varandras analys och få lärdomar av varandra. Fokus på dialoger har varit på 
förskolornas utvecklingsplansarbete, vad behöver utvecklas och varför. Både 
styrkor och dilemman har lyfts under dialogen.  

Beskrivningar och analyser i rapporten visar på en utvecklingsorienterad 
förskola som tydligt arbetar med att höja kvaliteten på utbildningen och 
undervisningen utifrån den reviderade läroplanen Lpfö 18 och nämndens mål. 
Förskolorna har till stora delar liknande utvecklingsområden och i arbetet är 
rektors pedagogiska ledarskap och organisering, ledande rollers stöd och 
ledning samt pedagogers förhållningssätt och kompetens avgörande för 
kvaliteten i utbildningen.  

Sammanfattningsvis har tre områden identifieras där det finns en utveckling i 
kvalitet och som bör värnas framåt: 

 Systematiskt arbete med att utveckla utbildning och undervisning i

förskolan för att höja kvaliteten enligt den reviderade läroplanen Lpfö

18, vilket bidrar till hela undervisningsprocessen: planering –

genomförande – analys.

 Rektorers gemensamma ledning i de geografiska teamen, och

tillsammans med ledande roller, för att möjliggöra en kvalitativ

utbildning och undervisning. Det bidrar både till utveckling av

organisation och innehåll för pedagogernas systematiska

kvalitetsarbete och utvecklingsarbete.

 Långsiktig målstyrning med fokus på verksamhetens grunduppdrag

och medarbetarnas delaktighet för att sträva mot nämnds- och

läroplansmål.

Sammanfattningsvis har tre utvecklingsområden identifieras: 

 Utveckling av hela läroplansuppdraget så att omsorg, utveckling och

lärande bildar en helhet i utvecklingsarbetet och i utbildningen. Det är

av vikt att utvecklingsarbetet bidrar till alla delar av uppdraget, vilket

kommande analyser också behöver synliggöra tydligare.

 Systematisera och utveckla arbetet med uppföljning, utvärdering och

analys av utbildningens och undervisningens måluppfyllelse. Konkreta

utvecklingsområden är bland annat på att öka kvaliteten i analys och

dokumentation av barns utveckling och lärande.

 Likvärdiga förutsättningar och likvärdig kvalitet på förskolorna för

pedagogernas utvecklingsarbete och barnens utveckling och lärande.

På rektorsmöte hösten 2020 fördjupas hur förskolorna och förvaltningen kan 
formera sig utifrån analysen, med utgångspunkt i vilka ledarhandlingar som 
kan förfinas och utvecklas på alla nivåer. 
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Ekonomi och verksamhet 
Beslut påverkar inte ekonomi och verksamhet. 

Förskole- och grundskoleförvaltningen 

Ing-Marie Rundwall Maria Wirén 

T.f. förvaltningschef Utvecklingschef 

Protokollsutdrag 
Ansvarig handläggare 

Förskole- och grundskoleförvaltningens ledningsgrupp 
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Sammanfattning 

Undervisning och ledarskap är en analysrapport för den kommunala förskolan. 

Rapporten följer upp delar av nämndens mål och nationella mål. Rektorer, 

verksamhetschef och representanter från förvaltningens kvalitetsteam möts under 

vårterminen i kvalitetsdialog, en process som syftar till analys och stöd i 

förskolornas utvecklingsarbete. Kvalitetsdialogerna har varit kollegiala där fem 

rektorer har träffats samtidigt för att fördjupa varandras analys och få lärdomar av 

varandra. Fokus på dialoger har varit på förskolornas utvecklingsplansarbete, vad 

behöver utvecklas och varför. Både styrkor och dilemman har lyfts under dialogen.  

Beskrivningar och analyser i rapporten visar på en utvecklingsorienterad förskola 

som tydligt arbetar med att höja kvaliteten på utbildningen och undervisningen 

utifrån den reviderade läroplanen Lpfö 18 och nämndens mål. Förskolorna har till 

stora delar liknande utvecklingsområden och i arbetet är rektors pedagogiska 

ledarskap och organisering, ledande rollers stöd och ledning samt pedagogers 

förhållningssätt och kompetens avgörande för kvaliteten i utbildningen.  

Sammanfattningsvis har tre områden identifieras där det finns en utveckling i 

kvalitet och som bör värnas framåt: 

• Systematiskt arbete med att utveckla utbildning och undervisning i förskolan 

för att höja kvaliteten enligt den reviderade läroplanen Lpfö 18, vilket bidrar 

till hela undervisningsprocessen: planering – genomförande – analys. 

• Rektorers gemensamma ledning i de geografiska teamen, och tillsammans 

med ledande roller, för att möjliggöra en kvalitativ utbildning och 

undervisning. Det bidrar både till utveckling av organisation och innehåll för 

pedagogernas systematiska kvalitetsarbete och utvecklingsarbete. 

• Långsiktig målstyrning med fokus på verksamhetens grunduppdrag och 

medarbetarnas delaktighet för att sträva mot nämnds- och läroplansmål. 

Sammanfattningsvis har tre utvecklingsområden identifieras: 

• Utveckling av hela läroplansuppdraget så att omsorg, utveckling och lärande 

bildar en helhet i utvecklingsarbetet och i utbildningen. Det är av vikt att 

utvecklingsarbetet bidrar till alla delar av uppdraget, vilket kommande 

analyser också behöver synliggöra tydligare.  

• Systematisera och utveckla arbetet med uppföljning, utvärdering och analys 

av utbildningens och undervisningens måluppfyllelse. Konkreta 

utvecklingsområden är bland annat på att öka kvaliteten i analys och 

dokumentation av barns utveckling och lärande. 

• Likvärdiga förutsättningar och likvärdig kvalitet på förskolorna för 

pedagogernas utvecklingsarbete och barnens utveckling och lärande. 

På rektorsmöte hösten 2020 fördjupas hur förskolorna och förvaltningen kan 

formera sig utifrån analysen, med utgångspunkt i vilka ledarhandlingar som kan 

förfinas och utvecklas på alla nivåer. 
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 Inledning 

Skollagen (2010:800, kap. 4, 3§) fastslår att varje huvudman inom skolväsendet ska 

på huvudmannanivå följa upp utbildningen genom ett systematiskt kvalitetsarbete. 

Detta genomförs enligt årshjul för det systematiska kvalitetsarbetet som innehåller 

fyra delmoment: Undervisning och ledarskap syftar till att följa och analysera 

arbetet med att främja barns lärande. Värden och lika möjligheter sätter fokus på 

barns och elevers lika möjligheter i förskola och skola. Förutsättningar och resultat 

följer resultat i relation till olika förutsättningar på förskolorna. Insatser och 

fokusområden innebär uppföljning och analys av riktade insatser eller andra 

prioriterade fokusområden.  

Rektorsdialoger 

Rektorer, verksamhetschef och representanter från förvaltningens kvalitetsteam 

möts under vårterminen i kvalitetsdialog. Kvalitetsdialogerna har varit kollegiala där 

fyra till sex rektorer har träffats samtidigt för att fördjupa varandras analys samt 

delge erfarenheter och råd. Dialogerna har haft fokus på förskolornas 

utvecklingsplansarbete – vad som behöver utvecklas och varför. Både styrkor och 

dilemman har lyfts under dialogen.  

På rektorsmöte hösten 2020 fördjupas sedan hur verksamheterna och förvaltningen 

kan formera sig utifrån analysen, med utgångspunkt i vilka ledarhandlingar som kan 

förfinas och utvecklas på alla nivåer. 

Analys och sammanfattning 

Analys av kvalitet och utvecklingsområden har genomförts av förvaltningens 

kvalitetsteam utifrån dialogerna. Fokus är både på enheternas och förvaltningens 

arbete. Det som många dialogsamtal berört eller som i någon dialog visat sig vara 

särskilt starkt kopplade till målen och barnens möjligheter till lärande beskrivs i 

rapporten. I avsnittet Avslutning sammanfattas de områden där en tydlig 

kvalitetshöjning över tid syns samt de utvecklingsområden som identifierats. 
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 Läroplansresan i förskolan fortsätter 

Den reviderade läroplanen Lpfö 18 trädde i kraft 1 juli 2019. Sedan 2018 har Varberg 

på ledningsnivå arbetat med att identifiera och utveckla områden som är nya eller 

förstärks i den reviderade läroplanen. Utvecklingsarbetet har det senaste året 

intensifierats på förskolorna och planeras att fördjupas på olika sätt de kommande 

åren. Utvecklingsarbete syftar till att stärka alla delar av förskolans uppdrag – att 

omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. 

Fokus är framförallt på undervisningsprocessen, individuell dokumentation för varje 

barns utveckling och lärande, språkets betydelse för utbildningen i relation till barns 

olika modersmål, digitalisering och leken som bärande i utbildningen. Rektorernas 

beskrivningar om pågående och framtida utvecklingsarbete visar att implementering 

av läroplanen tydligt är i fokus för förskolan och kommer att vara det under hela 

mandatperioden.  Mot bakgrund av Skolinspektionens rapport av förskolans kvalitet 

i Sverige är det positivt att läroplanen så tydligt lyfts fram av rektor. 

Skolinspektionen lyfter bland annat att läroplanen ska vara ett levande dokument 

vars innehåll och intentioner omfattar alla som arbetar i och för förskolan, och att 

alla nivåer av styrkedjan behöver arbeta för att implementera läroplansuppdraget.1 

Att utveckla hela undervisningsprocessen  

I arbetet med den reviderade läroplanen är fördjupning 

av begreppen utbildning och undervisning tydligast i 

fokus på förskolorna. Under 2019 fanns en studiecirkel 

för rektorerna i förskolan, och på förskolorna har 

pedagogerna sedan dess fördjupat sig i litteratur och olika 

frågeställningar på studiedagar och annan utvecklingstid.  

Samtliga förskolor planerar att fortsatt utveckla hela 

undervisningsprocessen: kartläggning, planering, 

genomförande, observation, analys, ny planering, … .  

Arbetet blir mer och mer konkret och fokus är numera på 

att införa och/ eller tydliggöra pedagogiska planeringar, 

dokumentation av planering och analys, individuell 

dokumentation av barnens lärande och utveckling med 

mera. Områden som behöver utvecklas är att gå från att 

beskriva aktiviteter med barnen till att systematisera analys av den undervisning 

som sker och hur den har bidragit till barnens lärande, att planera för undervisning 

utomhus och dokumentera delar av den spontana undervisningen. 

Ledande roller på förskolorna driver ihop med rektor arbetet framåt. De ledande 

rollerna är ofta utsedda utvecklingspedagogoger, förstelärare, specialpedagoger, 

etcetera.  

 

1 Skolinspektionen (2018). Förskolans kvalitet och måluppfyllelse – ett treårigt regeringsuppdrag att granska 
förskolan. Sid. 9 

I utbildningen ingår undervisning. 

Undervisning innebär att stimulera och 

utmana barnen med läroplanens mål som 

utgångspunkt och riktning, och syftar till 

utveckling och lärande hos barnen. 

Undervisningen ska utgå från ett innehåll som 

är planerat eller uppstår spontant eftersom 

barns utveckling och lärande sker hela tiden. 

Förskollärare ska ansvara för det pedagogiska 

innehållet i undervisningen och för att det 

målinriktade arbetet främjar barns utveckling 

och lärande.  

Källa: Läroplan för förskola (Lpfö 18) 
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Forskning beskriver vikten av tydligt fokus på förskolans läroplansmål och koppling 

till vilka innehållskunskaper och förmågor som ska utvecklas hos barnen i 

förskolans undervisning, för annars kommer undervisning i förskolan enbart att 

handla om hur pedagogerna förhåller sig till barn.2 Att arbeta med hela 

undervisningsprocessen blir därför centralt för förskolan. I alla steg är systematik 

och dokumentation av stor vikt. Rektorerna beskriver att det sker en tydlig 

utveckling på förskolorna men att de kvaliteten i de olika delarna i 

undervisningsprocessen är varierad och viktiga utvecklingsområden framåt. 

Individuell dokumentation av barns lärande och utveckling 

Läroplansskrivningen att ”varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och 

systematiskt följs, dokumenteras och analyseras för att det ska vara möjligt att 

utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i 

enlighet med läroplanens mål”3 har inneburit nytt fokus i förskolan. Tidigare arbete 

med att dokumentera utbildningen på gruppnivå är fortsatt en viktig del för 

förskolan men nu tillkommer ett tydligare dokumentationskrav avseende varje barn. 

Den individuella dokumentationen bidrar enligt de rektorer där förskolorna arbetat 

mer med detta till att se varje barns lärande och utveckling i relation till den 

undervisning som genomförs, det vill säga att kunna följa barnens progression. Det 

bidrar också till att förskolan blir mer målstyrd genom att pedagoger i arbetet med 

den individuella dokumentationen relaterar sin undervisning till varje barn.  

Flera förskolor lyfter också fram barns delaktighet i dokumentation som ett viktigt 

utvecklingsområde. Att barn är delaktiga, till exempel genom att reflektera kring 

pedagogers dokumentation om vad de lärt sig eller skapa en del av dokumentationen 

genom att fota varandra, stödjer barnen att få syn på vad de ha lärt sig i förskolan 

men också för pedagoger att genomföra en del av sin reflektion och dokumentation i 

barngrupp. Ett utdrag på en faktisk individuell dokumentation som visar utveckling 

hos ett individuellt barn syns nedan. Exemplet är en kortversion och presenteras i en 

annan grafisk design än originalet som också innehåller bilder och film. 

 

 

2 Björklund, Pramling (red.) (2018) Undervisning, lek, lärande och omsorg – förskolans hörnstenar i Sheridan, 
Williams (2018) Undervisning i förskolan. En kunskapsöversikt. Skolverket. Sid. 101 
3 Skolverket (2018). Läroplan för förskola (Lpfö 18). Sid. 18 

Var är vi?
Namn är intresserad av bokstäver, kan skriva sitt namn och börjar förstå nyttan och 
funktionen av skriftspråket.

Vart ska vi?

- intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att 
förmedla budskap (ett av flera läroplansmål som lyfts fram)

Hur gör vi?

Vi skapar bokstäver med olika material, skriver planeringslista inför 
fjällsemester, vi lånar bok på biblioteket och pratar om berättelser.

Hur blev det?

Namn har tagit stora kliv in i skriftspråkets värld. Hen är intresserad av att skapa 
meddelanden och listor och ser användningen av bokstäver i kommunikation.
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Förvaltningsövergripande arbete har skapat förutsättningar för förskolorna att 

dokumentera genom en ny digital plattform för dokumentation, vilket också är en 

plattform för kontakt med vårdnadshavare samt mottagande skolor. Utdraget ur 

dokumentationen ovan är kommunicerad med vårdnadshavare genom plattformen 

och den eller liknande dokumentation kan också gå vidare till skolan. Det pågår ett 

implementeringsarbete med förvaltningsövergripande stöd i vad som bör 

dokumenteras på individnivå och delges till vårdnadshavare samt mottagande skola 

där alla förskolor har representanter.  

Språk och kommunikation 

Medvetet arbete för att lyfta språkets betydelse och kommunikation mellan barn och 

mellan vuxna och barn ingår i flera förskolors arbete framåt. Utvecklingsområdet 

har sitt ursprung i olika initiativ men har det gemensamma syftet att utveckla 

förskolans kvalitet. Förskolor med många flerspråkiga barn lyfter särskilt fram 

området och planerar att delta i förvaltningsövergripande satsning för att öka 

kompetensen för språkinlärning. Insatser och fokus rörande flerspråkighet upplevs 

ha saknats i förskolan de senaste åren. Som fördjupning framåt planeras både fokus 

på hur andraspråksinlärning sker och hur förskolan arbetar med mål i läroplanen att 

barn ska utveckla sitt modersmål.  

Att öka medvetenheten, kunskapen och förståelsen kring betydelsen av språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt lyfts också av fler förskolor än de med många 

flerspråkiga barn. Språket har en stor plats i läroplanen och är ett tydligt fokus i 

utbildningen. 

Digitalisering som pedagogisk tillgång 

I både förvaltningsgövergripande verksamhetsplan och i flera av förskolornas 

utvecklingsplaner lyfts digitalisering fram. Syftet är att digitaliseringen ska stärka 

verksamheten i flera perspektiv. Exempel 

är en undervisning som ger ökade 

möjligheter för barnen att utveckla digital 

kompetens, att pedagoger utvecklar sin 

kompetens om digitala verktyg och 

tjänster samt att de digitala verktygen ska 

nyttjas i ett tydligt pedagogiskt syfte och 

vara en naturlig del av barnens lärmiljö. 

Det vill säga att de digitala verktyg som 

finns i barnens miljö introduceras av 

barn och pedagog utan att det innebär 

passiv skärmtid. Rektorerna upplever 

variation i pedagogers intresse och 

kunskap om digitala verktyg och tjänster. 

Även tillgång till detta på olika förskolor 

beskrivs som varierad. 

 

Digital kompetens i förskolan enligt Skolverket 

”2017 beslutade regeringen om en nationell digitaliseringsstrategi 

för skolväsendet. Förskolans läroplan har reviderats utifrån den 

strategin. I del 1 står det under rubriken Kommunikation och 

skapande att: ”Utbildningen ska också ge barnen förutsättningar att 

utveckla adekvat digital kompetens genom att ge dem möjlighet att 

utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen. 

Barnen ska ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt 

förhållningssätt till digital teknik, för att de på sikt ska kunna se 

möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.” 

Utvecklingen går fort inom det här området och vad som är adekvat 

kompetens kommer förstås att förändras över tid.” 

Källa: Skolverket.se. Guide och webbinarium om förändringarna i 

Lpfö 18. Hämtat 11 juni 2020. 
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Lekens betydelse 

I läroplanen skrivs det fram att lek är grunden för utveckling, lärande och 

välbefinnande och ska ha en central plats i utbildningen. Flertalet förskolor lyfter 

fram leken i sitt utvecklingsarbete framåt med fokus på att leken ska vara en del av 

utbildningen och undervisningen snarare än”fri lek” för barnen eller ”rast” för 

pedagogerna. Det betyder att leken både ska ha en betydande plats i den målstyrda 

undervisningen och kunna vara mera fri beroende på syfte. Flera rektorer beskriver 

att de vill se aktiva och lekande pedagoger och att leken fortsatt måste få genomsyra 

förskolans utbildning vilket stämmer väl överens med läroplanen. Även forskningen 

lyfter fram leken som viktig men inte oproblematisk. Ett forskningsinlägg syns i 

faktarutan nedan. 

 Ökat fokus på att kvalitativt följa måluppfyllelse 

utifrån läroplansmål 

Flertalet rektorer har utgått från Skolinspektionens rapport när de allt tydligare 

lyfter fram arbetet med måluppfyllelse i förskolan för sina medarbetare. I rapporten 

beskrivs att förskolan inte är tillräckligt aktivt målstyrd och därmed riskerar barnen 

att förlora en rad tillfällen där de skulle kunna få möjlighet att använda sin potential 

att utmanas och lära i riktning mot målen i läroplansuppdraget. Vissa av målen i 

olika läroplansområden blir inte synliga i förskolan, förskolepersonalen arbetar 

ibland med delar av målen inom ett område men inte inom andra.4 Att 

måluppfyllelse är mer i fokus än tidigare bidrar också till stärka alla delar av 

förskolans uppdrag då målen spänner över hela uppdraget. 

 

4 Skolinspektionen (2018). Förskolans kvalitet och måluppfyllelse – ett treårigt regeringsuppdrag att granska 
förskolan. Sid. 7 

”Få aspekter av förskolans praktik är så kontroversiella som synen på lek. Många, både 

förskollärare och forskare, säger att barns lek är deras egen värld och den ska vuxna inte blanda 

sig i (Steinholt, 1999). Ett annat synsätt är att förskollärare har en roll i barns lek genom att 

stimulera och bidra till nya erfarenheter och material som utvecklar leken, som att med barnen 

besöka eller själv skapa varierande miljöer eller att hämta information i böcker och andra media. 

Det tredje alternativet, som börjar bli allt mer diskuterat är förskollärarens delaktighet i leken (van 

Oers, 2012). Om förskolläraren går med i leken på barns villkor kan leksituationer bli didaktiska 

genom att förskolläraren då är en mer kompetent deltagare som kan utmana förgivettaganden 

(som normer) och problematisera problemlösningsstrategier (som tekniska lösningar). Vi menar 

dock att alla tre synsätten på förskollärarens roll utanför eller i barns lek har sin plats i förskolan. 

Ibland behöver barn leka själva utan inblandning av förskollärare, men förskollärare behöver 

också var lyhörda och bidra till att barns lekar utvecklas, och ibland vara delaktig själv. Det är 

detta som är ett uttryck för professionalitet, att förstå när man som förskollärare ska hålla sig 

utanför eller bli delaktig.” 

Källa: Björklund, Pramling (red.) (2018) Undervisning, lek, lärande och omsorg – förskolans 

hörnstenar i Sheridan, Williams (2018) Undervisning i förskolan. En kunskapsöversikt. 

Skolverket. Sid. 105 
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Rektor organiserar för att läroplansmålen ska vara i fokus för pedagogerna 

Rektorerna organiserar och analyserar på olika 

sätt hur läroplanens områden tas om hand i 

utbildningen och undervisningen. I flera fall 

provar rektorerna nya grepp för att stödja 

pedagogerna att reflektera över sin 

undervisning i relation till hela läroplanen. 

Exempel är dokumentationsmallar där 

pedagoger får stöd att beskriva sin undervisning 

runt olika läroplansområden samt efterföljande 

analys av rektor och olika ledande roller som 

kopplas tillbaka till pedagoger i vilka områden 

förskolan behöver ha fokus på framåt. Om de i 

analys upptäcker att något område inte har varit 

i fokus kan rektor sedan styra utbildningen mot 

nya områden, till exempel att berättelser, 

fantasi och föreställningsförmåga ska vara ett 

övegripande tema om förskolan tidigare haft en 

tonvikt vid fakta i sin undervisning. På så vis 

säkerställer rektor att förskolan ger barnen 

möjligheter att lära inom hela läroplanen. Även 

strukturerade dialoger för pedagogerna där 

läroplansområden och mål är i fokus i samtalet 

organiseras av rektor. Faktarutan till höger visar 

hur några förskolor planerar att samtala runt 

läroplansområden för att ge pedagoger stöd i att 

reflektera och utveckla undervisningen. 

Pedagogerna ska rikta sin undervisning utifrån läroplansmål och dokumentera hur 

undervisningen de genomfört bidragit till olika mål. 33 stycken mål är tydligt 

framskrivna i läroplanen, även om det går att identifiera fler under avsnitt där målen 

inte är tydligt framskrivna. Målen är vida och kräver tid och kompetens att 

undervisa om. Två exempel på läroplansmål är: 

- förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera 

upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, 

drama, rörelse, sång, musik och dans, 

- förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos 

mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att 

resonera matematiskt om detta. 

Läroplanen har höga förväntningar på förskollärare och övriga pedagoger i 

arbetslaget som ska genomföra undervisningen. Forskning visar att förskollärarna 

behöver kunskaper och förmågor att undervisa om flertalet olika ämnesområden, för 

barn i olika åldrar och med olika behov samt visa omsorg med barnen. De ska förstå 

hur barn lär sig inom olika områden och behöver reflektera vad varje mål i 

Läroplansdialoger, exempel från förskolor i Varberg 

”Syfte: Samtal för att skapa en gemensam grund i 

arbetslaget och synliggöra vårt läroplansuppdrag samt om 

ni har behov av stöd för att utföra det på bästa sätt. Fokus 

ligger på reflektion kring er och den utbildning ni formar, 

inte på att svara så bra som möjligt. 

Omsorg, utveckling och lärande 

1. Vilka möjligheter har varje barn på vår förskola att bli 

nyfiken på, utforska och lära om 

a. matematik 

b. naturvetenskap 

(…) 

2. Hur arbetar vi för att omsorg, utveckling och lärande ska 

bilda en helhet? 

Barns delaktighet och inflytande 

1. När är vi nyfikna på barnens tankar? Vad upplever vi att 

barnen är intresserade att ta ansvar för och utöva 

inflytande över?  

2. Hur gör vi barnen delaktiga i projekt och 

dokumentation? 

3. Hur arbetar vi för att barnen ska få inflytande över 

arbetssätt och innehåll?” 
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läroplanen innebär för barnet i undervisningen.5 För att stödja pedagoger i 

undervisningsuppdraget organiserar rektorer ofta för handledning och 

dokumenterat stöd av olika slag. Stödmaterial för att visa vad pedagoger kan lyfta in 

i sin undervisning om matematik syns i bilderna nedan, vilka är framtagen för ett 

antal förskolor. Bilderna visar hur olika perspektiv som att räkna och leka 

matematik kan bidra till barnens utveckling och lärande, och stödja pedagogerna 

vida uppdrag. 

 

 Lärmiljöer, anpassningar och stöd i fokus 

Förskolorna arbetar med att utveckla lärmiljöerna för barnen. Lärmiljöer som 

inbjuder till upptäckarlust och meningsskapande benämns ofta som ”den tredje 

pedagogen”, vilket innebär att förutom pedagogen och barnet själv är miljön 

avgörande för lärandet och meningsskapandet.6 I och med att alltfler förskolor 

organiserar sig så att barnen rör sig mellan olika delar snarare än befinner sig i ett 

fåtal rum, och att rummen möbleras om beroende på de ämnesöverskridande 

teman/ projekt utbildningen fokuserar på för stunden, blir lärmiljöerna mer 

stimulerande för barnen. Även de sociala lärmiljöerna får ett stort fokus, att arbeta 

med relationer mellan barnen och mellan barn-vuxen som en viktig grund för 

utbildningen. Fokus på lärmiljöer visar återigen hur förskolorna strävar efter att 

utveckla hela uppdraget inom ramen för deras prioriterade utvecklingsarbete. 

Nedan beskrivs några områden som är i fokus i förskolorna. Ett kvalitetsperspektiv 

kommer att fördjupas under höstens systematiska kvalitetsarbete för förskolan i 

Varberg som benämns Värden och lika möjligheter. 

Barnhälsadialoger för att utveckla lärmiljöer, anpassningar och stöd 

Förskolornas barnhälsaarbete har de senaste åren utvecklats genom systematiserade 

och tvärprofessionella barnhälsamöten, där rektor och specialpedagog möter 

arbetslagen med fokus på tillgängliga lärmiljöer, anpassningar och stöd. 

 

5 Sheridan, Williams (2018) Forskning om förskolans undervisning i Sheridan, Williams (red.) (2018) 

Undervisning i förskolan. En kunskapsöversikt. Skolverket. Sid. 34 
6 Persson-Åkeblom (2011). Miljön – den tredje pedagogen. Artikel i forskoleforum.se, hämtad 15 juni 2020. 
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Barnhälsamötena utvecklas kontinuerligt i innehåll och form, till exempel genom att 

skruva på frågeställningar inför och under mötet. Ett viktigt område är att 

medvetandegöra och implementera förskolans likabehandlingsplan för varje 

arbetslag. Rektorerna lyfter framförallt vikten av barnhälsadialoger för att utveckla 

främjande med generella lösningar för barngruppen, istället för att börja med att ge 

individuella anpassningar eller särskilt stöd till enskilda barn som ofta upplevs 

enklare men inte lika långsiktigt hållbart. Det kan till exempel handla om barn som 

visar tecken på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), där specialpedagog 

kan stödja arbetslaget kring vilka tidiga tecken barnen kan visa och hur lärmiljön 

kan anpassas efter det. Precis som i skolan arbetar 

förskolan medvetet för att vända på synsättet att gå 

ifrån individuella lösningar till mer tillgängliga 

lärmiljöer på gruppnivå för barnen.  

Tillgängliga lärmiljöer handlar här om tre 

perspektiv – pedagogiska, sociala och fysiska – 

vilka beskrivs i faktarutan. Specialpedagogiska 

myndigheten (SPSM) beskriver att ”(t)illgängliga 

lärmiljöer ger barn och elever bättre 

förutsättningar i lärandet. Det kan minska behovet 

av särskilt stöd, vilket sparar tid på alla nivåer i 

verksamheten. Tid som kan nyttjas till ett aktivt 

och systematiskt arbete för att ge varje barn och 

elev bästa förutsättningar att nå så långt som 

möjligt i sitt lärande.”7 Tillgänglighetsmodellen 

från SPSM nedan visar på utgångspunkten att 

börja med lärmiljön före det individuella stödet.8  

 

Övergångar 

Övergångar är ett annat område som kommer att fördjupas i kommande 

kvalitetsarbete Värden och lika möjligheter. I vårens dialoger beskriver rektorerna 

att de arbetar med övergångar gentemot förskoleklass och fritidshem men också 

internt på förskolan, till exempel när ett barn går från en grupp och lärmiljö för 1-2 

 

7 Specialpedagogiska myndigheten (2018). Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning. Sid. 9 
8 Specialpedagogiska myndigheten (2018). Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning. Sid. 9 

Tillgängliga lärmiljöer 

Den sociala lärmiljön handlar om att alla 

barn och elever oavsett förutsättningar ska få 

goda möjligheter att vara delaktiga i ett socialt 

sammanhang. Känslan av gemenskap, 

normkritik och attityder är bärande delar. 

Den pedagogiska lärmiljön syftar till att 

differentiera lärandet för att möta alla elever 

oavsett behov. Pedagogiska strategier, lärverktyg 

och hjälpmedel är bland annat i fokus. 

Den fysiska lärmiljön handlar att skapa en 

tillgänlig miljö för elevers lärande. Rum för 

lärande, ljud- och visuell miljö är viktiga delar. 

Källa: Specialpedagogiska myndigheten (2018). 

Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning. 

Sid. 48-88 
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åringar till en för 2-4 åringar. Övergångsdialoger handlar både om sociala och 

pedagogiska aspekter, hur fungerar gruppen med varandra och andra barn samt vad 

har gruppen haft för ämnesöverskridande teman/projekt och hur kan barnen 

utmanas vidare i lärandet. 

 Rektorer leder och organiserar för att möjliggöra en 

kvalitativ utbildning och undervisning 

Systematiskt kvalitetsarbete  

Mycket av de beskrivningar som gjorts hittills i rapporten berör det som går under 

benämningen systematiskt kvalitetsarbete, vilket förenklat utgår från 

frågeställningarna var är vi – vart ska vi – hur gör vi – hur blev det. I grunden 

handlar det om att följa barnens utveckling och lärande i relation till 

frågeställningarna, och därefter analysera vilket stöd och utveckling pedagoger 

behöver för att ge förutsättningar för att barn ska kunna utvecklas, men även vad 

som behöver utvecklas på organisationsnivå för utbildningens och undervisningens 

kvalitet.  

I det systematiska kvalitetsarbetet för pedagogerna, där barnens utveckling och 

lärande ska vara i centrum, arbetar förskolorna oftast med ett årshjul som innehåller 

följande steg: 

 

Upplägget har funnits i flera år och utvecklas hela tiden, ofta genom att rektorer och 

ledande roller förfinar frågeställningar, stödjer pedagoger genom respons och 

handledning men också organiserar för nya delar i processen. Tidigare nämnda 

läroplansdialoger kommer ingå som ett nytt moment för några förskolor. Mallar för 

pedagogisk planering och analys samt frigörande av tid för individuell 

dokumentation är ytterligare exempel på hur rektorer organiserar och stödjer på nya 

sätt. Rektorers organisering för att möjliggöra det systematiska kvalitetsarbetet har 

utvecklats över åren. En och en halv till två timmars kvalitetstid per arbetslag och 

vecka för analys och planering av undervisningen finns i stort sett på alla förskolor 

numera. Pedagogiska måndagar eller tisdagar, som innebär en längre arbetsdag för 

pedagogerna och som avslutas med gemensam tid för utvecklingsarbete, möjliggör 

för pedagogerna att fokusera på något eller några områden som förskolan prioriterar 

att utveckla. Ofta samarbetar då flera förskolor inom ett och samma geografiska 

team. Arbetsplatsträffar (APT) och studiedagar nyttjas också för sådant 

utvecklingsarbete. Handledning från ledande roller i förskolan till arbetslag, 

reflektioner på dokumentation med mera är viktiga inslag för att stärka det 

systematiska kvalitetsarbetet i vardagen. Det blir allt vanligare att ge digital feedback 

på exempelvis en individuell dokumentation vilket är mer tidseffektivt för alla 

parter.  

Kartläggning av barns 
intresse, kunskap, behov

Barnhälsa-
dialoger

Övergripande 
mål för 

tema/projekt

Pedagogiska 
planeringar med 

prioriterade 
läroplansmål

Genomförande, 
observation och 

reflektion av 
undervisningen

Analys av 
undervisningen 

och barns 
lärande

Ny planering av 
undervisningen
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Bilden till höger från ett team visar hur olika styrningar 

från rektorer bidrar till att stödja och stärka 

pedagogernas systematiska kvalitets- och 

utvecklingsarbete. Rektorer har i regel större utmaningar 

att organisera för  pedagogernas systematiska kvalitets- 

och utvecklingsarbete på de mindre förskolorna. Den 

mindre förskolan är mer känslig för frånvaro av personal 

i sitt utvecklingsarbete på grund av att antalet kollegor 

som ska bära arbetet framåt är färre och då kvalitetstid 

och andra forum kan behöva ställas in vid frånvaro. På 

en större förskola finns fler pedagoger som kan täcka upp 

för varandra och vikariebehovet för att få tid till kollegial 

analys, planering och utveckling är mindre. 

Rektorer leder för pedagogers förhållningssätt och ledarskap i 

undervisningen 

Den reviderade läroplanen, Skolinspektionens rapport 

från 2018 och de dialoger som sker på övergripande 

förvaltningsnivå med förskolans rektorer riktar 

utvecklingsarbetet i förskolan mot undervisning och 

måluppfyllelse i relation till barns lärande. 

Styrdokumenten i förskolan är samtidigt tydliga med 

att uppdraget ska utgå från en helhetssyn där omsorg, 

sociala sammanhang och leken är grundläggande, se 

faktaruta. Flera rektorer lyfter för sina pedagoger just 

lek, glädje, omsorg och andra värdeord som beskriver 

det förhållningssätt som ska prägla förskolans 

utbildning och undervisning.  

Den reviderade läroplanen tydliggör ansvaret som 

gäller särskilt för förskollärare och vad hela arbetslaget 

har ansvar över.  Initialt innebar de nya 

förväntningarna att förskollärarna gavs mycket fokus i 

utvecklingsarbetet på förskolorna. ”Forskning visar att 

det viktigaste för en god kvalitet i förskolan är 

personalens utbildning och kompetens. Utbildningens 

kvalitet i förskolan kan öka när även annan personal i 

barngruppen, utöver förskollärare, har utbildning 

inriktad mot yngre barn och erfarenhet från sådant arbete.”9 

För att säkerställa att kompetensen är hög och utvecklas för alla professioner, och att 

förebygga en kultur där de olika professionerna ses som olika viktiga snarare än att 

de kompletterar varandra, väljer nu flera förskolor att också barnskötare och andra 

 

9 Skolverket (2017). Måluppfyllelse i förskolan. Skolverkets allmänna råd med kommentarer. 
Sid. 15 

Förskolans uppdrag 

”Helhetssyn 

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för 

ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg 

och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå 

från en helhetssyn på barn och barnens behov, 

där omsorg, utveckling och lärande bildar en 

helhet. (…) Förskolan ska vara en levande social 

gemenskap som ger trygghet samt vilja och lust 

att lära.” 

Källa: Skolverket (2018). Läroplan för förskolan 

(Lpfö 18). Sid. 7 

”Lek är grunden för utveckling, lärande 

och välbefinnande 

(…) Lek ska ha en central plats i utbildningen. 

Ett förhållningssätt hos alla som ingår i 

arbetslaget och en miljö som uppmuntrar till lek 

bekräftar lekens betydelse för barnens 

utveckling, lärande och välbefinnande.” 

Källa: Skolverket (2018). Läroplan för förskolan 

(Lpfö 18). Sid. 8 
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professioner får riktad kompetensutveckling och handledning av 

läroplansuppdraget.  

Gemensamt för de områden som beskrivs ovan är pedagogers ledarskap gentemot 

barnen och varandra. Det finns ett riktat utvecklingsarbete på flera förskolor för det 

pedagogiska ledarskapet och för att höja professionerna därigenom, vilket ska leda 

till en mer kvalitativ utbildning och undervisning. Arbetet handlar ofta om att 

utveckla en mer professionell kultur, vilket ses som svårare på den mindre förskolan. 

Målarbetet bidrar till utvecklingsarbetet 

Målstyrningsarbetet, som tar sin utgångspunkt i nämndens mål och förvaltningens 

strategier, har under våren 2020 inneburit utvecklingsplansarbete på respektive 

förskola. I några fall påbörjades arbetet med att prioritera utveklingsområden i den 

framtidsinriktade planen med personalen redan hösten 2019. Utvecklingsplanernas 

syfte är att visa på en tydlighet och långsiktighet för förskolans utvecklingsarbete 

och det ska bidra till att rektor och personal kan hålla i förskolans vägval för att nå 

ökad kvalitet. I förskolans organisation arbetar de geografiska teamen ihop för att 

stödja och stärka varandra i utvecklingsarbetet. Ofta innebär det att rektorer 

tillsammans med ledande roller inom teamet kontinuerligt analyserar och planerar 

för utvecklingsarbetet, och respektive förskolas hela personalgrupp involveras vid 

APT och/ eller studiedagar. Arbetsättet stödjer både delat och distribuerat ledarskap 

på förskolorna, det vill säga att rektor tillsammans med leder arbetet framåt.  

Kvalitetsdialogerna har fokuserat på vad förskolorna ser behov av att värna och 

utveckla i relation till nämndsmålen. Det är tydligt hur nämndens mål genom 

utvecklingsplansarbetet bidrar till långsiktighet och fokus. En viktig anledning till 

att de övergripande styrsignalerna nu förverkligas på förskolorna är rektorers 

delaktighet under processen med att ta fram nämndsmål och verksamhetsplan. 

Behovet grundar sig i verksamheten och inte utifrån eller uppifrån.  

Exempel på 

utvecklingsområden som 

identifierats av några 

förskolor utifrån 

nämndsmålen syns i bilden 

till höger, som också visades 

av en rektor på 

kvalitetsdialog. Bilden kan 

ses som ett bra exempel på 

komplexiteten och 

ambitionen i förskolornas 

arbete med att bidra till 

nämndsmålen och de 

nationella målen i läroplan. 
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Förvaltningens stöd i utvecklingsarbetet 

Förvaltningsövergripande strategier och utvecklingsarbete har fokus på rektors 

styrning och ledarskap genom verksamhets- och utvecklingsplansarbetet, och 

kommer fortsatt utvecklas genom kollegialt lärande för rektorerna i en 

utvecklingsprocess med lärgrupper från hösten 2020. Vidare genomförs riktat 

arbete för språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt samt digitalisering för ledande 

roller eller kontakpersoner i förskolorna. I digitaliseringen ingår både pedagogiska 

verktyg och tjänster samt arbetet med dokumentation för barns utveckling och 

lärande. Ytterligare utvecklingsarbete planeras för att stödja förskolorna med barn 

som har tidiga tecken på NPF samt nätverk för ledande roller på förskolorna med 

syfte att fördjupa områden i undervisningsuppdraget. Även det systematiska 

kvalitetsarbetet kommer att utvecklas framöver i syfte att stödja förskolornas analys 

av undervisningen. För samtliga områden har det skett och sker dialog i 

rektorsgruppen för att säkerställa att processer och insatser stödjer förskolornas 

behov. 
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 Avslutning 

Avsnittet sammanfattar de områden där en tydlig kvalitetshöjning över tid syns samt 

de utvecklingsområden som identifierats. 

 Kvalitet att värna 

Beskrivningar och analyser i rapporten visar på en utvecklingsorienterad förskola 

som tydligt arbetar med att höja kvaliteten på utbildningen och undervisningen 

utifrån den reviderade läroplanen Lpfö 18 och nämndens mål. Även om arbetet med 

att utveckla utbildningen och undervisningen går att se som fortsatta 

utvecklingsområden beskriver rektorerna en utveckling i kvalitet de senaste åren till 

följd av pågående utvecklingsarbete på förskolorna. 

Den gemensamma ledningen på olika nivåer stödjer pedagogernas 

utvecklingsarbete. Förskolornas arbete framåt utgår från nämndens mål och 

förvaltningens strategier och har under våren inneburit utvecklingsplansarbete på 

respektive förskola som fått stöd av det verksamhetsplansarbete som genomförts 

ihop med rektorerna det senaste året. Rektorers samarbete och stöd av varandra i de 

geografiska teamen syns tydligt i utvecklingsplansarbetet, och pedagogerna deltar 

ofta i gemensamma utvecklingsinsatser tillsammans. Ytterligare perspektiv på 

gemensam ledning är hur rektorer tillsammans samarbetar med ledande roller på 

förskolorna, och de har också en viktig del i hur rektorer leder och organiserar 

arbetet med att utveckla utbildningen och undervisningen i teamet och på varje 

förskola. 

Sammanfattningsvis har tre områden identifieras där det finns en utveckling i 

kvalitet och som bör värnas framåt: 

• Systematiskt arbete med att utveckla utbildning och undervisning i förskolan 

för att höja kvaliteten enligt den reviderade läroplanen Lpfö 18, vilket bidrar 

till hela undervisningsprocessen: planering – genomförande – analys. 

• Rektorers gemensamma ledning i de geografiska teamen, och tillsammans 

med ledande roller, för att möjliggöra en kvalitativ utbildning och 

undervisning. Det bidrar både till utveckling av organisation och innehåll för 

pedagogernas systematiska kvalitetsarbete och utvecklingsarbete. 

• Långsiktig målstyrning med fokus på verksamhetens grunduppdrag och 

medarbetarnas delaktighet för att sträva mot nämnds- och läroplansmål. 

 Utvecklingsområden 

Utvecklingsområdena för förskolan har framförallt identifierats genom att 

rektorerna beskriver de som nya eller svåra områden. I dialoger med rektorer 

framträder också en bild av olika kvalitet på olika förskolor, bland annat med en 

skillnad i mindre och större förskolor.  
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Förskolorna har till stora delar liknande utvecklingsområden och i arbetet är rektors 

pedagogiska ledarskap och organisering, ledande rollers stöd och ledning samt 

pedagogers förhållningssätt och kompetens avgörande för kvaliteten i utbildningen.  

Utbildningen och undervisningen i förskolan ska utgå från en helhetssyn där 

omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Analysen visar att förskolornas 

utvecklingsarbete syftar till att stärka alla delar av förskolans uppdrag. För att lyckas 

med att utveckla hela uppdraget arbetar rektorerna med flera olika 

utvecklingsområden, såsom att stärka pedagogernas ledarskap och professionella 

förhållningssätt, utveckla lärmiljöer i en helhet, systematisera uppföljning och 

analys, utveckla hela undervisningsprocessen samt att stärka organisation och 

kompetens för alla professioner.  

Förvaltningens strategier och utvecklingsarbete har fokus på rektorernas styrning 

och ledning, och prioriterade områden för undervisningsprocessen som drivs av 

ledande roller och/ eller kontakpersoner. Övergripande stöd för hela uppdraget och 

utifrån pedagogernas ledarskap, förhållningssätt och kompetens kan utvecklas mot 

bakgrund av att förskolorna tydligt arbetar för och lyfter fram utvecklingsområden 

för att nå en sådan helhet. Genom analysen i kvalitetsarbetet och förskolornas 

utvecklingsplaner får förvaltningsledningen kunskap om områden att stödja framåt.  

Dokumentation och analys av utbildningens och undervisningens måluppfyllelse, 

det vill säga hur förskolan ger varje barn förutsättningar att utvecklas inom de olika 

läroplansmålen, är ett fortsatt utvecklingsområde. I relation till tidigare år är arbetet 

mer i fokus och utvecklas konkret på olika sätt, såsom läroplansdialoger och 

individuell dokumentation av varje barns utveckling och lärande. Förskolor väljer 

också utvecklingsområden utifrån vad de sett i analyser av olika läroplansmål, även 

om det inte är tydligt överallt. Att förskolan tydligare analyserar och dokumenterar 

måluppfyllelsen i de nationella målen är positivt i relation till Skolinspektionens 

rapport om förskolan i Sverige från 2018, men är ett fortsatt utvecklingsområde mot 

bakgrund av rektorernas beskrivningar.  

Sammanfattningsvis har tre utvecklingsområden identifieras: 

• Utveckling av hela läroplansuppdraget så att omsorg, utveckling och lärande 

bildar en helhet i utvecklingsarbetet och i utbildningen. Det är av vikt att 

utvecklingsarbetet bidrar till alla delar av uppdraget, vilket kommande 

analyser också behöver synliggöra tydligare.  

• Systematisera och utveckla arbetet med uppföljning, utvärdering och analys 

av utbildningens och undervisningens måluppfyllelse. Konkreta 

utvecklingsområden är bland annat på att öka kvaliteten i analys och 

dokumentation av barns utveckling och lärande. 

• Likvärdiga förutsättningar och likvärdig kvalitet på förskolorna för 

pedagogernas utvecklingsarbete och barnens utveckling och lärande. 
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2024, investeringsbudget 2021-2025 samt förändringar av taxor och 

avgifter 2021. 

 

Underlag till budget 2021 och långtidsplan 2022–2025 tar sin 

utgångspunkt i Planeringsförutsättningar inför budget 2021 som är 

beslutad i Kommunfullmäktige, Kommunfullmäktiges mål- och inriktning 

2020–2023, förskole- och grundskolenämndens mål 2020–2023. 
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Underlag till budget 2021 och långtidsplan 2022-

2025

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår förskole- och grundskolenämnden besluta 

1. godkänna underlag till budget 2021 och långtidsplan 2022-2025

2. begära hos kommunfullmäktige om investeringsmedel i enlighet med

investeringsplan 2021-2025

Beskrivning av ärendet 
Underlag till budget 2021 och långtidsplan 2022-2025 är framskriven 

utifrån anvisningar från kommunstyrelsens förvaltning. Underlaget innefattar 

en sammanfattande beskrivning, nämndsmål, driftsbudget 2021-2024,  

investeringsbudget 2021-2025 samt förändringar av taxor och avgifter 2021. 

Underlag till budget 2021 och långtidsplan 2022–2025 tar sin utgångspunkt i 

Planeringsförutsättningar inför budget 2021 som är beslutad i 

Kommunfullmäktige, Kommunfullmäktiges mål- och inriktning 

2020–2023, förskole- och grundskolenämndens mål 2020–2023. 

Beslutsunderlag 
Förskole- och grundskolenämndens underlag till budget 2021 och långtidsplan 
2022-2025 

Övervägande 
Förvaltningens övervägande i enlighet med beslutsunderlag. 

Ekonomi och verksamhet 
För att anpassa förskole- och grundskolenämndens budget till 

förutsättningarna för 2021 planerar förskole- och grundskolenämnden att göra 

fyra ekonomiska vägval: 
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 Omfördela barn- och elevpengen, vilket i huvudsak är den
resurstilldelning som sker till varje förskola och skola.

 Anpassa skolorganisationen, för att öka likvärdighet i kommunen.

 Föreslå kommunstyrelsen att senarelägga vissa nyinvesteringar, för
att minska hyres- och kapitalkostnader.

 Effektivisera organisationen kontinuerligt, vilket berör områden som
inte finansieras av barn- och elevpeng.

För att möta nya förutsättningar, säkerställa kvaliteten i grunduppdraget och 
samtidigt sträva mot en ökad kvalitet för att nå nämndens mål kommer 
förvaltningsövergripande arbete syfta till att styra och stödja verksamheterna 
med: 

 Utveckla och stödja arbetssätt och organisering för effektfull
undervisning.

 Lokaloptimera förskolor och skolor för effektiv resursanvändning.

 Förbereda organisationen på förändrade nationella krav.

Samråd 
Samråd sker i förvaltningens samverkansgrupp. 

Förskole- och grundskoleförvaltningen 

Ing-Marie Rundwall Charlotta Sandahl Edemyr 

Tf Förvaltningschef  Tf avdelningschef ekonomi och lokaler  

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 



Underlag till budget 2021 och långtidsplan 2022-2025 
 

Sammanfattning 
Varberg är en stark skolkommun. Förskole- och grundskolenämnden styr för att uppfylla 
grunduppdraget att alla barn och elever ska lyckas. Gemensamma strategier för förskolor och 
skolorna har historiskt bidragit till en utveckling av kvaliteten i utbildningen. Barn och elever 
i verksamheten mår bra och når höga resultat. 

Ekonomistyrningen bidrar till att skapa förutsättningar för verksamheterna. Förskole- och 
grundskolenämndens och förskole- och grundskoleförvaltningens styrning och ledning syftar 
till att fördela ekonomiska medel till förskolorna och skolorna i så hög utsträckning som 
möjligt så att fördelningen bidrar närmast barnen och eleverna. Detta har varit inriktningen 
under flera år och bidragit till hög behörighet, kompetens och måluppfyllelse i förskola och 
skola. I grundskolan och grundsärskolan finns en god lärartäthet och behörighet i jämförelse 
med liknande kommuner och i förskolan är andelen förskollärare hög i jämförelse med 
liknande kommuner. 

I ett växande Varberg har förskolorna och skolorna i kommunen glädjen att få fler barn och 
elever i verksamheterna. Detta leder också till ökad budgetram genom den demografiska 
tilldelningen från kommunfullmäktige som baseras på antalet barn och elever. En växande 
verksamhet innebär också behov av att investera i nya lokaler, anställa personal, köpa in 
läromedel med mera. Nya lokaler innebär ökade hyror och ny personal leder till ökade 
lönekostnader till följd av fler anställda och löneutvecklingen i hela skolsektorn nationellt. 
Kommunfullmäktige kompenserar till stor del för ökade kostnader, till exempel genom 
tillskott baserat på genomsnittshyran för nämndens lokaler och för lönerevision. Ökade 
hyreskostnader utöver genomsnittshyran för nya lokaler samt högre lönenivåer för 
nyanställda, bärs av nämnden. Sammantaget leder ett växande Varberg till en ökad 
kostnadsbild för nämndens totala verksamhet.  

Ökade krav från den nationella styrningen förväntas påverka förskola och skola de närmaste 
åren. Förändringar kan både innebära ökade kostnader för nämndens totala verksamhet 
samt påverka möjligheterna att fördela resurserna mellan olika verksamhetsområden i 
förskola och skola. Det är i nuläget svårt att förutse konsekvenserna men den ökade 
ambitionsnivån från nationellt håll kommer påverka förutsättningar för den kommunala 
politiska styrningen samt förutsättningar i rektors uppdrag. 

I planeringsförutsättningarna för nämndernas budgetramar från kommunfullmäktige ökar 
förskole- och grundskolenämndens budget tack vare fler barn och elever, justering för ökade 
lönekostnader efter lönerevision, justeringar för förändringar i lokalkostnader samt 
uppräkning till följd av inflation. Sedan tidigare finns ett uppdrag att effektivisera 
verksamheten med en procent av budget samt ytterligare omställning och anpassning av 
verksamheten, vilket motsvarar cirka en tredjedel av tillkommande budgetram för 2021. 
Ytterligare anpassningar utifrån nya budgetförutsättningar förväntas vara ännu mer 
betydande åren därefter. För att anpassa förskole- och grundskolenämndens budget till 
förutsättningarna för 2021 planerar förskole- och grundskolenämnden att göra fyra 
ekonomiska vägval: 



 Omfördela barn- och elevpengen, vilket i huvudsak är den resurstilldelning som sker 
till varje förskola och skola. 

 Anpassa skolorganisationen, för att öka likvärdighet i kommunen. 
 Föreslå kommunstyrelsen att senarelägga vissa nyinvesteringar, för att minska hyres- 

och kapitalkostnader. 
 Effektivisera organisationen kontinuerligt, vilket berör områden som inte finansieras 

av barn- och elevpeng. 
 

För att möta nya förutsättningar, säkerställa kvaliteten i grunduppdraget och samtidigt 
sträva mot en ökad kvalitet för att nå nämndens mål kommer förvaltningsövergripande 
arbete syfta till att styra och stödja verksamheterna med: 

 Utveckla och stödja arbetssätt och organisering för effektfull undervisning. 
 Lokaloptimera förskolor och skolor för effektiv resursanvändning. 
 Förbereda organisationen på förändrade nationella krav. 

 

Omfördela barn- och elevpengen 
Förskole- och grundskolenämnden fördelar resurser till verksamheterna utifrån antalet barn 
och elever och utifrån verksamhetsspecifika behov. Verksamhetsspecifika behov kan 
exempelvis vara barnens ålder och vistelsetid i förskolan, grundskolans timplan eller olika 
behov inom grundsärskolan.  

För att uppväga skillnader i socioekonomiska förutsättningar hos barn och elever inom 
kommunen fördelar nämnden även resurser utifrån socioekonomiska faktorer i förskola och 
grundskola.  

Syftet med nämndens resursfördelning är att skapa likvärdighet utifrån barns och elevers 
förutsättningar för en högre måluppfyllnad. Alla barn och elever ska ges möjlighet till ett 
livslångt lärande och att nå läroplanens kunskapskrav. Ambitionen i fördelningen är att barn- 
och elevpengen ska ge bästa förutsättningar för det enskilda barnet och eleven. Inför Budget 
2021 är nämndens ambition att fortsatt resursfördela så att prioriteringar och beslut ger en 
likvärdig undervisning för barn och elever runt om i kommunen.  

Utveckla och stödja arbetssätt och organisering för effektfull undervisning  

Skolverkets prognoser visar en tydlig brist på behörig personal på nationell nivå när det 
gäller samtliga lärarkategorier inom förskole- och grundskolenämndens verksamhet fram till 
2030. Varbergs kommun har jämfört med riket och liknande kommuner en hög andel 
behöriga förskollärare och lärare i verksamheten och därmed relativt gynnsam situation idag, 
däremot förväntas den nationella bristen på behöriga lärare också påverka Varberg på sikt.  

För att hantera kommande lärarbrist och ett växande Varberg behöver förändrade arbetssätt 
utvecklas för att möjliggöra en kvalitativ utbildning för barnen och eleverna. Nämnden vill 
med denna riktning ta ansvar för den långsiktiga kompetensförsörjningen genom att se hur 
andra yrkesgrupper kan komplettera nuvarande organisation. Förvaltningsövergripande 
arbete kommer att påbörjas för att stödja verksamheterna att utveckla arbetssätt för att 
förskollärare och lärare ännu tydligare än idag ska ha fokus på undervisningen. Det är ett 
långsiktigt arbete som bland annat innebär en ökning av andra yrkeskategorier än lärare och 



förskollärare. Ambitionen är att ge lärare och förskollärare ökade möjligheter att fokusera på 
undervisningen genom att minimera deras arbetsuppgifter som inte är direkt kopplade till 
undervisningsuppdraget. I förskolans reviderade läroplan är det tydliggjort att förskollärare 
har ett särskilt ansvar i utbildningen och att undervisningen i förskolan ska ske under ledning 
av förskollärare. I grundskolan är det enligt skollagen endast den som har legitimation som 
lärare och är behörig som får bedriva undervisningen.  

Fritidshemmen har från läsåret 2017/18 fått en egen del i läroplanen och från 1 juli 2019 har 
också fritidshemmens personal ett krav om legitimation. Detta ställer nya krav på 
kompetensförsörjning och förvaltningsövergripande stöd för undervisningsutveckling, ett 
arbete som har varit prioriterat senaste åren och som kommer att fortsätta. 

Undervisning är och kommer att förbli fokus i nämndens uppdrag. Alla resurser behöver 
effektivt användas för att öka kvaliteten på undervisningen. Inom förskola och fritidshem 
organiseras verksamheten så att det skapas planeringstid och förutsättningar för det 
kollegiala samarbetet för pedagogerna att utveckla undervisningen kontinuerligt.  

Eleverna i grundskolan och grundsärskolan har tillgång till skolbibliotek i enlighet med 
skollagen, men biblioteken behöver i högre utsträckning än idag vara en pedagogisk resurs i 
undervisningen för att främja elevernas lärande. Syftet med utvecklingsarbetet är skapa 
förutsättningar för mer likvärdiga skolbibliotek som bidrar till elevernas språkutveckling, 
läsförmåga och läsintresse samt medie- och informationskunnighet. 

Barns och elevers välmående är av stor vikt för den enskilde och en förutsättning för lärande 
och utveckling. Elevhälsan ska främst arbeta främjande och förebyggande utifrån ett 
salutogent förhållningssätt. Verksamhet och organisering behöver kontinuerligt ses över för 
att möta nuvarande behov och förutsättningar övergripande och på varje skola.  

För att möjliggöra att verksamheten har kompetens och förutsättningar att möta barn och 
elever utifrån behov pågår ett arbete med att utveckla en resursskola. Det handlar om att ett 
mindre antal elever med särskilt stora behov ska få undervisning i en resursskola istället för 
på sin hemskola. Via resursskolan kommer elever i behov av mindre sammanhang, hög 
personaltäthet och anpassat stöd få detta utökade stöd. Nuvarande lösningar, som ofta 
innebär externa lokaler utanför hemskolan, är resurskrävande och ger trots det inte bästa 
förutsättningar för lärande.  

Ett ökat antal barn eller elever på en förskola eller skola kommer, vid omfördelad barn- och 
elevpeng, inte per automatik kunna innebära en resursförstärkning i form av ny personal. 
Utifrån givna ekonomiska förutsättningarna avgör i slutändan rektor vilka förändringar som 
kan behövas, detta då skollagen fastställer att rektor styr över sin inre organisation. Det finns 
olika scenarier för hur rektorerna kommer att agera.  

 

Anpassa skolorganisationen  
Förskole- och grundskolenämnden har i ett långsiktigt perspektiv fattat beslut om inriktning 
för att anpassa skolorganisationen med följande utgångspunkter: 

 Varberg växer – stad, serviceort, landsbygd 
 Barnperspektiv – social och kunskapsmässig progression 



 Förutsättningar för det pedagogiska grunduppdraget 
 Nyttjande av lokaler i befintliga skolor 
 Skolskjuts och väg till skolan 

 

Framtida inriktning av skolorganisationen innebär att skolorna ska följa stadieindelning, ha 
maximalt en övergång för eleverna under deras grundskoletid, och att övergång till 
mottagande skola ska ske vid en och samma årskurs. En anpassad skolorganisation förväntas 
vidare stärka förutsättningar för att säkerställa ämnesbehörighet och bemanning, minska 
antalet verksamhetsområden och enheter för rektor att vara chef över samt öka 
möjligheterna för övergripande stöd genom mer likartade skolor. Översyn av 
skolorganisation slutförs under 2020 och eventuella ekonomiska förändringar till följd av 
olika anpassningar kommer förvaltningsledningen återkomma till.  

 

Senarelägga vissa nyinvesteringar 
I ett växande Varberg och i en ny ekonomisk verklighet finns behov av att förändra och 
förbättra flera delar av verksamheten. Under mandatperioden kommer fokus vara på att 
lokaloptimera förskolor och skolor. I ett kortsiktigt perspektiv handlar det om att nyttja 
befintliga ytor inne och ute. Lokaloptimering av förskolor och skolor möjliggör att lokaler 
nyttjas till fullo.  

I både förskolan och grundskolan kan ytterligare lokaloptimering minska behov av 
nybyggnation och andra kapacitetshöjande investeringar. Vissa investeringar kan därmed 
senareläggas några år vilket kortsiktigt minskar utökade hyres- och kapitalkostnader för 
nämndens verksamheter.  

När det är möjligt ska det också skapas utrymme för fler barn och elever per förskola och 
skola vilket ökar de ekonomiska förutsättningarna för varje förskola och skola att finansiera 
verksamheten. Avvägningar görs kontinuerligt så att barn, elever och medarbetare fortsatt 
kommer att ha en god lärmiljö och arbetsmiljö.  

 

Effektivisera organisationen kontinuerligt  
Mindre ekonomiska anpassningar är också möjliga inom andra områden än det som 
finansieras av barn- och elevpeng. Kostnaderna för de fem områdena som beskrivs nedan 
täcks centralt av förvaltningen, och motsvarar cirka en tiondel av den ekonomiska 
anpassning som behöver göras till följd av effektivisering samt omställning och anpassning 
av verksamheten enligt kommunfullmäktiges planeringsförutsättningar. Förskole- och 
grundskolenämnden har gett i uppdrag att arbeta specifikt med: 

 Digitala lärverktyg 
 Skolskjuts 
 Matsvinn 
 Optimera antalet öppna förskolor och fritidshem på sommaren 
 Sjukfrånvaro 

 



Digitala lärverktyg 
I Varberg säkerställs likvärdig tillgång av personliga digitala verktyg, för elever 
och pedagoger, genom central styrning av resurser. Kontinuerlig 
omvärldsspaning sker så att tekniken möter behov av användandet och är 
kostnadseffektiv. Under kommande period 2021-2023 kommer bland annat 
lärare att övergå till ett digitalt verktyg och översyn hur digitala verktyg kan 
fördelas och samnyttjas mellan årskurserna för de lägre åldrarna pågår. 

 
Skolskjuts 
Nämnden har gett i uppdrag att se över riktlinjer för skolskjuts för att säkra likvärdighet och 
trafiksäkerhet. Nytt förslag kommer också beskriva ekonomiska konsekvenser. Därutöver ska 
det inför kommande läsår genomföras en effektivisering av skolskjutskostnader i relation till 
modersmålsundervisningen. 

Matsvinn 
I dialog med serviceförvaltningen bedömer förskole- och grundskoleförvaltningen att det är 
möjligt att nå en ekonomisk effektivisering och positivt bidrag till hållbarhetsarbetet genom 
att minska på matsvinnet i verksamheterna. 

Optimera antalet öppna förskolor och fritidshem på sommaren 
Antalet öppna verksamheter på sommaren kan minimeras och samtidigt underlätta för 
vårdnadshavare om det finns en avståndsmässig närhet mellan öppna förskolor och 
fritidshem, så att vårdnadshavare kan lämna äldre barn på fritidshem och yngre barn på 
förskola i geografisk närhet till varandra. Samtidigt ska de öppna sommar-verksamheterna 
vara geografiskt spridda i kommunen. 

Sjukfrånvaro 
I arbetet med att öka hälsan och minska sjukfrånvaron har förskole- och 
grundskoleförvaltningen inlett ett arbete med att identifiera utvecklingsområden avseende 
sjukfrånvaroarbetet för att kunna sätta in behovsanpassade insatser där det behövs som mest 
och gör största nytta. Målet är att utveckla ett hållbart och långsiktigt arbetssätt för minskad 
sjukfrånvaro. Satsningen på ett strukturerat arbetssätt för att minska sjukfrånvaron ska ses i 
ett långsiktigt perspektiv då effekterna av den pågående pandemin och dess konsekvenser på 
kort och lång sikt är svårbedömda. 

 

Nationell styrning påverkar framtida förutsättningar och krav 
Förskolan och skolan påverkas i hög grad av den nationella styrningen. Pågående och 
avslutade statliga utredningar har gett förslag som innebär ökade krav på kvalitet som 
behöver hanteras, samt nya ekonomiska förutsättningar att hantera. Utredningarnas olika 
förslag har ännu inte inneburit lagförändringar eller nya rekommendationer.  

SOU 2020:28 En mer likvärdig skola lyfter olika perspektiv för att problematisera 
nuvarande finansiering av skolor. Det handlar om att elevpengen till fristående skolor 
föreslås vara lägre än till kommunala skolor då de kommunala har merkostnader gentemot 
de fristående. Vidare problematiseras det att elevpengen baseras på en genomsnittskostnad 
per elev, då en ytterligare elev inte leder till lika höga kostnader som ”genomsnittseleven”. 
Denna resursfördelning tenderar att missgynna skolor som av organisatoriska eller andra 



skäl inte lyckas ”ta emot så många elever som möjligt”. Förvaltningsledningen bedömer att 
eventuella förändringar kan möjliggöra en mer flexibel resursfördelning till förskolorna och 
skolorna vilket skulle kunna öka likvärdigheten i de ekonomiska förutsättningarna för dessa, 
samt möjliggöra för minskade kostnader utan större påverkan på kvalitet.  

SOU 2020:34 Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg föreslår 
bland annat att Skolverket ska ta fram riktmärken för gruppstorlekar i fritidshemmet och 
förtydligande krav om ändamålsenliga lokaler. Personaltätheten är lägre i Varbergs 
kommunala fritidshem gentemot liknande kommuner och riket. Förvaltningsledningen 
bedömer därför att nya krav skulle kunna innebära ökade personalkostnader. 

SOU 2019:18 För flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering – 
modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål föreslår att öka rätten och 
tiden för modersmålsundervisning, samt studiehandledning på modersmålet för nyanlända 
elever. Förvaltningsledningen bedömer att förändrad nationell styrning på områdena 
kommer innebära ökade kostnader. 

SOU 2019:4 Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle föreslår bland annat 
förtydligande av elevers tillgång till individuell karriärvägledning, förstärkning av generell 
karriärvägledning och ett nytt obligatoriskt inslag med tilldelad tid benämnt framtidsval. 
Förvaltningsledningen bedömer att förslagen kommer kräva en utökning av organisationen 
och därmed ökade kostnader. 

Flertalet pågående utredningar genomförs just nu nationell nivå och som kan innebära ökade 
kostnader på sikt för förskola och skola i Varberg, till exempel behov av ny 
kompetensutveckling eller resursförstärkning på olika sätt. Som listan nedan synliggör finns 
det höga ambitioner nationellt på att öka kvaliteten i förskola och skola: 

 Utredning om fler barn i förskolan för bättre språkutveckling i svenska, i 
syfte att öka deltagandet i förskolan bland barn i 3–5 års ålder och föreslå hur 
förskolans arbete med barnens språkutveckling i svenska kan stärkas, bl.a. när det 
gäller nyanlända barn. 

 Utredning i syfte att föreslå hur en tioårig grundskola kan införas 

 Utredning för förslag till en nationell plan för skolans arbete med trygghet och 
studiero 

 Utredning om hur fler elever ska bli behöriga till gymnasieskolan 

 Översyn av timplanerna för grundskolan och motsvarande skolformer. Syftet är att 
skapa en bättre balans mellan undervisningens innehåll och den undervisningstid 
som anges i timplanerna. 

 Betygsutredning för ökad likvärdighet i betygssättning 

 Utredning för att stärka skolbiblioteken i syfte att ge alla elever likvärdig tillgång 
till skolbibliotek. I detta ingår även att utreda och föreslå åtgärder för att öka 
tillgången till skolbibliotek med utbildade bibliotekarier. 

 

Nämndsmål 
Förskole- och grundskolenämnden har för perioden 2020–2023 tre nämndsmål vilka är 
Skola för alla – Motivation för lärande – Tillit för förbättring. De två första målen är inriktat 



på arbetet med att skapa bästa möjliga möte mellan barn och vuxen. Det tredje målet syftar 
till att skapa en förbättringskultur för att stödja utveckling och möta nya förutsättningar.  

Budget 2021 och långtidsplan 2022-2025 stödjer nämndsmålsarbetet genom att fortsatt 
fördela de ekonomiska resurserna till förskolorna och skolorna i så hög utsträckning som 
möjligt för att bidra närmast barnen och eleverna, förändra skolorganisationen för ökad 
likvärdighet samt arbeta med förbättringar i ett nytt ekonomiskt läge genom förändrade 
arbetssätt, resurs- och lokaloptimering. Att verksamheten inte resursmässigt kommer kunna 
växa till samma grad som det ökade barn- och elevantalet i kommunen innebär givetvis 
utmaningar för att utveckla verksamheten mot nämndsmålen, men utifrån nuvarande 
kvalitet och förutsättningar samt det utvecklingsarbete som sker i verksamheterna är 
nämndens ambitioner fortsatt realistiska att arbeta gentemot.  

Nämndens mål 

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. 

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. 

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. 

Verksamhetsplan 
Förvaltningsövergripande verksamhetsplan visar att det gemensamma vägvalet för 
skolutvecklingen under mandatperioden är att utveckla praktiken närmast barn och elever. 
Fokus är på undervisningens kvalitet och hur den kan stärkas på olika sätt. 
Förvaltningsövergripande arbete syftar till att stärka den inre kompetensen på alla 
kommunala förskolor och skolor. Detta sker genom att rektorer, förstelärare, lärledare, 
specialpedagoger, förvaltningsexperter och andra ledande roller driver och stödjer olika 
utvecklingsinsatser som pedagogerna närmast barnen och eleverna deltar i. Insatserna utgår 
från verksamheternas olika behov. Verksamhetsplansarbetet ger riktning och styrning för att 
utveckla innehåll och kompetens utan att belasta nämndens ansvarsområden ekonomiskt. 

För att förändringar ska genomföras och ge eller bibehålla en god kvalitet är ledarskapet av 
största vikt. Förvaltningsledningen arbetar medvetet med att stödja rektorers ledarskap i en 
tid av förändring. Förvaltningen arbetar utifrån en tillitsbaserad styrning och ledning där en 
ständig dialog mellan olika delar av verksamheten ger kunskap om vilka behov som nämnd 
och förvaltning behöver agera på. 

Handlingsplan för Barn och unga  
I Varbergs kommun är uppväxtvillkoren för barn och unga förhållandevis goda, men ohälsan 
ökar och det finns skillnader mellan grupper av befolkningen samt inom de olika geografiska 
områdena. Behovet av ökad samverkan kring målgruppen såväl internt som externt är 
tydligt. Bedömningen är att förstärkt samordnat arbete kommer leda till förbättrad hälsa och 



lägre ohälsa för barn och unga, vilket på sikt bör leda till lägre kostnader i form av att färre 
barn och unga är i behov av andra kostsamma insatser. En genomförd kartläggning är 
grunden för fortsatt utveckling och samarbete över förvaltningsgränserna. 

 

Driftsbudget 2021-2024 
Nämndens driftram för 2021 beslutades genom Budget 2020 och plan 2021-2024. Ramen 
justeras genom Planeringsförutsättningarna inför Budget 2021.  

Förskole- och grundskolenämndens förslag till driftsbudget för år 2021-2024 angiven per 
verksamhetsområde, har fördelats, enligt de justeringar för 2021 som ingår i 

Planeringsförutsättningarna inför Budget 2021. Fördelningen för perioden 2022 - 2024 har 
skett genom uppräkning av index för prisökning. 

För att anpassa verksamheten till budgetram 2021 planerar förskole- och grundskolenämnden 
ett antal insatser som beskrivits tidigare i dokumentet. Dessa insatser är: 

 Omfördela barn- och elevpengen, vilket i huvudsak är den resurstilldelning som sker 
till varje förskola och skola. 

 Anpassa skolorganisationen, för att öka likvärdighet i kommunen. 
 Föreslå kommunstyrelsen att senarelägga vissa nyinvesteringar, för att minska hyres- 

och kapitalkostnader. 
 Effektivisera organisationen kontinuerligt, vilket berör områden som inte finansieras 

av barn- och elevpeng. 
 
 
Driftsbudget per verksamhetsområde, Tkr 

 

I ett växande Varberg ökar antalet barn och elever i förskolorna och skolorna i kommunen. 
Detta leder också till ökad budgetram genom den demografiska tilldelningen från 
kommunfullmäktige, som baseras på prognoser av antalet barn och elever. En växande 
verksamhet innebär också behov av att investera i nya lokaler, anställa personal, köpa in 
läromedel med mera. För att hantera det ökade barn- och elevantalet och de ökade 
kostnaderna det medför, samtidigt som nämnden har att hantera effektivisering, omställning 
och anpassning av verksamheten, påverkas nämndens förutsättningar i driften av 
verksamheterna. Alla verksamheter kommer att påverkas av anpassningar på olika sätt vilket 
framgår av ovanstående tabell.  

2020 2021 2022 2023 2024
100 Nämnd 4 825 4 747 4 819 4 891 4 964
400 Öppen förskola 599 602 611 620 629
407 Förskola 434 175 444 443 450 935 457 484 464 419
412 Pedagogisk verksamhet 4 930 4 753 4 824 4 897 4 970
425 Fritidshem 73 830 75 639 76 774 77 925 79 094
440 Grundskola 760 683 772 802 784 090 796 183 808 254
443 Grundsärskola 40 646 39 835 40 433 41 039 41 655
499 Central förvaltning 35 964 35 778 36 315 36 860 37 413

1 355 653 1 378 600 1 398 800 1 419 899 1 441 398





Senarelagda objekt: 

 Grundskoleplatser Väröbacka/Limabacka utifrån behovsanalys, fördjupad 
översiktsplan, inventarier: förskjuts med ett år från att i tidigare plan ligga år 2024 är 
den nu förskjuten till år 2025. 

 Bläshammar förskola: Har bytt namn till ”Förskoleplatser område Nordväst”. 
Förskjuts från att preliminärt genomföras år 2022/2023 till att planeras till år 
2024/2025. 

 Behov av förskoleplatser Ankarskolans upptagningsområde: Från att tidigare har 
legat i plan från 2023/2024 planeras förskoleplatserna till år 2024. 

 Håsten grundskola: Ny grundskola i Håsten förskjuts med ett år från att i tidigare plan 
ligga år 2022-2024 är den nu förskjuten till år 2022-2025. 

 Ny grundskola område Nordväst: Ny grundskola i upptagningsområde nordväst 
förskjuts med ett år från att i tidigare plan ligga år 2024 är den nu förskjuten till år 
2024-2025. 

 

Andra förändringar: 

 Ny förskola Bua (Applagården)inventarier (32332): Budget till inventarier 
tidigareläggs med ett år. Tidigare plan låg för år 2022/2023 och är nu ändrad till år 
2021/2022. 
 

 Stenåsa förskola och Trädlyckan förskola: Serviceförvaltningen bedömer inför budget 
2021 att den tekniska livslängden för Stenåsa och Trädlyckan närmar sig sitt slut 
vilket kommer kräva omfattande underhållsåtgärder.  Fler underhållsåtgärder är inte 
möjligt ur ett ekonomiskt och förvaltnings perspektiv för att upprätthålla en 
ändamålsenlig verksamhetslokal enligt serviceförvaltningens bedömning. I långsiktig 
investeringsplan finns medel för framtida planer för att ersätta nuvarande lokaler. 
Stenåsa är i dagsläget en förskola med natt, kväll och helgverksamhet. Detta är en 
specifik verksamhet, med i dagsläget plats för 40 barn, som i så fall har behov av nya 
lokaler innan år 2025. 
 

 Kapacitetshöjande åtgärder område Öster: Ändring inom upptagningsområde Öster 
kommer påverkas av framtida skolorganisationsförändring. Detta kommer leda till 
investeringsbehov för att möta förändrat elevunderlag. Åtgärderna uppskattas till en 
investering om 15 mnkr och behöver startas under 2021/2022. 
 

 Resursskola: Översyn av befintliga- eller nya lokaler för inrättande av Resursskola. 
Kan tillkomma en investeringskostnad. Ingen färdig behovsanalys. 
 

Nämndens förslag till investeringsplan för perioden 2021-2025 presenteras nedan i form av 
en investeringssammanställning, per objekt. Efter det följer en förklarande text till respektive 
investeringsobjekt. 



 

x = Finns ingen framtagen kostnadsberäkning. 

Pågående projekt 

Ram för mindre investeringar - Ram för mindre investeringar är en löpande 
investeringspost. Posten avser beräknat behov av inventarier och lokalanpassningar i 
verksamheten. 

Projekt med tidigare beslut 

Håstens förskola, inventarier (36009)- Projekt Håstens förskola med kapacitet för 140 
barn. Byggnaden är inflyttad under mars 2020. Under 2020 har inventarier köpts in till 
förskolan. Överskjutande summor kommer eventuellt begäras med till 2021. 

Stenens förskola (32345) – Stenens förskola beräknas vara i full drift under 
sommaren/hösten 2021. Kommande arbetsuppgifter handlar om att utrusta Stenen med 
inventarier och finns med i budget för år 2021 och 2022. 

Ny förskola Breared, Klapperstenen (32332) – Klapperstenen beräknas vara i full 
drift under sommaren/hösten 2021. Klapperstenen och Stenen byggs parallellt. Kommande 

Samtliga belopp redovisas i mnkr
Investeringsobjekt Projektkalkyl/     

löpande 
investering Prognos 

utfall 
t.o.m 
2020

Prognos 
överförin
g 
tidigare 
beslut

Budget 
2021, 
exklusive 
överföring Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

Pågående projekt

Ram för mindre investeringar (36101) 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

Projekt med tidigare beslut

Håstens förskola, inventarier 4,0 3,5

Stenens förskola invenatrier 3,0 2,5 0,5

Ny förskola Breared (Klapperstenen), inventarier (32332) 3,0 2,5 0,5

Ny förskola i Bua (Applagården), inventarier (32344) 1,6 1,0 0,6

Nya projekt med slutförd förstudie

Projekt under förstudie

Väröbacka förskola x x x

Väröbacka förskola, inventarier x x x

Förskoleplatser område Nordväst Trönningenäs x x x
Förskoleplatser område Nordväst Trönningenäs, 
inventarier x x

Nya projekt utan slutförd förstudie

Stenåsa förskola, inventarier 1,3 1,3

Trädlyckans förskola, inventarier 0,8 0,8
Grundskoleplatser Väröbacka/Limabacka 
kapacitetshöjande 20,0 5,0 15,0
Grundskoleplatser Väröbacka/Limabacka utifrån 
behovsanalys fördjupad översiktsplan x x
Grundskoleplatser Väröbacka/Limabacka utifrån 
behovsanalys fördjupad översiktsplan, Inventarier x x

Håsten Grundskola x x x x x

Håsten Grundskola, inventarier x x x

Förskoleplatser Borgarsgård x x x

Förskoleplatser Borgarsgård x x x

Förskoleplatser Ankarskolans upptagningsområden x x x
Förskoleplatser Ankarskolans upptagningsområden, 
inventarier x x

Förskoleplatser område Nordväst  x x x

Förskoleplatser område Nordväst , inventarier x x x

Kapacitetshöjande åtgärder grundskola nordväst 15,0 1,0 14,0

Förskoleplatser Centrum (Rundgården) x x x

Förskoleplatser Centrum (Rundgården), inventarier x x

Ny grundskola område Nordväst x x

Ny grundskola område Nordväst, inventarier x

Kapacitetshöjande åtgärder område Öster 15,0 15,0

Kapacitetshöjande åtgärder område Öster, inventarier 2,0 2,0

Resursskola 6,0 6,0

SUMMA 75,1 9,5 14,0 47,5 5,1 3,5 3,5 5,6



arbetsuppgifter handlar om att utrusta Klapperstenen med inventarier. De tilldelade medlen 
kommer att nyttjas tidigast år 2021. 

Ny förskola Bua, tidigare Applagården(32344) - Projekteringen avslutades i januari 
2020. Beräknad inflyttning i förskolan augusti 2021, men projektet har blivit överklagat 
vilket leder till förseningar. Kommande arbetsuppgifter handlar om att utrusta Bua förskola 
med inventarier. De tilldelade medlen kommer att nyttjas tidigast år 2021. 

Projekt under förstudie 

Väröbacka förskola – KS har beslutat om att genomföra en förstudie. Projektering 
bedöms utföras 2021. För nämnden innebär detta investering av inventarier år 2022/2023. 1 
januari 2023 flyttar barnen in. Antal avdelningar 6 eller 8. Använder nämnden samma 
modell som för Klapperstenen, minskar projekteringskostnaden.   

Väröbacka förskola, inventarier - Beräknat behov av inventarier. 

Förskoleplatser område Nordväst, Trönningenäs - Ny förskola i Trönningenäs med 
kapacitet för minst 80 barn. Förstudie klar men ej beslutad i förskole- och 
grundskolenämnden. 

Förskoleplatser område Nordväst, Trönningenäs, inventarier – Beräknat behov av 
inventarier 

Nya projekt utan slutförd förstudie 

Stenåsa, Inventarier – Förskolan har kapacitet för 85 barn. Förskole- och 
grundskolenämnden har i budget 2020 tilldelats medel för komplettering av befintliga 
inventarier vid ombyggnation. Serviceförvaltningen bedömer inför budget 2021 att den 
tekniska livslängden för Stenåsa närmar sig sitt slut vilket kommer kräva omfattande 
underhållsåtgärder.  Fler underhållsåtgärder är inte möjligt ur ett ekonomiskt och 
förvaltnings perspektiv för att upprätthålla en ändamålsenlig verksamhetslokal enligt 
serviceförvaltningens bedömning. I långsiktig investeringsplan finns medel för framtida 
planer för att ersätta nuvarande lokaler. Stenåsa är i dagsläget en förskola med natt, kväll och 
helgverksamhet. Detta är en specifik verksamhet, med i dagsläget plats för 40 barn, som i så 
fall har behov av nya lokaler innan år 2025. 

Trädlyckan, Inventarier – Förskolan har kapacitet för 60 barn. Förskole- och 
grundskolenämnden har i budget 2020 tilldelats medel för komplettering av befintliga 
inventarier vid ombyggnation. Serviceförvaltningen bedömer inför budget 2021 att den 
tekniska livslängden för Trädlyckan närmar sig sitt slut vilket kommer kräva omfattande 
underhållsåtgärder.  Fler underhållsåtgärder är inte möjligt ur ett ekonomiskt och 
förvaltnings perspektiv för att upprätthålla en ändamålsenlig verksamhetslokal enligt 
serviceförvaltningens bedömning.  

Väröbacka/Limabacka grundskoleplatser kapacitetshöjande (32601) Förskole- 
och grundskolenämnden har i budget 2020 tilldelats 5 mnkr samt för 2021 tilldelats 15 mnkr 
till kapacitetshöjande åtgärder för omställning till F-9 skola. Exempelvis behov av utökat kök, 
matsal, angöring, utemiljö, parkering. Kommande förstudie definierar åtgärder samt 
kostnad.  



Grundskoleplatser Väröbacka/Limabacka utifrån behovsanalys fördjupad 
översiktsplan – Framtida behov av grundskoleplatser vid utbyggnad av stationssamhälle.  

Grundskoleplatser Väröbacka/Limabacka utifrån behovsanalys fördjupad 
översiktsplan, inventarier – Beräknat behov av inventarier. 

Håsten grundskola – Ny grundskola i Håsten med kapacitet för ca 700 elever. 
Behovsanalys för Lokaler centrumområdena grundskola finns framtagen och beslutad. 

Håsten grundskola, inventarier - Beräknat behov av inventarier 

Förskoleplatser Borgarsgård – Behovsanalys avseende förskoleplatser i centrala 
Varberg är framtagen och beslutad av dåvarande barn- och utbildningsnämnden. Ny förskola 
i Borgarsgård (tidigare Östra Träslöv) med kapacitet för minst 160 barn i enlighet med 
åtgärdsval.  

Förskoleplatser Borgarsgård, inventarier – Beräknat behov av inventarier 

Förskola Ankarskolans upptagningsområde – I enlighet med beslutad behovsanalys 
60 förskoleplatser.  

Förskola Ankarskolans upptagningsområde, inventarier - Beräknat behov av 
inventarier. 

Förskoleplatser Nordväst – Behovsanalys är beslutad i dåvarande barn- och 
utbildningsnämnden för ny förskola i område Nordväst med kapacitet för minst 160 barn.  

Förskoleplatser Nordväst, inventarier - Beräknat behov av inventarier. 

Kapacitetshöjande åtgärder grundskola i nordväst (32602) – Förskole- och 
grundskolenämnden har i budget 2020 tilldelats 15 mnkr till kapacitetshöjande åtgärder i 
upptagningsområde nordväst genom omfördelning samt utökning av kapacitet på ännu ej 
fastställd skola. Åtgärdsval pågår. Det som åsyftas är åtgärder för att klara att ta emot elever 
till Trönningeskolan, Bläshammars skola samt Lindbergs skola. Det kommer sannolikt 
innebära etablering av tillfälliga lokaler, inköp av inventarier samt avetablering. Projektet 
pågår och kommer fortsätta under år 2021. 

Förskoleplatser Centrum (Rundgården) – Behovsanalys avseende förskoleplatser i 
delområde Mariedal- Almers är framtagen och beslutad av dåvarande barn- och 
utbildningsnämnden. Ny förskola i anslutning till eller i centrala Varberg med kapacitet för 
minst 160 barn. 

Förskoleplatser Centrum (Rundgården), inventarier – Beräknat behov av 
inventarier. 

Ny grundskola område Nordväst – Behovsanalys är beslutad i dåvarande barn- och 
utbildningsnämnden för ny grundskola i område Nordväst med kapacitet för minst 400 
elever. Åtgärdsval pågår. 

Ny grundskola område Nordväst, inventarier – Beräknat behov av inventarier 

Kapacitetshöjande åtgärder område Öster - Ändring inom upptagningsområde Öster 
kommer påverkas av framtida skolorganisationsförändring. Detta kommer leda till 



investeringsbehov för att möta förändrat elevunderlag. Åtgärderna uppskattas till en 
investering om 15 mnkr och behöver startas under 2021/2022. 

Resursskola - Översyn av befintliga- eller nya lokaler för inrättande av Resursskola. Kan 
tillkomma en investeringskostnad. Ingen färdig behovsanalys. 

 

Förändringar taxor och avgifter 2021 
Varbergs kommun tar ut en avgift för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. 
Avgiften räknas utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst, barnets ålder samt antal barn i 
familjen som har plats i förskole- och grundskolenämndens verksamheter.  

Avgiften för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem kan inte överskrida ett visst 
nationellt fastställt belopp, så kallad maxtaxa. Den högsta avgiftsgrundande inkomsten 
fastställs av Skolverket och för 2020 uppgår den till 49 280 kr. Skolverket ansvarar för att 
fastställa en ny högsta avgiftsgrundande inkomst och nya högsta avgiftsbelopp per månad 
och informerar kommunerna om de nya beloppen. Beroende på om och i sådana fall hur 
inkomsttaket indexeras inför januari 2021 kan maxtaxan komma att justeras. 

Varbergs kommun tar ansvar för att kontrollera att den inkomst som uppgivits 
överensstämmer med inlämnade inkomstuppgifter till Skatteverket. Kontroller genomförs 
årligen. 

Varberg kommun erhåller Statsbidrag för maxtaxa som kompensation för att kommunen har 
maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Detta statsbidrag är inte sökbart 
utan utbetalas automatiskt till de kommuner som tillämpar maxtaxa. 

 



Rektors anmälan och återrapportering om kränkande 
behandling/diskriminering/trakasserier



 
 
Förskole- och grundskoleförvaltningen 

 

Rektors anmälan och återrapportering av kränkande 
behandling/diskriminering/trakasserier, FGN 2020-08-31 
 
Perioden 2020-06-15 – 2020-08-24 

 

Diarienummer Grundskola Årskurs Bedömning av 
händelse  

Personal 
eller 
barn/elev 

FGN 2020/0136-
3 

Ankarskolan 8 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 2020/0136-
4 

Ankarskolan 8 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 2020/0053-
50 

Ankarskolan 3 Kränkande 
behandling/Sexuella 
trakasserier 

barn/elev 

FGN 2020/0031-
51 

Furubergsskola
n 

2 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 2020/0170-
13 

Lindbergs skola 7 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 2020/0170-
12 

Lindbergs skola 7 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 2020/0170-
121 

Lindbergs skola 7 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 2020/0061-
33 

Påskbergsskola
n 

F-klass Kränkande behandling barn/elev 

FGN 2020/0039-
66 

Trönninge skola F-klass Kränkande behandling barn/elev 

FGN 2020/0039-
65 

Trönninge skola 1 Kränkande behandling barn/elev 

 

Diarienummer Återrapportering 
skola 

FGN 2020/0053-24 Ankarskolan  

FGN 2020/0053-25 Ankarskolan  

FGN 2020/0053-26 Ankarskolan  

FGN 2020/0053-27 Ankarskolan  

FGN 2020/0053-28 Ankarskolan  

FGN 2020/0053-29 Ankarskolan  

FGN 2020/0053-30 Ankarskolan  

FGN 2020/0053-31 Ankarskolan  

FGN 2020/0053-32 Ankarskolan  

FGN 2020/0053-33 Ankarskolan  
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FGN 2020/0053-34 Ankarskolan  

FGN 2020/0053-35 Ankarskolan  

FGN 2020/0053-36 Ankarskolan  

FGN 2020/0053-37 Ankarskolan  

FGN 2020/0053-38 Ankarskolan  

FGN 2020/0053-39 Ankarskolan  

FGN 2020/0053-40 Ankarskolan  

FGN 2020/0053-41 Ankarskolan  

FGN 2020/0053-42 Ankarskolan  

FGN 2020/0053-43 Ankarskolan  

FGN 2020/0053-44 Ankarskolan  

FGN 2020/0053-45 Ankarskolan  

FGN 2020/0053-46 Ankarskolan  

FGN 2020/0053-47 Ankarskolan  

FGN 2020/0053-48 Ankarskolan  

FGN 2020/0053-49 Ankarskolan  

FGN 2020/0025-51 Bosgårdsskolan 

FGN 2020/0025-52 Bosgårdsskolan 

FGN 2020/0025-53 Bosgårdsskolan 

FGN 2020/0025-54 Bosgårdsskolan 

FGN 2020/0025-55 Bosgårdsskolan 

FGN 2020/0025-56 Bosgårdsskolan 

FGN 2020/0025-57 Bosgårdsskolan 

FGN 2020/0025-58 Bosgårdsskolan 

FGN 2020/0025-59 Bosgårdsskolan 

FGN 2020/0025-60 Bosgårdsskolan 

FGN 2020/0025-61 Bosgårdsskolan 

FGN 2020/0025-62 Bosgårdsskolan 

FGN 2020/0025-63 Bosgårdsskolan 

FGN 2020/0025-64 Bosgårdsskolan 

FGN 2020/0025-65 Bosgårdsskolan 

FGN 2020/0025-66 Bosgårdsskolan 

FGN 2020/0025-67 Bosgårdsskolan 

FGN 2020/0025-68 Bosgårdsskolan 

FGN 2020/0025-69 Bosgårdsskolan 

FGN 2020/0025-70 Bosgårdsskolan 

FGN 2020/0025-71 Bosgårdsskolan 

FGN 2020/0025-72 Bosgårdsskolan 

FGN 2020/0025-73 Bosgårdsskolan 
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FGN 2020/0025-74 Bosgårdsskolan 

FGN 2020/0025-75 Bosgårdsskolan 

FGN 2020/0025-76 Bosgårdsskolan 

FGN 2020/0025-77 Bosgårdsskolan 

FGN 2020/0025-78 Bosgårdsskolan 

FGN 2020/0025-79 Bosgårdsskolan 

FGN 2020/0025-80 Bosgårdsskolan 

FGN 2020/0025-81 Bosgårdsskolan 

FGN 2020/0025-82 Bosgårdsskolan 

FGN 2020/0025-83 Bosgårdsskolan 

FGN 2020/0025-84 Bosgårdsskolan 

FGN 2020/0025-85 Bosgårdsskolan 

FGN 2020/0025-86 Bosgårdsskolan 

FGN 2020/0025-87 Bosgårdsskolan 

FGN 2020/0025-88 Bosgårdsskolan 

FGN 2020/0025-89 Bosgårdsskolan 

FGN 2020/0031-47 Furubergsskolan 

FGN 2020/0031-48 Furubergsskolan 

FGN 2020/0031-49 Furubergsskolan 

FGN 2020/0061-32 Påskbergsskolan 

FGN 2020/0071-17 Rolfstorp skola 

FGN 2020/0054-14 Skällinge skola 

 



Delegeringsbeslut/meddelanden
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Delegeringsbeslut/meddelanden, FGN 2020-08-31 

Perioden 2020-06-15 – 2020-08-21 

Delegeringsbeslut 
Delegeringsbeslut FGN 2019/0478-34, Yttrande i mål 2720-20 Kammarrätten Göteborg 

gällande skolskjuts, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0003-8, Anställning av obehörig personal längre än sex 

månader som fritidspedagog, förvaltningschef Ing-Marie Rundwall  

Delegeringsbeslut FGN 2020/0003-9, Anställning av obehörig personal längre än sex 

månader som slöjdlärare, förvaltningschef Ing-Marie Rundwall 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0007-125, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 

Ankarskolan, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0007-177, Beslut om skolskjuts vid val av annan skola än den 

anvisade, Lindbergs skolan, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0007-180, Beslut om skolskjuts vid val av annan skola än den 

anvisade, Lindbergs skolan, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0007-224, Beslut om skolskjuts på grund av 

trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, Göthriks skola, 

verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0007-227, Beslut om skolskjuts på grund av 

trafikförhållanden, Lindberg skola, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0007-252, Beslut om skolskjuts på grund av 

trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, Göthriks skola, 

verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0007-257, Beslut om skolskjuts på grund av 

trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, Göthriks skola, 

verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0007-285, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 

Påskbergsskolan, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0007-304, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid val av 

annan skola än den anvisade, Kunskapsskolan, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0007-305, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 

Håstensskolan, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0314-1, Beslut att inte anmäla personuppgiftincident till 

tillsynsmyndigheten, verksamhetschef Johan Berntsson 
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Delegeringsbeslut FGN 2020/0007-350, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 

Bosgårdsskolan, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0007-351, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende och 

trafikförhållanden, Göthriks skola, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0007-352, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende och 

trafikförhållanden, Göthriks skola, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0007-353, Beslut om skolskjuts vid trafikförhållanden, 

funktionshinder eller annan särskild omständighet, Lindberg skola, verksamhetschef Johan 

Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0007-354, Beslut om skolskjuts vid trafikförhållanden, 

funktionshinder eller annan särskild omständighet, Lindberg skola, verksamhetschef Johan 

Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0007-355, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid val av 

annan skola än den anvisade, Mariedalsskolan, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0007-356, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 

Bosgårdsskolan, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0007-357, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid val av 

annan skola och växelvist boende, Bosgårdsskolan, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0007-358, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid val av 

annan skola och växelvist boende, Bosgårdsskolan, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0007-359, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid val av 

annan skola än den anvisade, Bockstensskolan, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0007-360, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 

Bläshammar skola, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0007-361, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 

Bläshammar skola, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0007-362, Beslut om skolskjuts vid val av annan skola och på 

grund av trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, Lindbergs 

skola verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0007-364, Beslut om skolskjuts på grund av 

trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, Lindberg skola, 

verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0007-365, Beslut om skolskjuts på grund av 

trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, Lindberg skola, 

verksamhetschef Johan Berntsson 
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Delegeringsbeslut FGN 2020/0007-366, Beslut om skolskjuts på grund av 

trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, Lindberg skola, 

verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0007-367, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts med annat 

transportslag på grund av trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild 

omständighet, Lindberg skola, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0007-368, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 

Bläshammar skola, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0007-370, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid 

trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, Bläshammar skola, 

verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0007-371, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 

Bockstensskolan, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0007-372, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid växelvist 

boende, Bosgårdsskolan, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0007-373, Beslut om skolskjuts på grund av 

trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, Spannarps skola, 

verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0007-374, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid val av 

annan skola än den anvisade, Kunskapsskolan, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0007-375, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 

Hagaskolan, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0007-377, Beslut om skolskjuts på grund av trafikförhållanden, 

funktionshinder eller annan särskild omständighet, Göthriks skola, verksamhetschef Johan 

Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0007-378, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 

Håstensskolan, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0007-379, Beslut om skolskjuts på grund av 

trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, Göthriks skola, 

verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0007-380, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 

Håstensskolan, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0007-381, Beslut om skolskjuts på grund av 

trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, Buaskolan, 

verksamhetschef Johan Berntsson 
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Delegeringsbeslut FGN 2020/0007-382, Beslut om skolskjuts på grund av 

trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, Väröbackaskolan, 

verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0007-383, Beslut om skolskjuts på grund av 

trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, Väröbackaskolan, 

verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0007-384, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 

Rolfstorps skola, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0007-385, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 

Rolfstorps skola, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0007-390, Beslut om skolskjuts vid val av annan skola än den 

anvisade, Bläshammar skolan, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0007-393, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 

Bläshammar skola, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0007-392, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 

Trönninge skola, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0007-394, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 

Trönninge skola, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0007-395, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 

Trönninge skola, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0007-396, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 

Trönninge skola, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0007-397, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 

Ankarskolan, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0007-398, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 

Vidhögeskolan, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0007-399, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 

Vidhögeskolan, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0007-400, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid 

trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, Trönningeskolan, 

verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0007-401, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid 

trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, Bläshammar skolan, 

verksamhetschef Johan Berntsson 
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Delegeringsbeslut FGN 2020/0007-402, Beslut om skolskjuts vid trafikförhållanden, 

funktionshinder eller annan särskild omständighet, Bockstensskolan, verksamhetschef Johan 

Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0007-402, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, och på 

grund av trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, 

Bockstensskolan, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0007-403, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 

Bosgårdsskolan, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0007-404, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 

Bosgårdsskolan, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0007-405, Beslut om skolskjuts vid val av annan skola än den 

anvisade, Vidhögeskolan, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0007-406, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid val av 

annan skola än den anvisade, Kunskapsskolan, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0007-407, Beslut om skolskjuts vid val av annan skola än den 

anvisade och vid växelvist boende, Bosgårdsskolan, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0008-45, Beslut om skolskjuts vid trafikförhållanden, 

Vidhögeskolan, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0008-50, Beslut om skolskjuts vid val av annan skola, 

trafikförhållanden, Derome skola, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0008-71, Beslut om skolskjuts vid val av annan skola och på 

grund av trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, Almers 

skola, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0008-83, Beslut om skolskjuts på grund av trafikförhållanden, 

funktionshinder eller annan särskild omständighet, Videhögeskolan, verksamhetschef Johan 

Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0008-88, Beslut om skolskjuts på grund av trafikförhållanden, 

funktionshinder eller annan särskild omständighet, Trönningeskolan, verksamhetschef 

Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0008-98, Beslut om skolskjuts vid val av annan skola och på 

grund av trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, 

Trönningeskolan, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0008-100, Beslut om skolskjuts vid val av annan skola och på 

grund av trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, 

Trönningeskolan, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0008-103, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid val av 

annan skola än den anvisade, växelvist boende, och på grund av trafikförhållanden, 



 
 
Förskole- och grundskoleförvaltningen 

 
funktionshinder eller annan särskild omständighet, Kunskapsskolan, verksamhetschef Johan 

Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0008-105, Beslut om skolskjuts vid trafikförhållanden, 

funktionshinder eller annan särskild omständighet, Vidhögeskolan, verksamhetschef Johan 

Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0008-106, Beslut om skolskjuts vid trafikförhållanden, 

funktionshinder eller annan särskild omständighet och växelvist boende, Trönningenäs 

skola, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0008-107, Beslut om skolskjuts vid trafikförhållanden, 

funktionshinder eller annan särskild omständighet och växelvist boende, Trönningenäs 

skola, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0008-108, Beslut om skolskjuts vid val av annan skola och 

särskild omständighet, Väröbacka skola, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0008-109, Beslut om skolskjuts vid trafikförhållanden, 

funktionshinder eller annan särskild omständighet, växelvist boende, Göthriks skola, 

verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0008-110, Beslut om skolskjuts vid trafikförhållanden, 

funktionshinder eller annan särskild omständighet, växelvist boende, Göthriks skola, 

verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0008-111, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid val av annan 

skola än den anvisade, Mariedalsskola, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0008-112, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid val av 

annan skola än den anvisade, Mariedalsskola, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0008-113, Beslut om skolskjuts på grund av trafikförhållanden, 

funktionshinder eller annan särskild omständighet, Vidhögeskolan, verksamhetschef Johan 

Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0008-114, Beslut om skolskjuts på grund av trafikförhållanden, 

funktionshinder eller annan särskild omständighet, Vidhögeskolan, verksamhetschef Johan 

Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0008-115, Beslut om skolskjuts vid val av annan skola än den 

anvisade, växelvist boende och på grund av trafikförhållanden, funktionshinder eller annan 

särskild omständighet, Bläshammar skola, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0008-116, Beslut om skolskjuts vid val av annan skola än den 

anvisade, växelvist boende och på grund av trafikförhållanden, funktionshinder eller annan 

särskild omständighet, Bläshammar skola, verksamhetschef Johan Berntsson 



 
 
Förskole- och grundskoleförvaltningen 

 
Delegeringsbeslut FGN 2020/0008-117, Beslut om skolskjuts vid val av annan skola än den 

anvisade och på grund av trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild 

omständighet, Ankarskolan, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0008-117, Beslut om skolskjuts på grund av trafikförhållanden, 

funktionshinder eller annan särskild omständighet, Almers skola, verksamhetschef Johan 

Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0008-122, Beslut om skolskjuts på grund av 

trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, Vidhögeskolan, 

verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0008-129, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid val av 

annan skola, växelvist boende, och på grund av trafikförhållanden, funktionshinder eller 

annan särskild omständighet, Kunskapsskolan, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0008-130, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, Skällinge 

skola, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0014-22, Förliknings avtal, Anmälan om kränkande 

behandling vid Almers skola BEO dnr 2018:9119 (BUN 2018/1027), tf förvaltningschef Ing-

Marie Rundwall  

Delegeringsbeslut FGN 2020/0018-13, Beslut byte av skola, Bosgårdsskolan, rektor David 

Axklev  

Delegeringsbeslut FGN 2020/0036-27, Interkommunal ersättning Avtal om placering av elev 

i grundskola i Falkenberg, Apelskolan, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0036-28, Interkommunal ersättning Avtal om placering av elev 

i grundskola i Kungsbacka kommun, Kullaviksskolan, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0056-12, Beslut val av skola, Väröbackaskolan, rektor Ylva 

Erixon  

Delegeringsbeslut FGN 2020/0056-13, Beslut val av skola, Väröbackaskolan, rektor Ylva 

Erixon  

Delegeringsbeslut FGN 2020/0056-14, Beslut val av skola, Väröbackaskolan, rektor Ylva 

Erixon  

Delegeringsbeslut FGN 2020/0056-15, Beslut val av skola, Väröbackaskolan, rektor Ylva 

Erixon  

Delegeringsbeslut FGN 2020/0056-16, Beslut val av skola, Väröbackaskolan, rektor Ylva 

Erixon  

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-17, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, Rolfstorp 

skola, verksamhetschef Johan Berntsson 



 
 
Förskole- och grundskoleförvaltningen 

 
Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-18, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, Rolfstorp 

skola, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-19, Beslut om skolskjuts vid val av annan skola än den 

anvisade, Bosgårds skola, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-20, Beslut om skolskjuts vid trafikförhållanden, 

funktionshinder eller annan särskild omständighet, Bosgårdsskolan, verksamhetschef Johan 

Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-21, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid val av annan 

skola än den anvisade, Ängskolan, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-22, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid val av annan 

skola än den anvisade, Ängskolan, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-24, Beslut om skolskjuts vid val av annan skola än den 

anvisade och vid växelvist boende, Vidhögeskolan, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-28, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 

Trönningeskolan, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-35, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 

Vidhögeskolan, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-130, Beslut om skolskjuts på grund av trafikförhållanden, 

funktionshinder eller annan särskild omständighet, Trönningeskolan, verksamhetschef 

Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-131, Beslut om skolskjuts vid val av annan skola och på 

grund av trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, 

Väröbackaskolan, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0008-120, Beslut om skolskjuts på grund av 

trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, Sibbarps skola, 

verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0008-132, Beslut om skolskjuts vid val av annan skola och på 

grund av trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, 

Trönningeskolan, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0008-136, Beslut om skolskjuts vid val av annan skola och på 

grund av trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, Lindbergs 

skola, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0008-137, Beslut om skolskjuts på grund av 

trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, Håstensskola, 

verksamhetschef Johan Berntsson 



 
 
Förskole- och grundskoleförvaltningen 

 
Delegeringsbeslut FGN 2020/0008-138, Beslut om skolskjuts vid val av annan skola och på 

grund av trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, 

Trönningeskolan, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0008-143, Beslut om skolskjuts på grund av 

trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, Bosgårdsskolan, 

verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0009-42, Beslut val av skola, Trönninge skola, rektor Elisabeth 

Thelne 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0009-43, Beslut (avslagsbeslut) byte av skola, Trönninge skola, 

rektor Mikael Sili 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0009-44, Beslut byte av skola, Trönninge skola, rektor Mikael 

Sili 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0009-45, Beslut (avslagsbeslut) val av skola, Trönninge skola, 

rektor Fredrik Donaldsson  

Delegeringsbeslut FGN 2020/0009-46, Beslut byte av skola, Trönninge skola, rektor 

Elisabeth Thelne  

Delegeringsbeslut FGN 2020/0014-19, Inställning till Barn- och elevombudets framställda 

skadeståndsanspråk (BEO dnr: 2018:9119), tf förvaltningschef Ing-Marie Rundwall 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0017-40, Beslut (avslagsbeslut) byte av skola, Påskbergsskolan, 

rektor Annefrid Svenningsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0017-41, Beslut byte av skola, Påskbergsskolan, rektor 

Annefrid Svenningsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0017-42, Beslut byte av skola, Påskbergsskolan, rektor 

Annefrid Svenningsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0017-43, Beslut byte av skola, Påskbergsskolan, rektor Ingela 

Wiss Altinell 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0017-46, Beslut byte av skola, Påskbergsskolan, rektor Ingela 

Wiss Altinell 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0017-47, Beslut byte av skola, Påskbergsskolan, rektor Ingela 

Wiss Altinell 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0017-53, Beslut byte av skola, Påskbergsskolan, rektor Ingela 

Wiss Altinell 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0018-4, Beslut byte av skola, Bosgårdsskolan, rektor Birgitta 

Therén 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0018-8, Beslut byte av skola, Bosgårdsskolan, rektor Birgitta 

Therén 



 
 
Förskole- och grundskoleförvaltningen 

 
Delegeringsbeslut FGN 2020/0018-9, Beslut byte av skola, Bosgårdsskolan, rektor Birgitta 

Therén 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0018-10, Beslut byte av skola, Bosgårdsskolan, rektor Kate 

Svensson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0018-11, Beslut byte av skola, Bosgårdsskolan, rektor David 

Axklev 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0018-12, Beslut val av skola, Bosgårdsskolan, rektor Birgitta 

Therén 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0056-11, Beslut byte av skola, Väröbackaskolan, rektor Ylva 

Erixon 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0057-10, Beslut val av skola, Göthriks skola, rektor Uffe 

Liborius 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0093-9, Beslut byte av skola, Vidhögeskolan, rektor Ylva 

Erixon 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0126-11, Beslut byte av skola, Mariedalsskolan, rektor Annika 

Rylander 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0126-12, Beslut val av skola, Mariedalsskolan, rektor Annika 

Rylander 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0138-10, Beslut val av skola, Hagaskolan skola, rektor Richard 

Wahlfridsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0138-12, Beslut val av skola, Hagaskolan skola, rektor Lars 

Gunnar Forslund  

Delegeringsbeslut FGN 2020/0161-17, Beslut (avslagsbeslut) byte av skola, Håstensskolan, 

rektor Örjan Johansson  

Delegeringsbeslut FGN 2020/0161-18, Beslut (avslagsbeslut) byte av skola, Håstensskolan, 

rektor Andreas Gustafsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0161-20, Beslut byte av skola, Håstensskolan,  

Delegeringsbeslut FGN 2020/0194-10, Beslut byte av skola, Almers skola, rektor Sebastian 

Rundberg 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0194-11, Beslut byte av skola, Almers skola, rektor Sebastian 

Rundberg 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0194-12, Beslut byte av skola, Almers skola, rektor Sebastian 

Rundberg 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0194-13, Beslut val av skola, Almers skola, rektor Sebastian 

Rundberg 



 
 
Förskole- och grundskoleförvaltningen 

 
Delegeringsbeslut FGN 2020/0227-6, Beslut byte av skola, Furubergsskolan, rektor Johanna 

Ogell 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0227-7, Beslut byte av skola, Furubergsskolan, rektor Johanna 

Ogell 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0338-13, Yttrande med anledning av överklagan av beslut 

gällande skolskjuts mål nr 7350-20 Förvaltningsrätten i Göteborg, verksamhetschef Johan 

Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0338-14, Yttrande med anledning av överklagan av beslut 

gällande skolskjuts mål nr 8686-20 Förvaltningsrätten i Göteborg, verksamhetschef Johan 

Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-14, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid val av annan 

skola än den anvisand, Kunskapsskolan, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-15, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid val av annan 

skola än den anvisand, Kunskapsskolan, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-16, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, Rolfstorps 

skola, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-29, Beslut om skolskjuts vid val av annan skola än den 

anvisande, Kunskapsskolan, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-31, Beslut om skolskjuts vid val av annan skola än den 

anvisande, Kunskapsskolan, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-34, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid val av annan 

skola än den anvisande, Kunskapsskolan, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-37, Beslut om skolskjuts vid val av annan skola än den 

anvisade, Vidhögeskolan, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-40, Beslut om skolskjuts vid val av annan skola och 

växelvist boende, Hagaskolan, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-41, Beslut om skolskjuts vid val av annan skola och 

växelvist boende, Hagaskolan, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-42, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 

Vidhögeskolan, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-43, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, Rolfstorps 

skola, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-44, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid val av annan 

skola än den anvisande och växelvist boende, Kunskapsskolan, verksamhetschef Johan 

Berntsson 



 
 
Förskole- och grundskoleförvaltningen 

 
Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-47, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts på grund av 

trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, Bläshammar skola, 

verksamhetschef Johan Berntsson  

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-48, Beslut om skolskjuts vid val av annan skola, växelvist 

boende, och på grund av trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild 

omständighet, Ankarskolan, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-49, Beslut (avslagsbeslut) vid växelvist boende, Almers 

skola, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-50, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid val av annan 

skola än den anvisade och växelvist boende, Ankarskolan, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-51, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts på grund av 

trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, Ankarskolan, 

verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-52, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts på grund av 

trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, Ankarskolan, 

verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-56, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 

Mariedalsskolan, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-60, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid val av annan 

skola än den anvisade och växelvist boende, Ankarskolan, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-61, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, Göthriks 

skola, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-62, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 

Ankarskolan, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-63, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 

Hagaskolan, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-64, Beslut om skolskjuts på grund av trafikförhållanden, 

funktionshinder eller annan särskild omständighet, Vidhögeskolan, verksamhetschef Johan 

Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-68, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, Kung Karl 

skola, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-69, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, Kung Karl 

skola, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-70, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid val av annan 

skola än den anvisade, Lindbergs skola, verksamhetschef Johan Berntsson 



 
 
Förskole- och grundskoleförvaltningen 

 
Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-93, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, Almers 

skola, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-94, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, Almers 

skola, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-95, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, Trönninge 

skola, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-96, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, Trönninge 

skola, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-97, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende och 

trafikförhållanden, Rolfstorps skola, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-98, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid val av annan 

skola än den anvisade och vid växelvist boende, Trönningeskola, verksamhetschef Johan 

Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-101, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 

Deromeskola, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-102, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 

Vidhögeskolan, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-105, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid växelvist 

boende, Almers skola, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-106, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid växelvist 

boende, Almers skola, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-107, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 

Rolfstorps skola, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-111, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 

Bosgårdsskolan, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-112, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 

Bosgårdsskolan, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-113, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 

Ankarskolan, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-114, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 

Ankarskolan, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-115, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 

Trönninge skola, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-116, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 

Trönninge skola, verksamhetschef Johan Berntsson 



 
 
Förskole- och grundskoleförvaltningen 

 
Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-117, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, Rolfstorps 

skola, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-118, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, Göthriks 

skola, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-119, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 

Vidhögeskola, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-120, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 

Vidhögeskola, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-121, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 

Trönninge skola, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-122, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 

Trönninge skola, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-123, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 

Bläshammarskola, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-124, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 

Bläshammarskola, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-125, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid val av 

annan skola än den anvisade, Kunskapsskolan, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-126, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 

Vidhögeskola, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-128, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 

Trönninge skola, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-129, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 

Håstensskolan, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-130, Beslut om skolskjuts på grund av trafikförhållanden, 

funktionshinder eller annan särskild omständighet, Trönningeskolan, verksamhetschef 

Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-131, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid val av annan 

skola och på grund av trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, 

Ankarskolan, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-132, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts på grund av 

trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, Göthriks skola, 

verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-133, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts på grund av 

trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, Göthriks skola, 

verksamhetschef Johan Berntsson 
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Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-139, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid val av 

annan skola än den anvisade, Trönninge skola, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-140, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid val av 

annan skola än den anvisade, Hagaskolan, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-141, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid val av annan 

skola än den anvisade, Hagaskolan, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-143, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 

Rolfstorps skola, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-144, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 

Bläshammar skola, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-145, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 

Ankarskolan, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-146, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 

Ankarskolan, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-155, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid val av 

annan skola, Kapareskolan, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-157, Beslut om skolskjuts på grund av trafikförhållanden, 

funktionshinder eller annan särskild omständighet Vidhögeskolan, verksamhetschef Johan 

Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-158, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 

Ankarskolan, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-159, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 

Ankarskolan, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-160, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid val av 

annan skola än den anvisade, Lindbergs skola, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-161, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 

Ankarskolan, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0390-8, Yttrande med anledning av överklagan av beslut 

gällande skolskjuts, mål nr. 8643-20 Förvaltningsrätten i Göteborg, verksamhetschef Johan 

Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0399-8, Yttrande med anledning av inkommen överklagan av 

skolskjuts – val av annan skola mål nr: 8920-20 Förvaltningsrätten i Göteborg, 

verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0400-5, Yttrande med anledning av överklagan av beslut 

gällande skolskjuts, verksamhetschef Johan Berntsson 
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Delegeringsbeslut FGN 2020/0403-1, Avtal om undervisning vid Broarps skola Attendo AB, 

tf förvaltningschef Ing-Marie Rundwall 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0405-1, Avtal kommunlicens för skolplus.se, utvecklingschef 

Maris Wirén  

Delegeringsbeslut FGN 2020/0416-1, Beslut val av skola, Spannarps skola, rektor David 

Axklev 

Ordförandebeslut 
Delegeringsbeslut FGN 2020/0410-1, Beslut att inte genomföra obligatorisk PRAO i åk 9 

höstterminen 2020, ordförande Hanna Netterberg  

Meddelanden 
FGN 2019/0545, Beslut gällande överklagan av skolskjuts (Förvaltningsrätten i Göteborg mål 

nr 12512-19), Förvaltningsrätten i Göteborg avslår överklagan, Förvaltningsrätten i Göteborg 

FGN 2019/0782-2, Beslut att avsluta ärendet rörande anmälan till Datainspektionen 

(Datainspektionen PUI-2019-4292), Datainspektionen 

FGN 2019/0842-12, Beslut med anledning av anmälan avseende Väröbackaskolan (SI dnr 

2019:9303), Skolinspektionen förelägger Varberg kommun att vidta åtgärder för att 

tillgodose elevens rätt till utbildning och särskilt stöd samt att tillse att skyldigheten att 

motverka kränkande behandling uppfylls, Skolinspektionen Göteborg 

FGN 2020/0014-18, Beslut i begäran om ändring avseende anmälan om kränkande 

behandling vid Almers skola (BEO Dnr: SI 2020:2983), Barn- och elevombudets bedömning 

är att det inte har tillkommit några nya omständigheter som ger anledning att ändra tidigare 

beslut, Barn- och elevombudet 

FGN 2020/0024, Beslut om timavgift för tillsyn enligt miljöbalken - Fastigheten Mariedal 5 

(Hälsoskyddsenheten dnr: 2020-997), miljö- och hälsoskyddsförvaltningen beslutar att 

förskole- och grundskoleförvaltningen ska betala 6167 kronor för tillsyn av anmälan för 

ändring av lokaler, Hälsoskyddsenheten 

FGN 2020/0026, Beslut om timavgift för tillsyn enligt miljöbalken, förskole- och 

grundskoleförvaltningen (Hälsoskyddsenheten dnr 2020-573), miljö- och 

hälsoskyddsförvaltningen beslutar att förskole- och grundskoleförvaltningen ska betala 5260 

kronor för extra tid gällande tillsyn av skol- och förskoleärenden, Hälsoskyddsenheten  

FGN 2020/0046-12, Beslut byte av skola, Kunskapsskolan, Niklas Dahlström  

FGN 2020/0046-13, Beslut byte av skola, Kunskapsskolan, Niklas Dahlström  

FGN 2020/0046-14, Beslut byte av skola, Kunskapsskolan, Niklas Dahlström  

FGN 2020/0046-15, Beslut byte av skola, Kunskapsskolan, Niklas Dahlström  

FGN 2020/0046-16, Beslut byte av skola, Kunskapsskolan, Niklas Dahlström  
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FGN 2020/0046-17, Beslut byte av skola, Kunskapsskolan, Niklas Dahlström  

FGN 2020/0046-18, Beslut byte av skola, Kunskapsskolan, Niklas Dahlström  

FGN 2020/0046-19, Beslut byte av skola, Kunskapsskolan, Niklas Dahlström  

FGN 2020/0046-20, Beslut byte av skola, Kunskapsskolan, Niklas Dahlström  

FGN 2020/0046-21, Beslut byte av skola, Kunskapsskolan, Niklas Dahlström  

FGN 2020/0046-22, Beslut byte av skola, Kunskapsskolan, Tobias Eklund 

FGN 2020/0046-23, Beslut byte av skola, Kunskapsskolan, Tobias Eklund 

FGN 2020/0046-24, Beslut byte av skola, Kunskapsskolan, Tobias Eklund 

FGN 2020/0046-25, Beslut byte av skola, Kunskapsskolan, Tobias Eklund 

FGN 2020/0046-26, Beslut byte av skola, Kunskapsskolan, Tobias Eklund 

FGN 2020/0046-27, Beslut byte av skola, Kunskapsskolan, Tobias Eklund 

FGN 2020/0046-28, Beslut byte av skola, Kunskapsskolan, Tobias Eklund 

FGN 2020/0046-29, Beslut byte av skola, Kunskapsskolan, Tobias Eklund 

FGN 2020/0046-30, Beslut byte av skola, Kunskapsskolan, Tobias Eklund 

FGN 2020/0046-31, Beslut byte av skola, Kunskapsskolan, Tobias Eklund 

FGN 2020/0046-32, Beslut byte av skola, Kunskapsskolan, Tobias Eklund 

FGN 2020/0046-33, Beslut byte av skola, Kunskapsskolan, Tobias Eklund 

FGN 2020/0046-34, Beslut byte av skola, Kunskapsskolan, Tobias Eklund 

FGN 2020/0046-35, Beslut byte av skola, Kunskapsskolan, Tobias Eklund 

FGN 2020/0046-36, Beslut byte av skola, Kunskapsskolan, Tobias Eklund 

FGN 2020/0046-37, Beslut byte av skola, Kunskapsskolan, Tobias Eklund 

FGN 2020/0046-38, Beslut byte av skola, Kunskapsskolan, Tobias Eklund 

FGN 2020/0046-39, Beslut byte av skola, Kunskapsskolan, Tobias Eklund 

FGN 2020/0046-40, Beslut byte av skola, Kunskapsskolan, Tobias Eklund 

FGN 2020/0046-41, Beslut byte av skola, Kunskapsskolan, Tobias Eklund 

FGN 2020/0046-42, Beslut byte av skola, Kunskapsskolan, Tobias Eklund 

FGN 2020/0046-43, Beslut byte av skola, Kunskapsskolan, Tobias Eklund 



 
 
Förskole- och grundskoleförvaltningen 

 
FGN 2020/0046-44, Beslut byte av skola, Kunskapsskolan, Tobias Eklund 

FGN 2020/0046-45, Beslut byte av skola, Kunskapsskolan, Tobias Eklund 

FGN 2020/0046-46, Beslut byte av skola, Kunskapsskolan, Tobias Eklund 

FGN 2020/0046-47, Beslut byte av skola, Kunskapsskolan, Tobias Eklund 

FGN 2020/0046-48, Beslut byte av skola, Kunskapsskolan, Tobias Eklund 

FGN 2020/0046-49, Beslut byte av skola, Kunskapsskolan, Tobias Eklund 

FGN 2020/0046-50, Beslut byte av skola, Kunskapsskolan, Tobias Eklund 

FGN 2020/0046-51, Beslut byte av skola, Kunskapsskolan, Tobias Eklund 

FGN 2020/0046-52, Beslut byte av skola, Kunskapsskolan, Tobias Eklund 

FGN 2020/0046-53, Beslut byte av skola, Kunskapsskolan, Tobias Eklund 

FGN 2020/0046-54, Beslut byte av skola, Kunskapsskolan, Tobias Eklund 

FGN 2020/0046-55, Beslut byte av skola, Kunskapsskolan, Tobias Eklund 

FGN 2020/0046-56, Beslut byte av skola, Kunskapsskolan, Tobias Eklund 

FGN 2020/0046-57, Beslut byte av skola, Kunskapsskolan, Tobias Eklund 

FGN 2020/0046-58, Beslut byte av skola, Kunskapsskolan, Tobias Eklund 

FGN 2020/0046-59, Beslut byte av skola, Kunskapsskolan, Tobias Eklund 

FGN 2020/0046-60, Beslut byte av skola, Kunskapsskolan, Tobias Eklund 

FGN 2020/0046-61, Beslut byte av skola, Kunskapsskolan, Tobias Eklund 

FGN 2020/0046-62, Beslut byte av skola, Kunskapsskolan, Tobias Eklund 

FGN 2020/0046-63, Beslut byte av skola, Kunskapsskolan, Tobias Eklund 

FGN 2020/0046-64, Beslut byte av skola, Kunskapsskolan, Tobias Eklund 

FGN 2020/0046-65, Beslut byte av skola, Kunskapsskolan, Tobias Eklund 

FGN 2020/0046-66, Beslut byte av skola, Kunskapsskolan, Tobias Eklund 

FGN 2020/0046-67, Beslut byte av skola, Kunskapsskolan, Tobias Eklund 

FGN 2020/0046-68, Beslut byte av skola, Kunskapsskolan, Tobias Eklund 

FGN 2020/0046-69, Beslut byte av skola, Kunskapsskolan, Tobias Eklund 

FGN 2020/0046-70, Beslut byte av skola, Kunskapsskolan, Tobias Eklund 

FGN 2020/0046-71, Beslut byte av skola, Kunskapsskolan, Tobias Eklund 
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FGN 2020/0046-72, Beslut byte av skola, Kunskapsskolan, Tobias Eklund 

FGN 2020/0046-73, Beslut byte av skola, Kunskapsskolan, Tobias Eklund 

FGN 2020/0046-74, Beslut byte av skola, Kunskapsskolan, Tobias Eklund 

FGN 2020/0046-75, Beslut byte av skola, Kunskapsskolan, Tobias Eklund 

FGN 2020/0046-76, Beslut byte av skola, Kunskapsskolan, Tobias Eklund 

FGN 2020/0046-77, Beslut byte av skola, Kunskapsskolan, Tobias Eklund 

FGN 2020/0046-78, Beslut byte av skola, Kunskapsskolan, Tobias Eklund 

FGN 2020/0046-79, Beslut byte av skola, Kunskapsskolan, Tobias Eklund 

FGN 2020/0046-80, Beslut byte av skola, Kunskapsskolan, Tobias Eklund 

FGN 2020/0046-81, Beslut byte av skola, Kunskapsskolan, Tobias Eklund 

FGN 2020/0046-82, Beslut byte av skola, Kunskapsskolan, Tobias Eklund 

FGN 2020/0046-83, Beslut byte av skola, Kunskapsskolan, Niklas Dahlström 

FGN 2020/0046-84, Beslut byte av skola, Kunskapsskolan, Tobias Eklund 

FGN 2020/0046-85, Beslut byte av skola, Kunskapsskolan, Tobias Eklund 

FGN 2020/0046-86, Beslut byte av skola, Kunskapsskolan, Tobias Eklund 

FGN 2020/0046-87, Beslut byte av skola, Kunskapsskolan, Tobias Eklund 

FGN 2020/0046-88, Beslut byte av skola, Kunskapsskolan, Tobias Eklund 

FGN 2020/0052-8, Beslut statsbidrag för barn som vistas i landet utan tillstånd för 2019 

(Skolverket dnr 8.1.2-2020:0015191) Skolverket godkänner redovisningen av statsbidraget, 

Skolverket  

 FGN 2020/0130-8, Beslut överklagan av beslut om skolskjuts, Rolfstorp skola, 

(Förvaltningsrätten mål nr 2757-20), Förvaltningsrätten avslår överklagan, 

Förvaltningsrätten i Göteborg 

FGN 2020/0344-3-3, Beslut att överlämna anmälan mot Bosgårdsskolan åk 4-9 till Varberg 

kommun, (SI Dnr: 2020:4825), Skolinspektionen lämnar anmälan till Varberg för utredning 

och eventuella åtgärder, Skolinspektionen Göteborg 

FGN 2020/0851-29, Uppföljning av beslut gällande Rolfstorps skola, (SI dnr 41-2018:9619 

och 2019:3995), Skolinspektionen avslutar uppföljningen av ärendet, Skolinspektionen 

Göteborg 

Protokoll Förvaltningens samverkansgrupp (FSG), 2020-08-19 (publicerat i nämndens 

samverkansrum) 
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Protokoll Förvaltningens samverkansgrupp (FSG), 2020-08-26 (publiceras i nämndens 

samverkansrum 2020-09-03) 

 



Ordförande/förvaltningschef informerar



Övriga frågor
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